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BESTUURSVERSLAG 

 
Voorwoord College van Bestuur 
 
Voor u ligt het bestuursverslag van Onderwijsgroep Noord over het jaar 2019. Wij leggen hiermee 

verantwoording af over het gevoerde beleid in 2019 van de Ondersteunende Diensten en het College van 

Bestuur. Het jaar 2019 sluiten we af met een klein verlies van €57k. In de begroting 2019 was een verlies 

verwacht van € 311k. Door bezuinigingsmaatregelen is het begrotingstekort aan het begin van 2019 

teruggebracht naar € 17k.  

Binnen de Ondersteunende Diensten is de afgelopen jaren een aantal belangwekkende 

professionaliseringsslagen gemaakt. Hierbij zijn binnen de verschillende disciplines goede resultaten 

geboekt. Ook in 2019 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. De focus is hierbij gericht op continue verbeteren, 

samenwerken en het zoeken naar oplossingen. De resultaten van de verbetertrajecten in de 

bedrijfsvoering zijn beschreven in hoofdstuk 1.1.  

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

betekent ook dat de ondersteuning goedkoper moet worden georganiseerd. Tot op heden is er sprake 

van een vast financieringspercentage voor centrale OGN-diensten en zijn 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, 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 derde kwartaal 2019 echter zo moeizaam dat is besloten 

het traject op een andere manier in te richten. Dit heeft geleid tot de start van het programma 

Optimalisering Onderwijsondersteuning, of O3. Het hoofddoel van het programma is het in kaart brengen 

van de meest optimale vorm van ondersteuning voor de onderwijsstichtingen binnen Onderwijsgroep 

Noord. Het programma loopt tot april 2021.  

 

We kijken terug op een positief jaar. We zijn erin geslaagd om ondanks de taakstellende bezuinigingen, 

de inspanningen van het organisatieontwikkelingsproces en de toenemende vraag aan ondersteuning 

van de onderwijsinstellingen, de dienstverlening te leveren die van ons werd verwacht. Wel is de ruimte 

voor innovatie en ontwikkeling minimaal geweest en voor de toekomst noodzakelijk om een efficiënte en 

optimale ondersteuning te kunnen bieden. Wat in 2019 is bereikt, is met enthousiasme en gedrevenheid 

uitgevoerd en heeft de nodige inspanning gekost van onze medewerkers. Daar zijn we trots op en 

spreken wij graag onze waardering over uit! 

 

College van Bestuur, Gerharda Tamminga en Ton Wennink 

Groningen, 19 juni 2020 
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Verslag Raad van Toezicht  
 
2019 was een enerverend jaar. Zowel binnen als buiten de organisatie vroegen veel ontwikkelingen tijd 
en aandacht van de Raad van Toezicht. Krimp noopt tot slimme oplossingen en samenwerking in de 
regio. De organisatie moet inspelen op bijvoorbeeld wijzigingen in wet- en regelgeving en afnemende 
leerlingenaantallen brengen een lagere bekostiging met zich mee. Dat vraagt flexibiliteit en out-of-the-box 
denken van de organisatie. Wat hebben teams en leidinggevenden nodig om hier goed op in te spelen? 
Hierover zijn we als raad dan ook regelmatig in gesprek geweest met het bestuur, directeuren, teams en 
medezeggenschapsorganen.  
 
Intern hadden we te maken met een vacature in de Raad van Toezicht die ontstond door het vertrek van 
Elly Pastoor. Dit betrof het lid dat op voordracht van de medezeggenschap zitting neemt in de raad. Na 
een mooie procedure, samen met de medezeggenschap, kon Lisette de Ruigh benoemd worden per 1 
mei 2019 als nieuw lid van de Raad van Toezicht. Samen met Meindert Krijnsen vormt zij vanaf die 
datum ook de commissie kwaliteitszorg. Vanaf 1 januari 2019 is Teunis Wagenaar benoemd als voorzitter 
van de raad. 
 
Daarnaast verliet voorzitter College van Bestuur Astrid Berendsen de organisatie, waardoor een vacature 
voorzitter CvB ontstond. Ton Wennink is benoemd als voorzitter CvB a.i. en heeft deze taak uitstekend 
volbracht tot de benoeming van Gerharda Tamminga als nieuwe voorzitter CvB per 1 november 2019. In 
een werving & selectieprocedure waarin alle geledingen van de organisatie waren vertegenwoordigd 
(RvT, CvB, directie, medezeggenschap, leerlingen en ouders) is de nieuwe voorzitter na een intensief 
proces unaniem gekozen. Wij zijn als Raad van Toezicht dan ook erg blij dat het College van Bestuur 
vanaf 1 november 2019 weer op volle sterkte was en als tweetal koers kon houden richting toekomst. 
 
Werkwijze 
Als Raad van Toezicht werken we volgens een jaarkalender, die gebaseerd is op de faciliterende 
bestuurlijke agenda van de organisatie. Onze prioriteiten zijn op deze wijze gekoppeld aan die van de 
organisatie, uitgewerkt in concrete onderwerpen en in de tijd weggezet. Verder willen wij ons als interne 
toezichthouder breder laten informeren dan alleen door het bestuur. Dit sluit aan bij de governancecodes 
mbo en vo en past bij de nieuwe manier van samenwerken binnen de organisatie. Daarom schuiven de 
directeuren bijvoorbeeld aan bij de gesprekken die wij voeren met de medezeggenschap en gaan we als 
Raad van Toezicht in tweetallen in gesprek met teams. Ook hebben we de regiodirecteuren enkele malen 
uitgenodigd in de RvT-vergadering om een specifiek thema te bespreken en neemt de Raad van Toezicht 
deel aan de gesprekken met de Inspectie voor het Onderwijs.  
 
Naast het bijwonen van de ‘officiële’ bijeenkomsten is ook altijd een delegatie van de raad aanwezig bij 
meer informele bijeenkomsten, zoals de opening van het school- of kalenderjaar of intern georganiseerde 
symposia. Heel waardevol vonden wij het om als Raad van Toezicht zélf voor de derde keer een 
workshop te organiseren tijdens het OGN congres. Dit leverde mooie gesprekken op en naar aanleiding 
hiervan is de raad uitgenodigd bij diverse teams om nader kennis te maken. 
 
Werkgever 
In de rol van werkgever heeft de Raad van Toezicht functioneringsgesprekken gevoerd met de leden van 
het College van Bestuur. De remuneratiecommissie heeft voorafgaand aan deze gesprekken input voor 
de gesprekken ingewonnen bij de voltallige Raad van Toezicht en heeft vervolgens de jaargesprekken 
gevoerd namens de raad. In deze gesprekken kwamen zowel het functioneren van de individuele 
bestuursleden als van het College van Bestuur als team aan bod. Ook waren ontwikkelambities en 
honorering gespreksonderwerpen. De raad heeft bezwaar aangetekend tegen de zienswijze van OCW 
dat de WNT niet op groepsniveau mag worden berekend door Onderwijsgroep Noord. In 2020 wordt de 
beslissing op dit bezwaar verwacht. 

 
Klankbord 
Naast de toezichthoudende rol die de Raad van Toezicht heeft op basis van wet- en regelgeving, 
fungeert de raad ook als klankbord voor het College van Bestuur. Raad en bestuur zitten op één lijn waar 
het transparantie betreft en dat maakt het goed mogelijk dat ieder vanuit zijn eigen rol een bijdrage kan 
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leveren in een gesprek. Ook wanneer het onderwerp gevoelig ligt of ingewikkeld is. De raad vindt het 
prettig om vroegtijdig betrokken te worden in een aantal ontwikkelingen. Zo is bijvoorbeeld een aantal 
malen met het College van Bestuur van gedachten gewisseld over de koers en strategie van de 
organisatie. Ook zijn de commissies van de Raad van Toezicht als klankbord actief geweest. De 
remuneratiecommissie bijvoorbeeld waar het de juridische organisatievorm betrof. De commissie 
kwaliteitszorg met betrekking tot verbetertrajecten op het gebied van kwaliteitszorg en de auditcommissie 
met betrekking tot het verbeteren van de planning & controlcyclus en het begrotingstraject. Deze 
werkwijze wordt als belangrijk ervaren en zal de komende jaren voortgezet worden. 
 
Maatschappelijke ontwikkelingen 
De Raad van Toezicht wil graag de maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen voor een breed en 
kwalitatief goed aanbod van onderwijs in de regio. De raad laat zich goed informeren over ontwikkelingen 
en woont bijeenkomsten over samenwerking in de regio bij. De voorzitter van de Raad van Toezicht 
neemt deel aan activiteiten van het Platform Raden van Toezicht, een open netwerk voor Raden van 
Toezicht binnen mbo-instellingen georganiseerd door de MBO-raad en de raad is lid van de Vereniging 
van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). Door alle informatie van eerdergenoemde en 
andere relevante organisaties (zoals VO-raad, MBO-raad en overheid) te delen en te agenderen voor de 
vergaderingen, blijven de leden van de raad goed op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen. 
Door ook regelmatig in dialoog te zijn met de teams, regiodirecteuren en bestuur denkt de raad 
voldoende informatie te verzamelen waarop besluiten gebaseerd kunnen worden. Dat de organisatie zich 
in een complexe context bevindt is evident. 
 
Vergaderingen 
De Raad van Toezicht heeft in 2019 zes reguliere vergaderingen en twee locatiebezoeken gehad. 
Jaarlijks vergadert de raad drie keer op een vestiging van de onderwijsstichtingen. Dan staat de 
kennismaking met de leerlingen en medewerkers voorop. Tevens staat een gesprek met de 
medezeggenschapsraad (bij Dollard College en rsg de Borgen) of de ondernemingsraad (bij Terra en 
Ondersteunende Diensten) op de agenda. Door omstandigheden heeft in 2019 tweemaal een 
locatievergadering plaatsgevonden in plaats van driemaal. Vergaderingen worden altijd voorbereid door 
de voorzitter van de raad, het College van Bestuur en de bestuurssecretaris. Naast de reguliere 
vergaderingen zijn meerdere themabijeenkomsten georganiseerd over de juridische organisatievorm en 
over de toekomst van de organisatie. Ook hebben ontmoetingen plaatsgevonden met de RvT van Ubbo 
Emmius en met de RvT van Stichting VO Eemsdelta. 
 
Onderwerpen tijdens de vergaderingen: 
Externe ontwikkelingen / regiotafels provincie Groningen: 
- vast agendapunt was de samenwerking Dollard College - Ubbo Emmius, één school in Winschoten, 

de voorgenomen besturenfusie; 

- samenwerking Dollard College – Stichting VO Eemsdelta; 

- overige samenwerkingen, waaronder Winsum, Meppel, Assen en Oldekerk-Grootegast; 

- leerlingenkrimp en hiermee samenhangende ontwikkelingen. 

 
Bedrijfsvoering/onderwijs(kwaliteit):  
- jaarrekeningen en jaarverslagen 2018 (goedgekeurd);  

- in gesprek met de accountant over het jaarverslag en het accountantsverslag;  

- begrotingen 2020 (goedgekeurd);  

- kader/begrotingsbrief 2019/2020;  

- periodieke rapportages over bedrijfsvoering, HRM en onderwijskwaliteit; 

- monitoring bestemmingsreserves en beleid onttrekking bestemmingsreserves; 

- onderwijskwaliteit; 

- inspectieonderzoek naar organisatievorm Onderwijsgroep Noord en de gesprekken die het College 

van bestuur over dit onderwerp voert met de inspectie; 

- inspectieonderzoeken voorjaar 2020; 
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- informatie van Platform Raden van Toezicht + vereniging van Toezichthouders in 

Onderwijsinstellingen (VTOI) + andere relevante informatie;  

- informatiebeveiliging binnen Onderwijsgroep Noord en in relatie tot de AVG, datalekken; 

- nieuwe Planning & Control cyclus; 

- nieuwbouw Emmen en financiering nieuwbouw Emmen (goedgekeurd); 

- nieuwbouw Meppel (goedgekeurd); 

- aanvraag schatkistbankieren Terra; 

- financieringsmodel Ondersteunende Diensten, onderzoek herinrichting ondersteunende processen; 

- uiteindelijk resulterend in project O3; 

- aanbesteding accountantsdiensten. 

 
Interne Raad van Toezicht onderwerpen:  
- Raad van Toezicht in gesprek met medewerkers/teams; 

- WNT: bezoldiging College van Bestuur en Raad van Toezicht;  

- declaraties College van Bestuur periodiek gecontroleerd door voorzitter Raad van Toezicht en 

declaraties Raad van Toezicht worden intern geaccordeerd; 

- bestuurlijke agenda als input voor werkagenda Raad van Toezicht;  

- aan het begin van iedere vergadering wordt afgesproken waar tijdens de vergadering op gelet wordt 

en aan het eind van de bijeenkomst wordt dit punt geëvalueerd. Ook wordt tijdens de vergadering 

regelmatig gereflecteerd op ieders rol en inbreng; 

- scholing leden Raad van Toezicht, individueel en als gehele raad; 

- verzorgen workshop als RvT tijdens OGN congres; 

- vacature RvT in verband met vertrek E. Pastoor (benoeming van L. de Ruigh per 1 mei 2019); 

- vacature voorzitter CvB in verband met vertrek A. Berendsen (benoeming van T. Wennink als 

voorzitter CvB a.i en benoeming G. Tamminga per 1 november 2019); 

- reglement commissie kwaliteitszorg; 

- zelfevaluatie RvT (voorbereiding in 2019, afronding in 2020). 

 
 

Rooster van aftreden Raad van Toezicht Onderwijsgroep Noord per 31 december 2019 
 

Naam Aftredend en 
herkiesbaar per 

Aftredend en niet 
herkiesbaar per 

Rol / Commissie 

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

Dhr. E. van Zuidam  01-08-2018  01-08-2022  Vicevoorzitter RvT/ 
Remuneratiecommissie  

Dhr. M. Krijnsen  01-08-2018  01-08-2022  Kwaliteitszorgcommissie  

Dhr. K.J. Roffel  01-05-2020  01-05-2024  Auditcommissie  

Mevr. C. Silvius-
Voogd  

01-01-2021  01-01-2025  Auditcommissie  

Mevr. L. de Ruigh 01-05-2023 01-05-2027 Kwaliteitszorgcommissie 

 

Extra toegevoegd aan RvT (geen lid): Tamsma 01-08-2018 – 01-03-2020 

   
Commissies 

Remuneratiecommissie  
De remuneratiecommissie heeft HRM-gesprekken gevoerd met de leden van het College van Bestuur. 
Ook het onderwerp scholing kwam aan bod. De remuneratiecommissie heeft de inhoud van het gesprek 
voorbereid in een besloten Raad van Toezicht-vergadering en heeft ook op deze wijze een 
terugkoppeling van het HRM-gesprek gegeven.  
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Auditcommissie  
De auditcommissie heeft achtmaal vergaderd. Onderwerpen waar de auditcommissie zich in verdiept 
heeft zijn:  

- begrotingen;  

- jaarverslagen/jaarrekeningen;  

- nieuwbouw Emmen;  

- nieuwbouw Meppel; 

- nieuwe begrotingsproces, planning & control cyclus, rapportages; 

- managementletter en controleplan accountant; 

- aanvraag schatkistbankieren Terra; 

- aanbesteding accountantsdiensten; 

- beleid onttrekking bestemmingsreserves; 

- datalekken; 

- stand van zaken tractorsimulator/Terra rijschool; 

- liquiditeit stichtingen; 

- risicomanagement; 

- IT general controls + voortgang actiepunten managementletter. 

 
Kwaliteitszorgcommissie  
De kwaliteitscommissie is vijfmaal bij elkaar geweest en heeft zich gebogen over de volgende 
vraagstukken:  

- rapportages: onderwijskwaliteit binnen de scholen en meer specifiek kwaliteit bij Terra MBO; 

- reglement commissie kwaliteitszorg; 

- samenwerkingsverband; 

- inspectiebezoeken in 2020; 

- medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO); 

- techniekgelden (STO); 

- ‘achtergrondinformatie’ zoals rapport ‘de laatste school’ en bmc rapport over inrichting Terra. 

 
 
 

Raad van Toezicht Onderwijsgroep Noord 

 

Groningen, 19 juni 2020 

 

 

 
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 
 

1.1 Organisatie  
 

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

Borgen. Terra biedt opleidingen op het gebied van groen, voeding, dier, natuur & milieu in het 

praktijkonderwijs, lwoo, vmbo-groen, het Groene Lyceum, mbo en cursusonderwijs.  
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 en het Dollard College nemen samen met het Noorderpoort deel in de Campus Winschoten. 

 

Naast het bijbrengen van brede vaardigheden kenmerkt dit onderwijs zich evenzeer door de zorg voor 

een goede doorstroom. Bovenal streeft Onderwijsgroep Noord naar een zorgzame en veilige omgeving 

waarin persoonlijk talent tot ontwikkeling komt. 

 

Binnen Onderwijsgroep Noord 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 bestaan de Colleges 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 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. In de missie wordt genoemd dat de Ondersteunende 
Diensten de vanzelfsprekende partner zijn van alle collega’s in het onderwijs. Door advisering en 
facilitering kunnen die collega’s succesvol bijdragen aan het leer- en ontwikkelproces van onze 
leerlingen. Met hun kennis en kunde zijn de Ondersteunende Diensten van toegevoegde waarde voor het 
onderwijsproces en de bedrijfsvoering in de scholen. Zo dragen zij bij aan de kwaliteit van het onderwijs. 

 
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  
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Toezicht.  

 
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. Omdat de scholengroep waartoe stichting Onderwijsgroep Noord behoort in 2020 de 

juridische organisatiestructuur zal wijzigen, zullen ook de stichtingsstatuten en de hieraan gelieerde 

reglementen CvB en RvT geactualiseerd worden. 

 
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. Omdat binnen de gehele scholengroep de teams, afdelingsdirecteuren en (regio)directeuren 

nieuwe rollen en verantwoordelijkheden hebben gekregen, is het voor de Raad van Toezicht interessant 

om naast de bestuurder ook deze 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 Ondersteunende Diensten is 

gesprekspartner en waar het organisatiebrede (de gehele scholengroep) 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. Na het vertrek van de directeur Ondersteunende 

Diensten is het CvB gesprekspartner van de ondernemingsraad. Omdat de organisatiestructuur van de 

Ondersteunende Diensten in 2020 wellicht wijzigt, is ervoor gekozen om geen nieuwe directeur aan te 

stellen, maar eerst af te wachten welke organisatieontwikkelingen zich voordoen om vervolgens te 

bekijken welke managementstructuur passend is. 
  
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. Heden ten dage zijn wet- 

en regelgeving gewijzigd en zijn ook zienswijzen van bijvoorbeeld Inspectie voor het Onderwijs en het 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gewijzigd. Omdat het College van Bestuur ook zelf 

bepaalde ideeën heeft over een meer passende organisatievorm, maar deze natuurlijk wel mogelijk moet 

zijn binnen de wet- en regelgeving laat het bestuur zich adviseren door juristen over een nieuwe 

juridische organisatievorm. Een vorm die beter past bij de huidige inzichten. Het spreekt vanzelf dat de 

Raad van Toezicht, medezeggenschapsorganen en directeuren worden meegenomen in deze 

ontwikkeling en wanneer de tijd rijp is een voorstel met van toepassing zijnde rechten krijgen voorgelegd. 

Het proces is enigszins vertraagd, maar het lijkt erop dat de nieuwe juridische organisatievorm in 2020 

gestalte zal krijgen. 
 

1.2 Bedrijfsvoering 
 

Huisvesting 

De aanbesteding van al het onderhoud aan gebouwen en installaties heeft in juni 2019 geleid tot een 
prestatiecontract voor 10 jaar met Strukton Worksphere. De implementatie hiervan is begonnen met een 
nulmeting van de onderhoudstoestand van alle gebouwen gedurende de zomervakantie. Hierop gebaseerd 
zijn er door Strukton actuele meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) opgesteld. Gedurende dit proces is 
het urgente onderhoud wel alvast uitgevoerd. Als eerste prioriteit is hierbij gekozen voor veiligheid en 
wettelijk verplichte keuringen en certificering van installaties. 
 

I&A  

Informatisering 

In 2019 zijn de activiteiten en rollen van het I-team in kaart gebracht om meer balans te krijgen in activiteit 

versus capaciteit. Dit wordt in 2020 verder vormgegeven. De voorbereidende werkzaamheden voor 

implementatie van het Educatieve Content Keten (ECK) zijn afgerond. Er is een start gemaakt met het 

bouwen van operationele managementinformatie op het gebied van bedrijfsvoering. Denk hierbij aan het 

eenvoudig toegankelijk maken van frequent gevraagde informatie zoals oktobertelling en 

leerlingprognoses maar ook aan huisvestingscijfers en rapportages voor Marketing & Communicatie over 

bijvoorbeeld de open dagen. Er is een werkgroep geformeerd voor het op orde brengen van de gegevens 

binnen Magister en zijn er adviezen gegeven over Bring Your Own Device (BYOD) voor de leerlingen en 

is verdere automatisering in het accountaanvragen doorgevoerd. 
 

Automatisering 

Helpdesk 
In 2019 zagen we de hoeveelheid openstaande meldingen in de eerste helft flink oplopen. Dit als gevolg 

van de beperkte capaciteit op de helpdesk, aangevuld met een paar flink complexe storingen. In de 

laatste maanden van 2019 is de helpdesk tijdelijk uitgebreid met externe ondersteuning om 

achterstanden weg te werken en is besloten om vanaf 2020 de formatie gedeeltelijk te herstellen. Ook is 

er een verbeterslag doorgevoerd in de gebruikte servicemanagement tool. De eerste stap hierin was om 

de software toekomstbestendig te maken waarna er in 2020 een functionele verbetering wordt 

doorgevoerd, zodat we optimaler gebruik maken van het systeem. 

 

Werkplekken 
De werkplekmigratie van Windows 7 naar Windows 10 is in 2019 succesvol afgerond. Hierbij zijn 

duizenden mailboxen overgezet naar de cloud en is er een grote hoeveelheid data overgezet naar 

“Onedrive” van Microsoft. Er zijn in 2019 grote hardware problemen geweest met de leerlinglaptops 

(Lenovos). Hierbij bleek dat het om een productiefout ging. Tientallen apparaten zijn ter reparatie 

teruggestuurd of vervangen. Het overleg hierover met de leverancier, om tot een goede oplossing te 

komen, loopt nog door in 2020. 

 

Infrastructuur 
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Er is een nieuwe firewall geïmplementeerd. Hiermee kunnen we weer zo veilig mogelijk internet aan de 

vestigingen aanbieden zonder dat dit ten koste van de snelheid gaat. 

 

Een vijftal lijnen naar grote vestigingen is redundant uitgevoerd. Hiermee wordt de continuïteit van de 

verbinding verhoogd. 

 

Nieuwbouw Emmen 

Binnen dit project ondersteunt I&A met de verhuizing van telefonie, het netwerk en de printers. Ook wordt 

er ondersteund met de nieuwe inrichting waaronder de installatie van de digiborden. 

 

Telefonie 

Er heeft in 2019 een overstap plaatsgevonden van telefonieprovider voor zowel de vaste als de mobiele 

telefonie. Van alle mobiele telefonie gebruikers heeft er een SIM-wissel plaatsgevonden.  

 

Arbo & Veiligheidsbeleid 

In 2019 heeft de vierjaarlijks Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) plaatsgevonden. Deze is 

vervolgens in oktober 2019 ter toetsing aangeboden aan onze Arbodienst. De Arbodienst heeft op basis 

van een steekproef organisatiebreed de RI&E inhoudelijk en op proces getoetst. De beoordeling heeft 

plaatsgevonden op basis van inzicht in de geactualiseerde digitale RI&E van de organisatie en een aantal 

documenten, gevolgd door rondgangen op zes in overleg bepaalde locaties. 

  

In haar rapportage begin december 2019 heeft de Arbodienst onder andere het volgende geconcludeerd: 

 

De RI&E is op juiste wijze uitgevoerd en geeft een actueel beeld van de aanwezige risico’s. De 

organisatie heeft gebruik gemaakt van een erkend branche RI&E-instrument. Bij de inventarisatie en het 

opstellen van maatregelen in het Plan van Aanpak is gebruik gemaakt van de beschikbare 

Arbocatalogus. De medewerkers zijn voldoende betrokken bij het opstellen van de RI&E en de 

voorgestelde maatregelen in het Plan van Aanpak zijn SMART geformuleerd. De werkwijze omtrent de 

RI&E dient opgenomen te worden in het Arbobeleid van de organisatie en geborgd te worden in een 

verantwoordingsdocument. Daarnaast is de kanttekening geplaatst dat het kennisniveau van de RI&E-

uitvoerders verder moet worden vergroot zodat risico’s beter kunnen worden onderkend en ogelost. 

  

Met betrekking tot de aanbevelingen die de Arbodienst heeft gedaan wordt begin 2020 een 

uitvoeringsplan gemaakt.   
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Inkoop, aanbesteden en contractbeheer 

In 2019 zijn er Europese aanbestedingen gestart en afgerond. Het betreft hier de volgende aanbestedingen: 
  
Afgeronde Europese aanbestedingen 2019: 

 Na een gezamenlijke Europese aanbesteding in 2018 met een aantal MBO-instellingen is Canon 

per 1 januari 2019 voor de komende 4 jaren de nieuwe leverancier voor print- en kopieerpapier. 

 In september 2018 is gestart met de Europese niet openbare aanbesteding Onderhoud 

Gebouwen en Gebouw Gebonden Installaties Onderwijsgroep Noord breed. Deze is per 16 mei 

2019 voor 10 jaar gegund aan Strukton. 

 In 2019 zijn de Windows-werkplekken Europees aanbesteed en per 1 juni 2019 gegund aan 

Bossers & Cnossen B.V. Zij zullen de komende vierjaren de lap- en desktoppen leveren. 

Lopende Europese aanbestedingen 
In september 2019 is de Europese aanbesteding leermiddelen gestart en in december 2019 voorlopig 
gegund aan Iddink B.V. Begin 2020 zal, na geen bezwaar van andere partijen, definitief worden gegund 
voor de komende drie jaren, met eventueel aansluitend 6 verlengingen van 1 jaar.  
  
Programma verbetering bedrijfsvoering 2018-2021 

          (bedragen in dzd) 

Beleidsdomein Uitgaven 
2018 

Uitgaven  
2019 

Begroot 
2019 

Surplus 
2019 

Begroot 
2020 

Begroot 
2021 

Totaal 
 Budget 

  

P&C € 214 € 71 € 174 € 103 € 98 € 75 € 561 

I&A € 148 € 340 € 399 € 59 € 270 € 279 € 1.096 

HRM € 97 € 122 € 263 € 141 € 150 € 50 € 560 

Totalen € 459 € 533 € 836 € 303 € 518 € 404 € 2.217 

 

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 2019 van de verschillende 

beleidsdomeinen worden hieronder weergegeven.  

 

Beleidsdomein Planning & Control 

         (bedragen in dzd) 

Projecten Uitgaven  
 2018 

Uitgaven  
2019 

Begroot 
2019 

Surplus 
2019 

Begroot 
2020 

Begroot 
2021 

Totaal 
Budget 

PDCA € 22 € 7 € 48 € 41 € 0 € 0 € 70 

AFAS + BI-tool € 192 € 64 € 126 € 62 € 98 € 75 € 491 

Totalen € 214 € 71 € 174 € 103 € 98 € 75 € 561 

 

Project herinrichting PDCA 

In het najaar 2018 is een begin gemaakt met het project ‘Herinrichting PDCA (Plan, Do, Check en Act)’. 

Gestart is met werksessies waarin met betrokkenen van alle stichtingen bouwstenen zijn benoemd die 

geleid hebben tot een aantal onderzoekslijnen om mee te experimenteren. Deze onderzoekslijnen zijn in 

2019 opgegaan in doorbraakprojecten en in 2020 gaan deze vallen onder het 

organisatieontwikkelingsprogramma O3. De onderzoekslijn ‘Verantwoording in één dag’ wordt in 2020 

een pilot bij Terra en maakt onderdeel uit van de inrichting van control binnen de Terra organisatie. 

 

In februari 2020 is een workshop gehouden met de regiodirectie van Terra om de visie op control te 

formuleren. De visie op control ondersteunt Terra op het gebied van bedrijfsvoering, helpt Terra om de 
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doelstellingen te realiseren, tussentijds bij te sturen en verantwoording af te leggen. Ook heeft het invloed 

op het gedrag van medewerkers om hen op een inspirerende wijze te verbinden aan de doelstellingen. 

Het organiseren van ‘Verantwoording in één dag’ heeft als doel om tijdig bij te sturen, van elkaar te leren 

en om te verbeteren.  

 

Liquiditeit(s)ontwikkeling 
In 2019 heeft Thesor het team P&C ondersteund met het inrichten van de processen zodat er afdoende 
inzicht is in de liquiditeit(s)ontwikkeling en er periodiek deugdelijk gerapporteerd kan worden aan het CvB 
en RvT. Daarnaast heeft Thesor een beoordeling gedaan op de kwaliteit van de door OGN gebruikte 
liquiditeitsmodellen en –rapportages. Op 27 september 2019 heeft Thesor een presentatie gegeven aan 
het team P&C, senior medewerkers financiën en de concerncontroller over treasury in zijn algemeenheid 
en de eerste bevindingen over de kwaliteit van de modellen en de trend in het liquiditeitsverloop over de 
afgelopen twee jaren. 
 

Project AFAS Personele en financiële administratie 

In 2019 is er geïnvesteerd in de administratie van het projectenbureau Terra, het contractonderwijs van 
TerraNext, invoering Simpledcard en het verbeteren van de management dashboards Financiën en HR.  

  
Projectenbureau Terra 
De inrichting van het projectenbureau Terra is afgerond. De medewerkers zijn min ingang van 1 oktober 
2019 aangesteld, de projectadministratie in AFAS is ingeregeld en ook de financiële projectenrapportage 
is ontwikkeld in de BI-tool. Op 30 oktober heeft er een kick-off bijeenkomst plaatsgevonden waarin alle 
belanghebbenden zoals projectleiders, medewerkers van het projectenbureau, Ondersteunende 
Diensten, concerncontroller en regiodirectie zijn meegenomen in de nieuwe werkwijze.  

  
Contractonderwijs TerraNext 
Bij TerraNext is AFAS CRM /cursistenadministratie geïmplementeerd en met ingang van 1 oktober 2019 
in productie genomen. Tevens is er specifiek voor het contractonderwijs een stuur- en 
managementrapportage ontwikkeld in de BI-tool.  

  
SimpledCard 

In het voorjaar 2019 is gestart met pilots SimpledCard op alle drie onderwijsstichtingen. De SimpledCard 
is een betaalpas waarmee begeleiders van excursies en kashouders elektronische betalingen kunnen 
doen. De SimpledCard vervangt contant geld en vereenvoudigt het declaratieproces aanzienlijk. De 
verantwoording wordt moeiteloos in AFAS verwerkt. De pilots zijn een succes geweest en dat betekent 
dat alle vestigingen gebruik kunnen maken van de SimpledCard.    
  
Managementdashboards Financieel en HR 
Bij de start van AFAS Financieel in 2018 is er een eerste versie van de managementdashboards uitgerold 
naar alle leidinggevenden en medewerkers die in het kader van hun functie toegang moesten hebben tot 
financiële en HR informatie. In het voorjaar 2019 is er een evaluatie gehouden met de gebruikers van de  
managementdashboards. De wensen die daaruit naar voren zijn gekomen hebben geleid tot een nieuw 
managementdashboard dat met ingang van 1 oktober 2019 in productie is genomen. 
 

Beleidsdomein I&A 

         (bedragen in dzd) 

Projecten Uitgaven 
2018 

Uitgaven 
2019 

Begroot 
2019 

Surplus 
2019 

Begroot 
2020 

Begroot 
2021 

Totaal 
Budget 

IBP € 98 € 65 € 66 € 1 € 66 € 66 € 296 

Spido € 50 € 276 € 333 € 57 € 204 € 213 € 800 

Totalen € 148 € 340 € 399 € 59 € 270 € 279 € 1.096 
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Privacybeleid  
 

Informatiebeveiliging en privacy (IBP), bestendigen en uitbouwen 
Informatiebeveiliging en privacy heeft raakvlakken met alle processen en systemen. Het afgelopen jaar 
zijn vooral op het gebied van techniek enkele zaken opgepakt. Eén van de zaken die is opgepakt is het 
verbeteren van het accountbeheer en het aanmelden op de informatiesystemen.  
 
Het accountbeheer voor de belangrijkste informatiesystemen is gecentraliseerd. Zodat bij indiensttreding, 

wijzigingen in functie en uitdiensttreding, de accounts tijdig worden aangemaakt, gewijzigd en verwijderd. 

Hiernaast is voor deze informatiesystemen de Multi-Factor Authenticatie ingericht. Hiermee zijn de 

systemen beter beveiligd tegen phishing-mail aanvallen en andere inbraakpogingen. 

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 ontwikkelen van procedures. Hierdoor zijn zaken 

zoals vernieuwen beleid en het opzetten van een awareness programma blijven liggen. Deze zaken 

staan nadrukkelijk op het programma voor 2020. 

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. De 
beveiligingsincidenten en aanbevelingen zijn daarom ook in deze drie categorieën verdeeld. In totaal zij 
er OGN-breed 45 beveiligingsincidenten gemeld waarvan 1 incident heeft geleid tot een melding bij de 
autoriteit persoonsgegevens.  

 

Techniek 
Wekelijks vinden er aanvallen plaats op de technische infrastructuur. Door de maatregelen die zijn 

genomen hebben deze aanvallen geen gevolgen gehad op de beschikbaarheid van onze online diensten. 

Het afgelopen jaar zijn er enkele incidenten geweest in verband met werkzaamheden door onze 

leveranciers waardoor sommige vestigingen maximaal 1 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 waaruit is gebleken dat deze 

beveiligingsproblemen niet zijn misbruikt en ook niet hebben geleid tot een datalek. 

Medewerkers 
Het is merkbaar dat medewerkers alerter zijn op phishing- en malafide berichten. Er komen meer 

meldingen binnen over phishing- en malafide berichten dan vorige jaren. Eén phishing-mail aanval heeft 

geleid tot inbraak in één van onze informatiesystemen. Hiervan is melding gemaakt bij de autoriteit 

persoonsgegevens. 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 
Een aantal meldingen heeft betrekking op beleid en achterliggende processen. Voor deze meldingen is 
een werkgroep opgezet om duidelijkheid te verschaffen over de verwerking van bepaalde gegevenssets. 
In afwachting van dit traject is in enkele gevallen de verwerking van de gegevens gestopt en werden 
processen aangepast en aangescherpt. 
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Project SharePoint, Portal, Integraal Documentbeheer en implementatie Office365 (SPIDO)  
Het project SPIDO bestaat uit 3 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  
Het merendeel van de vestigingen heeft stappen gezet door gebruik te maken van workshops (met e-
learning), richtlijnen, advisering en ondersteuning (bijvoorbeeld handleidingen) waardoor medewerkers in 
staat zijn gesteld Microsoft Teams te gebruiken evenas andere Office 365 gerelateerde apps.  
 
Er zijn nog vestigingen waar stappen gezet moeten worden om collectief voorbereid te zijn op de 
deadline van 31 augustus 2020, waarbij de mogelijkheid om bestanden op te slaan op groepsschijven 
vervalt (P-bestanden). Het projectteam biedt proactief ondersteuning aan om ervoor te zorgen dat 
medewerkers in staat worden gesteld om in de cloud te werken.  
 
Medewerkers moeten naast het aanleren van een nieuwe werkwijze, ook een ingesleten werkwijze 
afleren. Dit zorgt voor een lange leercurve die naar verwachting nog enige tijd zal duren. De rol van 
functioneel beheer, ambassadeurs binnen de vestigingen en de leidinggevende zijn essentieel om binnen 
de vestigingen dit goed te laten verlopen. 
 
Vervangen van het portaal  
De eerste aanbesteding om een sociaal portaal aan te schaffen is voortijdig beëindigd. Het resultaat van 
de eerste aanbesteding kwam niet overeen met de beoogde doelstellingen van de organisatie en heeft 
nieuwe inzichten opgeleverd. Deze inzichten zijn verwerkt in de tweede aanbesteding die eind 2019 
succesvol is afgerond. De planning was om rond de zomervakantie 2019 met implementatie te starten. 
Dit zal nu i februari 2020 plaatsvinden. 
 
Integraal documentbeheer  
Integraal documentbeheer is eind 2019 gepauzeerd omdat het parallel liep met andere ontwikkelingen 
binnen de organisatie. Deze ontwikkelingen zullen op elkaar afgestemd moeten worden alvorens te 
bepalen welke facetten binnen SPIDO opgepakt moeten worden en welke niet. Eén van de 
ontwikkelingen is het inzetten van een document structuurplan (DSP) als referentie voor documenten. 
 

Beleidsdomein HRM 

         (bedragen in dzd) 

Projecten Uitgaven 
2018 

Uitgaven 
2019 

Begroot 
2019 

Surplus 
2019 

Begroot 
2020 

Begroot 
2021 

Totaal 
Budget 

Strategische 
HRM 

€ 97 € 32 € 163 € 131 € 150 € 50 € 460 

OGN-
academie 

  € 91 € 100 € 9     € 100 

Totalen € 97 € 122 € 263 € 141 € 150 € 50 € 560 

 

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. Gelijktijdig is er 

een portefeuilleoverleg P&O in het leven geroepen, waarin de stichtingen operationele P&O-zaken met 

elkaar afstemmen. Indien nodig of gewenst dient het overleg tevens als een beleidsvoorbereidend 

overleg.  
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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. 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. 

 

OGN-academie 
De OGN-academie verleent diensten op het gebied van professionalisering, leren en ontwikkelen binnen 
Onderwijsgroep Noord. De OGN-academie bestaat uit een adviseur leren en ontwikkelen (0,8 fte) en een 
medewerker voor de administratie en ondersteuning (0,2 fte). Door gebruik te maken van de capaciteiten 
van andere medewerkers binnen de koepel OGN kan de OGN-academie efficiënt en effectief werken. 

Werkgebieden OGN-academie 
De OGN academie vervult een makelfunctie tussen vraag en aanbod van opleidingen, workshops, 
congressen etc. Daarnaast faciliteert de OGN-academie dienstverlening op het gebied van teamvorming, 
teamontwikkeling en teamcoaching en adviseert zij directies en management m.b.t. leren en ontwikkelen 
en de lerende organisatie. 

Makelfunctie 
Ook in 2019 is weer een uitgebreid trainingsaanbod gerealiseerd. De bekende thema’s komen hier weer 
terug, zoals Mentorvaardigheden, Leerstrategieën, Omgaan met gedragsproblemen, Omgaan met 
weerstanden en Timemanagement, maar ook nieuwe thema’s als Zorgcoördinator, Vaardig op Stage, 
Edpuzzle, Flipping the classroom, HACCP, VOP, Vroegsignalering genotsmiddelen en Actuele drugs. De 
trainingen werden goed gewaardeerd: variërend van 6,7 tot 9,0. Voortdurend worden verbeteringen en 
aanpassingen in trainingen aangebracht. Daarnaast wordt doorlopend binnen de opleidingsmarkt gezocht 
naar eventuele nieuwe trainingen en partijen om mee samen te werken. 

In 2019 is een groot deel van de medewerkers getraind in de basisvaardigheden van Office 365. De 
training maakte onderdeel uit van het project Werken met Office 365. 

In februari is het Minisymposium ‘De toekomstige leeromgeving’ georganiseerd voor ca. 80 
belangstellenden. Het merendeel van de deelnemers bestond uit extern geïnteresseerden vanuit 
onderwijs, gemeenten en bedrijfsleven, maar er waren ook medewerkers van OGN aanwezig. Vanwege 
het succes van het symposium wordt dit in 2020 opnieuw georganiseerd. 

Tot slot heeft op 17 oktober 2019 het vierde OGN-congres plaatsgevonden op één van onze eigen 
onderwijslocaties. Het congres, dat ca. 600 deelnemers trok, had als doel aanwezige kennis te delen, te 
leren van elkaar en elkaar te ontmoeten. Het was een bruisend evenement met ruim 50 workshops, een 
goed bezette informatiemarkt en de uitreiking van de tweede innovatieprijs. De uitreiking van deze prijs 
heeft als doel mensen aan te moedigen hun initiatief te realiseren. Tevens vonden gedurende het 
congres de halve finales plaats van skillswedstrijden van studenten Bloem & Design van Terra MBO. 

Teamontwikkeling en teamcoaching    
Vanuit de OGN-academie is een aantal teams begeleid bij de teamontwikkeling in de vorm van 
procesbegeleiding en teamcoaching. Het betrof hier met name teams van Terra. 

Marktverkenning 
In het voorjaar heeft de OGN-academie een uitgebreide marktverkenning gedaan onder een groot aantal 
onderwijsinstellingen in Groningen, Drenthe en een deel van Friesland, met als doel de behoefte aan 
samenwerking en marktverbreding te onderzoeken. Ook andere partijen zoals de opleidingsscholen en 
Noorderlink zijn meegenomen in het onderzoek. De uitkomsten van de verkenning waren positief. 
Verschillende instellingen in het vo en het mbo waren geïnteresseerd in een samenwerking met en/of 
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afname van diensten van de OGN-academie. In 2020 zal bepaald worden wat met deze 
onderzoeksresultaten gedaan wordt.  
 
Ontwikkelproces Ondersteunende Diensten  

Transitie Bestuursbureau naar Ondersteunende Diensten 

Enkele jaren geleden 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 in de scholen. Per 1 augustus 2016 is de naam van het bestuursbureau veranderd in 

‘Ondersteunende Diensten’, daarmee recht doend aan de beoogde toegevoegde waarde voor het 

onderwijs. 

 

Eind 2017 heeft het managementteam een nieuwe meerjarige missie, visie en strategie ontwikkeld voor 

de Ondersteunende Diensten. De medewerkers en de partners/klanten bij de scholen zijn hierbij 

betrokken geweest. De missie, visie en strategie zijn beschreven in een document dat intern is verspreid 

en voor externen op de OGN-website te vinden is. In het document met de titel “Ondersteunende 

Diensten de vanzelfsprekende partner voor het onderwijs” zijn de ambities beschreven voor de jaren 

2018 t/m 2021. In 2018 en 2019 zijn een aantal belangwekkende professionaliseringslagen gemaakt en 

zijn binnen de verschillende ondersteunende disciplines goede resultaten geboekt. De resultaten 2019 

zijn beschreven in hoofdstuk 1, paragraaf bedrijfsvoering (programma bedrijfsvoering 2018-2021).  

 

Optimalisering Onderwijs Ondersteuning, O3 

De scholen hebben te maken met leerlingenkrimp en als gevolg daardoor ook een geldtekort. Dit 

betekent dat de ondersteuning goedkoper moet worden georganiseerd. Tot op heden is er sprake van 

een vast financieringspercentage voor centrale OGN-diensten en zijn 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 derde kwartaal 2019 echter zo moeizaam dat is besloten het traject 

op een andere manier in te richten. Dit heeft geleid tot de start van het programma Optimalisering 

Onderwijsondersteuning, oftewel O3. 

 

Het programma Optimalisering Onderwijsondersteuning 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.  

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. 
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(bedragen in dzd) 

Project O3 en OGN-construct 
 
 
 
 

Begroot 
2019 

Uitgaven 
2019 

Surplus 
2019 

Begroot 
2020 

Totaal 
Budget 

  € 450   € 221 € 450 € 900 

Optimaliseren onderwijsondersteuning   € 169       

Extern advies (o.a. juridisch)   € 60       

Totalen € 450 € 229 € 221 € 450 € 900 

 

Medezeggenschap  

Stichting Onderwijsgroep Noord kent een ondernemingsraad. Vanwege het verdwijnen van de functie 
directeur Ondersteunende Diensenten heeft het CvB de rol van WOR-bestuurder weer op zich genomen. 
De adjunct-directeur Ondersteunende Diensten met in portefeuille HRM schuift in de OR-overleggen aan 
namens het managementteam van Ondersteunende Diensten vanuit de inhoud. Het overleg met de OR 
vindt op constructieve wijze en in een open sfeer plaats. 
 
Er zijn in 2019 nieuwe OR-verkiezingen geweest, waardoor de OR een deels nieuwe invulling heeft 
gekregen. Ook zijn de adviserende commissies versterkt. 
 
In 2019 is met de ondernemingsraad onder meer gesproken over het werkdrukplan, het PMO, het MTO, 

de vakantieregeling, werktijdenregeling, het beleid scholing en professionalisering Ondersteunende 

Diensten, WKR en het ziekteverzuim. 
 

2.2 Medewerkers 
 

HRM doelstellingen 2018 en realisatie 

Het managementteam van de Ondersteunende Diensten heeft in januari 2018 haar nieuwe 

missie/visie/strategie gepresenteerd (2018 t/m 2021). De strategische doelstellingen laten zich globaal 

clusteren in twee groepen: 

1. Partnerschap met de onderwijsinstellingen. 

2. Goed werkgeverschap binnen de Ondersteunende Diensten. 

 

Strategische HRM agenda stichting OGN 

Het gevolg van de opheffing van de regiegroep HRM is dat de stichting OGN een groter eigen budget 

nodig heeft voor het realiseren van de thema’s van de bestuurlijke HRM-agenda. Vanwege de 

bezuinigingen in 2019 op het budget van OGN was er echter geen budget voor de strategische HRM 

agenda meer beschikbaar. Het is vooral dankzij de bevlogenheid van medewerkers en leidinggevenden 

en regelmatig extra inzet in eigen tijd, dat desondanks diverse onderwerpen opgepakt en gerealiseerd 

zijn.  

 
HRM-gesprekscyclus 

Het vormgeven en implementeren van een nieuwe HRM-gesprekscyclus is bij de Ondersteunende 
Diensten zowel in 2018 als 2019 on hold gezet i.v.m. het positioneringsvraagstuk van de ondersteuning. 
Het is de bedoeling dat dit onderwerp in 2020 weer wordt opgepakt. 
 

Strategische Personeelsplanning 
In 2018 is gewerkt aan een strategisch personeelsplan (SPP), dat voor de kwalitatieve kant op 
hoofdlijnen is afgerond. In 2019 zou een verdere verdieping op het kwantitatieve deel plaatsvinden. De 
SPP-activiteiten hebben in 2019 echter geen vervolg gekregen, omdat de voor SPP noodzakelijke 
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duidelijkheid over de positionering van de ondersteuning binnen OGN in 2019 nog niet gegeven kon 
worden. Het gevolg is dat het in tijden van krimp onduidelijk blijft hoeveel medewerkers met welke skills er 
de komende jaren in de ondersteuning van de onderwijsstichtingen nodig zijn. Tevens is het nog steeds 
onduidelijk in een situatie van arbeidsmarktkrapte hoeveel en welke medewerkers van buiten 
aangetrokken moeten worden om de ambities op ondersteuningsgebied te realiseren. Beide gevolgen 
vormen een risico voor de bedrijfsvoering.  
 
Teamontwikkeling  
In 2018 was op de meeste afdelingen de teamvorming en teamontwikkeling al ingezet. In 2019 is de 
teamontwikkeling op de afdeling I&A nog ingezet, waarbij de focus heeft gelegen op type 
persoonlijkheden, drijfveren en hoe die ingezet kunnen worden. Verdere activiteiten ten aanzien van 
teamontwikkeling zijn stopgezet door een beperking in het budget voor teamontwikkeling en in afwachting 
van het onderzoek naar de positionering van de ondersteuning binnen OGN. De uitvoering van de OGN-
brede opdracht om toe te werken naar resultaatverantwoordelijke teams is hierdoor vertraagd geraakt.  
 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 

In 2019 is stichting OGN volop aan de slag gegaan met de uitslagen van het MTO. Er zijn twee 
overkoepelende thema’s geselecteerd: werkdruk en communicatie. Het eerste thema is verwerkt in het 
werkdruk- en werkplezierplan. De uitvoering is in het najaar gestart met individuele werkdruk- en 
werkpleziergesprekken. Het tweede thema is uitgewerkt in een informatieplan. In de teams zelf zijn ook 
eigen doelen geformuleerd waaraan wordt gewerkt. In 2020 worden deze geëvalueerd en geüpdatet.  
 
Duurzame inzetbaarheid 
Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk HR speerpunt. In 2018 is een document opgesteld waarin een 
scala aan mogelijkheden is opgenomen om duurzame inzetbaarheid vorm te kunnen geven. In 2019 is dit 
verder uitgewerkt en is een start gemaakt met het uitvoeren van bijbehorende acties. Zo is er een 
werkdrukplan opgesteld met een aantal concrete oplossingsrichtingen. Ook is een Preventief Medisch 
Onderzoek (PMO) uitgevoerd, waarin voor medewerkers de gezondheidsrisico’s in kaart zijn gebracht. De 
uitkomsten van het PMO zijn gecombineerd met de resultaten uit het MTO op het gebied van duurzame 
inzetbaarheid en het werkdrukplan. Dit heeft geresulteerd in een geïntegreerd plan van aanpak op het 
gebied van duurzame inzetbaarheid. Het plan van aanpak beslaat een periode van september 2019-
december 2020. Vanuit dit actieplan is een start gemaakt met het voeren van werkdruk- en werkplezier 
gesprekken, die in het voorjaar 2020 afgerond zullen zijn. Verdere acties uit het actieplan, zoals een 
workshop leidinggeven aan generatieverschillen en de vitaliteitsweek, zullen in 2020 hun uitwerking 
krijgen. 
 

HRM agenda stichting Onderwijsgroep Noord 

 

Vakantie- en werktijdenregeling 

Door het College van Bestuur, de schooldirecties, ondernemingsraad en het management van de 

Ondersteunende Diensten is geconstateerd dat de vakantie- en werktijdenregeling aan evaluatie en 

herziening toe waren. De regelingen belemmerden klantgerichte werkprocessen en boden weinig 

flexibiliteit voor de medewerkers. Alle teams en betrokken gremia hebben inspraak gehad in het 

herzieningsproces. Het resultaat van het proces is een meer flexibele en klantgerichte vakantieregeling 

die in 2019 is ingegaan. Daarnaast is in halverwege 2019 de werktijdenregeling aangepast waardoor ook 

deze beter aansluit op de huidige en toekomstige manier van werken. 

 

Professionalisering 

 

Klantgerichtheid 
In 2018 is een op maat gemaakte training voor alle adviseurs en het MT van de Ondersteunende 
Diensten gegeven. Het betrof het ontwikkelen van noodzakelijke adviesvaardigheden. In 2019 vond de 
afronding van deze training plaats. Ook is in 2019 opnieuw een training adviesvaardigheden gestart voor 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



   
 

21 
 

adviseurs die na de vorige training in dienst zijn getreden bij de Ondersteunende Diensten. Deze training 
wordt afgerond in 2020. 
 
Scholing  
De Ondersteunende Diensten streeft naar een kwalitatief hoogwaardig personeelsbestand. De 
toegevoegde waarde van de Ondersteunende Diensten voor het onderwijs is met name gelegen in 
vakkennis en ervaring op specialistische gebieden. Voortdurend bijblijven op het vakgebied is 
noodzakelijk voor een goede dienstverlening. Hiertoe is in 2018 al een beleid scholing en 
professionalisering voor de Ondersteunende Diensten opgesteld. Voor 2019 was het de bedoeling om 
een meerjarig professionaliseringsplan en een jaarlijks plan te maken. Het meerjarig 
professionaliseringsplan, dat niet los valt te zien van SPP, is echter on hold komen te staan in afwachting 
van duidelijkheid over de positionering van de ondersteuning. Daarnaast hadden we in 2019 te maken 
met een gehalveerd scholingsbudget, dat is ingezet voor de meest noodzakelijke scholing voor het werk 
zelf en de training klantgerichtheid voor beheerfuncties.  
 
Lean  
In 2017 en 2018 is volop ingezet om de Lean manier van werken te implementeren. In 2019 is dit Lean-
traject stopgezet, omdat vanwege afnemende personele capaciteit de Lean-adviseurs weer volledig 
moesten worden ingezet op hun primaire werkzaamheden. Er heeft wel een kleine verbetering in het 
digitale werving- en selectieproces plaatsgevonden. Deze zal verder ontwikkeld moeten worden in de 
komende jaren in het kader van het thema arbeidsmarktcommunicatie. 
 

Ziekteverzuim en beleid 

 

Visie op verzuim en arbodienstverlening 

In het najaar van 2018 is de uitwerking van een nieuwe visie op verzuim opgepakt, evenals een update 

van het verzuimprotocol. Er is voor gekozen om met het eigen-regiemodel te gaan werken om de grip van 

de lijn op verzuim te versterken. Kenmerken van dit model zijn onder andere dat de organisatie de 

volledige regie heeft over het verzuimproces, dat leidinggevenden verantwoordelijk zijn voor de 

verzuimbegeleiding en dat de bedrijfsarts de rol van adviseur van de leidinggevende en de medewerker 

heeft, en geen beslisser is in het verzuimproces. MedPrevent is als arbodienst gecontracteerd en 

ondersteunt het eigen-regiemodel. In 2019 is ter implementatie van het eigen-regiemodel een training 

voor leidinggevenden gestart, die wordt afgerond in 2020. In 2020 zullen ook de medewerkers van de 

Ondersteunende Diensten meegenomen in de visie op verzuim vanuit het eigen-regiemodel. 

MedPrevent heeft in het najaar het contract met OGN opgezegd, omdat ze de toegezegde 
dienstverlening niet meer konden leveren. Er is met spoed een andere arbodienst gezocht. Omdat er 
onvoldoende tijd was voor een aanbestedingsprocedure, is er gekozen voor een tussenoplossing van een 
jaar. VerzuimWeg wordt de partij die in het tussenjaar de arbodienstverlening zal gaan verlenen. Deze 
dienstverlening start per februari 2020. VerzuimWeg ondersteunt ook de visie vanuit het eigen-
regiemodel. 
 
Doelstelling 
De Ondersteunende Diensten heeft als doelstelling het voortschrijdend gemiddelde verzuim maximaal 
3,5% te laten zijn. In de paragraaf kengetallen worden de verzuimcijfers over 2019 toegelicht. 
 

Overige ontwikkelingen 

 
Veranderende wetgeving 
Per 1 januari 2020 gaat de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in. Deze beoogt de ongelijkheid in 
arbeidsvoorwaarden en rechten tussen werknemers met een vast contract en flexibele werknemers 
kleiner te maken. Dit heeft o.a. tot gevolg dat de ketenregeling wordt uitgebreid, maar ook dat payroll-
medewerkers onder dezelfde voorwaarden voor de ketenregeling komen te vallen. Deze konden 
voorheen voor een langere periode tijdelijk worden ingezet. Dit heeft nu als gevolg dat er, wanneer geen 
vast dienstverband aangegaan wordt, eerder van de payroller afscheid genomen moet worden. Dergelijke 
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situaties hebben zich in 2019 al voorgedaan. Omdat payrolling een relatief dure oplossing is, zal van 
deze constructie minder gebruik gemaakt gaan worden. 
 
Gedragscode 
Op verzoek van de regiodirecteuren en naar aanleiding van een aantal incidenten, is in 2019 een nieuwe 
gedragscode opgesteld die minder gericht is op regels en meer een aanspraak doet op normen en 
waarden. De effectuering van de nieuwe gedragscode zal in 2020 plaatsvinden. 
 

Kengetallen 

 
Formatie 
Binnen de stichting Onderwijsgroep Noord, dus bij de Ondersteunende Diensten en het College van 
Bestuur, werken op 31 december 2019 93 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. Niet meegenomen zijn de medewerkers die werken op projectbasis 
aan de verbetertrajecten bestuurlijke agenda en OGN construct (totaal 4,7fte).  
 

Aanstellingen Fte % (van aantal medewerkers) 

Onbepaalde tijd 57,5 70,87% 

Bepaalde tijd eigen dienst / Flex / detachering / ZZP 16,3 29,13% 

Totaal 73,8 100% 

 
Flexibele schil 
OGN breed wordt gestreefd naar een flexibele schil tussen de 10 en 15%. Eind 2019 bedroeg de flexibele 
schil bij de Ondersteunende Diensten en het College van Bestuur 29,13%. 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%. Hier heeft in 2019 dus een 
flinke verschuiving in plaatsgevonden. 
 
De verhouding flex-vast ziet er als volgt uit (in fte): 
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Leeftijdsopbouw 
De leeftijdsverdeling bij de Ondersteunende Diensten en het College van Bestuur ziet er als volgt uit 
(aantallen): 
 

 
 
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): 
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Ontwikkeling ziekteverzuim 

 

 
 
Voor de Ondersteunende Diensten is het voortschrijdend gemiddelde verzuim eind 2018 vastgesteld op 
4,53%. Ondanks dat het verzuim daarmee nog boven de afgesproken norm van 3,5% ligt, laat het 
verzuim in 2019 wel een dalende trend zien. 
 
Het verzuim bestond in 2019 voor het grootste deel uit langdurig verzuim (43-365 dagen). In dit deel van 
het verzuim is echter ook een dalende trend te zien, van 3,37% in januari 2019 naar 2,05% in december 
2019. Van dit langdurige verzuim, is een groot deel toe te schrijven aan klachten gerelateerd aan stress 
op het werk en werkdruk. 
 
Tussen eind 2018 en eind 2019 is het verzuim soms erg hoog geweest. Het management heeft hard 
moeten werken om zieke medewerkers goed te begeleiden bij hun re-integratie. Er is veel geïnvesteerd 
in externe begeleiding en soms is ook gekozen voor minder orthodoxe oplossingen om medewerkers 
weer op de been te krijgen. Daarnaast moesten er oplossingen gezocht worden om de werkdruk bij de 
collega’s niet nog hoger op te laten lopen.  
 

In 2019 is bij de Ondersteunende Diensten bezuinigd op personeel. Vervanging van ziekte werd veelal 
door de stichtingen zelf weer financieel opgevangen. Veel van deze opvang werd gedaan door 
medewerkers met tijdelijke contracten of interim medewerkers. Dit laatste speelde voornamelijk bij de 
afdelingen O&K, P&O en P&C. Het inwerken van de vervangers heeft een fors beroep gedaan op het 
uithoudingsvermogen van sommige teams.  
 
De implementatie van het eigen-regiemodel en de focus op werkdruk als HRM-speerpunt, moeten ervoor 
zorgen dat de verzuimcijfers dalen naar de vastgestelde norm en de focus van curatie wordt verlegd naar 
preventie. Tevens zal het helpen als medewerkers duidelijkheid krijgen over de definitieve positionering 
van Ondersteunende Diensten.  
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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 2019 afgesloten met een positief geconsolideerd resultaat van 
€ 3,1 miljoen (2018: € 0,6 miljoen). Het resultaat is toegevoegd aan het groepsvermogen. 
 

 2019 2018 
Toevoeging aan het Groepsvermogen 3.128.799 559,084 
 --------------- --------------- 
Exploitatieresultaat 3.128.799 559.084 

 
Onderstaand zullen de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van 2018 toegelicht worden. Een 
uitgebreide toelichting op de verschillen staat bij de afzonderlijke posten in de geconsolideerde 
jaarrekening. 
 
Baten  
De totale baten zijn € 3,2 miljoen hoger dan in 2018.  
De belangrijkste afwijkingen ten opzichte 2018 zijn: 

Rijksbijdragen € 745.000 nadelig De rijksbijdragen zijn gedaald door de 
afname van het aantal leerlingen. 

Overige subsidies OCW € 2.322.000 voordelig De overige subsidies gestegen als gevolg 
van een toename van de regeling 
Prestatiebox (stijging bedrag per 
leerling), subsidies voor 
Opleidingsschool, Technisch vmbo, een 
aantal doorstromingsprogramma's en 
een hogere bijdrage voor de 1e opvang 
van nieuwkomers.  
Ook is in 2019 is een aanvullende 
bekostiging ontvangen voor 
werkdrukverlichting, te besteden in de 
jaren 2020 en 2021 (€ 1,3 miljoen). 

Overige baten € 1.625.000 voordelig De gerealiseerde zorgbijdragen vanuit de 
Samenwerkingsverbanden zijn in 2019 
hoger dan verantwoord in 2018.  
Daarnaast was er in 2018 sprake van 
eenmalige baten door de verkoop van 
grond en ontvangen btw-suppletie over 
2017 en 2018. 

Lasten 
De totale lasten zijn € 0,6 miljoen hoger dan in 2018.  
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De belangrijkste afwijkingen ten opzichte 2018 zijn: 
 

Lonen en salarissen (inclusief 
sociale lasten) 

€ 220.000 voordelig De lonen en salarissen van het personeel 
met een aanstelling zijn gedaald, 
ondanks een salarisstijging, zoals 
afgesproken in de CAO. De daling wordt 
veroorzaakt door een daling van het 
personeelsbestand als gevolg van minder 
leerlingen.   
De sociale lasten en pensioenpremies 
zijn wel gestegen door 
premieverhogingen. 

Dotaties personele 
voorzieningen 

€ 498.000 nadelig Dit wordt met name veroorzaakt door 
hogere dotaties aan de 
wachtgeldvoorziening en aan de 
langdurig zieken, die aantallen  zijn 
hoger dan ten opzichte van 2018. 

Personeel niet in loondienst en 
overige personele lasten 

€ 340.000 nadelig Vanwege het hoge ziekteverzuim is er 
meer personeel ingehuurd. Daarnaast 
zijn ook veel vacatures tijdelijk ingevuld, 
is er inhuur geweest gerelateerd aan 
ondersteuning voor kwaliteit en 
roostering en hebben een aantal 
trajecten gelopen waarvoor tijdelijk 
personeel is ingehuurd.  

Afschrijvingen € 249.000 voordelig De afschrijvingslasten zijn lager. 

Overige lasten € 274.000 nadelig De stijging wordt veroorzaakt door een 
stijging van de administratie- en 
beheerslasten (inhuur externe adviseurs) 
en de stijging van de kosten van leer- en 
hulpmiddelen (hogere aanschafwaarde 
en daarmee gepaard gaande hogere 
afschrijvingen).  Ook de dotatie overige 
voorzieningen is gestegen. De overige 
lasten zijn gedaald. 
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Financiële baten en lasten 
Het saldo van de financiële baten en lasten is € 0,1 miljoen hoger dan in 2018.  
De belangrijkste afwijkingen ten opzichte 2018 is: 
 

Rentelasten € 36.000 voordelig De rentelasten zijn in 2019 lager dan in 
2018 als gevolg van aflossingen op de 
leningen.  

Ineffectiviteit derivaten € 149.000 nadelig 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 2019 
bedraagt € 52.204. In 2016 bedroeg de 
bate € 200.918. 

 
 
Financiële kengetallen (geconsolideerd) 
Op basis van de geconsolideerde jaarrekening kunnen de volgende financiële kengetallen worden 
berekend: 
 

 2019  2018  Signaleringswaarden 
Solvabiliteit 1 0,58  0,56  < 0,30 
Solvabiliteit 2 0,63  0,62  < 0,30 
Liquiditeit (current ratio) 1,31  1,39  < 0,50 
Weerstandsvermogen 0,46  0,44  < 0,05 
Rentabiliteit 2,70 % 0,50 % < 0,00 
Huisvestingsratio 0,09  0,09  > 0,15 

 
 
De solvabiliteit 1 (verhouding eigen vermogen / totaal vermogen) is iets hoger dan in 2018. De ratio is 
binnen de, door de Inspectie van het Onderwijs in het ‘Toezichtkader bve 2012’ gehanteerde 
signaleringswaarde. 
 
Het eigen vermogen is door het positieve exploitatieresultaat toegenomen. Relatief gezien is de 
toename van het eigen vermogen groter dan de toename van het totale vermogen, waardoor de 
solvabiliteitsratio iets stijgt. 
 
Solvabiliteit 2 (verhouding eigen vermogen + voorzieningen / totaal vermogen) is in 2019 hoger dan in 
2018 en blijft boven de, door de Inspectie van het Onderwijs in het ‘Toezichtkader bve 2012’ 
gehanteerde signaleringswaarde.  
Het eigen vermogen is toegenomen door het positieve resultaat van 2018. De voorzieningen zijn 
toegenomen. Er is meer gedoteerd, dan dat er is onttrokken of vrijgevallen. 
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Het bedrag van het eigen vermogen + de voorzieningen neemt toe ten opzichte van 2018. De 
langlopende schulden nemen af met het bedrag van de jaarlijkse aflossing op de leningen. Er zijn in 2019 
geen nieuwe leningen afgesloten. De kortlopende schulden zijn daarentegen hoger dan in 2018. Relatief 
gezien is de toename van het totaal vermogen lager dan de toename van het eigen vermogen + 
voorzieningen. 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 afgenomen ten opzichte van 2018, 
maar ligt nog ruim boven de, door de Inspectie van het Onderwijs in het ‘Toezichtkader bve 2012’ 
gehanteerde, ondergrens van 0,5. De vlottende activa zijn afgenomen, terwijl de vlottende passiva zijn 
toegenomen, waardoor de current ratio is gedaald. De liquiditeit kan als voldoende worden beschouwd. 
 
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 
hoger dan in 2018 en dat komt door het positieve resultaat van 2019 uit op 2,70%.  
 
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: 
 
Resultaat enkelvoudige jaarrekening 
Het financiële resultaat over 2019 komt uit op een verlies € 57k. In de begroting 2019 was een verlies 
verwacht van € 311k. Door bezuinigingsmaatregelen op het personeel is het begrotingstekort aan het  
begin van 2019 teruggebracht naar € 17k.  

Het verlies van € 57k komt lager uit dan verwacht bij de prognose die is afgegeven bij de 4e 

verantwoordingsrapportage. Het verlies is ingecalculeerd doordat het resultaat in 2018 is meegevallen 

met € 106k. De meevaller in 2018 wordt gebruikt voor de dekking van het verlies over 2019.  

Het negatieve resultaat OGN van € 57k wordt veroorzaakt door een negatief resultaat op de 

Ondersteunende Diensten van € 109k en een positief resultaat op het CVB van € 52k.  

 

     Bedragen x € 1.000 

Overzicht resultaat Begroting 2019 Prognose 2019 Realisatie 
2019 

Realisatie 
2018 

Baten 7.720 7.907 8.827 8.895 

Lasten 7.999 7.957 8.853 8.895 

Saldo baten-lasten -279 -50 -26 0 

Financieringsresultaat -32 -32 -31 -34 

Resultaat -311 -82 -57 -34 

 

In de realisatiecijfers zijn ook de kosten en opbrengsten van de verbeterprojecten bedrijfsvoering van de 
bestuurlijke agenda opgenomen en het organisatieontwikkelingstraject. Hiermee is in de begroting van 
2019 geen rekening gehouden, immers de verbeterprojecten van de bestuurlijke agenda en het 
organisatieontwikkelingstraject worden gefinancierd uit de bestemmingsreserves van de drie 
onderwijsinstellingen (kostenneutraal). Aan de verbeterprojecten bedrijfsvoering bestuurlijke agenda is in 
2019 een bedrag uitgegeven van € 533k en aan het organisatieontwikkelingstraject een bedrag van  
€ 229k.  

Onderstaand zijn de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting en de realisatie toegelicht. De analyse 
is exclusief de kosten en opbrengsten van de verbeterprojecten bedrijfsvoering bestuurlijke agenda en 
het organisatieontwikkelingstraject. 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. 
 

Resultaat  
Het resultaat is € 254k positiever dan begroot. De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn de hogere 
overige baten door detachering van personeel, lagere afschrijvingslasten en lagere salariskosten 
eigen personeel. Daarentegen zijn de kosten van inhuur personeel ten opzichte van de begroting wel 
behoorlijk gestegen. Hieronder worden de afwijkingen bij de baten en lasten verder toegelicht.  
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Baten  
De baten zijn aanmerkelijk hoger uitgevallen. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting 
zijn:  

                                                                                                                                                                          (bedragen in dzd) 

Baten  Totaal  BA+ OGN 
construct  

Regulier     Verklaring afwijking 

Detachering 
personeel  

€192   €88  €104 voordelig  Meer medewerkers van Onderwijsgroep 
Noord zijn gedetacheerd geweest.  
Het betreft detacheringen aan zowel 
gelieerde als niet gelieerde organisaties.  

Bijdrage OGN-
academie  

€134  €134 neutraal €134K is inkomen van de OGN-academie. 
De OGN-academie is kostenneutraal in de 
begroting opgenomen. Weliswaar zijn er 
meer inkomsten gegenereerd dan begroot 
(toename aantal trainingen en cursussen), 
maar daar staan ook extra kosten 
tegenover (zie bij overige beheerslasten).  
 

Bijdrage 
Dienstverlening 
Derden  

€782   €726 €56  voordelig  De overige €56K komt door een hogere 
afroming (6,75%) van de inkomsten van 
de stichtingen.  

      

        
Totaal baten €1.108 *) €814 €294 voordelig  
      
  
 *)  €762K wordt gefinancierd door de drie gelieerde onderwijsinstelling (zie paragraaf bestuurlijke agenda) en 

€52K vanuit externe onderwijsinstellingen. 

 

Lasten  
De belangrijkste afwijkingen in de lasten ten opzichte van de begroting zijn:              (bedragen in dzd) 

Lasten Totaal BA + OGN 
construct 

Regulier  Verklaring afwijking 

Lonen en 
salarissen  

€163   (€266)    €429 voordelig
  

De loonkosten (inclusief sociale lasten) 
vallen lager uit door met name een 
taakstellende bezuiniging die is 
doorgevoerd van € 300k en ontstane 
vacatures gedurende het jaar niet direct 
zijn ingevuld. Hiertegenover staan extra 
loonkosten als gevolg van extra 
dienstverlening die is verleend aan de 
onderwijsinstellingen.  

Overige personele 
lasten  

(€579)   (€55)  (€524) nadelig  Er is meer personeel ingehuurd dan 
begroot. Het gaat hier om 
ziektevervanging en tijdelijk invullen van 
vacatures daar waar dat echt 
noodzakelijk was. Het budget voor 
ziektevervanging (€100K) is niet 
toereikend geweest om dit op te 
vangen.   

Afschrijvingen  €21  0   €21 voordelig
  

Door de bezuinigingen in 2019 is 
terughoudend omgegaan met nieuwe 
investeringen. Alleen noodzakelijk 
(voornamelijk vervangings)investeringen 
zijn uitgevoerd.   
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 Huisvestinglasten €41   0 €41  voordelig
  

Voor de uitvoering van het onderhoud, is 
na een aanbesteding, een nieuwe partij 
gecontracteerd. De vertraging in de 
uitvoering van het onderhoud is 
veroorzaakt doordat de nieuwe partij 
eerst een 0-meting heeft uitgevoerd en 
die vervolgens heeft omgezet in een 
planning van onderhoudsactiviteiten. 
Door deze 0-meting is de uitvoering van 
het onderhoud vertraagd.  

Overige lasten  (€499)   (€494)  (€5) nadelig  De overige lasten zijn in 2019 hoger dan 
begroot. Het verschil van € 5k is een 
verzameling van plussen en minnen op 
diverse kostenposten.  

Afrondingen (€1) €1 (€2)   

Totaal lasten (€854) (€814) (€40) nadelig  

 

 Totaal BA+ OGN 
construct 

Regulier 

Totaal baten €1.108 €814 €294 
Totaal lasten (€854) (€814) (€40) 

Resultaat €254 €0 €254 

 
Financiële kengetallen (enkelvoudig) 

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

Financiële kengetallen 2019 2018 Signaleringswaarden 

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

Solvabiliteit 2 0,40 0,39 <0,30 

Liquiditeit (current ratio) 0,83 0,6 <0,50 

Weerstandsvermogen 0,14 0,15 <0,05 

Rentabiliteit -0,64% -0,38% <0,0 

Huisvestingsratio 0,04 0,04 >0,15 

Werkkapitaal neg € 154.243 neg € 372.025 <0 

 

Solvabiliteit 1 (verhouding eigen vermogen / totaal vermogen) is gelijk dan in 2018. Het eigen vermogen 
is door het negatieve exploitatieresultaat afgenomen. Ook het totale vermogen is afgenomen waardoor 
de solvabiliteitsratio gelijk blijft. 

Solvabiliteit 2 (verhouding eigen vermogen + voorzieningen / totaal vermogen) is hoger dan 2018. Per 
saldo blijft het bedrag van het eigen vermogen + de voorzieningen ongeveer gelijk aan 2018. De 
langlopende schulden nemen af met het bedrag van de jaarlijkse aflossing op de leningen. Er zijn in 2019 
geen nieuwe leningen afgesloten. Relatief gezien is de afname van het totale vermogen hoger dan het 
gelijk blijven het eigen vermogen + voorzieningen, waardoor de solvabiliteitsratio iets stijgt. 
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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 lager dan ten opzichte van 2018, maar 
voldoet nog steeds aan de door de Inspectie van het Onderwijs gehanteerde signaleringsgrens.  

Het weerstandvermogen ligt ongeveer op hetzelfde niveau als in 2018 en kan als voldoende worden 

beschouwd. 

 
De rentabiliteit (resultaat gewone bedrijfsvoering / totale baten uit gewone bedrijfsvoering x100) is door 
het negatieve resultaat onder de door de Inspectie van het Onderwijs gehanteerde signaleringsgrens 
komen te liggen. 

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 2019 verbeterd ten opzichte van 2018 maar nog steeds negatief. Gedurende het 
boekjaar wordt de dienstverlening CVB en Ondersteunende Diensten vooraf gefactureerd in 
termijnbedragen zodat er geen liquiditeitsproblemen ontstaan.  

 
Begroting 2020 (enkelvoudig) 
De cyclus van plannen maken, begroten, uitvoeren, rapporteren en verantwoorden start met een 
kaderbrief van het College van Bestuur. Op 16 april 2019 heeft het College van Bestuur de kaders 
meegegeven die als uitgangspunt gelden voor de begroting 2020 en (meerjaren)begroting 2021-2024. 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.  

Met de begroting 2020 heeft Onderwijsgroep Noord een verdere stap gemaakt om een meer beleidsrijke 
begroting te presenteren. Keuzes zijn onderbouwd, getoetst op haalbaarheid, uitvoerbaarheid en 
organiseerbaarheid. Tevens is de begroting van de Ondersteunende Diensten gesplitst in 
basisdienstverlening en maatwerk (extra dienstverlening en verbeterprojecten bedrijfsvoering). Er is in 
2020 voor het eerst begroot op basis van 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 2020 tot en met 2022 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 
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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.  

Financieringsmodel / heroriëntatie op de organisatievoering 
De bijdragen van de stichtingen waren de afgelopen jaren substantieel lager dan de voorgaande jaren. 

Eind 2017 heeft het CvB de opdracht geformuleerd om te komen tot een nieuw/aangepast 
financieringsmodel voor de financiering van de Ondersteunende Diensten en het CvB. Aanleiding waren 
meerdere interne en externe ontwikkelingen waarop het huidige financieringsmodel onvoldoende 
antwoorden biedt. De beoogde planning was een nieuw financieringsmodel op te leveren voor de zomer 
van 2018, opdat die vertaald kon worden naar de begrotingen 2019 en verder. Die planning is door 
meerdere oorzaken niet haalbaar gebleken. Eind 2018 heeft het CvB ervoor gekozen de vraagstelling 
rond een financieringsmodel mee te nemen in een breder extern onderzoek naar de inrichting en 
financiering van de dienstverlening.  

Concreet betekent dit een heroriëntatie op de organisatievoering van de ondersteuningsstructuur 
(kwaliteit en financiering) binnen de gehele keten van Onderwijsgroep Noord. Onder begeleiding van en 
extern bureau is gestart met een “battle” en daaruit volgende “doorbraakprojecten” die hieraan vorm en 
inhoud zouden moeten geven. De voortgang bleek bij de start van het derde kwartaal 2019 echter zo 
moeizaam, dat in overleg tussen Regiodirecteuren (RD’s) en CvB is besloten het traject op een andere 
manier in te richten. Dit heeft geleid tot de start van het programma Optimalisering 
Onderwijsondersteuning (O3). Bedoeling is dat dit programma voor de zomervakantie 2020 tot resultaten 
leidt die meegenomen kunnen worden in de begrotingen van 2021 en verder.  

Het programma moet leiden tot de noodzakelijke gezamenlijke meerjarenvisie op de inrichting 
(organiseren en samenwerken) en financiering van de dienstverlening. Daarbij zullen een aantal zaken 
uitgewerkt worden zoals nadere concretisering van basisdienstverlening en het maatwerk, structurele 
ruimte voor permanente kwaliteitsverbetering in de bedrijfsvoering van de Ondersteunende Diensten, 
enige vorm van meerjarige reservering voor OGN-brede innovatie en een reserve- en voorzieningen 
beleid (weerstandsvermogen, bestemmingsreserve, voorzieningen etc).  

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 COVID-19 

De uitbraak van COVID-19 (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 legt 

een zware druk 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. 
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Gezien de snelheid en onduidelijkheid van de ontwikkelingen rondom deze crisis is het niet mogelijk om 

deze financiële gevolgen op dit moment betrouwbaar te kwantificeren. Dit is onder andere afhankelijk van 

de duur, de ontwikkeling van de verspreiding van het virus en maatregelen vanuit het kabinet. Op basis 

van de beschikbare informatie verwacht de instelling op korte termijn geen continuïteitsrisico. 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.   

 

De financiële impact van COVID-19 is derhalve voor de totale baten, het resultaat en de liquiditeit op de 

korte termijn zeer beperkt, daar de financieringsstromen zijn gegarandeerd. Met de hiervoor genoemde 

(en eventuele andere) mogelijke financiële effecten als gevolg van COVID-19 is in de voorliggende 

meerjarenbegroting geen 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. Zowel onderwijskundig als voor de bedrijfsvoering. In 
paragraaf Intern risicobeheersings- en controlesysteem is specifiek toegelicht welke (financiële) 
impact op korte/middellange termijn wordt verwacht als gevolg van COVID 19 en het mogelijke effect 
hiervan op het resultaat en onze liquiditeitspositie. 

 

De ernst en duur van de coronavirus uitbraak is op dit moment erg onzeker en daarmee ook de effecten 

die het op de instelling zal hebben. Voorop staat dat alle mogelijke maatregelen genomen zullen worden 

om de medewerkers en leerlingen/studenten te beschermen en risico’s zo veel mogelijk te beperken of te 

mitigeren. Hierbij wordt 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:  

 

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

als gevolg van de aangescherpte (overheids)maatregelen vanaf 16 maart gesloten. Alleen op de 

dinsdag- en donderdagochtend is het kantoor open voor activiteiten die niet thuis kunnen worden 

uitgevoerd.   

 

 Het onderwijs is sindsdien op afstand verzorgd en inmiddels worden versoepelende maatregelen 

onderzocht en eventueel ingepast. Het protocol/ leidraad die door de sectorraad wordt verstrekt is 

voor ons daarin leidend in goede afstemming met de ondernemingsraad.  

 

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

aanpassingen en investeringen.  

 Reizen gecanceld. Alle zakelijke reizen zijn tijdelijk verboden.  

 Thuiswerken. Alle medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis, zolang als dit kan.  

 

De adviezen die opgelegd worden door het RIVM worden hierbij gevolgd. 

 
Kengetallen 

 
Personele bezetting 

Voor de personele lasten is de formatie voor het schooljaar 2018-2019 en de daarbij behorende loonsom 
als uitgangspunt genomen. In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van een jaarlijkse 
loonkostenstijging voor periodieke verhogingen op grond van het carrièrepatroon van de medewerkers. 
Daarnaast wordt rekening gehouden met een CAO-stijging van in totaal 4,9% (2,6% per 1 oktober 2018 
en 2,6% per juni 2019) en een eenmalige uitkering in januari 2019. Tevens is er op basis van de 
prognose van ABP een stijging van 1,54% van de pensioenlasten doorgevoerd. De jaarlijkse stijging van 
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de premies voor sociale lasten minimaal zullen zijn. Voor de meerjarenbegroting wordt geen rekening 
gehouden met eventuele CAO-wijzigingen en wijzigingen in de sociale lasten en pensioenlasten. 

Omdat de bijdrage voor de dienstverlening in de komende jaren zal afnemen zal de personele bezetting 
in de komende jaren aangepast moeten worden aan de beschikbare financiële ruimte. Indien de te 
maken afspraken over de organisatie inrichting, het dienstverleningsaanbod en de financiering leiden tot 
consequenties voor de meerjarenbegroting, dan zullen deze vanaf 2020 worden meegenomen. Het 
komende jaar zullen hiervoor de nodige keuzes moeten worden gemaakt.  

De strategische personeelsplanning helpt bij het maken van deze keuzes. 

Gestreefd wordt naar een flexibel en een qua leeftijd evenwichtig opgebouwd personeelsbestand en een 
grotere personele mobiliteit. Daarnaast wordt de professionalisering van alle medewerkers (voor zowel 
het individu als voor een team) geïntensiveerd. 

 

Samenvattend overzicht personele bezetting (bruto formatie) 

 Ontwikkeling FTE CVB, CVB staf en Ondersteunende Diensten 

 Werkelijk Werkelijk Werkelijk Begroting Begroting 

2017 2018 2019 2019 2020 

CVB + staf 5 4,4 4,4 4,4 6,8 

Management OD 5 4,8 3,8 3,8 3,8 

Ondernemingsraad 0,4 0,4 0,7 0,4 0,8 

Regulier 61,3 60,9 59,6 59,6 55,0 

Subtotaal basisdienstverlening 71,7 70,5 68,5 68,2 66,8 

Extra Dienstverlening 2,9 2,7 4,9 2,2 8,3 

Projecten bestuurlijke agenda/OGN 
construct 

  1,4 4,7 2,0 3,4 

Subtotaal extra dvl en projecten 2,9 4,1 9,6 4,2 11,3 

Boventallig         2,2 

Totaal 74,6 74,6 78,1 72,4 80,3 

 

De formatie (vast en tijdelijk) komt in 2019 5,7 fte hoger uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat 
onderwijsstichtingen meer afnemen aan meerwerk (bv projectenbureau en TerraNext) van in totaal 5,4 
fte. Daarnaast is de OR-formatie uitgebreid met 0,3 fte.  

In de begroting 2020 heeft er in de basisdienstverlening een verschuiving plaatsgevonden van vier 
functies (3,8 fte) van Ondersteunende Diensten naar de CVB staf. Dit betreft de informatiemanager, 
functionaris gegevensbescherming en het bestuurssecretariaat. Daarvan valt de functionaris 
gegevensbescherming in 2020 en 2021 onder het verbeterproject IBP van de bestuurlijke agenda.  
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     Bedragen x € 1.000 

Balans (enkelvoudig) en indicatoren  

   Begroting Begroting Begroting Begroting 

    2020 2021 2022 2023 

ACTIVA                

Materiële vaste activa   2.791 2.452 2.568 2.497 

Vlottende activa   75 75 75 75 

Liquide middelen   758 978 741 693 

Totaal activa   3.624 3.505 3.384 3.265 

         

Passiva        

Eigen Vermogen   1.214 1.214 1.214 1.214 

Voorzieningen   250 250 250 250 

Lang vreemd vermogen   1.320 1.200 1.080 960 

Kort vreemd vermogen   840 841 840 841 

Totaal passiva   3.624 3.505 3.384 3.265 

         

Kengetallen Signalerings
waarden 

     

Solvabiliteit        

Solvabiliteit 1 < 0,3 33% 35% 36% 37% 

Solvabiliteit 2 < 0,3 40% 42% 43% 45% 

Weerstandsvermogen < 5% 14% 14% 14% 14% 

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

Werkkapitaal      

         

Liquiditeit        

Liquiditeit (current ratio) < 0,5 0,99 1,25 0,97 0,91 

Liquiditeit (quick ratio) < 0,5 0,90 1,16 0,88 0,82 

         

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 0,32 per ultimo 2019 en deze zal zich in de 
komende jaren, op basis van de meerjarenbegroting, ontwikkelen tot 0,37 per ultimo 2023.  
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 2019 0,83. 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: 

Door het negatieve resultaat over 2019 is er sprake van een negatieve rentabiliteit (-0,64%). 

Voor de komende jaren worden er geen resultaten verwacht. De rentabiliteit is dan nul. 

      Bedragen x € 1.000 

Staat van Baten en Lasten (enkelvoudig) 

 Begroting Begroting Begroting Begroting 

  2020 2021 2022 2023 

Baten         

Basisdienstverlening 7.087 7.446 7.661 7.714 

Extra dienstverlening 573 551 567 583 

Projecten BA  189 194     

OGN academie 50 51 53 55 

Boventalligen 189       

Dienstverlening extern 98 98 98 99 

Verhuur onroerend goed 5 5 5 5 

Totaal Baten 8.191 8.345 8.384 8.456 

          

Lasten         

Personele lasten 6.606 6.555 6.735 6.920 

Afschrijvingslasten 402 401 373 253 

Huisvestingslasten 259 262 266 269 

Overige lasten 892 1.095 978 982 

Totaal Lasten 8.159 8.313 8.352 8.424 

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 2020 tot en met 2023 zijn ontleend aan de 
(meerjaren)begroting 2020-2024. Deze begroting is vastgesteld door het College van Bestuur en 
goedgekeurd door de Raad van Toezicht. 
 
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 
verbeterprojecten bedrijfsvoering waar medewerkers van de Ondersteunende Diensten in participeren.  
 
Zoals ook al reeds eerder aangegeven is de meerjarenbegroting vanaf 2021 zeer betrekkelijk en hangt 
grotendeels af van de uitkomsten van het onderzoek naar de inrichting en financiering van 
Onderwijsgroep Noord. 
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Intern risicobeheersings- en controlesysteem 
Bij Onderwijsgroep Noord is in 2016 een aanvang gemaakt met de implementatie van een dynamisch 
risicomanagementsysteem voor de gehele organisatie. Vanaf het jaar 2016 is aandacht gegeven aan de 
ontwikkeling en versterking van de PDCA-cyclus. De opzet van de (meerjaren)begroting is verder 
verbeterd, waardoor (de effecten van) een aantal risico’s beter in kaart worden gebracht en nemen de 
mogelijkheden voor een goede risicobeheersing toe (bijvoorbeeld effect van afnemende leerlingen 
aantallen). In 2017 is een strategische huisvestingsplan opgesteld en is er gestart met het opstellen van 
een strategische personeelsplan. Er wordt daarmee eerst aandacht besteed aan een goed fundament 
voor de verdere ontwikkeling van het risico-managementsysteem en daarmee is de basis verder op orde 
gebracht. In 2019 s het risico-managementsysteem weer verder ontwikkeld. 

Belangrijke aandachtspunten zijn o.a.: 

- Krimp van het aantal leerlingen 
- Ziekteverzuim 
- Ontwikkelingen t.a.v. personeel 
- Huisvesting  
- Kwaliteit van de opleidingen 
- Ontwikkelingen in bekostiging 
- De (mogelijke) gevolgen van COVID-19 

De (mogelijke) gevolgen van COVID-19 

De belangrijkste risico’s die voortvloeien uit de huidige onzekere situatie inzake Covid-19 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 worden 

gebundeld. Niet alle leerlingen/ studenten beschikken over de juiste devices om digitaal onderwijs 

te volgen wat leidt tot investeringen van de onderwijsinstelling. 

 Leerling/ studenten welzijn. Leerkrachten 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 agv COVID-19 beschreven en voorzien van de 

nodige beheersmaatregelen.  

 

Risicogebeurtenis Te 
verwachten 

kosten 

Kans van 
optreden 

(%) 

Geschat 
risicobedra

g 

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. 
 
 
 

   Het toevoegen van een 
businescase en gebruik maken van 
een aanvraagprocedure voor 
applicaties met daarin integraal 
meegenomen de adviezen en 
opmerkingen van de betrokken 
afdelingen. 
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Het werken vanuit huis leidt 
bij sommige medewerkers 
tot productieverlies i.v.m. 
bijv. rondlopende kinderen. 
Men presteert minder of 
men werkt 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.  

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

   Bewust maken van medewerkers dat 
juist nu cybercriminelen hun slag 
proberen te slaan. Medewerkers 
moeten oorsprong 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 
om geliefden etc.) 

PM 5% PM Veel aandacht voor individuele 
medewerkers en maatwerkafspraken 
om uitval te voorkomen. Daarnaast 
aanbod Verzuimweg voor interventie 
BMW.  

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. OD kiest voor 
maximaal thuiswerken, tenzij het 
echt niet anders kan. Gebouw aan 
de Hereweg is dan ook bijna de 
hele week dicht. In geval van 
fysieke aanwezigheid zijn 
beschermende maatregelen 
genomen conform richtlijnen RIVM.  

Leveranciers die 
(dreigen)failliet te gaan. 

   CVB heeft besluit genomen om 
facturen binnen 7 dagen te betalen. 
Pas betalen als prestatie is 
geleverd.  

 

Om bovengenoemde risico’s te beheersen worden verschillende instrumenten ingezet zoals de eerder 

genoemde ontwikkeling van het strategisch personeelsplan en het strategisch huisvestingsplan. Hierbij 

worden zowel de kwantitatieve als kwalitatieve aspecten van huisvesting en personeel in beeld gebracht 

en wordt inzichtelijk gemaakt waar op korte of langere termijn knelpunten gaan ontstaan. Er kan dan 

geanticipeerd worden op deze risico’s. De effecten van Covid-19 zijn op dit moment geen aanleiding om 

de financiële kengetallen zoals opgenomen in de (meer)jaren begroting 2020-2024 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 
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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.  

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 2019 de beschikking over € 0,7 miljoen (eind 2018 € 0,4 
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 2019 € 1,41 miljoen. Er 
zijn in 2019 geen nieuwe leningen aangetrokken en gedurende 2019 heeft stichting Onderwijsgroep 
Noord geen beleggingen uitstaan. Het saldo van liquide middelen is toegenomen met ca. € 0,3 mln. (van 
ca. € 0,4 mln per 1-1-2019 tot € 0,7 mln per eind 2019).  

Over het jaar 2019 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. 
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Geconsolideerde balans per 31 december 2019

(na resultaatbestemming)

Vaste activa

1.1 Immateriële vaste activa 0 0

1.2 Materiële vaste activa 59.246.789 55.459.947

1.3 Financiële vaste activa 0 0

Totaal vaste activa 59.246.789 55.459.947

Vlottende activa

1.4 Voorraden 2.194.146 2.339.215

1.5 Vorderingen 2.875.937 2.758.087

1.6 Effecten 0 0

1.7 Liquide middelen 27.910.477 27.968.981

Totaal vlottende activa 32.980.560 33.066.282

Totaal activa 92.227.349 88.526.229

2.1 Eigen Vermogen 53.100.563 49.971.764

2.2 Voorzieningen 4.801.930 4.525.566

2.3 Langlopende schulden 9.069.244 10.318.850

2.4 Kortlopende schulden 25.255.613 23.710.050

Totaal passiva 92.227.349 88.526.229

31-12-2019 31-12-2018

€ €
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Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2019

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 103.629.543 102.052.962

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 240.724 171.163

3.3 College-, cursus-, les- en examengelden 138.183 130.535

3.4 Baten w erk in opdracht van derden 1.661.173 1.693.801

3.5 Overige baten 9.985.104 8.359.782

Totaal baten 115.654.727 112.408.243

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 83.605.979 83.128.591

4.2 Afschrijvingen 4.888.401 5.137.388

4.3 Huisvestingslasten 6.964.688 6.903.364

4.4 Overige lasten 16.720.038 16.446.148

Totaal lasten 112.179.106 111.615.492

Saldo baten en lasten 3.475.621 792.751

5 Financiële baten en lasten -346.823 -233.664

Resultaat 3.128.799 559.087

6 Belastingen 0 0

7 Resultaat deelnemingen 0 0

Resultaat na belastingen 3.128.799 559.087

8 Aandeel derden in resultaat 0 0

Netto resultaat 3.128.799 559.087

Buitengew one baten

Buitengew one lasten

Totaal resultaat 3.128.799 559.087

2019 2018

€€
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2019

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 3.475.621 792.751

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:

4.2 - afschrijvingen 5.777.958 6.068.843

- vrijval uit investeringssubsidies -897.633 -939.179

- Waardeveranderingen 0 0

2.2 - mutaties voorzieningen 276.364 -114.211

- overige aanpassingen voor aansluiting met bedrijfsresultaat 52.204 200.918

Totaal voor aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat 5.208.894 5.216.372

Veranderingen in werkkapitaal:

1.4 - voorraden 145.069 -144.247

1.5 - kortlopende vorderingen -117.850 -4.080

- effecten

2.4 - kortlopende schulden 1.545.563 2.731.220

Totaal van veranderingen in w erkkapitaal 1.572.782 2.582.893

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 10.257.297 8.592.015

5.1 Ontvangen interest 796 1.288

5.5 Betaalde interest -399.823 -435.870

Ontvangen dividenden

Mutaties overige f inanciële vaste activa

Betaalde w instbelasting

Buitengew one baten

Buitengew one lasten

-399.027 -434.582

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 9.858.270 8.157.434

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in immateriële vaste activa

Desinvesteringen in immateriële vaste activa

1.2 Investeringen in materiële vaste activa -9.065.609 -2.631.851

1.2 Desinvesteringen in materiële vaste activa 398.442 81

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 -8.667.167 -2.631.771

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Toename langlopende schulden 15.010 0

2.3 Aflossing langlopende schulden -1.264.616 -1.264.616

Totaal kasstroom uit f inancieringsactiviteiten -1.249.606 -1.264.616

Mutatie liquide middelen -58.503 4.261.047

Stand per 1 januari 27.968.980 23.707.934

Mutatie boekjaar -58.503 4.261.047

Stand per 31 december 27.910.477 27.968.981

2019 2018

€ €
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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  
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn 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.  
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.  
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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 
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) en vallen jaarlijks vrij ten 
gunste van de rijksbijdragen danwel de overige overheidsbijdragen.  
 

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.  
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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.  
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.  
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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.  
 
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. Bij het berekenen van de contante waarde wordt een rentepercentage van 
0,141% (negatief) gehanteerd. Dit is het tarief van de 10-jaars kapitaalmarktrente voor Nederland per 
ultimo 2019. 
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 voor de komende vijf jaren. Bij de berekening van de voorziening wordt onder 
meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. Dit is anders dan voorgaande 
jaren waarbij de hoogte van de voorziening jaarlijks werd bepaald op basis van de gemiddelde 
verplichting in de afgelopen vijf jaren. Contant maken van deze verplichting leidt niet tot een materiële 
afwijking ten opzichte van de huidige berekening.  
 
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 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 
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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.  
 
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 
voorziening is alleen opgenomen voor medewerkers die niet onder de overgangsregelingen vallen.  
 
 
Langlopende schulden  
Langlopende schulden worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis 
van de effectieve-rentemethode, waarbij een verschil tussen de geamortiseerde kostprijs en het 
aflossingsbedrag op basis van de effectieve-rentemethode in de winst- en verliesrekening wordt 
opgenomen over de looptijd van de leningen. 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. Baten en lasten uit voorgaande 
jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.  
 
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.  
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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.  
 
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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Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans 

 
De boekwaarde van de materiële vaste activa is ten opzichte van 2018 toegenomen met een bedrag van 
€ 3,8 miljoen. In 2019 is voor een netto bedrag van   € 8,7 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.  
 

 
  

1.2 Materiële vaste activa

Gebouw en Terreinen

Inventaris 

en 

apparatuur

Overige 

materiële 

vaste activa 

(investering

s-

subsidies)

Vaste 

bedrijfs-

activa in 

uitvoering 

en 

vooruitbeta-

lingen op 

materiële 

vaste activa

Niet aan de 

bedrijfsuit-

oefening 

dienstbare 

materiële vaste 

activa

Totaal 

materiële 

vaste 

activa

€ € € € € € €

Stand aan het begin van de periode

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 84.006.531 14.122.855 43.077.700 -16.421.957 1.141.220 1.229.334 127.155.683

Cumulatieve afschrijvingen en w aarderingsverminderingen 41.624.530 2.054.929 30.726.811 -2.710.534 0 0 71.695.736

Cumulatieve herw aarderingen 0 0 0 0 0 0 0

Materiële vaste activa aan het begin van de periode 42.382.001 12.067.926 12.350.890 -13.711.423 1.141.220 1.229.334 55.459.947

Verloop gedurende de periode

Investeringen + 533.863 0 1.130.719 -26.121 7.427.148 0 9.065.609

Desinvesteringen - 25.889 0 1.688.336 0 0 346.557 2.060.783

Afschrijvingen - 2.919.109 0 2.866.926 -905.709 0 0 4.880.325

Afschrijving op desinvesteringen + 6.494 0 1.655.848 0 0 0 1.662.341

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 + 76.551 0 0 0 -76.551 0 0

Overige mutaties + 0 0 0 0 0 0 0

Mutatie gedurende de periode -2.328.091 0 -1.768.695 879.589 7.350.597 -346.557 3.786.842

Stand aan het eind van de periode

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 84.591.055 14.122.854 42.520.083 -16.448.078 8.491.817 882.777 134.160.508

Cumulatieve afschrijvingen en w aarderingsverminderingen 44.537.145 2.054.929 31.937.889 -3.616.243 0 0 74.913.720

Cumulatieve herw aarderingen 0 0 0 0 0 0 0

Materiële vaste activa aan het eind van de periode 40.053.910 12.067.925 10.582.194 -12.831.834 8.491.817 882.777 59.246.788

WOZ- en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

Volgnummer WOZ-waarde Peildatum

1 1.529.000 1-1-2019

2 Herew eg 99, Groningen 9.793.000 1-1-2018

3 Stichtingslaan 26, Slochteren 198.000 1-1-2018

4 Middenstraat 11 (Noordbargerstraat 75), Emmen 2.846.000 1-1-2018

5 Huizingsbrinkw eg 9, Emmen 3.092.000 1-1-2018

7 Burg. J.G. Legrow eg 29/33, Eelde 9.044.000 1-1-2018

8 Molenstraat 12, Oldekerk 3.630.000 1-1-2018

9 Hamrik 4a en Onderdendamsterw eg 43a, Winsum 7.510.000 1-1-2018

10 Paulus Potterstraat 33, Wolvega 2.329.000 1-1-2018

11 Werkhorst 56, Meppel 5.565.000 1-1-2018

12 Werkhorst 58, Meppel 5.861.000 1-1-2018

13 Vredeveldsew eg 55/57/57a 9.737.000 1-1-2018

14 7.715.000 1-1-2019

15 3.523.000 1-1-2019

16 Kersenlaan 16, Grootegast 1.630.000 1-1-2019

17 Burchtlaan 1 en 2, Roden 6.609.000 1-1-2019

19 Nijlandspark 13, Roden 379.000 1-1-2019

20 Waezenburglaan 51, 51A en 55, Leek 11.979.000 1-1-2019

Campus Winschoten

Woldendorp (Burg. Garrelsw eg 35)

Omschrijving

Herew eg 101, Groningen
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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 2019 € 1,1 miljoen. 
In 2019 is voor een bedrag van € 0,9 miljoen aan boeken en devices aangeschaft. 
  

1.3 Financiële vaste activa Boekwaarde Investeringen Desinvesteringen Waarde Resultaat Boekwaarde

1 januari 2019 en verstrekte en afgeloste veranderingen deelnemingen 31 december 2019

2019 2019 2019 2019

€ € € € € €

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 2.194.146 2.339.215

1.4.2 Vooruitbetaald op voorraden 0 0

Voorraden 2.194.146 2.339.215

Stand per 1 januari 2.339.216 2.194.968

1.4.1.1 Verkrijgingsprijs gebruiksgoederen 906.378 1.154.991

1.4.1.2 Af: Voorziening voor incourantheid 0 0

1.4.1.3 Af: Waardevermindering 1.051.448 1.010.743

Gebruiksgoederen 2.194.146 2.339.215

2019

€

2018

€
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Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. 
De vorderingen zijn ten opzichte van 2018 iets 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 2018 zijn de vorderingen op debiteuren met € 0,25 
miljoen afgenomen. 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 hoger omdat de factureren voor bijdrages voor 
excursies die in 2020 plaatsvinden al in 2019 zijn verzonden. Daarnaast heeft een wijziging in WIS collect 
tot gevolg dat facturen direct worden gegenereerd en er niet eerst gewacht hoeft te worden op 
goedkeuring van leerlingen/cursisten. Hierdoor zijn de vorderingen eind 2019 hoger dan eind 2018.  
 
De vordering op overige overheden is lager omdat er ultimo 2019 minder is gefactureerd o.a. met 
betrekking tot projecten van TerraStart. 
Bij waardering onderhanden werken gaat het om de kosten die met betrekking tot lopende projecten 
worden gemaakt van projecten die in de projectadministratie zijn opgenomen. 
 
De overlopende activa bestaat uit vooruitbetaalde kosten en overige overlopende activa. De overlopende 
activa betreffen de licenties en abonnementen die betrekking hebben op 2020, vooruitbetalingen op 
werkzaamheden die nog moeten worden uitgevoerd en kosten van excursies die in 2020 plaatsvinden.  
Daarnaast is in deze post een vordering op het UVW opgenomen met betrekking tot de gewijzigde 
regelgeving (vanaf 2020) inzake transitievergoeding na twee jaar ziekte. Deze regeling wordt met 
terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015 ingevoerd. De overige overlopende activa heeft betrekking op de 
balanspositie van het derivaat dat door Terra is afgesloten. Van deze positie valt jaarlijks een bedrag vrij 
tot het einde van de looptijd.  
    
  

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 496.376 748.843

1.5.2 OCW/EZ 41.250 41.250

Gemeenten en GR's 0 26.515

1.5.3 Groepsmaatschappijen 443 0

1.5.4 Andere deelnemingen 0 0

Personeel 3.989 54.113

1.5.5 Ouders / Studenten / deelnemers / cursisten 598.109 399.957

1.5.6 Overige overheden 85.292 430.667

Waardering onderhanden projecten 36.263 31.173

1.5.7 Overige vorderingen 4.636 7.448

1.5.8 Overlopende activa 1.637.490 1.091.129

1.5.9 Af: Voorzieningen w egens oninbaarheid vorderingen 44.856 73.009

1.5.10 Belastingen en premies sociale verzekeringen 16.944 0

Vorderingen 2.875.936 2.758.086

Uitsplitsing overlopende activa

Belastingen en premies sociale verzekeringen 0 0

1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten 568.141 812.103

1.5.8.2 Verstrekte voorschotten 17.600 0

Te ontvangen interest 310 513

1.5.8.3 Overige 1.051.440 278.513

Overlopende activa 1.637.490 1.091.129

Verloopstaat voorziening wegens oninbaarheid

1.5.9.1 Stand per 1 januari 73.009 144.515

1.5.9.2 Onttrekking 42.125 77.951

1.5.9.3 Dotatie 13.972 6.445

Voorzieningen w egens oninbaarheid vorderingen 44.856 73.009

2019

€

2018

€
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De omvang van de voorziening voor oninbaarheid is afgenomen ten opzichte van 2018. Per ultimo 2019 
is de voorziening bepaald op basis van de facturen die zijn ondergebracht bij een incassobureau. Voor 
2019 heeft dit geresulteerd in een onttrekking, omdat het saldo van de facturen bij het incasssobureau 
lager uitkomt dan het saldo van de voorziening aan het begin van het jaar. 
 

 
 

 
 

Alle liquide middelen zijn direct opeisbaar. 
  

1.6 Effecten

Boekwaarde Investeringen Desinvesteringen Resultaat Boekwaarde

1 januari 2019 en verstrekte en afgeloste deelnemingen 31-12-2019

2019 2019 2019

€ € € € €

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 2019 2018

€ €

1.7.1 Kasmiddelen 12.818 15.790

1.7.2 Tegoeden op bankrekeningen 27.917.658 27.946.128

1.7.3 Deposito's 0 0

Schatkistbankieren

1.7.4 Overige -20.000 7.063

Liquide middelen 27.910.477 27.968.981
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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.     
 

 
  

2.1 Eigen vermogen Stand per Resultaat Overige mutaties Saldo Resultaat Overige mutaties Stand per

1 januari 2018 2018 2018 1 januari 2019 2019 2019 31 december 2019

2.1.1 Algemene Reserve 39.929.466 1.147.279 41.076.745 3.411.780 44.488.525

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 7.086.755 -330.017 6.756.738 -5.929 6.750.809

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) 910.345 -204.471 705.874 -219.669 486.205

2.1.4 Bestemmingsfonds (publiek) 1.329.885 -33.817 1.296.067 -56.599 1.239.468

2.1.5 Bestemmingsfonds (privaat) 156.226 -19.887 136.339 -785 135.554

2.1.6 Herw aarderingsreserve 0 0 0 0 0

2.1.7 Andere w ettelijke reserves 0 0 0 0 0

2.1.8 Statutaire reserves 0 0 0 0 0

2.1.9 Af: Minderheidsbelang derden 0 0 0 0 0

Eigen vermogen 49.412.677 559.087 0 49.971.764 3.128.798 0 53.100.563

2.1.2 Bestemmingsreserve 'Toekomstbestendig Terra' 4.175.000 0 0 4.175.000 0 0 4.175.000

Bestemmingsreserves 'Tractorsimulatie' 78.834 0 0 78.834 -78.834 0 0

Bestemmingsreserve 'Regeling Werkdrukverlichting' 0 0 0 0 587.298 0 587.298

Bestemmingsreserve 'Toekomstbestendig Dollard College' 1.658.287 -141.777 0 1.516.510 -529.011 0 987.499

Bestemmingsreserve 'Aanvullende bekostiging' 0 0 0 0 382.364 0 382.364

Bestemmingsreserve 'Toekomstbestendig rsg de Borgen' 1.174.634 -188.240 0 986.394 -367.745 0 618.649

Bestemmingsreserve (publiek) 7.086.755 -330.017 0 6.756.738 -5.929 0 6.750.809

2.1.3 Bestemmingsreserve 'Stichting AOC Terra' 910.300 -204.471 0 705.829 -219.669 0 486.160

Stichtingskapitaal 45 0 0 45 0 0 45

Bestemmingsreserve (privaat) 910.345 -204.471 0 705.874 -219.669 0 486.205

2.1.4 Bestemmingsfonds Publieke onderw ijsgelden 1.329.885 -33.817 0 1.296.067 -56.599 0 1.239.468

Bestemmingsfonds B 0 0 0 0 0 0 0

Bestemmingsfonds (publiek) 1.329.885 -33.817 0 1.296.067 -56.599 0 1.239.468

2.1.5 Bestemmingsfonds Mediatheek 108.771 0 0 108.771 0 0 108.771

Bestemmingsfonds Dr. Bosfonds 47.455 -19.887 0 27.568 -785 0 26.783

Bestemmingsfonds (privaat) 156.226 -19.887 0 136.339 -785 0 135.554

Bestemming van het exploitatiesaldo

2019 2018

€ €

Dotatie Algemene Reserve 3.411.780 1.147.279

Dotatie Bestemmingsreserve 'Regeling w erkdrukverlichting' (publiek) 969.662 0

Dotatie Bestemmingsreserve 'Toekomstbestendig Dollard College' (publiek) 82.952 -141.777

Onttrekking Bestemmingsreserve 'Dr. BosfondsDollard College' -785 -19.887

Onttrekking Bestemmingsreserve 'Toekomstbestendig Dollard College' (publiek) -611.963 `0

Ontrekking Bestemmingsreserve 'Toekomstbestendig rsg de borgen' (publiek) -367.745 -188.240

Onttrekking Bestemmingsreserve 'Regeling Jonge leerkrachten' (publiek)

Ontrekking Bestemmingsreserve 'Tractorsimulatie' (publiek) -78.834 0

Onttrekking Bestemmingsreserves 'AOC Terra' (privaat) -219.669 -204.471

Toevoeging / Onttrekking aan de Bestemmingsfondsen (publiek) -56.599 -33.817

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

3.128.799 559.087

Bestemming exploitatiesaldo

Het exploitatieslado is, conform het besluit van het College van Bestuur, verdeeld zoals onderstaand is w eergegeven. 

In de statuten van de stichting is geen artikel opgenomen aangaande de w instbestemming.

Statutaire w instbestemming:
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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 0,141% gehanteerd. Dit is het tarief van de 10-jaars 
kapitaalmarktrente voor Nederland per ultimo 2019. 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. 
De 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.    
  

2.2 Voorzieningen Stand per Dotaties Onttrekkingen Vrijval Stand per Kortlopende Langlopende

1 januari 2019 2018 2019 2019 31 december 2019 deel < 1 jaar deel > 1 jaar

€ € € € € € €

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

- Wachtgeld 996.479 1.061.156 904.552 15.072 1.138.011 487.762 650.249

- Ambtsjubilea 331.689 38.083 64.863 31.272 273.637 85.383 188.254

- Langdurig zieken 0 253.986 152.442 0 101.544 101.544 0

- Levensfasebew ust personeelsbeleid 1.552.860 358.263 244.590 219.616 1.446.917 84.758 1.362.159

- Seniorenverlof 1.644.538 454.485 144.352 112.849 1.841.822 54.933 1.786.888

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 4.525.566 2.165.973 1.510.800 378.810 4.801.930 814.380 3.987.550
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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. 

2.3 Langlopende schulden 2019 2018

€ €

2.3.3 Schulden aan kredietinstellingen 9.054.234 10.318.850

2.3.7 Overige langlopende schulden 15.010 0

9.069.244 10.318.850

Verloopoverzicht Langlopende schulden Schulden 

aan krediet-

instellingen

Totaal lang-

lopende 

schulden

Stand aan het begin van de periode

Stand langlopend deel 10.318.850 10.318.850

Stand kortlopend deel 1.264.616 1.264.616

Stand totale schuld, begin van de periode 11.583.466 11.583.466

Verloop gedurende de periode

Aangegane leningen 0 0

Aflossingen 1.264.616 1.264.616

Stand aan het eind van de periode

Stand totale schuld, einde van de periode 10.318.850 10.318.850

Stand kortlopend deel 1.264.616 1.264.616

Stand langlopend deel 9.054.234 9.054.234

Bedrag looptijd 1 tot en met 5 jaar 4.509.234 4.509.234

Bedrag looptijd meer dan 5 jaar 4.545.000 4.545.000

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

Schulden 

aan krediet-

instellingen

Stand aan het begin van de periode

Stand langlopend deel 1.530.000 4.213.850 4.575.000 10.318.850

Stand kortlopend deel 120.000 844.616 300.000 1.264.616

Stand totale schuld, begin van de periode 1.650.000 5.058.466 4.875.000 11.583.466

Verloop gedurende de periode

Aangegane leningen 0 0 0 0

Aflossingen 120.000 844.616 300.000 1.264.616

Stand aan het eind van de periode

Stand totale schuld, einde van de periode 1.530.000 4.213.850 4.575.000 10.318.850

Stand kortlopend deel 120.000 844.616 300.000 1.264.616

Stand langlopend deel 1.410.000 3.369.234 4.275.000 9.054.234

Bedrag looptijd 1 tot en met 5 jaar 600.000 2.709.234 1.200.000 4.509.234

Bedrag looptijd meer dan 5 jaar 810.000 660.000 3.075.000 4.545.000

Rente 1,97% 2%

Rente vast/variabel vast variabel vast

Einddatum looptijd lening 1-7-2032 2-11-2025 1-4-2025

Renterisico afgedekt Nee Ja Nee

Marktw aarde rentesw ap n.v.t. -187.363 n.v.t.
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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."       
          

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 2019 € 4,2 miljoen.   
              
Lening 3 is een rentevastlening voor een bedrag van € 6 miljoen een vaste rente van 2,00% per jaar. 
Deze rentevastlening loopt tot uiterlijk 1 april 2025. De rentevastperiode 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.        
         

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 € 1,5 miljoen hoger dan ultimo 2018. 
Onder de kredietinstellingen zijn de aflossingsverplichtingen voor het komende jaar opgenomen. 
Het crediteurensaldo is hoger dan per ultimo 2018. 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 2018 per saldo toegenomen met € 1,1 miljoen.  
De vooruitontvangen subsidies van OCW/EZ zijn per saldo afgenomen met € 0,84 miljoen. Hierbij zijn de 
geoormerkte subsidies toegenomen met € 0,12 miljoen en de niet-geoormerkte subsidies toegenomen 
met € 0,72 miljoen. De toename bestaat voornamelijk uit subsidies voor kwaliteitsafspraken en subsidies 
afkomstig van het Samenwerkingsverband. 
 
Het bedrag van de accountantskosten betreft de nog te verwachten accountantskosten voor de 
jaarrekeningcontrole 2019. 
 
De overige overlopende passiva zijn per saldo toegenomen met € 1,8 miljoen ten opzichte van ultimo 
2018. 

2.4 Kortlopende schulden

2.4.5 Schulden aan groepsmaatschappijen 0 2.011

2.4.6 Schulden aan andere deelnemingen 0 0

2.4.1 Schulden aan kredietinstellingen 1.264.616 1.264.616

2.4.4 Schulden aan OCW/EZ 0 0

Schulden aan FIN 0 0

Schulden aan gemeenten en GR's 0 73.408

1.5 Personeel 6.904 0

2.4.2 Vooruitgefactureerde en -ontvangen termijn projecten 0 0

2.4.3 Crediteuren 3.092.092 2.859.703

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.861.649 3.720.538

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 1.064.766 998.278

Schulden terzake van w erk door derden 0 0

2.4.9 Overige kortlopende schulden 40.279 6.284

2.4.10 Overlopende passiva 15.925.307 14.785.212

Kortlopende schulden 25.255.613 23.710.050

Uitsplitsing Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.4.7.1 Loonheffing 2.976.206 2.947.709

2.4.7.2 Omzetbelasting 104.674 16.408

2.4.7.3 Premies sociale verzekeringen 780.763 755.632

2.4.7.4 Overige belastingen 6 789

Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.861.649 3.720.538

Uitsplitsing overlopende passiva

2.4.10.1 Vooruitontvangen college-, cursus-, les- en examengelden 0 0

2.4.10.2 Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ geoormerkt 2.180.989 2.305.139

Terug te betalen subsidies OCW/EZ geoormerkt 0 0

Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ niet-geoormerkt 3.644.195 4.362.221

2.4.10.3 Vooruitontvangen investeringssubsidies 0 0

2.4.10.4 Vooruitontvangen termijnen 1.140.159 926.741

2.4.10.5 Vakantiegeld en vakantiedagen 2.614.331 2.595.428

2.4.10.6 Accountants- en administratiekosten 93.896 113.789

2.4.10.7 Te betalen interest 45.570 46.152

2.4.10.8 Overige overlopende passiva 6.206.168 4.435.742

Overlopende passiva 15.925.307 14.785.212

2019

€

2018

€

31-12-2019 31-12-2018

€€

€ €

31-12-2019 31-12-2018
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De overige overlopende passiva bestaan o.a. uit een eenmalige cao-uitkering die in 2020 wordt betaald, 
bijdragen van derden voor projecten en bijdragen van de samenwerkingsverbanden, waarvan de 
besteding over een langere periode plaatsvindt. Tevens is hierin een bedrag voor de ineffectiviteit van de 
renteswap opgenomen. De ineffectiviteit wordt jaarlijks berekend op basis van een opgave van de ABN 
AMRO Bank.  
 
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 2019 € 4,2 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 2019 € 4,6 
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.         
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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. 
             
Lening ABN AMRO Bank 
20-jarige roll-over lening ad € 16,20 miljoen         
Stand van de lening per 31 december 2019 is € 4,2 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 rente swap ad € 16,2 miljoen          
Stand van de swap per 31 december 2019 is € 5,0 miljoen      
  
De actuele waarde van de swap bedroeg per 31 december 2018 € 0,66 miljoen positief.   
  
De actuele waarde van de swap bedroeg per 31 december 2019 € 0,19 miljoen negatief.   
  
De einddatum van de swap is 1 november 2020         
Vaste rente van 3,9% per jaar           
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. Het 
verschil in waarde van deze ineffectiviteit tussen ultimo 2018 en ultimo 2019 wordt meegenomen als last 
in de exploitatie. In 2019 is sprake van een positieve aanpassing van € 0,04 miljoen. 
Het afsluiten van de nieuwe swap in 2008 kende een effect van € 0,10 miljoen, welke gedurende de 
resterende looptijd wordt gealloceerd naar de staat van baten en lasten. Voor 2019 gaat het om een 
vrijval van € 8.374. 
             
Lening 1 ING Bank 

10-jarige rentevastlening ad € 6,0 miljoen.         
Stand van de lening per 31 december 2019 is € 4,6 miljoen      
  
De einddatum van de lening is 1 april 2025         
Vaste rente van 2,0% per jaar           
De rentevastperiode bedraagt 60 maanden        
             
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 € 
1.111.700. De huurverplichtingen met een looptijd van één tot vijf jaar bedragen € 1.450.000. De 
huurverplichtingen met een looptijd langer dan vijf jaar bedragen € 185.000.    
   
       
Investeringsverplichtingen       
Terzake van reeds verstrekte opdrachten ultimo 2019 belopen de geldelijke verplichtingen € 17.565.000. 
Hiervan heeft € 17.500.000 betrekking op gebouwen (nieuwbouw Emmen en sporthal Meppel) en € 
65.000 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.   
    
Europese aanbestedingen       
Onderwijsgroep Noord is zelf als stichting niet aanbestedingsplichtig 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: 
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Daar waar P.M. is opgenomen betreft het in alle gevallen raamovereenkomsten waarbij geen vaste 
afname verplichtingen zijn aangegaan. Konica Minolta heeft de huur van de multifunctionals die de 
stichtingen moeten betalen voor 4 jaar bij een lease maatschapppij ondergebracht. Alle bedragen zijn 
indicatief en exclusief BTW en gebaseerd op het boekjaar 2019 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 afgegegeven 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

Bossers & Cnossen Computers 1 juni 2023 P.M. P.M. P.M. 0

Verzuimw eg Arbo diensten 1 februari 2021 P.M. P.M. P.M. 0

Iddink Schoolboeken 1 augustus 2023 P.M. P.M. P.M. 0

E.ON via Hellemans Consultancy BVElektriciteit 1 januari 2026 P.M. P.M. P.M. 0

Eneco via Hellemans Consultancy BVGas 1 januari 2026 P.M. P.M. P.M. 0

Randstad Inhuur uitzendkrachten 1 augustus 2023 P.M. P.M. P.M. 0

Hanos Kantine inkopen 1 oktober 2022 P.M. P.M. P.M. 0

Staples Kantoorartikelen 31 december 2020 P.M. P.M. P.M. 0

NNRD Afval en reiningdiensten 1 februari 2022 P.M. P.M. P.M. 0

Konica Minolta Multifunctionals 1 februari 2021 Vrij van lease per 1-2-2019

Axians Draadloos netw erk 1 april 2020 0 0 0 0

Strukton Terra Grootonderhoudgebouw en 15 mei 2029 13.772.290 1.377.229 5.508.916 6.886.145

Strukton Dollard Grootonderhoudgebouw en 15 mei 2029 1.862.217 186.222 744.887 931.109

Strukton Onderw ijsgroep NoordGrootonderhoudgebouw en 15 mei 2029 919.144 91.914 367.658 459.572

Strukton rsg de Borgen Grootonderhoudgebouw en 15 mei 2029 2.748.692 274.869 1.099.477 1.374.346

Fundament All Media BV Reclame-activiteiten 1 april 2021 P.M. P.M. P.M. 0

Asito Schoonmaak 1 mei 2026 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 2021 P.M. P.M. P.M. 0

Tractorsimulator 4 tractorsimulatoren 31 oktober 2016 P.M.

Tractorsimulator 

onderhoud
Dienst 1 januari 2022 failliet 33.200 132.800 0

Wind Design & Build
Ontw erp + realisatie 

nieuw bouw  Emmen
1 juni 2020 13.000.000 5.500.000 7.500.000 0

Wind Design & Build Onderhoud 31 mei 2035 1.910.000 0 320.000 1.590.000

Wind Design & Build
Ontw erp + realisatie 

nieuw bouw  Meppel Sport
31 juli 2020 3.327.500 3.327.500

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. De looptijd van deze lening is tot uiterlijk 1 september 2020. De 
rente is gebaseerd op het 3-maands EURIBOR tarief met een opslag van 0,8% per jaar. De rente wordt 
berekend over het opgenomen bedrag. Over het niet opgenomen bedrag is er een bereidstellingsprovisie 
van 0,25% (op jaarbasis) verschuldigd. Per balansdatum is er nog niet getrokken op deze lening. 
       
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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Toelichting behorende tot de geconsolideerde staat van baten en lasten 
 

 
De rijksbijdragen zijn met € 0,75 miljoen gedaald in 2019 door de afname van het aantal leerlingen. 
 
De overige subsidies zijn met € 2,3 miljoen toegenomen. De subsidies zijn gestegen als gevolg van een 
toename van de regeling Prestatiebox (stijging bedrag per leerling), subsidies voor Opleidingsschool, 
Technisch vmbo, een aantal doorstromingsprogramma's en een hogere bijdrage voor de 1e opvang van 
nieuwkomers. Daarnaast is in 2019 is een aanvullende bekostiging ontvangen voor werkdrukverlichting, 
te besteden in de jaren 2020 en 2021 (€ 1,3 miljoen). 
  

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 95.500.490 96.247.582

3.1.1 Rijksbijdragen EZ 0 0

Rijksbijdragen OCW/EZ 95.500.490 96.247.582

3.1.2 Overige subsidies OCW 8.129.053 5.805.380

3.1.2 Overige subsidies EZ 0 0

Overige subsidies OCW/EZ 8.129.053 5.805.380

3.1.3 Inkomensoverdracht van rijksbijdragen 0 0

Rijksbijdragen 103.629.543 102.052.962

Specificatie overige subsidies OCW

3.1.2.1.1 Geoormerkte subsidies 955.611 1.082.976

3.1.2.2.1 Niet-geoormerkte subsidies 7.173.442 4.722.404

3.1.2.3.1 Toerekening investeringssubsidies 0 0

Overige subsidies OCW 8.129.053 5.805.380

Specificatie overige subsidies EZ

3.1.2.1.2 Geoormerkte subsidies 0 0

3.1.2.2.2 Niet-geoormerkte subsidies 0 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

2019

€

2018

€
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De gemeentelijke bijdragen en subsidies zijn ten opzichte van 2018 met € 0,07 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 2019 zijn hoger dan in 2018.  
  

3.2

3.2.1 Participatiebudget 0 0

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 240.724 171.163

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 240.724 171.163

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 0

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -subsidies 134.606 156.109

3.2.2.3 Overige overheden 106.118 15.054

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies 240.724 171.163

2018

€ €

Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige 

overheden

Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige 

overheden
2019

3.3 College-, cursus-, les- en examengelden

3.3.1 Lesgelden sector VO 0 0

3.3.2 Cursusgelden sector MBO 138.183 130.535

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 138.183 130.535

€

2018

€

2019
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De baten uit niet bekostigd onderwijs, uitgevoerd door TerraNext Markt en TerraStart, zijn iets hoger dan 
in 2018. Het op projectbasis aanbieden van contractonderwijs via Gemeenten compenseert de omzet die 
is weggevallen door de gewijzigde regelgeving.       
 

 
 
De overige baten zijn gestegen met € 1,6 miljoen ten opzichte van 2018. 
De opbrengsten uit detachering van personeel is afgenomen. Een daling doet zich voor omdat er per 
saldo minder medewerkers zijn gedetacheerd binnen Onderwijsgroep Noord. Daarentegen zijn de 
ouderbijdrage hoger dan in 2018. 
De overige baten bestaat uit de gerealiseerde zorgbijdragen vanuit de Samenwerkingsverbanden, die in 
2019 hoger zijn dan verantwoord in 2018. Besteding van de bijdrage van het Samenwerkingsverband 
vindt plaats op basis van personele inzet en gemaakte kosten. Daarnaast was er in 2018 sprake van 
eenmalige baten door de verkoop van grond en ontvangen btw-suppletie over 2017 en 2018.  
    
  

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 1.624.851 1.605.905

3.4.2 Contractonderzoek 0 0

3.4.3 Overige baten w erk in opdracht van derden 36.322 87.896

Baten in opdracht van derden 1.661.173 1.693.801

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 36.322 87.896

Overige baten in opdracht van derden 36.322 87.896

2019

€

2018

€

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur 159.638 163.953

3.5.2 Detachering personeel 713.036 931.439

3.5.3 Schenking 14.385 1.034

3.5.4 Sponsoring 0 0

3.5.5 Ouder-, deelnemer-, studentenbijdragen 2.284.709 2.196.302

Verkoop (onderw ijs) materiaal 0 0

Catering 0 0

3.5.6 Overige 6.813.336 5.067.054

Overige baten 9.985.104 8.359.782

2019

€

2018

€
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De personeelslasten zijn gestegen ten opzichte van 2018. 
 
De lonen en salarissen van het personeel met een aanstelling zijn gedaald met € 0,87 miljoen, ondanks 
een salarisstijging zoals afgesproken in de CAO. De daling wordt veroorzaakt door een daling van het 
personeelsbestand als gevolg van minder leerlingen.  Daarnaast zijn de sociale lasten en 
pensioenpremies wel gestegen door premieverhogingen.        
 
De overige personele lasten zijn ten opzichte van 2018 gestegen met € 0,84 miljoen. 
Vanwege het hoge ziekteverzuim is er meer personeel ingehuurd. Daarnaast zijn ook veel vacatures 
tijdelijk ingevuld, is er inhuur geweest gerelateerd aan ondersteuning voor kwaliteit en roostering en 
hebben een aantal trajecten gelopen waarvoor tijdelijk personeel is ingehuurd.  
 
De dotaties personele voorzieningen zijn hoger dan in 2018. Met name de dotaties aan de 
wachtgeldvoorziening en aan de langdurig zieken zijn hoger dan ten opzichte van 2018.   
    
De uitkeringen uit sociale fondsen zijn ten opzichte van 2018 € 0,14 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) 128% 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 januari 2020 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 
van het ABP 95,4%."       
Onderwijsgroep Noord heeft geen werknemers die werkzaam zijn buiten Nederland.   
    

4.1 Personele lasten

4.1.1 Lonen en salarissen 75.435.067 75.654.995

4.1.2 Overige personele lasten 8.672.876 7.834.937

4.1.3 Af: uitkeringen 501.964 361.341

Personeelslasten 83.605.979 83.128.591

4.1.1.1 Bruto lonen en salarissen 57.891.661 58.760.233

4.1.1.2 Sociale lasten 8.121.871 7.987.903

4.1.1.3 Pensioenpremies 9.421.535 8.906.859

Lonen en salarissen 75.435.067 75.654.995

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 1.620.665 1.122.766

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 6.436.090 5.754.783

4.1.2.3 Overige 616.122 957.389

Overige personele lasten 8.672.876 7.834.937

Gemiddeld aantal personeelsleden (in fte's) 2019 2018

College van Bestuur 5,0 5,0

Directie en (onderw ijs)ondersteunend- en beheerspersoneel 299,4 301,0

Onderw ijsgevend personeel 760,6 787,8

Totaal (exclusief inhuur) 1.065,0 1.093,8

2019

€

2018

€
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De afschrijvingslasten van de materiële vaste activa zijn ten opzichte van 2018 per saldo gedaald.  
 

 
De huisvestingslasten zijn ten opzichte van 2018 licht gestegen (€ 0,6 miljoen). Deze stijging wordt 
voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten voor huur (extra huurkosten voor tijdelijke huisvesting in 
Emmen in verband met de nieuwbouw) en energie en water. Daartegenover staat daat de 
onderhoudskosten lager uitvallen (€ 0,64 miljoen). Met ingang van 2019 wordt gewerkt met de 
componentenmethode, wat ertoe leidt dat grotere onderhoudsuitgaven worden geactiveerd op de balans. 
Bovendien heeft met de overgang van het onderhoudswerk naar Strukton de nadruk gelegen op het 
inventariseren van het benodigd onderhoud en is minder onderhoud uitgevoerd. De uitgaven aan 
belastingen en heffingen zijn ten opzichte van 2018 toegenomen als gevolg van de tariefsverhogingen die 
vanuit gemeente en waterschap zijn doorbelast.  
  

 
De overige lasten zijn met € 0,3 miljoen toegenomen ten opzichte van 2018. Deze stijging komt door een 
stijging 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.   
    
Bij de administratie- en beheerslasten zijn de kosten voor externe adviseurs hoger uitgevallen; er is extra 
uitgegeven voor o.a. het masterplan MBO, voor advisering in verband met de btw suppletie en door 
afronding van het project 'tractorsimulatoren' in 2019 wat met de exploitatie is verrekend. Verder zijn er in 
2019 uitgaven gedaan voor het OGN Construct, waar in 2018 nog geen sprake van was. 
De stijging van de kosten voor inventaris, apparatuur en leermiddelen in 2018 heeft met name te maken 
met hogere aanschaf en daarmee gepaard gaande hogere afschrijving van leermiddelen.   

    

4.2 Afschrijvingen 

4.2.2 Materiële vaste activa 5.786.034 6.076.567

Toerekening investeringssubsidies -897.633 -939.179

Waardeverminderingen materiële vaste activa 0 0

Afschrijvingen 4.888.401 5.137.388

2019

€

2018

€

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 1.586.643 1.149.064

4.3.2 Verzekeringen 87.968 104.607

4.3.3 Onderhoud 1.229.781 1.871.530

4.3.4 Energie en w ater 1.709.211 1.589.400

4.3.5 Schoonmaakkosten 1.723.057 1.656.676

4.3.6 Belastingen en heff ingen 505.829 436.305

4.3.7 Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen 17.411 0

4.3.8 Overige 104.789 95.782

Huisvestingslasten 6.964.688 6.903.364

2019

€

2018

€

4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 7.984.136 7.795.138

4.4.2 Inventaris en apparatuur 8.492.693 8.454.284

Leer- en hulpmiddelen

4.4.3 Dotatie overige voorzieningen 8.362 -43.315

4.4.4 Overige 234.848 240.041

Overige lasten 16.720.038 16.446.148

2019

€

2018

€
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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 hebben 
betrekking op het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2018, ongeacht of de 
werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.  
  
 
 

 
 
De financiële baten zijn lager dan 2018. De verschillen worden veroorzaakt door een verdere daling van 
het rentepercentage.  
       
Ook de rentelasten zijn in 2019 lager dan in 2018 als gevolg van aflossingen op de leningen. Er is in 2018 
geen sprake van nieuwe (opgenomen) leningen.        
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 2019 bedraagt  € 0,05 miljoen. Voor de ineffectiviteit wordt geen bedrag in de begroting 
opgenomen. 
         

 
  

Onafhankelijke accountant

4.4.1.1 Honorarium inzake het onderzoek van de jaarrekening 184.010 161.868

4.4.1.2 Honorarium inzake andere controleopdrachten 11.253 10.406

4.4.1.3 Honorarium inzake adviezen op fiscaal terrein 0 0

4.4.1.4 Honorarium inzake andere niet-controlediensten 0 0

Accountanthonoraria 195.263 172.274

2019

€

2018

€

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 796 1.288

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 796 1.288

Waardeverminderingen financiële vaste

activa en van effecten

5.5 Rentelasten -399.823 -435.870

5.6 Ineffectiviteit derivaten 52.204 200.918

Financiële lasten -347.619 -234.952

Financiële baten en lasten -346.823 -233.664

2019

€

2018

€
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Gebeurtenissen na de balansdatum (geconsolideerd) 

 
De uitbraak van COVID-19 (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 legt 
een zware druk op de organisatie en het personeel. Zowel onderwijskundig als voor de bedrijfsvoering.   
  

 Alle scholen en kantoor CVB/Ondersteunende Diensten zijn als gevolg van de aangescherpt 

(overheids)maatregelen vanaf 16 maart gesloten. Het onderwijs is sindsdien op afstand verzorgd 

en inmiddels worden versoepelende maatregelen onderzocht en eventueel ingepast. Het 

protocol/ leidraad die door de sectorraad wordt verstrekt is voor ons daarin leidend in goede 

afstemming met de medezeggenschapsraad.  

 Het onderwijs wordt digitaal verzorgd, met alle daar aan gerelateerde aanpassingen en 

investeringen.   

 Alle centrale examens in het voortgezet onderwijs komen te vervallen, zo ook de centraal 

schriftelijk en praktische examens (cspe’s) in het vmbo, evenals de centrale digitale flexibele 

examens in vmbo-bb en –kb. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het 

behalen van het diploma dit schooljaar. Scholen hebben tot en met juni de tijd om de 

schoolexamens af te ronden. Omdat er geen centrale examens volgen, hebben de scholen hier 

extra tijd voor en kan er meer gespreid worden. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun 

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren. Scholen kiezen 

zelf een passende manier voor de afname van het schoolexamen. De school heeft tot aan de 

start van de zomervakantie (3 juli) om de schoolexamens in te plannen en af te nemen. Voor 3 

juli moeten ook eventuele herkansingen uitgevoerd kunnen worden. 

 Voor het MBO geldt dat er geen fysiek onderwijs plaats vindt. De stages op de bpv bedrijven 

kunnen daar waar mogelijk doorlopen. Voor bepaalde opleidingen zoals paraveterinair is stage 

lopen niet meer haalbaar. Met betrekking tot examinering is hoge prioriteit gegeven aan de 

laatste jaars. In overleg met de examencommissie is zeer gedetailleerd naar de examinering 

gekeken en zijn daar waar nodig binnen de RIVM richtlijnen aanpassingen gedaan. Een 

volwaardig diploma is ten allen tijde de minimale eis. Naast de beroeps- en AVO- examinering is 

ook de alternatieve examinering van de keuzedelen bekeken. Binnen het MBO vindt de centrale 

examinering doorgang. De keuzedelen blijven een onderdeel vormen van het 

examenprogramma. 

 Geplande stages kunnen niet worden aangevangen, waardoor alternatieve lesprogramma’s    

moeten worden opgezet of studies worden uitgesteld.  

 Alle zakelijke en leerling/studenten reizen zijn tijdelijk verboden.  

 Alle medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis, zolang als dit kan.  

 Door het coronavirus heeft Terra haar marktactiviteiten grotendeels stil moeten leggen, en 

worden maatregelen getroffen om het verwachte negatieve resultaat te beperken. 

We zijn ons ervan bewust dat dit verre van optimaal is, maar is op dit moment het maximaal haalbare.   
De impact op de instellingen is groot, zowel voor de leerlingen/ studenten, ouders als medewerkers. In dit 
stadium zijn de financiële gevolgen voor onze bedrijfsactiviteiten beperkt (over de eerste maanden van 
2020 tot het moment van het opstellen van deze jaarrekening is het effect op ons resultaat beperkt van 
omvang). Wij zullen het beleid en het advies van de diverse nationale instellingen blijven volgen en zullen 
tegelijkertijd ons uiterste best doen om onze activiteiten zo goed en veilig mogelijk voort te zetten zonder 
daarbij de gezondheid van onze medewerkers en leerlingen/studenten in gevaar te brengen.   
  
Gezien de snelheid en onduidelijkheid van de ontwikkelingen rondom deze crisis is het niet mogelijk om 
de toekomstige financiële gevolgen op dit moment betrouwbaar te kwantificeren. Dit is onder andere 
afhankelijk van de duur, de ontwikkeling van de verspreiding van het virus en maatregelen vanuit het 
kabinet. Op basis van de beschikbare informatie verwacht de instelling op korte termijn geen 
continuïteitsrisico. De liquiditeits- en solvabiliteitspositie is solide genoeg gezien de omvang van de 1e 
geldstroommiddelen van de totale baten.   
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De financiële impact van COVID-19 is derhalve voor de totale baten, het resultaat en liquiditeit op de 
korte termijn zeer beperkt. Hierbij is geen sprake van een materiële onzekerheid omtrent de continuïteit.  
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Enkelvoudige jaarrekening 2019 
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Enkelvoudige balans per 31 december 2019

(na resultaatbestemming)

Vaste activa

1.1 Immateriële vaste activa 0 0

1.2 Materiële vaste activa 3.118.424 3.468.676

1.3 Financiële vaste activa 0 0

Totaal vaste activa 3.118.424 3.468.676

Vlottende activa

1.4 Voorraden 0 0

1.5 Vorderingen 74.190 157.276

1.6 Effecten 0 0

1.7 Liquide middelen 698.419 403.170

Totaal vlottende activa 772.609 560.446

Totaal activa 3.891.034 4.029.122

2.1 Eigen Vermogen 1.239.468 1.296.067

2.2 Voorzieningen 310.903 270.583

2.3 Langlopende schulden 1.413.810 1.530.000

2.4 Kortlopende schulden 926.852 932.471

Totaal passiva 3.891.034 4.029.122

31-12-2019

€ €

31-12-2018
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Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2019

3 Baten

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 1.748 1.850 0

3.4 Baten w erk in opdracht van derden 8.331.756 7.550.000 8.224.905

3.5 Overige baten 493.907 168.223 670.053

Totaal baten 8.827.411 1.107.338 7.720.073 8.894.957

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 6.427.809 6.011.278 6.448.209

4.2 Afschrijvingen 400.954 422.000 402.110

4.3 Huisvestingslasten 191.279 231.800 187.705

4.4 Overige lasten 1.832.514 1.333.650 1.856.901

Totaal lasten 8.852.557 7.998.728 8.894.925

Saldo baten en lasten -25.146 -278.655 32

5.1 Financiële baten  0 0 0

5.5 Financiële lasten -31.453 -32.000 -33.850

5.6 Ineffectiviteit derivaten 0 0 0

5 Financiële baten en lasten -31.453 -32.000 -33.850

Resultaat -56.599 -310.655 -33.817

6 Belastingen 0 0 0

7 Resultaat deelnemingen 0 0 0

0 0 0

Resultaat na belastingen -56.599 -310.655 -33.817

8 Aandeel derden in resultaat 0 0 0

Netto resultaat -56.599 -310.655 -33.817

Buitengew one baten

Buitengew one lasten

Totaal resultaat -56.599 -310.655 -33.817

2019 Begroting 2019 2018

€€€
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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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Toelichting behorende tot de enkelvoudige balans 

 
 

 
In 2019 is er voor € 8k aan investeringen uitgevoerd in vaste bedrijfsactiva i.v.m. legionella en 
brandmeldinstallatie. Deze investeringen worden in 2020 afgerond. Tevens is er voor € 38k geïnvesteerd 
uit laptops en telefoons, € 3k in werkplekken en € 3k in machines en apparatuur. 
  

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 

vaste activa

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 3.328.155 0 0 0 7.023.248

Cumulatieve afschrijvingen en w aarderingsverminderingen 1.205.668 0 2.348.904 0 0 0 3.554.572

Cumulatieve herw aarderingen 0

Materiële vaste activa aan het begin van de periode 2.489.425 0 979.251 0 0 0 3.468.676

Verloop gedurende de periode

Investeringen + 0 0 43.805 0 8.044 0 51.849

Desinvesteringen - 0 0 1.946 0 0 0 1.946

Afschrijvingen - 138.079 0 262.875 0 0 0 400.954

Afschrijving op desinvesteringen + 0 799 0 0 0 799

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 + 0 0 0 0 0 0 0

Mutatie gedurende de periode -138.079 0 -220.217 0 8.044 0 -350.252

Stand aan het eind 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 0 0 0 0 0 0

Materiële vaste activa aan het eind van de periode 2.351.346 0 759.034 0 8.044 0 3.118.424
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Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar. 
De openstaande vorderingen op debiteuren liggen lager dan in 2018. Het inningsproces is afgelopen jaar 
aangescherpt waardoor vorderingen sneller worden betaald. De overlopende activa (vooruitbetaalde 
kosten) heeft te maken met facturen inzake licentiekosten die eerder zijn ontvangen en dus ook eerder 
betaald.  In 2018 is er  een vordering van €40.844 op de groepsmaatschappijen. De post overige 
vorderingen is hoger dan ultimo 2018 omdat in 2019 sprake was van een vordering op de belastingdienst 
in verband met een verzoek om teruggaaf van BTW over de periode Q4 2019.     
            

 
 
Alle liquide middelen zijn direct opeisbaar.        
         
  

WOZ- en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

Volgnummer WOZ-waarde Peildatum

1 1.529.000 1-1-2019

Omschrijving

Herew eg 101, Groningen

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 8.939 46.868

1.5.2 OCW/ELI 0 0

Gemeenten en GR's 0 0

1.5.3 Groepsmaatschappijen 40.844 56.259

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 4.636 2.991

1.5.8 Overlopende activa 19.771 51.158

1.5.9 Af: Voorzieningen w egens oninbaarheid vorderingen 0 0

Vorderingen 74.190 157.276

Uitsplitsing overlopende activa

Belastingen en premies sociale verzekeringen

1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten 19.343 51.158

1.5.8.2 Verstrekte voorschotten 0 0

Te ontvangen interest

1.5.8.3 Overige 427 0

Overlopende activa 19.771 51.158

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

2019 2018

€€

1.7 Liquide middelen 2019 2018

€ €

1.7.1 Kasmiddelen 570 507

1.7.2 Tegoeden op bankrekeningen 697.849 402.663

1.7.3 Deposito's 0 0

Schatkistbankieren 0

1.7.4 Overige 0 0

Liquide middelen 698.419 403.170
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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.   
 

  
 
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 -0,1410% gehanteerd. Dit is het tarief van de 10-jaars 
kapitaalmarktrente voor Nederland per ultimo 2019. 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 

2.1 Eigen vermogen Stand per resultaat Overige mutaties Stand per Resultaat Overige mutaties Stand per

1-1-2018 2018 2018 31-12-2018 2019 2019 31-12-2019

€ € € € € € €

2.1.4 Bestemmingsfonds (publiek) 1.329.885 -33.817 0 1.296.067 -56.599 0 1.239.468

Eigen vermogen 1.329.885 -33.817 0 1.296.067 -56.599 0 1.239.468

2.1.4 Bestemmingsfonds Publieke onderw ijsgelden 1.329.885 -33.817 0 1.296.067 -56.599 0 1.239.468

Bestemmingsfonds (publiek) 1.329.885 1.296.067 1.239.468

Bestemming van het exploitatiesaldo

Statutaire w instbestemming

2019 2018

€ €

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) -56.599 -33.817

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

-56.599 -33.817

In de statuten van de stichting is geen artikel opgenomen aangaande de w instbestemming.

Het exploitatiesaldo van Onderw ijsgroep Noord (enkelvoudig) is, conform het besluit van het College van Bestuur verdeeld zoals onderstaand is w eergegeven.  

Deze verdeling is reeds in de balans verw erkt.

2.2 Voorzieningen Stand per Dotaties Onttrekkingen Vrijval Stand per Kortlopende Langlopende

1 januari 2019 2019 2019 2019 31 december 2019 deel < 1 jaar deel > 1 jaar

€ € € € € € €

2.2.1 Personeelsvoorzieningen

- Wachtgeld 36.207 138.062 62.717 15.072 96.480 89.802 6.678

- Ambtsjubilea 36.752 3.274 11.946 28.080 6.337 21.743

- Langdurig zieken 0 0 0

- Seniorenverlof 197.624 47.288 13.639 46.105 185.168 185.168

- Wab 0 1.175 1.175 1.175

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 270.583 189.799 88.302 61.177 310.903 96.139 214.764
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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 nieuwe wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is er een nieuwe 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.   
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2.3 Langlopende schulden

2.3.3 Schulden aan kredietinstellingen 1.410.000 1.530.000

2.3.7 Overige langlopende schulden 3.810 0

1.413.810 1.530.000

De overige langlopende schuld heeft betrekking op een opgebouwde afkoopsom van een medewerker die wordt uitbetaald na 1-1-2021. 

Verloopoverzicht

boekwaarde 1-1-2019 1.530.000 0 0 1.530.000

- w aarvan korten dan 1 jaar 120.000 0 0 120.000

presentatie kortlopende schuld 2.4.1 -120.000 -120.000

- w aarvan tussen 1 tot 5 jaar 480.000 0 0 480.000

- w aarvan langer dan 5 jaar 1.050.000 0 0 1.050.000

Nieuwe financiering

- w aarvan tussen 1 tot 5 jaar

- w aarvan langer dan 5 jaar

Aflossingen -120.000 -120.000

Oprenting 0

Overige waardeveranderingen 3.810 0 3.810

- w aarvan tussen 1 tot 5 jaar 3.810 3.810

- w aarvan langer dan 5 jaar 0 0

0

Boekwaarde 31-12-2019 1.410.000 3.810 1.413.810

- w aarvan korten dan 1 jaar 120.000 0 120.000

presentatie kortlopende schuld 2.4.1 -120.000 -120.000

- w aarvan tussen 1 tot 5 jaar 480.000 3.810 483.810

- w aarvan langer dan 5 jaar 930.000 0 930.000

Uitsplitsing schulden aan kredietinstellingen

ABN AMRO 

Bank N.V.

Schulden 

aan krediet-

instellingen

Stand aan het begin van de periode

Stand langlopend deel 1.530.000 1.530.000

Stand kortlopend deel 120.000 120.000

Stand totale schuld, begin van de periode 1.650.000 1.650.000

Verloop gedurende de periode

Aangegane leningen 0

Aflossingen 120.000 120.000

Stand aan het eind van de periode

Stand totale schuld, einde van de periode 1.530.000 1.530.000

Stand kortlopend deel 120.000 120.000

Stand langlopend deel 1.410.000 1.410.000

Bedrag looptijd 1 tot 5 jaar 480.000 480.000

Bedrag looptijd langer dan 5 jaar 930.000 930.000

Rente 1,97%

Rente vast/variabel vast

Einddatum looptijd lening 1-7-2032

Renterisico afgedekt Nee

Marktw aarde rentesw ap n.v.t.

schuld aan bank Financiële lease overige Lang-lopende schulden Totaal

31-12-2019 31-12-2018

€ €
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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; 

 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar. 
De schulden terzake belastingen en premies sociale verzekeringen en het crediteurensaldo zijn in 2019 
afgenomen. 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 ligt in lijn met 2018. 
De overige kort lopende schulden is hoger dan 2018 dit komt omdat er een reservering is opgenomen 
met betrekking tot de eenmalige uitkering van 1,25% (uitkering in januari 2020) vanuit de CAO MBO. 
De overige overlopende passiva vallen lager uit dan 2018 dit komt voornamelijk omdat er in 2019 lagere 
accountantskosten zijn gemaakt. 
  

2.4 Kortlopende schulden

2.4.5 Schulden aan groepsmaatschappijen 28.639 31.873

2.4.6 Schulden aan andere deelnemningen 0 0

2.4.1 Kredietinstellingen 120.000 120.000

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 219.154 228.459

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 246.149 265.604

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 72.841 68.260

Schulden terzake van w erk door derden

2.4.9 Overige kortlopende schulden 42.630 6.284

2.4.10 Overlopende passiva 197.439 211.991

Kortlopende schulden 926.852 932.471

Uitsplitsing Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.4.7.1 Loonheffing 186.498 207.882

2.4.7.2 Omzetbelasting 0 0

2.4.7.3 Premies sociale verzekeringen 59.651 57.722

2.4.7.4 Overige belastingen 0 0

Belastingen en premies sociale verzekeringen 246.149 265.604

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

Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ niet-geoormerkt 0

2.4.10.3 Vooruitontvangen investeringssubsidies 0 0

2.4.10.4 Vooruitontvangen termijnen 0 0

2.4.10.5 Vakantiegeld en vakantiedagen 174.853 177.995

2.4.10.6 Accountants- en administratiekosten 14.883 25.531

2.4.10.7 Te betalen interest 7.703 8.465

2.4.10.8 Overige overlopende passiva 0 0

Overlopende passiva 197.439 211.991

31-12-2018

€ €

31-12-2019 31-12-2018

€ €

2019 2018

€ €

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 2019 wordt grotendeels verklaard door de doorbelasting van de financiering 
van de verbeterprojecten bedrijfsvoering bestuurlijke agenda (€ 498k) , en organisatieontwikkeltraject 
OGN-construct (€ 229k). De doorbelasting van financiering van de verbetertrajecten is buiten de 
begroting gehouden. Daarnaast valt de vergoeding van de basisdienstverlening hoger uit (€ 56k) maar 
blijft binnen het afgesproken afdrachtspercentage van 6,75% (werkelijk 6,6%).    
     
  

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Participatiebudget 0 0 0

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 1.748 1.850 0

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 1.748 1.850 0

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 1.748 1.850 0

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies 1.748 1.850 0

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 8.331.756 7.550.000 8.224.905

Baten in opdracht van derden 8.331.756 7.550.000 8.224.905

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 8.331.756 7.550.000 8.224.905

Overige baten in opdracht van derden 8.331.756 7.550.000 7.550.000 8.224.905

20182019 Begroting 2019

€€€

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 

overige overheden

2019 Begroting 2019 2018

€€€
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De opbrengsten vanuit verhuur betreft de verhuur van kantoorruimte aan het samenwerkingsverband 
Groningen. In 2019 zijn er meer eigen medewerkers gedetacheerd bij andere stichtingen dan bij de 
begroting is ingeschat waardoor de opbrengsten uit detacheringen € 192k) hoger uitvallen. Het betreft 
detacheringen aan zowel gelieerde als niet gelieerde organisaties. De opbrengsten van de OGN-
academie vallen € 134k hoger uit als gevolg van het organiseren van meer trainingen/cursussen dan 
waar in de begroting rekening mee is gehouden. Hiertegenover staan ook hogere kosten die verantwoord 
zijn bij de administratie- en beheerlasten. De trainingen/cursussen van de OGN-academie zijn 
kostenneutraal opgenomen in zowel de begroting als realisatie. De vaste organisatorische kosten van de 
OGN-academie zijn voor 2019 gefinancierd vanuit het HRM project bestuurlijke agenda.     
    
 

 
 
De loonkosten (inclusief sociale lasten) vallen lager uit door met name een taakstellende bezuiniging die 
is doorgevoerd van € 300k en ontstane vacatures gedurende het jaar die niet direct zijn ingevuld. 
Hiertegenover staan extra loonkosten als gevolg extra dienstverlening die is verleend aan de 
onderwijsinstellingen. Ook de inhuurkosten vallen hoger uit als gevolg van het verlenen van extra 
dienstverlening maar ook voor ziektevervangingen en tijdelijk invullen van vacatures.   
    
De dotatie aan de personele voorzieningen valt hoger uit dan begroot.  Dit wordt veroorzaakt doordat als 
gevolg van de bezuinigingen een aantal tijdelijke contracten niet zijn verlengd die recht hebben op 
wachtgeld en er met één medewerker een vaststellingsovereenkomst is afgesloten. Tevens is als gevolg 
van de nieuwe wet arbeidsmarkt in balans (WAB) er een nieuwe voorziening aan toegevoegd. Aan de 

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur 5.155 5.100 5.069

3.5.2 Detachering personeel 354.784 163.123 450.051

3.5.3 Schenking 0 0

3.5.4 Sponsoring 0 0

3.5.5 Ouder-, deelnemer-, studentenbijdragen 0 0

3.5.6 Overige 133.968 214.933

Overige baten 493.907 168.223 670.053

2019

€

Begroting 2019

€

2018

€

4.1 Personele lasten

4.1.1 Lonen en salarissen 5.191.207 5.354.141 5.376.432

4.1.2 Overige personele lasten 1.236.661 658.137 1.084.399

4.1.3 Af: uitkeringen 59 1.000 12.623

Personeelslasten 6.427.809 6.011.278 6.448.209

4.1.1.1 Bruto lonen en salarissen 4.056.887 4.198.072 4.258.125

4.1.1.2 Sociale lasten 518.156 495.701 509.419

4.1.1.3 Pensioenpremies 616.164 660.368 608.888

Lonen en salarissen 5.191.207 5.354.141 5.376.432

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 110.484 63.100 90.734

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 1.062.532 528.500 921.960

4.1.2.3 Overige 63.645 66.537 71.706

Overige personele lasten 1.236.661 658.137 1.084.399

Gemiddeld aantal personeelsleden (in fte's) 2019 2018

College van Bestuur 5,0 5,0

DIR Ondersteunende Diensten 3,8 4,8

Ondersteunend- en beheerspersoneel 69,3 64,8 74,6

Totaal (exclusief inhuur) 78,1 74,6

2019 Begroting 2019 2018

€€€
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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. 
Door vertrek van medewerkers heeft er een onttrekking plaatsgevonden aan de voorzieningen 
ambtsjubilea en seniorenverlof           
De Ondersteunende Diensten hadden in 2019 maar een beperkt budget van € 100k ter beschikking voor 
ziektevervanging en tijdelijk invullen van vacatures daar waar dat echt noodzakelijk is. Gedurende het 
jaar 2019 waren de knelpunten zodanig (ook als gevolg van de bezuinigingen) dat de 
onderwijsstichtingen financiële garantstellingen hebben afgegeven om deze knelpunten op te lossen. De 
garantstellingen zijn in 2019 inverdiend met extra inkomsten als gevolg van extra inkomsten bij de 
onderwijsstichtingen. Per saldo heeft de Ondersteunende Diensten de garantstellingen niet financieel te 
hoeven verzilveren omdat de afdracht binnen de afgesproken 6,75% is gebleven (werkelijk 6,6%).  
 
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector   
   
De bezoldiging en toelichting is opgenomen na de toelichting op de financiële baten en lasten.  
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De afschrijvingslasten in 2019 liggen in lijn met de afschrijvingslasten 2018. Door de bezuinigingen in 
2019 is terughoudend omgegaan met nieuwe investeringen. Alleen noodzakelijk (voornamelijk 
vervangings)  investeringen zijn uitgevoerd. 
 

 
 
Met uitzondering van de onderhoudskosten zijn de huisvestingslasten conform de begroting en 2018. De 
uitputting van het onderhoudsbudget ligt € 42k achter op de begroting. Voor de uitvoering van het 
onderhoud, is na een aanbesteding, een nieuwe partij gecontracteerd. De vertraging in de uitvoering van 
het onderhoud is veroorzaakt doordat de nieuwe partij eerst een 0-meting heeft uitgevoerd en die 
vervolgens heeft omgezet in een planning van onderhoudsactiviteiten. Door deze 0-meting is de 
uitvoering van het onderhoud vertraagd.  
 

 
 
De overige lasten zijn in 2019 ruim hoger dan begroot. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt doordat een 
groot deel van de kosten die zijn gemaakt voor de verbeterprojecten bestuurlijke agenda (€ 300k) en 
ontwikkkelkosten OGN-construct (€ 194k). Deze zijn verantwoord onder zowel 4.4.1. als 4.4.2. totaal 
€494k. 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. Het overige verschil van € 5k is een verzameling 
van plussen en minnen op diverse kostenposten.       
  
Er is een forse meevaller van € 120k op de kosten van informaticavoorzieningen doordat bepaalde 
vmware licenties niet meer nodig zijn en de kosten voor SURNET te hoog zijn ingeschat. Het werkbudget 
CVB is deels ingezet voor extra kosten werving & selectie, opzet en inrichting van het projectenbureau en 
het OGN congres. De kosten bij-her-nascholing zijn flink gestegen maar dit wordt met name veroorzaakt 
doordat er meer trainingen en cursussen zijn gegeven door de OGN Academie dan begroot. Omdat de 

4.2 Afschrijvingen 2019 Begroting 2019 2018

€ € €

4.2.2 Materiële vaste activa 400.954 422.000 402.110

Toerekening investeringssubsidies 0 0 0

Waardeverminderingen materiële vaste activa 0 0 0

Afschrijvingen 400.954 422.000 402.110

4.3 Huisvestingslasten 2019 Begroting 2019 2018

€ € €

4.3.1 Huur 45.000 45.000 45.000

4.3.2 Verzekeringen 3.884 4.000 5.253

4.3.3 Onderhoud 39.738 81.800 54.068

4.3.4 Energie en w ater 43.339 39.000 29.987

4.3.5 Schoonmaakkosten 41.885 41.000 35.617

4.3.6 Belastingen en heffingen 15.779 19.000 17.780

4.3.7 Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen 0 0

4.3.8 Overige 1.654 2.000 0

Huisvestingslasten 191.279 231.800 187.705

4.4 Overige lasten

2019 Begroting 2019 2018

€ € €

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 1.723.429 1.255.300 1.559.295

4.4.2 Inventaris en apparatuur 109.085 78.350 29.952

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 0 0 267.654

4.4.3 Dotatie overige voorzieningen 0 0 0

4.4.4 Overige 0 0 0

Overige lasten 1.832.514 1.333.650 1.856.901
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OGN Academie kostenneutraal in de begroting is opgenomen staan tegenover deze extra kosten ook 
weer extra opbrengsten. De kosten voor inventaris en apparatuur zijn per saldo hoger dan de begroting.  
Dit wordt  met name veroorzaakt door lasten die te maken hebben met de implementatie van Office 365.  
          

 
 
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 2019, ongeacht of de 
werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.      
  
 

 
 
Door een lagere (en in sommige gevallen geen) rentevergoeding zijn er in 2019 geen rentebaten. 
De rentelasten zijn lager dan in 2018 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 24.805 38.115

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 24.805 38.115

2018

€

2019

€

5 Financiële baten en lasten 2019 Begroting 2019 2018

€ € €

5.1 Rentebaten 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 -31.453 -32.000 -33.850

5.6 Ineffectiviteit derivaten

Financiële lasten -31.453 -32.000 -33.850

Financiële baten en lasten -31.453 -32.000 -33.850

6

Belastingen

Belastbaar bedrag 0 0 0 0

Berekende en verschuldigde vennootschapsbelasting 0 0

0

Belastingen 0 0

7

Resultaat deelnemingen

Stichting AOC Terra 0 0 0

Stichting Dollard College 0 0 0

Stichting rsg de Borgen 0 0 0

0

0 0

2019 Begroting 2019 2018

€€€

2019

€

Begroting 2019

€

2018

€
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Verbonden Partijen 
 

 
 

Naam Juridische Statutaire Code Eigen Resultaat Art. 2:403 Deelname Consolidatie

vorm 2019 zetel activiteiten Vermogen jaar 2019 BW

31-12-2019

€ € Ja/Nee % Ja/Nee

Stichting AOC Terra stichting Groningen 4 40.444.231 2.940.843 nee 0 nee

Stichting Dollard College stichting Groningen 4 6.564.047 -147.433 nee 0 nee

Stichting RSG de Borgen stichting Groningen 4 5.076.348 455.238 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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WNT-verantwoording 2019 Stichting Onderwijsgroep Noord 
 
Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting Onderwijsgroep Noord. Het 
voor Stichting Onderwijsgroep Noord toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 gebaseerd op basis van het WNT-maximum voor het onderwijs, 
klasse D 
(4-3-4)1. 
Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor Stichting Onderwijsgroep Noord is € 152.000.  
De heer Praamstra is per 1 februari 2019 uit dienst getreden. Er is geen nieuwe directeur benoemd.  
 
De leden van het College van Bestuur en van de Raad van Toezicht zijn bestuurder respectievelijk toezichthouder van Onderwijsgroep Noord als 
geheel. Voor de volledigheid is in onderstaande WNT-verantwoording de totale bezoldiging van deze functionarissen opgenomen. De vermelde 
gegevens hebben betrekking op de WNT-entiteiten Stichting Onderwijsgroep Noord, Stichting Agrarisch Opleidingscentrum Terra, Stichting Dollard 
College en Stichting rsg de Borgen.  
 
In 2019 heeft Onderwijsgroep Noord bezwaar gemaakt tegen het besluit van het Ministerie van OC&W inzake toepassing van de WNT voor de leden 
van het College van Bestuur van Onderwijsgroep Noord. Deze bezwaarprocedure is nog niet afgerond. 
Op de heer Wennink, lid van het College van Bestuur, is voor 2019 klasse F (8-4-5) van toepassing met een bezoldigingsmaximum van € 177.000. 
Vooruitlopend op de mogelijke uitkomst van genoemde bezwaarprocedure heeft hij in 2019 gebruik gemaakt van het overgangsrecht om in 2020 in 
bezoldigingsklasse E uit te komen. 
Mevrouw Berendsen, voorzitter van het College van Bestuur, trad per 1 juni 2019 uit dienst. Per 1 november 2019 werd mevrouw Tamminga 
benoemd als voorzitter van het College van Bestuur van Onderwijsgroep Noord. Zij is, met het oog op de lopende bezwaarprocedure, ingedeeld in 
bezoldigingsklasse E met een bezoldigingsmaximum van € 164.000,=. 
  

                                                           
1 Deze cijfers op deze pagina staan voor het aantal toegekende complexiteitspunten. 

o het eerste cijfer betreft de gemiddelde totale baten 
o het tweede cijfer betreft het gemiddeld aantal bekostigde leerlingen, deelnemers of studenten 
o het derde cijfer betreft het gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 

Verdere achtergrondinformatie hierover treft u aan op https://wetten.overheid.nl/BWBR0032452/2019-01-01 
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1. Bezoldiging topfunctionarissen  

 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van 
de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt 

Gegevens 2019   
 

 

bedragen x € 1 A.A. Berendsen  A.G. Wennink G.H. Tamminga T. Praamstra 

Functiegegevens5 Voorzitter CvB Lid CvB Voorzitter CvB Directeur OD 

Aanvang6 en einde 

functievervulling in 2019 

01/01 – 31/05 01/01 – 31/12 01/11 – 31/12 01/01 – 31/01 

Omvang dienstverband 

(als deeltijdfactor in fte)7   

1,0 1,0 1,0 1,0 

Dienstbetrekking?8  Ja Ja Ja Ja 

Bezoldiging9     

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
€ 63.808 € 155.581 € 24.021 € 7.664 

Beloningen betaalbaar op 

termijn 
€ 8.659 € 20.487 € 3.376 € 1.298 

Subtotaal € 72.467  € 176.068 € 27.398 € 8.962 

     

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum10 
€ 73.225 € 177.000 € 27.408 € 12.910 

     

-/- Onverschuldigd 

betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag11 

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

     

Bezoldiging € 72.467 € 176.068 € 25.968 € 8.962 

     

Reden waarom de 

overschrijding al dan niet 

is toegestaan12 

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de 

vordering wegens 

onverschuldigde betaling13 

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 201814     
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bedragen x € 1 A.A. Berendsen  A.G. Wennink  T. Praamstra 

Functiegegevens5 Voorzitter CvB Lid CvB  Directeur OD 

Aanvang6 en einde 

functievervulling in 2018 

01/01 – 31/12 01/01 – 31/12  01/01 – 31/12 

Omvang dienstverband 

(als deeltijdfactor in fte)7  

1,0 1,0  1,0 

Dienstbetrekking?8 Ja Ja  ja 

Bezoldiging9     

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
€ 151.510 € 144.683  € 84.019 

Beloningen betaalbaar op 

termijn 
€ 19.381 € 19.061  € 14.326 

Subtotaal € 170.891  € 163.744  € 98.345 

     

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum10 
€ 171.000 € 171.000  € 146.000 

     

Bezoldiging € 170.891 € 163.744  € 98.345 

 

 

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12 

Niet van toepassing. 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

Gegevens 2019    

bedragen x € 1 T. Wagenaar E. van Zuidam M. Krijnsen 

Functiegegevens2 Voorzitter Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 

    

Bezoldiging    

Bezoldiging3 € 18.700 € 11.660 € 11.660 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum4 
€ 26.550 € 17.700 € 17.700 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag5 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Bezoldiging € 18.700 € 11.660 € 11.660 

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan6 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling7 

N.v.t. 

 

N.v.t. 

 

N.v.t. 

Gegevens 2018    

bedragen x € 1 T. Wagenaar E. van Zuidam M. Krijnsen 

Functiegegevens2 Lid Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 -31/12 

    

Bezoldiging    

Bezoldiging3 € 11.660 € 11.660 € 11.660 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum4 
€ 17.100 € 17.100 € 17.100 
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Gegevens 2019    

bedragen x € 1 R.J. Roffel C.R.M. Silvius-Voogd L. de Ruigh 

Functiegegevens2 Lid Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 -31/12 

    

Bezoldiging    

Bezoldiging3 € 11.660 € 11.660 € 11.660 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum4 
€ 17.700 € 17.700 € 17.700 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag5 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Bezoldiging € 11.600 € 11.660 € 11.660 

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan6 
N.v.t. N.v.t.  N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling7 

N.v.t. 

 

N.v.t. 

 

N.v.t. 

Gegevens 2018    

bedragen x € 1 R.J. Roffel C.R.M. Silvius-Voogd  

Functiegegevens2 Lid Lid  

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12  

    

Bezoldiging    

Bezoldiging3 € 11.660 € 11.660  

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum4 
€ 17.100 € 17.100  
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1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een 
bezoldiging van € 1.700 of minder 
Niet van toepassing. 
 

1e. De totale bezoldiging van een topfunctionaris alsmede degene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt 
aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te 
verantwoorden indien en voor zover er sprake is bij een topfunctionaris van bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij 
de WNT-instelling en/of bezoldiging uit hoofde van werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen) 
Niet van toepassing. 

 
1f. In het geval een leidinggevende topfunctionaris, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer 
andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle 
onderdelen van onderstaande tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a of 
1d. Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt 
aangemerkt 
Niet van toepassing.  
 

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun 
voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt 
Niet van toepassing. 
 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven 
het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.  

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



   
 

98 
 

OVERIGE GEGEVENS 
 
 
(Verklaring van de onafhankelijke accountant) 
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BIJLAGEN 
 

Bijlage A - Instellingsgegevens 
 
De onderstaande gegevens zijn gebaseerd op de situatie per 31 december 2019. 
 
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.  
 
Remuneratiecommissie 
 
De remuneratiecommissie is verantwoordelijk voor: 
  

a. 1. voorstellen betreffende het te voeren vergoedingsbeleid voor leden van de Raad van Toezicht 

ter vaststelling door de Raad van Toezicht; 

2. voorstellen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van het College van         
Bestuur ter vaststelling door de Raad van Toezicht; 
 
3. voorstellen inzake de hoogte van de bezoldiging, afvloeiingsregelingen en overige      
vergoedingen, van individuele leden van het College van Bestuur ter vaststelling door de Raad     
van Toezicht. 

  
b. De commissie is verantwoordelijk voor het geven van advies aan de Raad van Toezicht met 

betrekking tot de periodieke beoordeling van het functioneren van het College van Bestuur en de 

rapportage hierover aan de Raad van Toezicht. De remuneratiecommissie bereidt gesprekken 

met het College van Bestuur voor en voert ze uit. 
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c. De commissie stelt jaarlijks een verslag op van haar beraadslagingen en bevindingen. 

  
d. De commissie kan naar eigen goedvinden ieder onderzoek dat zij voor de vervulling van haar 

taken nodig of wenselijk acht uitvoeren. Zij heeft daartoe onbeperkt toegang tot documenten van 

en informatie betreffende de stichting. De voorzitter pleegt daartoe tevoren overleg met het 

College van Bestuur.  

  
De remuneratiecommissie heeft HRM gesprekken met de leden van het College van Bestuur gevoerd. 
Ook het onderwerp scholing komt als onderwerp aan bod. De remuneratiecommissie heeft de inhoud van 
het gesprek voorbereid in een besloten Raad van Toezichtvergadering en heeft ook deze wijze een 
terugkoppeling op het HRM-gesprek gegeven. Verder is de remuneratiecommissie in gesprek geweest 
met het College van Bestuur over de organisatievorm. Tevens wordt met het College van Bestuur de 
bezoldiging besproken en staat het thema WNT op de agenda van de remuneratiecommissie. 
  
Samenstelling remuneratiecommissie: 
dhr. T. Wagenaar, voorzitter 
dhr. E. van Zuidam, lid 
  
  
Auditcommissie  

 
De auditcommissie is verantwoordelijk voor het geven van advies aan de Raad van Toezicht met  
betrekking tot: 

a. Het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van Toezicht over de financiële gang van 

zaken bij Onderwijsgroep Noord en de daarvan deel uitmakende instellingen en over de toetsing 

van de werking van de administratieve organisatie en controle; onder de financiële gang van 

zaken vallen de begroting, het jaarplan, het financieel jaarverslag, het algemeen jaarverslag en 

de accountantscontrole (inclusief de managementletter); 

b. Het jaarlijks rapporteren aan de Raad van Toezicht over de ontwikkelingen in de relatie met de 

externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid en eventuele niet-

controlewerkzaamheden voor Onderwijsgroep Noord; 

c. Het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van Toezicht met betrekking tot de            

financiering van Onderwijsgroep Noord en de daartoe behorende instellingen. 

  
De auditcommissie heeft acht maal vergaderd. 
Onderwerpen waar de auditcommissie zich in verdiept heeft zijn:  
-     Begroting / meerjarenbegroting / bestemmingsreserves (incl. beleid onttrekking 

bestemmingsreserves) 
 Jaarverslag / jaarrekening 

 Liquiditeit stichtingen 

 Rapportages 

 Managementletter en controleplan accountant 

 Risicomanagement 

 WNT 

 Aanbesteding accountantsdiensten 

 Datalekken 

 Business Case Nieuwbouw Emmen 

 Business Case Nieuwbouw Meppel 

 Stand van zaken tractorsimulator/Terra rijschool 
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 Aanvraag schatkistbankieren Terra 

  
Samenstelling auditcommissie: 
dhr. K.J. Roffel, voorzitter 
mw. C. Silvius-Voogd, lid 
  
Commissie kwaliteitszorg 
  
De Commissie Kwaliteitszorg heeft tot taak de Raad van Toezicht te ondersteunen in zijn 

toezichthoudende taken en verantwoordelijkheden op met name het gebied van de kwaliteit van het 

onderwijs en daarnaast de kwaliteit van de organisatie en bespreekt in ieder geval:  

Focus: 

a. Het kwaliteitszorgsysteem; hoe zit het stelsel in elkaar en welke bewijslasten zijn er? 

b. De kwaliteitscultuur  

c. Verantwoording en dialoog; de contacten met de stakeholders 

d. Het resultaat van het externe toezicht door de onderwijsinspectie 

Daarnaast werkt de commissie jaarlijks met een aantal speerpunten; vast te stellen in de RvT 

vergadering van januari. 

 

De Commissie Kwaliteitszorg fungeert als klankbord voor het College van Bestuur op het gebied van 

Kwaliteit. De Commissie Kwaliteitszorg kan het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd voorzien 

van adviezen. De Commissie Kwaliteitszorg neemt bij de uitvoering van haar taken de statuten van de 

stichting en het bestuursreglement van OGN in acht. 

  
De kwaliteitscommissie is vijf maal bij elkaar geweest en heeft zich gebogen over de volgende  
vraagstukken: 

 In gesprek met teams in de scholen. De RvT wil graag tegenspraak organiseren en doet dit door 

andere in gesprek te gaan met teams in de scholen. Ook organiseert de raad een workshop 

tijdens het OGN congres. 

 Onderwijskwaliteit. In de commissie wordt dieper ingegaan op de onderwijskwaliteit van de 

scholen, hoe is de stand van zaken, waar zijn verbetertrajecten in werking gezet en hoe wordt de 

kwaliteit gemonitord. 

 Kwaliteitszorg inbedden in de cultuur. Hoe wordt kwaliteitszorg ervaren door medewerkers? Hoe 

wordt toegewerkt naar ‘kwaliteitsdenken’ en wordt kwaliteitszorg geborgd in de organisatie. 

 Voorbereiding inspectiebezoeken. De inspectie komt in het kader van het vierjaarlijks onderzoek 

in het voorjaar van 2020 bij de drie scholen op bezoek en ook de RvT wordt dan bevraagd door 

de inspectie. 

 Opstellen reglement commissie kwaliteitszorg. De commissie heeft een reglement opgesteld 

waarin de doelstelling en werkwijze van de commissie wordt beschreven.  

  
Samenstelling commissie kwaliteitszorg: 
dhr. M. Krijnsen 
dhr. E. van Zuidam tot 1 mei 2019 
mw. L. de Ruigh vanaf 1 mei 2019 
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Bijlage B – Nevenfuncties 
  

(Neven)functies van bestuurders en toezichthouders per 31 december 2019 
  
   
College van Bestuur  
A.A. Berendsen, Bunne, voorzitter tot 01-06-2019:  
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 (voorheen AOC Raad), Brancheorganisatie van het AOC-Onderwijs 
lid MBO Raad 
lid VO Raad + themacommissie School en Omgeving 
lid Thema Advies Commissie van de SBB 
lid (vice voorzitter) Raad van Toezicht De Noorderbrug 
lid (vice voorzitter) Raad van Commissarissen Ommelander Ziekenhuis Groningen 

  

G.H. Tamminga, Aalten, voorzitter vanaf 01-11-2019: 
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 

  

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 (voorheen AOC Raad), Brancheorganisatie van het AOC-Onderwijs 
voorzitter VMBO Onderwijscluster AOC Raad 
lid BTG entree 
lid sectorkamer BTG 
lid MBO Raad 
raad  van Advies CrossOvers MBO Raad 
 DB Groene Norm Ede 
lid VO Raad 
lid stuurgroep Energy College 
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 het Almende College 
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  
  

  
M. Krijnsen, Gasteren, lid : 
voorzitter Stichting Drents Glasvezel Collectief 
lid 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 
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: 
management Controller bij de Rijksuniversiteit Groningen  
adviseur RUG  
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:  
eigen bedrijf in project, interim en transitie management & advies: 
directeur Nederlandse Vereniging v Dierentuinen 
kwartiermaker Gezondheidsdienst v. Dieren 
lid Raad van Commissarissen Rabo Noordenveld West Groningen 
raadslid Raad voor Dierenaangelegenheden (Ministerie LNV) 
verzorgen Masterclasses Transitie (GITP) 
lid Raad van Toezicht Stichting Onderwijsgroep Noord 
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lid Raad van Toezicht Stichting Dollard College 
lid Raad van Toezicht Stichting rsg de Borgen 
lid Raad van Toezicht Stichting AOC Terra 
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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 
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PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Newtonlaan 205, 3584 BH Utrecht, Postbus 85096, 
3508 AB Utrecht 
T: 088 792 00 30, F: 088 792 95 08, www.pwc.nl 
  

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), 
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, 
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op 
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze 
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene 
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Jaarr ekeni ng 
31 december 2019 
1 januari 2019 
Stichting Onderwijsgroep N oor d 
Control e 
Goedkeurend 
31034777A021 
KVK 
Kvk N ummer uit  DB ( nog te doen)  
Create SBR  Extensi on 
1.0 
Zwolle 
19 juni 2020 

Aan: het college van bestuur en de raad van toezicht van Stichting Onderwijsgroep Noord  
  

 

Verklaring over de jaarrekening 2019 
  

Ons oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Stichting Onderwijsgroep Noord (‘de stichting’) een 
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de stichting en de groep 
(de stichting samen met haar dochtermaatschappijen) op 31 december 2019 en van het resultaat over 
2019 in overeenstemming met Richtlijn 640 ‘Organisaties-zonder-winststreven’ van de Nederlandse 
Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 640) en de bepalingen bij en krachtens de Wet normering 
topinkomens (WNT). 

Wat we hebben gecontroleerd 
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Onderwijsgroep Noord te 
Groningen gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde jaarrekening van de groep en de 
enkelvoudige jaarrekening. 

De jaarrekening bestaat uit: 
• de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2019; 
• de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2019; en 
• de toelichting met de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige 

toelichtingen. 

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is 
RJ 640 en de bepalingen bij en krachtens de WNT. 

  

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden 
op grond hiervan zijn beschreven in de paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening’. 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 
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Onafhankelijkheid 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Onderwijsgroep Noord zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

  

Benadrukking van de onzekerheid in verband met de effecten van het 
coronavirus (Covid-19) 
Wij wijzen op de toelichting in de toelichtingen op de balans en de staat van baten en lasten in de 
jaarrekening onder ‘Impact Covid-19’ en de gebeurtenissen na balansdatum waarin het college van 
bestuur de mogelijke invloed en gevolgen van het coronavirus (Covid-19) op de stichting en op de 
omgeving waarin de stichting opereert alsmede de genomen en geplande maatregelen om met deze 
gebeurtenissen en omstandigheden om te gaan heeft beschreven. In deze toelichting is ook beschreven 
dat er nog steeds onzekerheden bestaan en dat het daarom op dit moment redelijkerwijs niet goed 
mogelijk is om de toekomstige effecten in te schatten. Ons oordeel is niet aangepast met betrekking tot 
deze aangelegenheid. 

  

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, 
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. 
Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding 
door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende 
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting 
juist en volledig is. 

  

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere 
informatie 
  

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit: 
• het bestuursverslag (Voorwoord College van Bestuur, Verslag Raad van Toezicht, 

1. Onderwijsgroep Noord, 2. Stichting Onderwijsgroep Noord en 3. Financiën); 
• de overige gegevens; en  
• de bijlagen A – Instellingsgegevens, B – Nevenfuncties en 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 RJ 640 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 Nederlandse Standaard 720. 
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening. 
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Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder 
het bestuursverslag in overeenstemming met RJ 640. 

  

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
en de accountantscontrole 
  

Verantwoordelijkheden van het college van bestuur en de raad van 
toezicht voor de jaarrekening 
Het college van bestuur is verantwoordelijk voor: 
• het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met RJ 640 en 

de bepalingen bij en krachtens de WNT; en 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 
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van het genoemde 
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 bedrijfsactiviteiten 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 stichting haar bedrijfsactiviteiten 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 doelstellingen zijn een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de 
jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of van fouten 
en een controleverklaring uit te brengen waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van 
zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij 
tijdens onze controle niet alle afwijkingen van materieel belang 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. 

  



 

Stichting Onderwijsgroep Noord - JZXMWU5YXPZE-547142791-50  
  

Pagina 4 van 6 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij 
onze controleverklaring. 

Utrecht, 19 juni 2020 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

drs. L.R. Streefkerk RA 
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2019 
van Stichting Onderwijsgroep Noord 
  

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een 
controle inhoudt. 

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de 
jaarrekening 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT 2019, 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. Ook op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
stichting haar bedrijfsactiviteiten 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 organisatie 
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 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 
van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen bepaald om te waarborgen dat we 
voldoende controlewerkzaamheden verrichten om in staat te zijn een oordeel te geven over de 
jaarrekening als geheel. Bepalend hierbij zijn de geografische structuur van de groep, de omvang en/of 
het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten, de bedrijfsprocessen en interne 
beheersingsmaatregelen en de bedrijfstak waarin de stichting opereert.   
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Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling 
van de 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. 




