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Hoogezand,  

Geachte leden van de raad van toezicht en leden van de medezeggenschapsraad, 

Voor het dr. Aletta Jacobs College is 2023 een jaar van ontwikkeling. Er is een traject gaande dat gaat 

leiden tot een inrichting van het onderwijs van de toekomst. We hebben 100 leerlingen minder, 

maar onverminderd grote ambities. We willen een breed onderwijsaanbod voor alle leerlingen en 

een ondersteuningsstructuur die de leerlingen in staat stelt om te leren. We bereiden de leerlingen 

voor op het leven en leren van de toekomst. De NPO-subsidie en de subsidies in het kader van 

leerlingendaling en de gelijke kansen alliantie stellen ons in staat om te ontwikkelen. Het eerste jaar 

NPO en maatwerk heeft tot goede resultaten geleid. De examenresultaten waren uitstekend en ook 

in de andere leerjaren waren de leeropbrengsten goed met een positieve trend. Dat is positief 

afwijkend van het landelijke beeld. Om de ontwikkeling voort te laten gaan, ondanks de lagere 

inkomsten, is een eenmalige investering vanuit de reserve nodig. 

De begroting 2023 wordt sterk beïnvloed door de grote hoeveelheid incidentele middelen. Een 

belangrijk deel daarvan vormt het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Er worden naast reguliere 

vak lessen ook lessen op maat gegeven en er is schoolbreed aandacht voor lezen, doordat er voor 

iedere leerling 20 minuten per dag ingeroosterd is voor het lezen. Dat laatste gebeurt in lessetting 

onder begeleiding van een docent of onderwijsassistent, die zelf ook leest. Lezen is een bewezen 

werkzame activiteit als het gaat om het verhogen van leerprestaties en algemene ontwikkeling.  

In 2023 wordt voor het eerst gewerkt met de nieuwe organisatie-inrichting. Er is een directeur 

bedrijfsvoering aangesteld en er is één directeur onderwijs. De functieomschrijvingen van de leden 

van de schoolleiding zijn aangepast op de nieuwe situatie en er is een nieuw directiestatuut en 

mandaatsbesluit gemaakt. We willen eind 2023 zijn ingegroeid in de nieuwe situatie. Een 

organisatieverandering vraagt aanpassing en ontwikkeling. 

We gaan het jaar 2023 in met veilige goed geoutilleerde gebouwen aan de Laan van de Sport waarin 

alle deelscholen hun lessen verzorgen. Ook zijn er verschillende duurzaamheidsmaatregelen 

doorgevoerd. Zo is er een nieuwe luchtbehandelingskast geplaatst, die veel duurzamer is dan de 

vorige, er zijn CO2-meters in alle lokalen geplaatst en er is ledverlichting in alle ruimten in het 

gebouw aan de Laan van de Sport 4 aangebracht. De deelscholen bevinden zich door de laatste 

verbouwingen op een logische plaats in de gebouwen met een passende inrichting. De beide nieuwe 

gebouwen voldoen natuurlijk aan de geldende bouwnormen ook ten aanzien van duurzaamheid. Er 

zijn in 2022 496 zonnepanelen op het dak van het gebouw aan de Laan van de Sport 4 geplaatst en 

deze zullen vanaf januari 2023 zoveel mogelijk in het eigen energieverbruik van het gebouw 

voorzien. In de verschillende vakanties in het schooljaar 2022-2023 wordt de vloerbedekking in het 

gebouw aan de Laan van de Sport 4 vervangen. Dit is al gedaan in de deelschool mavo en de overige 

deelscholen worden voorzien van vloerbedekking in dezelfde stijl.  

Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van de onderwijskundige doelen uit het strategisch 

beleidsplan en er wordt voorbereid op de totstandkoming van het nieuwe strategische beleidsplan. 

In 2022 is er nog geen definitieve duidelijkheid gekomen over de plannen voor de aanpassing van de 

bekostiging lwoo en pro. In het regeerakkoord is opgenomen dat de bekostiging voor het 

praktijkonderwijs omgevormd wordt tot een rechtstreekse bekostiging. Het is nog niet duidelijk hoe 

dat er concreet gaat uitzien en wat het betekent voor de bekostiging lwoo. Dit is een onderwerp dat 

voor de regio Oost-Groningen grote impact kan hebben. Het dr. Aletta Jacobs College stelt zich, in 

samenwerking met het Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden, ten doel om iedere 

gelegenheid te benutten om inbreng te hebben in de plan- en besluitvorming. De ervaring die is 
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opgedaan in het lobbytraject vereenvoudiging bekostiging is hierin van grote waarde. Mogelijk komt 

er in de laatste maanden van 2022 meer duidelijkheid over deze bekostiging. 

2022 zal een jaar zijn waarin de nadruk meer dan ooit op onderwijs, organisatie en ontwikkeling ligt. 

Er wordt daar ook nadrukkelijk op geïnvesteerd. De plannen uit het Nationaal Programma Onderwijs 

en de doelen uit het strategisch beleidsplan hebben prioriteit. De huisvestingssituatie is beter dan 

ooit, de onderwijsresultaten zijn heel goed en er zijn veel middelen beschikbaar om de doelen te 

realiseren. De ervaringen die opgedaan zijn in de afgelopen jaren zullen meegenomen worden in de 

ontwikkeling van ons onderwijs. De medewerkers kunnen goed gefaciliteerd aan de slag met de 

ruimte en mogelijkheden die er zijn. Het schooljaar 2022-2023 is daarmee een jaar van ontwikkeling, 

ambitie, ondernemerschap en de middelen om de doelen te realiseren. Dat maakt dat ik u hierbij 

met vertrouwen de begroting voor 2023 presenteer. 

 

Mede namens de overige leden van de directie, 

 

Ineke de Roo 

Bestuurder/Algemeen directeur 
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Doelstellingen die de grondslag vormen voor de begroting binnen het financiële kader: 
 

Algemeen 

Onze primaire doelstelling is het verzorgen van een breed aanbod van voortgezet onderwijs in de 

gemeente Midden-Groningen en omgeving. In 2019 is een strategisch beleidsplan voor vier jaar 

opgesteld. Dit strategisch beleidsplan is vertaald in concreet beleid in de verschillende sectoren en 

budgeteenheden van de school. In 2019 is het nieuwe strategische beleidsplan 2019-2023 

vastgesteld en in werking getreden.  

Wat willen we in 2023 bereiken? 

We willen in 2023 kwalitatief goed onderwijs bieden voor alle leerlingen in Midden-Groningen en 

omgeving. Daarbij is het voorwaardelijk om consistent financieel beleid te handhaven en in control 

te blijven. Hieronder wordt weergegeven wat we op andere beleidsterreinen willen bereiken. Voor 

de realisatie van alle hieronder beschreven doelen zijn middelen in de begroting 2023 opgenomen. 

Het jaar 2023 kenmerkt zich wederom door grote incidentele geldstromen, zoals de NPO-gelden, de 

subsidies voor het wegwerken van achterstanden en de subsidie voor extra hulp voor de klas. 

 

I. Strategie 

1. Strategisch beleidsplan 

Het strategisch beleidsplan 2019-2023 is een plan dat voortbouwt op de doelstellingen uit het eerste 

strategisch beleidsplan 2015-2019 en verder uitbouwt. Er is bewust gekozen voor het benadrukken 

van het begrip samen. De deelscholen vormen samen het dr. Aletta Jacobs College en samen geven 

we vanuit de gezamenlijke kernwaarden op dezelfde ontwerpprincipes gebaseerd onderwijs. De 

behoefte aan nadruk op samen kwam tijdens een brede personeelsbijeenkomst in vrijwel alle 

gesprekken naar voren. Het tweede begrip dat extra accent heeft gekregen is het begrip 

ondernemerschap. Hiermee wordt in brede zin initiatief nemen en tonen bedoeld. Dat is belangrijk 

voor leerlingen omdat het de ambitie stimuleert en bijdraagt aan succes. Voor de medewerkers en 

de school is het van extra belang, omdat de school in een krimpsituatie goed onderwijs voor de 

leerlingen uit de omgeving wil bieden. Dat vraagt om initiatief en een ondernemende houding.  

2. Onderwijs 

Het examenjaar 2022 werd gekenmerkt door hoge slagingspercentages. Er zijn heel goede resultaten 

behaald. De hoge slagingspercentages en de keuze van 16-jarige praktijkschoolleerlingen om het 

onderwijs op het mbo te vervolgen hebben ervoor gezorgd dat er meer leerlingen dan verwacht de 

school hebben verlaten en daarmee is het leerlingaantal in 2022 lager dan verwacht.  

Het dr. Aletta Jacobs College heeft een aanvraag gedaan voor de subsidie basisvaardigheden. Deze 

subsidie is bedoeld voor leerlingen om betere basisvaardigheden te ontwikkelen (taal, rekenen, 

burgerschap, digitale geletterdheid). Er kon voor 3 locaties van het dr. Aletta Jacobs College een 

aanvraag ingediend worden. Er zijn te veel aanvragen voor de subsidie ingediend om alle aanvragen 

te kunnen honoreren. De minister heeft besloten dat er geloot zal worden. De subsidie is voor alle 

drie de locaties  aangevraagd en de locatie praktijkonderwijs is de locatie die ingeloot is. Hierdoor is 

er voor deze locatie €128.000,- beschikbaar om in te zetten voor het verbeteren van de 

basisvaardigheden. 
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3. Krimp 

Het leerlingenaantal is in het schooljaar 2022-2023 lager dan verwacht door de goede 

examenresultaten, demografische krimp en het vertrek van een aantal praktijkschoolleerlingen. Tot 

2030 is er sprake van geprognosticeerde krimp. Het verwachte leerlingenaantal in 2030 is ca. 1190. 

We willen inzetten op een grotere bekendheid van het mooie en kwalitatief goede onderwijsaanbod 

van de school onder toekomstige leerlingen in ons voedingsgebied. In het schooljaar 2022-2023 is 

het leerlingenaantal gedaald ten opzichte van het aantal van 2021-2022 (1322 t.o.v. 1420). Voor 

2022 gingen we in de eerdere prognoses uit van een lichte daling van het aantal leerlingen, 

gebaseerd op de gegevens van het basisonderwijs en de trend van de afgelopen jaren. Er zijn op 1 

oktober 2022 1322 leerlingen, dat is een lager aantal dan verwacht. De daling kan deels verklaard 

worden uit het hoge slagingspercentage 2022 en het vertrek van 16-jarige praktijkschoolleerlingen. 

Er zijn meer leerlingen dan verwacht doorgestroomd naar het vervolgonderwijs. Dit is een beeld dat 

zich ook landelijk voordoet.  

Hieronder is de prognose leerlingenaantallen op basis van de onze eigen gegevens en van DUO.  

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

ONDERBOUW 574 598 586 587 565 564 558 536 536 534 

PRO 108 95 93 92 90 91 91 91 91 91 

VMBO+MAVO 416 411 422 405 406 405 385 376 372 359 

HAVO 190 138 138 139 141 139 137 134 128 127 

VWO 132 80 87 85 90 90 85 84 81 79 

Totaal 
 
1.420  

 
1.322  

 
1.326  

 
1.308  

 
1.292  

 
1.289  

 
1.256  

 
1.221  

 
1.208  

 
1.190  

Prognose DUO   
 
1.447  

 
1.452  

 
1.433  

 
1.418  

 
1.414  

 
1.381  

 
1.347  

 
1.334  

 
1.315  

 

Op basis van onze eigen gegevens is duidelijk dat de verwachting van DUO ten aanzien van het 

leerlingenaantal in oktober 2022 te positief is. In de meerjarenbegroting is gerekend met een 

realistischer prognose. 

4. Samenwerking met andere scholen 

Er wordt door het dr. Aletta Jacobs College samengewerkt met diverse andere scholen.  

In Oost-Groningen hebben zich vijf vo-scholen verenigd om samen een opleidingsschool te starten 

voor nieuwe docenten, lio’s en stagiairs en in de toekomst ook voor docenten met ervaring. Het dr. 

Aletta Jacobs College participeert in dit traject. Dit heeft geleid tot het samenwerkingsverband 

Opleidingsschool Ommelanden. Er wordt met SG Ubbo Emmius, het Dollard College, het Eemsdelta 

College, de Rijksuniversiteit Groningen, het Hanze Instituut voor de Sport en de Noordelijke 

Hogeschool Leeuwarden samengewerkt om de opleiding van studenten van de lerarenopleidingen 

en nieuwe docenten in de praktijk vorm en inhoud te geven. Voor dit initiatief is subsidie verleend 

door het ministerie van OC&W. Totaal gaat het om €300.000,- per jaar en dat betekent €40.000,- per 

deelnemende vo-school per jaar. In 2020 heeft ook het Winkler Prins zich aangesloten bij de 

Opleidingsschool Ommelanden. De Opleidingsschool Ommelanden richt zich in het opleidingstraject 

specifiek op een gepaste didactiek voor de leerlingen in het voedingsgebied Oost-Groningen.  
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Er wordt samengewerkt met het Winkler Prins uit Veendam en het bedrijfsleven in de regio op het 

gebied van Sterk Techniekonderwijs (STO).  

In het platform vo-mbo wordt door alle besturen voortgezet onderwijs en het mbo samengewerkt 

met als doel het onderwijs in Groningen toekomstbestendig te maken. 

5. Stafdiensten  

De komende jaren zullen er OOP-medewerkers met pensioen gaan of mogelijk op andere wijze de 

school verlaten. Bij vertrek van een medewerker wordt steeds kritisch gekeken of samenwerking 

met een andere school voor vo zinvol, kwaliteit verhogend en/of kostenbesparend kan zijn. Ook 

wordt er kritisch gekeken of volledige vervanging in alle taken noodzakelijk is. In een kleine school 

zijn veel unifuncties en dat maakt een organisatie kwetsbaar. Ook vanuit dat oogpunt wordt waar 

mogelijk samenwerking gezocht met andere scholen voor vo of er wordt een mogelijkheid gezocht 

om back-up te organiseren. In voorkomende gevallen wordt bij een vacature in eerste instantie 

gekeken of de vacature in samenwerking met een andere school voor voortgezet onderwijs te 

vervullen is.  

6. Duurzaamheid 

Het dr. Aletta Jacobs College heeft zich ten doel gesteld om binnen de financiële mogelijkheden zo 

duurzaam mogelijk te werken. Bij de aanschaf van tablets en computers wordt regelmatig voor 

‘refurbished’ materiaal gekozen. Jaarlijks is er aandacht voor het bewust printen en kopiëren. In 

2021 is de subsidie specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) aangevraagd en gekregen. In 

2022 is er opnieuw een aanvraag gedaan in het kader van SUVIS. Het doel van deze aanvraag was de 

aanschaf van 496 zonnepanelen op het dak van het gebouw aan de Laan van de Sport 4. Daarnaast is 

een deel van de middelen van het toekomstpakket ingezet voor duurzaamheidsmaatregelen. Met 

dank aan deze middelen is het mogelijk geworden om een duurzame luchtbehandelingskast op het 

gebouw aan de Laan van de Sport 4 te plaatsen, is er ledverlichting in de lokalen van het gebouw 

aangebracht en zijn de lokalen voorzien van een CO2- meter. De luchtkwaliteit en de ventilatie 

waren en zijn in alle gebouwen (Laan van de Sport 4, 6 en 8) op orde. De energievoorziening van de 

Laan van de Sport 6 en deels ook de Laan van de Sport 4 wordt gevoed door de energie die 

opgewekt wordt door de zonnepanelen op het dak van het gebouw aan de Laan van de Sport 6. Het 

is helaas niet mogelijk om opgewekte energie terug te leveren aan het stroomnet in Hoogezand; de 

capaciteit is ontoereikend.  

 

I.a Leerlingendaling: deelambities maatwerk, anders 
organiseren onderwijs, po-vo doorstroom realiseren 

Voor 1 januari 2023 

I.b Stafdiensten: samenwerking op gebied van personeel en 
organisatie  

Doorlopend 

I.c Binnen de financiële mogelijkheden zo duurzaam mogelijk 
werken 

Doorlopend 

I.d Achterstanden bij leerlingen, die zijn veroorzaakt door de 
coronaperiode wegwerken 

Tot einde NPO 

I.e Uitvoering techniekplan Tot 1 januari 2024 
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II. Onderwijs 

 
Opmerking 1: De begroting NPO 2022-2023 is gepubliceerd in Schoolprogramma 2022-2023. 

Opmerking 2: Vanaf nu wordt er in het tekstuele deel van de begroting geen onderscheid meer 

gemaakt tussen vmbo/pro enerzijds en mavo/havo/vwo anderzijds. Sinds januari 2022 is er door de 

organisatorische verandering voor onderwijs nog één budgethouder in plaats van twee. 

 

1.1 Onderwijs, onderwijsontwikkeling en onderwijskwaliteit 
 
a) De onderwijsresultaten in de gehele school zijn momenteel uitstekend te noemen. Dit betekent 

dat er komend jaar geen verbeterplan geldt voor een afdeling. Hiervoor zijn daarom ook geen 
extra middelen opgenomen in de begroting. In een klein aantal vakken wordt ingezet op een 
verbetering van de examenresultaten van het vak, omdat het vak ten opzichte van landelijke 
gegevens laag scoort. Het betreft economie vmbo, tekenen havo en wiskunde A vwo. Eventuele 
kosten voor extra inzet van ondersteuning of scholing/coaching worden bekostigd uit de 
professionaliseringsbegroting. 

 
b) Dit jaar wordt stevig ingezet, via een kerngroep OAO (Onderwijs Anders Organiseren), op een 

gezamenlijk ontwikkelproces onder leiding van een externe procesbegeleider en hard gewerkt 
aan een plan om ons onderwijs anders te organiseren in een andere dagindeling. Het bieden van 
maatwerk met keuzeruimte voor leerlingen en dus het rooster deels flexibel maken is de 
centrale opdracht van de kerngroep. De concrete doelstelling voor dit jaar is dat in schooljaar 
2023-2024 er een start gemaakt kan worden met de uitvoering van een plan voor een deels 
flexibel rooster. De urgentie van deze opdracht is gelegen in onderwijskundige opvattingen 
(autonomie-ontwikkeling bij leerlingen) en in een noodzaak om meer in grotere groepen het 
onderwijs aan te bieden uit oogpunt van betaalbaarheid. De docent-leden van de kerngroep en 
de procesbegeleider kunnen deels bekostigd worden vanuit de subsidie leerlingendaling. Het 
restant wordt gefinancierd uit de middelen onderwijsontwikkeling-personele inzet (€10.000,-). 

 
c) De mavo-afdeling staat voor de opgave vorm te geven aan ‘De Nieuwe Leerweg’. Voor dit 

proces, dat concreet gestart is met een werkgroep o.l.v. een externe procesbegeleider, is 
€10.000,-  beschikbaar gesteld vanuit onderwijsontwikkeling-personele inzet. 

 

d) Het pro zet in op een substantiële verandering van het onderwijs. Als eerste betreft de 
ontwikkeling van praktijkleren: ook de algemeen vormende vakken worden waar mogelijk zo 
veel als kan gekoppeld aan praktijksituaties. Als tweede betreft het opzetten van certificering 
van het leren indien mogelijk richting mbo-1 niveau. Het doel is deze ontwikkeling in 
samenwerking met het mbo vorm te geven. Of dit lukt is nog niet zeker. Daarnaast blijft een 
belangrijke functie van het pro de toe geleiding naar arbeid. Voor doorontwikkeling van pro 
maken we voor inzet van personeel een ontwikkelbudget vrij en een extra post voor scholing, 
respectievelijk €8.000,- en €2.000,-.  

 
e) In het verlengde van de ontwikkeling op de mavo is het voornemen om voor de havo een 

praktijkgerichte inrichting te onderzoeken (havo-p) vanuit de opvatting dat dit het onderwijs 
voor havo-leerlingen relevanter maakt. Vanaf augustus 2023 zetten we een klein project op met 
twee ‘verkenners’ om dit te onderzoeken. Voor deze verkenners maken we 80 uren taakruimte 
vrij. Dit wordt bekostigd uit reguliere taakruimte. 

 

f) Conform het SBP willen we een ‘10-14 school’ onderzoeken. Vanaf augustus 2023 zetten we een 
klein project op met twee ‘verkenners’ om dit te onderzoeken. Voor deze verkenners maken we 
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80 uren p.p. taakruimte vrij. Het doel zal zijn om halverwege schooljaar 2023-2024 een voorstel 
aan het bestuur te kunnen voorleggen over de kansen en mogelijkheden van een ‘10-14 
afdeling’ in Hoogezand. Dit wordt bekostigd uit reguliere taakruimte. 

 
g) De budgetten voor de secties zijn nagenoeg gelijk gebleven. Hier en daar is een stijging 

zichtbaar, omdat er in verband met de huidige prijsontwikkeling voor materialen de huidige 
begrotingsomvang te krap bemeten is. We blijven in secties een meer gezamenlijke aanpak 
sectie-breed stimuleren. Mede daarom zetten we aan tot sectiedagen waarin secties hun 
onderwijsaanpak bespreken en komen tot verbeteracties. Om dit te faciliteren is er sinds 2019 
de post algemeen opgenomen onder secties van €2.000,-, bij zowel mhv als bij vmbo-pro. Deze 
budgetten liggen bij de directeur en kan ingezet worden als een sectie om een budget vraagt 
betreffende de doelstellingen die in het schoolplan genoemd worden. Denk hierbij aan de 
thema’s als kwaliteit van toetsen, vak ontwikkeling en het ontwikkelen van maatwerktrajecten.  
In toenemende mate werken we met gelabelde bedragen voor structurele uitgaven binnen de 
secties. Voorbeelden hiervan zijn (opbouw van) kunstportfolio’s, vak gerelateerde excursies en 
extra materiaal voor het vak NLT. Dit drukt op de aanschaf van ander materiaal en daarom wordt 
dit bekostigd binnen het verhoogde sectiebudget. 

 
h) Voor de profielwerkstuklijn havo/vwo is € 500,- opgenomen in de begroting om 

onderzoekskosten voor leerlingen te kunnen bekostigen. 
 

i) De omvang van het vwo staat onder druk, wat leidt tot problemen bij het rooster en tot te kleine 
en dus te dure lesgroepen. Als deze ontwikkeling zich doorzet dan zal de vwo-afdeling op den 
duur niet betaalbaar blijven. Daarom zullen we vanaf dit schooljaar een bedrag van €6000,- 
reserveren voor een werkgroep ‘vergroting hv-instroom’ om mede met deskundigheid van 
buiten de marktpositie van havo en vwo van het Aletta te vergroten. Ook dit is één van de 
doelstellingen van het SBP en wordt verwerkt onder pr hv.  
 

j) Er is extra aandacht nodig voor de basisvaardigheden. De post taal-rekenen wordt omgedoopt in 
basisvaardigheden en er wordt €3000,- extra (totaal €7000,-) opgenomen voor mogelijk extra 
inzet op dit terrein. Hiervoor moeten concrete doelen in de teamplannen worden opgenomen. 
Onder basisvaardigheden vallen ook ICT/geletterdheid en burgerschapsonderwijs. Het begrote 
bedrag is voor de locaties Laan van de Sport 4 en 8. De locatie Laan van de Sport 6 is ingeloot 
voor de subsidie basisvaardigheden en heeft €128.000,- ter beschikking voor dit doel. 
 

k) Voor de trajectklas mhv wordt een nieuwe post opgenomen voor materialen van €1000,-. 

 

1.2 Professionalisering 

 
Ook dit schooljaar zijn teamleiders bijna allemaal vrijgesteld van lesgeven. Op deze manier hebben 
zij meer tijd en ruimte om alle ontwikkelingen rondom maatwerk, NPO en ontwerpprincipes vorm te 
geven in de dagelijkse praktijk. Daarnaast hebben 2 teamleiders nog geen managementopleiding 
afgerond. Deze kosten (€32.000,-) zijn in de begroting opgenomen onder schoolbreed. 
 
De ontwikkeling naar meer maatwerk, in lijn met het SBP, gaat onlosmakelijk gepaard met een 
herbezinning op de didactische en pedagogische aanpak in de lessen en in de begeleiding. Thema’s 
als leercoaching en feedback zullen in de komende periode aan de orde worden gesteld, naast 
onderwerpen als formatief werken, het zichtbaar maken van het leren en werken met leerdoelen. Al 
deze thema’s hangen nauw samen met het vergroten van de zelfsturing van leerlingen en van de 
executieve vaardigheden. We zoeken naar manieren die (meer) leiden tot het nemen van meer 
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initiatief en eigenaarschap bij leerlingen. Het leren is nog steeds te veel ‘van de school’ of ‘van de 
docenten’. Doordat onze lessen nog steeds in sterke mate docent-gestuurd zijn ontstaat er weinig 
gevoel van autonomie bij leerlingen en zijn er bij het leren weinig keuzemogelijkheden (meestal is er 
één aanpak die voor alle leerlingen geldt). Op deze manier daagt het onderwijs dat wij bieden niet 
uit tot participatie en betrokkenheid. Tegen deze achtergrond investeren we voor het tweede jaar in 
het aanbieden van een Mr. Chadd account voor de examenleerlingen van bb4 t/m gymnasium 6. In 
het schooljaar 2022-2023 wordt dit gefinancierd vanuit NPO-middelen. 
  
Eigen scholingsgeld en extra professionaliseringgelden vanuit het NPO zullen we gericht inzetten op 
bovengenoemde thema’s. 
 

2. Ondersteuning 

De structuur van de ondersteuning is per ingang van het schooljaar 2022-2023 gewijzigd. Bij de 

gewijzigde structuur hoort een verandering van rollen, taken en verantwoordelijkheden. Dit vraagt 

om een professionaliseringsinvestering van de ondersteuningsfunctionarissen. Hiervoor maken we 

€3000,- extra vrij.   
 
Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs in werking getreden. Veel op het gebied van het 
passend onderwijs wordt door samenwerkingsverbanden geregeld. Voor het dr. Aletta Jacobs 
College gaat het om het Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden (20.02). De veranderingen 
maken het noodzakelijk om medewerkers te scholen. De kosten voor scholing komen ten laste van 
het scholingsbudget.  
  
Er wordt geconstateerd dat sinds de invoering van passend onderwijs langzamerhand de zorg 
rondom leerlingen toeneemt. Dit is een belangrijk onderwerp binnen het samenwerkingsverband. 
De gelden die ontvangen worden vanuit het samenwerkingsverband worden ingezet voor het 
passend onderwijs en de ondersteuningsstructuur in de school. Komend schooljaar gebruiken we 
een gedetailleerdere administratie van de inkomsten en uitgaven van de ondersteuningsgelden. 

 

3. Samenwerking met het primair onderwijs 

Binnen het lokaal onderwijsberaad van de gemeente Midden-Groningen werken wij samen met het 
primair onderwijs. Dit overleg wordt gevormd door de directeuren van de scholen. Thema’s zijn 
samenwerking met de bibliotheek, de overdracht tussen het basisonderwijs en het voortgezet 
onderwijs en de ondersteuning voor en aan leerlingen. 
  
Afgelopen schooljaar is de samenwerking met vooral het openbaar primair onderwijs toegenomen. 
Naast het aanbieden van een plusklas, wordt nu gesproken over een klusklas. Daarnaast komen er 
werkgroepen die spreken over doorlopende leerlijnen binnen verschillende leergebieden. Denk 
hierbij aan rekenen en Engels. Inzake de begroting is dit vooral van belang rondom taakbeleid. 

 

4. Internationalisering 
In het strategisch beleidsplan hebben we beschreven dat internationalisering onderdeel is van het 
onderwijsprogramma. De uitgangspunten van internationalisering zijn beschreven in het 
internationaliseringsplan. Door het opnieuw opstarten van de reizen en de prijsverhogingen is dit 
budget met €1000 verhoogd. 

 

 

 



   
 

10 
 

5. Samen opleiden 
Onze school participeert in de Opleidingsschool Ommelanden. Vanuit de opleidingsschool ontvangen 

we een subsidie die afhankelijk is van het aantal studenten. Voor de begroting van 2022 was dit 

€36.000. Verwacht mag worden dat het subsidiebedrag in 2023 lager wordt omdat ons aantal 

studenten waarschijnlijk lager is. Momenteel geven we de extra middelen van de subsidiegelden uit 

aan extra uren voor de schoolopleiders. Daarnaast investeren we structureel 650 uur uit de eigen 

middelen aan de begeleiding van docenten/studenten door de schoolopleiders en ontvangen een 

negental docentcoaches uren voor hun begeleidend werk in het kader van de inductie. Ook deze 

uren worden bekostigd uit taakruimte. Tot slot hebben twee beeldcoaches uren. In het kader van 

NPO zijn de schoolopleiders elk met 108 uren uitgebreid in hun taak. 

 

6. Kwaliteit 
In het schooljaar 2019-2020 heeft het dr. Aletta Jacobs College een kwaliteitsadviseur in de arm 
genomen. De inzet van de adviseur is gericht op de processen met betrekking tot de kwaliteit van 
het onderwijs en de daarbij behorende organisatie. In de afgelopen jaren heeft dit geleid tot een 
kwaliteitshandboek en een aantal nieuwe kwaliteits-/activiteitenkalenders.  

  
 

II.a Verder versterken van de kwaliteitscultuur en het 
kwaliteitsdenken. Structureel werken vanuit de 
kwaliteitskalender. Meer data gestuurd werken vanuit MMP. 

Doorlopend 

II.b Maatwerk ontwikkelen Doorlopend 

II.c Ontwerpen nieuwe lesdag 2022/2023 

II.d Uitwerken ontwerpprincipes in teams en secties Doorlopend 

II.e Uitvoeren projectplan STO 2023/2024 

II.f Verbeteren analyse en sectieresultaten m/h/v Doorlopend 

II.g Sectiesamenwerking versterken t.b.v. doorlopende lijnen ob-bb Doorlopend 

II.h Ontwikkelen nieuwe vmbo-t (mavo) richting met praktijkgericht 
vak 

2021/2024 

II.i Marktpositie havo/vwo vergroten  2022/2023 

II.j  In pro ingezette onderwijsontwikkeling vervolgen en 
uitbouwen. 

  

II.k Starten met verkenning in praktijkgerichte invulling van havo 2023/2024 

II.l Verkenning 10-14 school 2023/2024 

II.m Project basisvaardigheden in pro (subsidie) 2022/2023 
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III. Personeel 

 

1. Professionalisering 
In ons strategisch beleidsplan 2019-2023 beschrijven we dat we streven naar meer maatwerk in ons 
onderwijs. Dat vraagt een andere aanpak van de lessen, in didactisch en/of pedagogisch opzicht 
en/of in het aanbod binnen het onderwijsprogramma. We bieden graag de ruimte om te 
experimenteren en vragen van docenten dat zij zich bekwamen in de manieren van werken die 
maatwerk ondersteunen. Daarnaast sturen we op de professionalisering van schoolleiders. We 
hebben met iedere schoolleider afgesproken dat hij of zij een opleiding onderwijskundig leiderschap 
volgt of gaat volgen als hij of zij nog geen schoolleidersopleiding voltooid heeft. De kosten voor 
scholing van docenten en schoolleiders komen ten laste van het scholingsbudget en in het kader van 
de nieuwe cao zijn er wellicht mogelijkheden voor schoolleidersbeurzen. De directeur onderwijs 
zorgt voor het tot stand komen en de naleving van de afspraken. 
 
Voor zover het ook doelen uit het Nationaal Programma Onderwijs betreft, worden de kosten voor 
scholing uit NPO-middelen bekostigd. Door inzet van de schoolopleiders investeren wij in het 
opleiden van (nieuwe) collega’s. Een inductietraject wordt aan beginnende docenten aangeboden. In 
het schooljaar 2022-2023 zal het NPO-plan uitgevoerd worden. De doelen uit het strategisch 
beleidsplan zijn onderdeel van het NPO-plan. In 2023 wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een 
anders georganiseerde lesdag die aansluit bij de leerbehoefte van onze leerlingen en een breed 
aanbod mogelijk maakt. Dit vraagt scholing en ontwikkeling van alle medewerkers. De studiedagen 
in schooljaar 2022-2023 staan in het teken van deze ontwikkeling. 
 
Deelname aan deze projecten vraagt een tijdsinvestering van verschillende medewerkers die via het 
taakbeleid wordt gerealiseerd en de inzet voor NPO is mogelijk doordat er bij docenten met een 
aanstelling van 0,5 fte of meer twee uren lesvermindering is toegepast. De vrijgekomen uren door 
lesvermindering worden ingezet om de doelen van het NPO te realiseren. We worden deels vanuit 
de projectorganisatie van de Opleidingsschool Ommelanden gefaciliteerd voor de inzet van de 
schoolopleiders, vak coaches en het inductietraject. Vanuit de deelambitie nieuwe lesdag uit de 
subsidie leerlingendaling wordt de inzet van een aantal medewerkers voor de stuur/projectgroep en 
de externe begeleiding bekostigd.  

De nieuwe organisatiestructuur vraagt ontwikkeling. Er is daarom een traject management 
development afgesproken met externe begeleiding. Aan dit traject nemen alle leden van de 
schoolleiding deel (teamleiders, directeuren, leidinggevenden OOP, bestuurder/algemeen directeur). 

Het beschikbare budget voor scholing is gebaseerd op een budget per werknemer (€600,- voor OP 
en OOP) zoals dat in de cao is verwoord. Daarnaast volgt iedere medewerker ook teamscholing. 
Volgens het cao vo dient 10% van de lumpsum van een school (in tijd en geld) ingezet te worden 
voor scholing. Het dr. Aletta Jacobs College voldoet aan deze norm. 

 

2. Bevoegdheden 

Met iedere onbevoegde medewerker zijn afspraken gemaakt over het behalen van een bevoegdheid 

binnen de daarvoor afgesproken termijn. Deze afspraken worden door de directeur onderwijs 

bewaakt. Op 1 december 2022 zijn er 25 onbevoegde docenten en 2 onder-bevoegde docenten in 

dienst. 
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3. Functiemix 
Eens per twee jaar wordt bepaald of de school aan de gestelde functiemixdoelstellingen voldoet. De 

door de overheid opgelegde verplichting om aan deze doelstellingen te voldoen is weliswaar 

opgeheven, maar de directie heeft in overleg met de MR besloten de streefcijfers te handhaven. Om 

de twee jaar wordt op 1 januari de vacatureruimte voor LC- en LD-functies vastgesteld, waarna de 

procedure functiemix in gang wordt gezet. Deze procedure is in 2020 geëvalueerd en de werkgroep 

heeft geadviseerd een aantal wijzigingen door te voeren. Deze voorstellen zijn door directie en MR 

grotendeels overgenomen en de procedure is daarop aangepast. In september 2021 is een nieuwe 

sollicitatieronde van start gegaan. 

In de gesprekkencyclus is opgenomen dat er jaarlijks een functioneringsgesprek gevoerd wordt met 

iedere medewerker en er in het derde jaar van de cyclus een beoordelingsgesprek plaatsvindt. De 

directeur onderwijs is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid als het gaat om 

onderwijzend personeel, onderwijsassistenten en de regisseur ondersteuning. De directeur 

bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid als het gaat om de 

medewerkers bedrijfsvoering.  

4. Kwaliteit 
Het dr. Aletta Jacobs College stelt zich ten doel om onderwijsopbrengsten op of boven landelijk 

niveau te realiseren. Met een kleine organisatie vraagt dit een goed kwaliteitsbesef bij alle 

medewerkers. Er is de laatste jaren gewerkt aan kwaliteitsstructuur en dat heeft geresulteerd in 

kwaliteitskalenders voor veel processen en afdelingen. Daarmee is het plan, ‘do-deel' grotendeels 

ingericht. Het ‘check, act-deel’ vergt nog veel aandacht. Goede kwaliteitszorg zorgt ervoor dat 

resultaten geen toeval zijn. Het dr. Aletta Jacobs College stuurt door middel van mensen op goede 

kwaliteit. Dit betekent dat er een goede mix ontwikkeld wordt waarin mensen (geholpen door 

relevante data) andere mensen sturing en kader geven en faciliteren om tot goede resultaten te 

komen. Dit geldt voor zowel onderwijs als organisatie. 

5. Management development traject 
Dit vraagt een niet aflatende focus op kwaliteit van de schoolleiding die de ontwikkeling in teams 

voor een deel bepaalt. Gezien het belang van deze ontwikkeling is het onderwerp een groot 

onderdeel van het management development traject dat dit schooljaar ingezet wordt. Naast de 

schoolleiding zijn ook de leidinggevenden bedrijfsvoering deelnemer in dit traject. Vanzelfsprekend 

heeft de kwaliteitsadviseur van de school een rol in dit traject en de ontwikkeling.  

6. De kwaliteitsadviseur  
Samen met het dr. Nassau College en SG Vincent van Gogh uit Assen heeft het dr. Aletta Jacobs 

College twee kwaliteitsadviseurs in dienst. Het perspectief van deze kwaliteitsadviseur is vooral het 

kader bestuurstoezicht.  

 

III.a Professionalisering: schoolleiders dienen een opleiding onderwijskundig 
leiderschap te hebben afgerond of starten daarmee c.q. er zijn afspraken 
gemaakt over de start van een dergelijke opleiding 

Doorlopend 

III.b Bevoegdheden: bindende afspraken met onbevoegde medewerkers over 
de termijn waarbinnen de bevoegdheid gehaald moet zijn 

Jaarlijks 

III.c Convenant leerkracht: check of de school nog aan de functiemix 
doelstellingen voldoet wordt uitgevoerd en waar nodig wordt actie 
ondernomen 

2-jaarlijks 
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IV. Financiën 

1. Algemeen 
Net zoals wij allemaal heeft ook het dr. Aletta Jacobs College te maken met de hoge inflatie. Dit 

betekent dat we veel meer (gaan) betalen voor o.a. materialen, ICT middelen en diensten dan in 

voorgaande jaren. Door scherp onderhandelen en het minimaliseren van het verbruik wordt 

getracht de kostenstijging in de hand gehouden. 

Het dr. Aletta Jacobs College beschikt tot 2025 over een vast energiecontract met Essent. Dit 

betekent dat de hoge volatiliteit van de energieprijzen ons in 2023 niet gaat raken. De school 

beschikt over een warmtepompinstallatie. Door de plaatsing van bijna 500 zonnepanelen op het dak 

van de school kunnen we voldoende energie opwekken om de gehele school van elektriciteit te 

kunnen voorzien. Door middel van een optimale inzet van de warmtepompinstallatie is het de 

verwachting dat we de behoefte aan gas voor de toekomst kunnen minimaliseren. 

In het onderwijsakkoord van april 2022 zijn afspraken gemaakt om het onderwijs aantrekkelijker te 

maken en te zorgen voor erkenning en waardering voor het werk dat gedaan wordt in het funderend 

onderwijs. Deze afspraken komen uiteindelijk ook de kwaliteit van het onderwijs aan de leerling ten 

goede. Via de regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim 

vo worden extra middelen verstrekt voor de uitvoering van het onderwijsakkoord. Voor de vo-

scholen worden er middelen beschikbaar gesteld om te werken aan: 

– Werkdrukverlichting 

– Professionalisering van leraren 

– Professionalisering van schoolleiders 

2. Resultaat 

De daling van de basisbekostiging, naar verwachting met ongeveer € 850.000,- maakt dat het 

resultaat over 2023 sterk onder druk staat. De redenen hiervoor zijn een onverwacht grote daling 

van het leerlingenaantal door meer geslaagden, meer uitstroom van praktijkschoolleerlingen van 16 

jaar, minder instroom uitgelote leerlingen van Groningse scholen en minder instroom klas 2 en 

hoger. Daarnaast daalt de huisvestingsbijdrage vanuit de gemeente volgens afspraak met ingang van 

2023. Naast het toepassen van een materiele besparing zal de daling van de bekostiging over 2023 

vooral moeten worden gecompenseerd door een reductie van het aantal fte. 

Uitgaande van een neutraal resultaat over 2023 zou er per 1 januari een reductie van ruim 10 fte 

doorgevoerd moeten worden. Echter, het in een schooljaar ingrijpen in de roosters en de bezetting 

heeft een sterk negatieve impact op de kwaliteit van het onderwijs en de aandacht voor de 

leerlingen. Ook gaat dit ten koste van de aandacht voor de onderwijsontwikkeling. Tevens betekent 

dit voor bijvoorbeeld het roosterbureau een zeer grote inspanning in korte tijd om veel van de 

roosters aan te passen aan de nieuwe situatie.  

Om bovenstaande problematiek te minimaliseren wordt er ingezet op een vermindering van 

ongeveer 12 fte met ingang van het schooljaar 2023-2024. Dit levert een verwachte besparing op 

van € 411.000,- over het jaar 2023. De rest van het tekort over 2023 wordt aangevuld vanuit de 

algemene reserve. De algemene reserve is de afgelopen jaren gevormd voor o.a. het opvangen 

financiële risico’s door (meer dan verwachte) leerlingendaling. De aanwending van de reserve wordt 

eenmalig ingezet om een incidentele tegenvaller op te vangen en de kwaliteit van het onderwijs te 

waarborgen.  



   
 

14 
 

Aangemerkt moet worden dat door het optimaal inzetten van personeel en het minimaliseren van 

de materiele- en overig uitgaven gestreefd wordt naar een minimale reductie van het aantal fte. 

 

V. Incidentele middelen 

Ook in 2023 beschikt het dr. Aletta Jacobs College over een aantal incidentele middelen. Dit zijn, in 

vervolg op 2022, de projectengelden voor STO (Sterk Techniek Onderwijs), de Opleidingsschool, het 

NPO (Nationaal Programma Onderwijs), de subsidie voor de Gelijke Kansen Alliantie en 

samenwerking/leerling krimp. Nieuw is het project Verbetering Basisvaardigheden. Deze subsidie 

wordt ingezet voor interventies gericht op het versterken van de basisvaardigheden taal, rekenen of 

wiskunde en waar nodig ook voor het versterken van de basisvaardigheden burgerschap en digitale 

geletterdheid. Er zijn door het dr. Aletta Jacobs College een drietal aanvragen gedaan voor deze 

subsidie. Helaas is deze subsidiemogelijkheid zwaar overtekend en zijn de gelden middels loting 

verdeeld.  Als resultaat hiervan komt alleen pro in aanmerking voor de subsidie. 

In de detail begroting wordt nader ingegaan op de inzet van de incidentele middelen. De projecten 

zullen in 2023 op inhoud en financieel  worden gemonitord middels periode rapportages. 

Uitgangspunt is dat incidentele projecten uitgevoerd worden met incidentele middelen. 

 

1. Onderhoud en investeringen 
Er is een investeringsbudget voorgesteld van € 210.000,- voor gebouwen en terreinen en € 215.000,-

voor het inventaris en apparatuur. In totaal is er € 425.000 beschikbaar voor 2023.  

Dankzij het toekomstpakket zijn al veel zaken vervangen. Dit betreft bijvoorbeeld de 

luchtbehandelingskasten, noodverlichting en deel van het tapijt. De rest van de vervanging van het 

tapijt vindt tot en met de zomervakantie 2023 plaats. 

Qua apparatuur wordt er onder meer geïnvesteerd in een moderne lasersnijder. Deze wordt 

geplaatst in het technieklokaal en is voor alle deelscholen te gebruiken. 

De onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd conform het meerjarenonderhoudsplan.  

 

V.a Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden 2023 
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VI. Organisatie 

Ten opzichte van 2022 is er op het vlak van organisatie een grote verandering geweest, er is een 

directeur bedrijfsvoering aangesteld. Tot 1 januari 2022 waren er twee directeuren onderwijs. 

Daarnaast merken we op het vlak van bedrijfsvoering dat we met grote prijsstijgingen en gebrek aan 

personeel bij de leveranciers te maken krijgen. De verwachte prijsstijgingen zijn doorberekend en 

meegenomen in de begroting. De afgelopen jaren is er na het vertrek van de controller gewerkt aan 

een modernisering en herstructurering van de financiële processen. In het voorjaar van 2022 was 

dat traject zo goed als afgerond en is het advies van het onderzoek Berenschot overgenomen en een 

directeur bedrijfsvoering aangesteld. Nu de organisatie werkt met een directeur onderwijs en een 

directeur bedrijfsvoering vraagt dat op allerlei gebied aanpassingen van bestaande processen en 

aansturing. Door de cyclus van een geheel jaar te doorlopen zal eind 2023 de inrichting zijn beslag 

hebben gekregen.  

1. ICT 
We stimuleren leerlingen een eigen device mee te brengen naar school. De coronaperiode van de 

lockdowns heeft de inzet van digitale middelen in het onderwijs een grote boost gegeven. Er is veel 

kennis opgedaan en vrijwel alle leerlingen hebben een device. Alleen in de deelschool 

praktijkonderwijs is dit nog niet volledig gerealiseerd en in enkele gevallen blijkt het lastig als er een 

device stuk gaat. We verwachten dat dit zich in 2023 meer zal gaan voordoen als gevolg van de 

inflatie en hoge energiekosten. In het schooljaar 2022-2023 is weer ingezet op het gebruik van 

devices in de les, opdat de winst niet verloren gaat nu we weer fysiek onderwijs kunnen verzorgen. 

In de lockdown periodes hebben leerlingen zonder device met dank aan de geweldige inzet van de 

computerbank vaak snel alsnog de beschikking over een device gekregen. Ook in 2021-2022 wordt 

dit contact met de computerbank onderhouden, zodat de leerlingen die om financiële redenen geen 

device tot hun beschikking hebben toch een device krijgen. De devices en computers die we als 

school niet meer kunnen inzetten en die wel geschikt zijn voor leerlingengebruik, worden 

aangeboden aan de computerbank. Tijdens de coronaperiode werd duidelijk dat we als school veel 

voordeel hadden van het gevoerde ICT-beleid. Het feit dat er veel kennis in huis is, de technische 

infrastructuur degelijk en betrouwbaar is en alle docenten over devices van school beschikken, is 

heel waardevol gebleken. We zullen daarom de lijn doortrekken en ook alle onderwijsassistenten 

voorzien van een device van school. Op die manier zijn we nog beter in staat hybride vormen van 

onderwijs te geven. Daarnaast zijn de lokalen in alle deelscholen voorzien van smartboarden die het 

fysieke en hybride onderwijs goed ondersteunen.  

2. Privacy en dataveiligheid 
Op het gebied van privacy en dataveiligheid zijn de laatste jaren kleine stappen gezet. Vorig 

schooljaar heeft de ICT-groep de geleerde lessen van het ROC Mondriaan doorgesproken en daar de 

snel te realiseren opvolging van aanbevelingen uitgelicht. Zo is de firewall door een externe partij 

(anders dan onze vaste leverancier) gecontroleerd en zijn de aanbevelingen doorgevoerd. Tevens 

wordt er meer gebruikgemaakt van externe hosting van applicaties om lokale data opslag te 

minimaliseren.  

Er moet nog een tweewegverificatie voor het gebruik van office ingevoerd worden. Dit vraagt goede 

communicatie en actieve sturing.  

In de coronajaren heeft de inrichting van het systeem YourSafetynet niet de aandacht gekregen die 

het nodig had. Dit systeem gaat helpen om inzicht te hebben en te houden in bijvoorbeeld de 

autorisaties voor de verschillende systemen zoals dat in onze organisatie geregeld is. Met de 

Functionaris gegevensbescherming wordt gesproken over de verder te nemen stappen in het kader 
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van cybersecurity. Er wordt hierbij gedacht aan een inrichting waarbij de standaard die in het mbo 

gehanteerd wordt als uitgangspunt dient. Landelijk wordt binnenkort door het ministerie een 

uitspraak gedaan over de norm waaraan voortgezet en primair onderwijs moeten voldoen. Er geldt 

hierbij zeker een spanningsveld tussen de beperkte middelen (personeel, kennis en mogelijkheden) 

die een kleine school heeft en het belang van een goede inrichting passend bij de huidige tijd, eisen 

en risico’s op dit gebied. Er zal in 2023 tijd en geld nodig zijn om het minimaal noodzakelijke op orde 

te krijgen.  

3. Pr en voorlichting 
In ons streven om de waarde van het dr. Aletta Jacobs College beter onder de aandacht te brengen 

bij toekomstige leerlingen en ouders van toekomstige leerlingen, hebben we een organisatie 

gespecialiseerd in branding in de arm genomen. De organisatie is in 2022 gestart met het in beeld 

brengen van het dna van de school en daarna volgt een traject om datgene waar de school voor 

staat beter te verwoorden en op andere plekken te laten horen. Ondertussen heeft de 

communicatieadviseur van deze organisatie naar het bestaande voorlichtingsmateriaal en het 

bestaande programma gekeken en advies uitgebracht voor kleine aanpassingen op korte termijn.  

Er wordt steeds vaker beeld in plaats van of naast tekst gebruikt om ouders, leerlingen en andere 

stakeholders te informeren. Dit traject vergt investering van mensen, middelen en expertise. Er is in 

de subsidie leerlingendaling een kleine dekking voor deze uitgaven. Er is daarnaast €46.000,- begroot 

voor 2023. 

4. LO-zalen 
Het dr. Aletta Jacobs College maakt gebruik van de LO-zalen van het sportcentrum van de gemeente 

Midden-Groningen. De school betaalt een gebruikersvergoeding conform de huisvestingsvergoeding 

van de gemeente Midden-Groningen. Er is een meerjarengebruiksovereenkomst met het 

sportcentrum gesloten. Het gebruik van vier zalen kost jaarlijks ongeveer € 125.000,-. Dit bedrag zal 

ook bij krimp van het leerlingenaantal niet wijzigen. In de school is afgesproken dat er niet meer 

gymlokalen ingezet mogen worden dan afgesproken in de gebruikersovereenkomst. Dit heeft 

gevolgen voor de formatie, doordat hier het uitgangspunt lokalenruimte boven het uitgangspunt 

beschikbaarheid van medewerkers gaat.  

  

VI.a Stimuleren gebruik digitale leermiddelen Doorlopend 

VI.b PR en voorlichting moderniseren met externe expertise 2023 

VI.c Aanpassingen doen door het aanstellen van een directeur 
bedrijfsvoering 

2023 

VI.d Uitvoeren investeringswensen deelscholen en ICT 2023 
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VII. Veiligheid 

Intussen hebben we anderhalf jaar te maken met de effecten van corona op ons onderwijs. De 

coronapandemie heeft in de gehele maatschappij gevolgen en ook in de schoolorganisatie zijn de 

gevolgen merkbaar. Leerlingen hebben ook nu nog merkbaar moeite in het omgaan met elkaar in de 

school. In de klassen gaat dat goed, maar in de meer gemeenschappelijk ruimten met minder direct 

toezicht, blijkt dit lastiger te zijn.  

Leerlingen geven in de tevredenheidsonderzoeken en de schoolscan aan dat zij zich grosso modo 

veilig voelen op school. We hebben buiten de school te maken met een periode van onrust in de 

plaats waarin de school staat. We doen er alles aan wat binnen onze mogelijkheden en 

verantwoordelijkheid ligt om de school een veilige plaats te laten zijn. Een van de maatregelen die in 

2022 heeft bijgedragen aan het gevoel van veiligheid was het instellen van toezicht bij het 

toegangshek van de school en de leerlingen van het praktijkonderwijs en klas 1 t/m 3 werden 

verplicht tijdens de lesdag niet buiten het schoolterrein te verblijven. Met name het toezicht en de 

wijze waarop het vormgegeven is, een vriendelijk conciërge die leerlingen, medewerkers en 

bezoekers welkom heet en ook een fijne dag wenst bij vertrek en ondertussen de maatregelen 

handhaaft, blijkt goed te werken. Bij continuering van dit beleid wordt de betreffende conciërge 

bekostigd uit het NPO-budget.   

Door het aardbevingsbestendig maken van de gebouwen zijn alle gebouwen veilig, ook op het 

gebied van luchtkwaliteit. Er zijn nog een paar plaatsen in het gebouw aan de Laan van de Sport 4 

waar het co2 gehalte snel oploopt. Daarvoor wordt ook aan een betaalbare oplossing gewerkt.  

1. Samenwerking 
Het dr. Aletta Jacobs College is betrokken bij diverse samenwerkingsverbanden. Op het gebied van 

passend onderwijs gebeurt dat in het samenwerkingsverband Groningen Ommelanden, de school is 

medeoprichter van de opleidingsschool Ommelanden en maakt deel uit van het platform vo-mbo, 

waarin alle scholen voor voortgezet onderwijs en mbo in de provincie Groningen vertegenwoordigd 

zijn. Voor Sterk Techniek Onderwijs wordt er samengewerkt met het Winkler Prins in Veendam en 

de school is betrokken bij de Kansrijke Groningers, een platform van scholen en bedrijven voor 

eigentijdse programma's in het onderwijs waarin talent- en loopbaanontwikkeling centraal staan.  

Er wordt goed en intensief samengewerkt met jongerenwerk in de gemeente en er wordt actief 

samenwerking gezocht met de gemeente Midden-Groningen en de plaatselijke politie.  

Op het gebied van bedrijfsvoering wordt samengewerkt met andere scholen voor voortgezet 

onderwijs om de kwetsbaarheid van een kleine staf op te verminderen.  

2. Maatschappelijk thema’s 
Landelijk is er veel aandacht voor de basisvaardigheden rekenen, taal, burgerschap en digitale 

geletterdheid. Met het programma van de Kansrijke Groningers wordt gewerkt aan het ontwikkelen 

van digitale geletterdheid bij de leerlingen. Voor burgerschap is een inventarisatie van bestaande 

activiteiten gedaan en er is een rapport met aanbevelingen opgeleverd. De aanbevelingen worden 

overgenomen en in 2023 uitgevoerd. Dit vraagt inzet van mensen en waarschijnlijk ook externe 

expertise. Voor rekenen en taal zijn er in de verschillende deelscholen veel verschillende manieren 

om te werken aan deze basisvaardigheden. Zo staat er voor iedere leerling iedere dag een 

leesmoment op het rooster. Het taal- en rekenbeleid wordt in 2023 ge-updatet in lijn met de 

toegenomen aandacht voor de basisvaardigheden. 
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Sinds de coronacrisis is sociale veiligheid op straat een groot punt van aandacht. Ook binnen de 

school merken we dat het moeite kost om leerlingen weer te laten wennen en zich veilig en 

verantwoordelijk te laten gedragen. We willen hier blijvend aandacht aan geven in 2023, door 

schoolbreed stappen te zetten om leerlingen te helpen zich verantwoordelijk te gedragen.  

De economische situatie heeft gevolgen voor de samenleving als geheel en de gevolgen zullen in de 

school ook merkbaar zijn. Ouders hebben in toenemende mate moeite om de ouderbijdrage te 

betalen en kunnen minder bijdragen in bijvoorbeeld stedenreizen voor leerlingen of kunnen de 

aanschaf van een computer niet meer bekostigen. Het aantal leerlingen dat gebruikmaakt van het 

Meedoenfonds Midden-Groningen zal naar verwachting toenemen. Er is oog voor leerlingen die 

zonder ontbijt naar school komen of waar thuis niet altijd voldoende gezond te eten is. De school 

kan dit probleem niet voor alle leerlingen oplossen. Hopelijk komt er vanuit de landelijke of 

regionale overheid een mogelijkheid om leerlingen in deze situatie te helpen. 

 

VII.a Dataveiligheidsregels onder de aandacht brengen van de 
medewerkers 

Doorlopend 

VII.b Privacyregels en dataveiligheid onderdeel maken van de 
kwaliteitscultuur 

Doorlopend 

VII.c Stappenplan vervolg ontwikkeling privacy maatregelen, cybersecurity 
en dataveiligheid. 

2023 

VII.d I.v.m. cybersecurity stappen zetten die toewerken naar het voldoen 
aan de norm van de minister  

2023 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

         

                                           

Financiele kengetallen Meerjarenraming 2023- 2027

FINANCIELE KENGETALLEN

VERMOGENSBEHEER NORM 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Solvabiliteit 2 > 30% 34,6% 32,1% 31,3% 28,6% 30,2% 31,8%

Solvabiliteit 2  genormaliseerd 78,2% 74,9% 73,2% 68,2% 68,9% 69,4%

Liquiditeit > 75% 143,6% 98,5% 78,9% 49,4% 61,6% 67,8%

Kapitalisatiefactor IOO 91,1% 93,6% 86,3% 81,1% 77,7% 76,0%

BUDGETBEHEER

Huisvestingsratio < 10% 9,9% 10,4% 10,9% 11,3% 11,3% 11,6%

Rentabiliteit > 1% 6,8% -2,6% 1,7% 0,7% 0,9% 0,7%

Weerstandsvermogen > 5% 38,8% 36,6% 34,1% 30,1% 31,1% 32,6%

LEGENDA

Solvabiliteit 2: (Eigen vermogen + Voorzieningen) / Totaal vermogen

Solvabiliteit 2 genormaliseerd: (Eigen vermogen + Voorzieningen)/ (Totaal vermogen - leningen doordecentralisatie)

Liquiditeit (Current ratio) (Vlottende activa / Totale kortlopende schulden)

Kapitalisatiefactor IOO (Totale activa - eigen vermogen)/(Totale baten + financiele baten)

Huisvestingsratio (Huisvestingskosten + Afschrijvingen G+T) / Totale Lasten

Rentabiliteit (Resultaat / Totale Baten)

Weerstandsvermogen (Eigen Vermogen + Voorzieningen) / Totale Baten)



   
 

   
 

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2023 

 

 

BEGROTING BEGROTING Prognose JAARREKENING JAARREKENING

BATEN 2023 2022 8 mnd 2022 2021 2020

Rijksvergoedingen

3.1.1 Normatieve rijksbijdrage OCenW 12.603.000€  12.714.000€  13.234.000€  12.560.962€    12.120.695€    

3.1.2 Overige subsidies OCenW 1.086.000€    406.250€       2.009.500€    3.004.042€      1.314.107€       

3.1.3 Overig Overheid 2.293.000€    2.677.900€    2.677.900€    2.583.197€      2.548.101€      

Totaal Rijksvergoedingen 15.982.000€  15.798.150€  17.921.400€  18.148.201€    15.982.903€    

 Deelnemersbijdragen 35.000€         45.000€         45.000€         45.992€           48.541€           

Overige baten

3.5.7 Overige vergoedingen 454.000€       289.000€       309.200€       336.476€         110.498€         

 Totaal overige baten 454.000€       289.000€       309.200€       336.476€         110.498€         

TOTAAL BATEN 16.471.000€  16.132.150€  18.275.600€  18.530.669€    16.141.943€    

LASTEN  

 Personele lasten

4.1 Salariskosten incl sociale lasten 13.402.000€  12.084.000€  13.339.000€  12.755.848€    11.840.569€    

4.1 Overige personele lasten 842.000€       744.400€       753.250€       1.126.884€      596.067€         

Doorbelaste loonkosten (1.293.000)€  (649.000)€     (820.000)€     (759.519)€       -€                

 Totaal personele lasten 12.951.000€  12.179.400€  13.272.250€  13.123.213€    12.436.637€    

 Afschrijvingslasten 853.000€       975.000€       890.000€       971.376€         896.982€         

 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 125.000€       130.000€       125.000€       145.701€         100.658€         

4.3.3 Onderhoud 160.000€       150.000€       145.350€       141.502€         137.517€         

4.3.4 Energie en water 200.000€       200.000€       200.000€       197.345€         201.993€         

4.3.5 Schoonmaakkosten 323.000€       300.000€       285.000€       277.701€         274.777€         

4.3.6 Heffingen 45.000€         45.000€         30.000€         28.522€           41.433€           

Totaal huisvestingslasten 853.000€       825.000€       785.350€       790.771€         756.379€         

 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 986.000€       876.250€       728.000€       622.234€         634.753€         

4.4.2 Kosten onderwijs 985.000€       837.200€       1.071.200€    824.666€         748.908€         

Totaal overige lasten 1.971.000€    1.713.450€    1.799.200€    1.446.900€      1.383.661€      

TOTAAL LASTEN 16.628.000€  15.692.850€  16.746.800€  16.332.260€    15.473.659€    

 Rentelasten en rentebaten

5.1 Financiele baten -€              -€              -€              -€                -€                

5.2 Financiele lasten (266.000)€     (278.300)€     (278.800)€     (292.639)€       (309.277)€       

Renteresultaat (266.000)€     (278.300)€     (278.800)€     (292.639)€       (309.277)€       

Onttrekking algemene reserve 423.000€       -€              -€              -€                -€                

RESULTAAT -€              161.000€       1.250.000€    1.905.769€      359.006€         

Begroting 2023 DR ALETTA JACOBS COLLEGE 
TOTAALOVERZICHT
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1. Inkomsten 
 

1.1 Rijksbijdrage lumpsum 

Bedragen basisbekostiging kalenderjaar 2023 

Hieronder zijn de voorlopige bekostigingsbedragen voor 2023 voor het VO vermeld. 

 € 8.022,35 voor alle onderbouwleerlingen en voor alle 
bovenbouwleerlingen in het vwo, havo, mavo en de gemengde leerweg 
in het vmbo 

 € 7.797.724 
 

 € 9.438,07 voor alle leerlingen in het praktijkonderwijs en de 
bovenbouwleerlingen in het vmbo (basis en kader) 

€ 3.303.325 
 

 € 5.187,62 aanvullende bekostiging voor lwoo en pro leerlingen € 492.824 
 

 € 234.633,- voor de hoofdvestiging van een school € 234.633 
 

 € 117.316,17 voor de nevenvestiging(en) van een school € 234.633 
 

 Bekostiging voor breed aanbod onderwijs € 227.162 
 

 Toeslag geïsoleerde vestiging € 227.161 
 

 Overgangsbekostiging (bedoeld om de negatieve financiële gevolgen van 
de nieuwe bekostiging te dempen, jaarlijks afnemend) 

€ 84.893 
 

 Totaal lumpsum (afgerond) € 12.603.000 
 

 

 

1.2 Ontwikkeling rijksbijdrage lumpsum en overige subsidies OCW 

 

 

 

Begroting 2023 Begroting 2022 Prognose 8 maand Mutatie

Rijksbijdrage Lumpsum (personeel en materieel) 12.603.000€        12.714.000€       13.234.000€             (111.000)€       

Rijksbijdrage Materieel -€                       -€                      -€                            -€                  

Rijksvergoedingen 12.603.000€        12.714.000€       13.234.000€             (111.000)€       

Begroting 2023 Begroting 2022 Prognose 8 maand Mutatie

NPO middelen -€                       -€                      1.600.000€                -€                  

Leerplusarrangement 261.602€              189.250€             201.000€                   72.352€           

Prestatie box 656.016€              163.000€             167.000€                   493.016€         

Verbetering basisvaardigheden 129.000€              -€                      -€                            129.000€         

Onderwijsconvenant 17.000€                 12.000€               17.000€                      5.000€              

Lerarenbeurs 10.000€                 30.000€               10.000€                      (20.000)€          

Prestatiesubsidie schoolverlaters 12.000€                 12.000€               12.000€                      -€                  

Overige ocw vergoedingen -€                       -€                      2.500€                        -€                  

Overige subsidies OCW 1.086.000€           406.250€             2.009.500€                679.368€         
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Bij het berekenen is uitgegaan van de laatste informatie uit de Staatscourant, de ontvangen 

beschikkingen en is waar van toepassing gerekend met het leerlingaantal per 1 oktober 2022 (1322). 

Zie voor het laatste ook de tabel ‘ontwikkeling leerlingenaantal’. 

Ontwikkeling leerlingenaantal 

De ontwikkeling in het aantal leerlingen in de diverse categorieën is als volgt: 

    1-10-2020   1-10-2021   1-10-2022 

              

PRO   117   108   95 

Onderbouw VMBO   228   238   204 

Bovenbouw VMBO   239   248   255 

MAVO   272   320   287 

Onderbouw HAVO/VWO   260   284   263 

Bovenbouw HAVO/VWO   341   222   218 

    1.457   1.420   1.322 

 

Leerplusarrangement 
Bovenop de lumpsum bekostiging ontvangt de school een extra vergoeding voor leerlingen 

woonachtig in een zogenaamde ‘armoedeprobleemcumulatiegebied’.  

Bij het dr. Aletta Jacobs College is de regeling, rekening houdende met een drempelpercentage per 

opleidingsrichting, van toepassing op leerlingen van het vmbo en leerlingen van het 

praktijkonderwijs. Voor 2023 wordt gerekend met een vergoeding van € 261.000,-.  

 

Prestatie box/werkdrukmiddelen 
Voor 2023 bestaat de prestatiebox uit: 

1. Een bedrag van 99,16 euro per leerling voor het verbeteren van het strategisch 

personeelsbeleid en de begeleiding van startende leraren en schoolleiders. Dit bedrag is 

aangepast vanwege de bijdrage van het kabinet voor loon- en prijsontwikkeling. 

2. Een bedrag van 321,95 euro per leerling voor werkdrukvermindering. Over de besteding van 

deze middelen zijn afspraken gemaakt in het goedgekeurde onderhandelaarsakkoord voor 

de coa vo. 

3. Een bedrag van 56,88 euro per leerling voor extra tijd en geld voor leraren om hun 

professionaliteit, kennis en kunde op peil te houden en te verhogen. Het beschikbare budget 

is gebaseerd op gemiddeld 16 uur extra professionaliseringsruimte per leraar per schooljaar. 

4. Een bedrag van 10,73 euro per leerling voor de professionele ontwikkeling van de 

schoolleider. 

5. Een bedrag van 7,51 euro per leerling voor de dag van het onderwijsondersteunend 

personeel. 

Lerarenbeurs 
Voor het jaar 2023 begroten we een bedrag van € 10.000,-. Dit betreft een vergoeding van de 

overheid voor medewerkers die gebruik maken van de lerarenbeurs.  

Prestatievergoeding vroegtijdig school verlaten 
De vergoeding betreft een vast bedrag en een variabel bedrag op basis van werkelijke prestaties. 

Voor 2023 ramen we een bedrag van € 12.000,-, gebaseerd op de hoogte van de vergoeding in 2022. 



   
 

23 
 

1.3 Overig overheid (- € 385.238,-) 

 

De vergoeding van de gemeente Midden-Groningen betreft de jaarlijkse huisvestingsvergoeding 
voor de schoolgebouwen Laan van de Sport 4 en 6.  
In 2023 wordt dit bedrag conform afspraak verlaagd naar € 769.000,-. 
 
Het te ontvangen bedrag van het samenwerkingsverband is conform de concept-beschikking voor 

het jaar 2023. Het bedrag is gebaseerd op het leerlingenaantal op 1 oktober 2022. De voorlopige 

beschikking bedraagt € 1.523.601,-.  Naar verwachting zal dit bedrag nog met minimaal € 80.000,- 

worden verhoogd. Echter, omdat de definitieve beschikking nog niet is verstrekt is dit extra bedrag 

nog niet verwerkt in de begroting. 

 

1.4 Overige baten 

 

 

Deelnemersbijdragen 
Voor inkomsten ouderbijdrage wordt in de begroting 2023 een vast bedrag van € 35.000,- 

opgenomen. De nieuwe regeling ouderbijdrage benadrukt de vrijwilligheid van de bijdrage, 

waardoor deze kan dalen. Uitgangspunt hierbij is dat 50% van de ouders de ouderbijdrage betaalt.  

Bijdrage Noorderpoort 
Bijdrage NPC (Noorderpoort) betreft de jaarlijkse bijdrage in de exploitatiekosten van circa €30.000,- 

per schooljaar voor de door NPC te gebruiken ruimten voor het geven van volwasseneducatie. 

Diverse projecten  
Hieronder een overzicht van de diverse projecten die op dit moment in uitvoering zijn. 

 

 

 

 

Begroting 2023 Begroting 2022 Prognose 8 maand Mutatie

Verg Huisvesting Lvd Sp 4 en 6 769.061€              1.057.900€         1.057.900€                (288.839)€       

Bijdrage samenwerkingsverv GO 2002 1.523.601€           1.620.000€         1.620.000€                (96.399)€          

Totaal overig overheid 2.293.000€           2.677.900€         2.677.900€                (385.238)€       

Begroting 2023 Begroting 2022 Prognose 8 maand Mutatie

Ouderbijdrage 35.000€                 45.000€               45.000€                      (10.000)€          

Bijdrage NPC volwasseneducatie 30.000€                 30.000€               30.000€                      -€                  

Diverse (projecten) 424.000€              252.000€             278.000€                   172.000€         

Bijdrage koffie en thee -€                       7.000€                  1.200€                        (7.000)€            

Totaal overige baten 489.000€              334.000€             354.200€                   155.000€         
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35.650 
Diverse projecten INKOMSTEN 
2023 

               

    Begroting 23          

    Totaal          

    A          

               

BTW DIR   €          15.000           

Diversen  DIR   €          25.000           

Vrijval VMBO Techniek 2021 VMBO   €                   -             

Diversen VMBO   €          10.000           

Opleiding school M/H/V   €          41.000           

STO    €       225.000           

Samenwerking 
krimpgebieden DIR   €          75.000  

         

Gelijke kansen subsidie    €          33.000           

      €       424.000           

                 

 

 
Naast bovenstaande projecten loopt er ook nog het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). 

Begrote uitgaven die hieruit worden gedekt zijn: 

- Loonkosten €600.000,- 

- Materiele kosten € 250.000,- 

- Inhuur extern personeel € 100.000,- 

 

Overige:  
Een wijziging betreft de bijdragen inzake de koffie en theevoorziening, deze worden in 2023 niet 

langer geïnd. 
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2. Uitgaven 

2.1 Directe personele kosten 

 

De totale directe personeelslast in de begroting 2023 is gebaseerd op de reguliere formatie 

september 2022. Met gebruik van actuele gegevens is een doorrekening gemaakt voor het gehele 

jaar 2023. De berekende salariskosten 2023 zijn inclusief de doorwerking van de cao aanpassingen in 

2022 en de standaard periodieken in augustus 2023. 

Door een daling van het leerlingenaantal naar 1322 (2022: 1420) daalt de (basis)bekostiging, 

inclusief overige leerlingenaantal afhankelijke middelen zoals werkdrukverlagingsmiddelen met ruim 

€ 850.000,-. Dit vergt aanpassing van de formatie. Doordat we beschikken over een ruime flexibele 

schil verwachten we op dit punt geen frictie, maar het is een majeure ingreep om dit te realiseren. 

 

Formatie 

Uitgangspunt voor berekening van de personele kosten is de volgende formatie (Fte) (stand 1 

december 2022): 

                  

 Raming 2023 Raming 2022 Raming 2021 

Directie Algemeen 1 1 1 

Directie Onderwijs 138 138 136 

Directie Bedrijfsvoering 8 6 8 

Huisvesting 9 7 7 

Projecten 6 6 0 

    

Totaal 162 158 152 

 

De verhoging van het aantal Fte t.o.v. 2022 komt voort uit de inzet van extra medewerkers voor 

projectmatige werkzaamheden. Uitgangspunt is dat incidentele middelen incidentele uitgaven 

dekken. Dit betekent dat de inzet van personeel op projecten tijdelijk is en er geen langdurige 

verplichtingen op worden aangegaan. 

Begroting 2023 Begroting 2022 Prognose 8 maand Mutatie

Directe salariskosten 12.137.795€        11.251.000€       12.269.000€             886.795€         

Vervangingskosten ziekte 225.000€              400.000€             320.000€                   (175.000)€       

Loonkosten Projecten 989.000€              283.000€             600.000€                   706.000€         

Levensfase Bewust Personeels Beleid 150.000€              150.000€             150.000€                   -€                  

Werkdrukverlagingsmiddelen individueel 207.000€              -€                      -€                            207.000€         

Overige 104.000€              104.000€         

Aanpassing formatie 2023/2024 (411.000)€             (411.000)€       

Subtotaal 13.402.000€        12.084.000€       13.339.000€             1.317.795€     

Totaal directe personeelskosten: 13.402.000€        12.084.000€       13.339.000€             1.317.795€     
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Vervangingskosten ziekte 

De post vervangingskosten ziekte bestaat uit zowel de structurele ziektevervangingscomponent als 
de periodieke vervanging. In de begroting 2023 wordt voor vervangingskosten ziekte een ruimte van 
1,8% vrijgemaakt (2022 3,6%).  
 

Levensfase bewust personeelsbeleid 

De te verwachten kosten inzake Levensfase Bewust Personeelsbeleid (LBP) worden voor 2023 

geschat op € 150.000,-. Het OOP (tot en met schaal 8) heeft de mogelijkheid, voor zover er geen 

gebruik wordt gemaakt van de BAPO regeling, de rechten jaarlijks te laten uitbetalen. Tevens kan 

gebruik worden gemaakt van de regeling voor een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Het 

grootste gedeelte wordt echter ieder jaar gespaard. De uren kunnen binnen vier jaar voor diverse 

zaken worden ingezet. Ook kunnen deze uren worden ingezet voor verlof of minder lestaken. De 

tegenwaarde van deze gespaarde uren wordt als verplichting opgenomen in een voorziening op de 

balans. 

 

Werkdrukverlagingsmiddelen 

Dit bestaat uit een bedrag van 321,95 euro per leerling voor werkdrukvermindering. Over de 

besteding van deze middelen zijn afspraken gemaakt in het goedgekeurde onderhandelaarsakkoord 

voor de cao vo. Het betreft een individueel gedeelte van € 207.000,-  en een collectief gedeelte, ook 

groot € 207.000,-. De laatste is opgenomen bij de post overige kosten (€ 207.000,-).  
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2.2 Overige personele kosten (+ € 97.600,-) 

 

De overige personele kosten stijgen in 2023 met € 97.600,- ten opzichte van de begroting 2022. We 

verwachten in 2023 meer gebruik te maken van diensten derden, ook verwachten we hogere kosten 

voor ARBO onder andere in verband met aannemen nieuwe ARBO-arts.  

Gezien de situatie op de arbeidsmarkt wordt er rekening gehouden met extra kosten voor het 

werven en selecteren van nieuw personeel. 

Diensten derden 
Onder diensten derden wordt inhuur van specifieke diensten opgenomen. Hier zijn tevens de kosten 

voor het project gelijke kansen opgenomen. 

Uitkeringskosten (kosten participatiefonds + uitkeringskosten OCW) 
Betreft de bijdrage aan een collectieve werkloosheidskas. 75 % van de uitkering wordt uit deze kas 

bekostigd. De overige 25% wordt rechtstreeks via OCW aan de school in rekening gebracht. Totaal 

wordt voor 2023 een stabilisatie verwacht van de kosten. In de begroting wordt een bedrag van in 

totaal € 175.000,- ( € 145.000,- + € 30.000,-) meegenomen. 

 

WGA uitstapverzekering 

Op basis van de realisatie in 2022 wordt een gelijkblijvende uitkering verwacht.  

Scholingskosten 
Onder scholingskosten vallen individuele en collectieve scholingsdagen/trajecten. Uitgaande van een 

norm van € 600,- per medewerker en specifieke individuele en collectieve scholing wordt in de 

begroting een bedrag opgenomen van € 161.600,-. 

 

Overige personele lasten 

De stijging van de overige personeelskosten wordt vooral veroorzaakt door een hogere inschatting 

van uitkeringskosten UWV en hogere transitievergoedingen. 

  

Begroting 2023 Begroting 2022 Prognose 8 maand Mutatie

Diensten derden 225.000€              175.000€             247.500€                   50.000€           

Kosten Participtiefonds 145.000€              145.000€             -€                            -€                  

Overige uitkeringenskosten OCW 30.000€                 30.000€               160.000€                   -€                  

Kosten ARBO 60.000€                 40.000€               30.000€                      20.000€           

Kosten werving personeel 80.000€                 40.000€               35.000€                      40.000€           

Personeelsbeleid algemeen 5.000€                   40.000€               10.000€                      (35.000)€          

WGA uitstapverzekering 12.000€                 -€                      12.000€                      12.000€           

Reis- en verblijfkosten personeel via salaris 10.000€                 10.000€               6.750€                        -€                  

Scholingsbudget 161.600€              168.700€             154.000€                   (7.100)€            

Dotatie voorzieningen ambtsjubilea 5.000€                   8.200€                  8.000€                        (3.200)€            

Overige personele kosten 108.400€              87.500€               90.000€                      20.900€           

Overige personeelskosten 842.000€              744.400€             753.250€                   97.600€           
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Afschrijvingslasten (- € 122.000,-) 

 

Investeringen uit het toekomstpakket in 2021, de oplevering van de locatie praktijkonderwijs in 2020 

en de semipermanente locatie Laan van de Sport 8 in 2020 verhogen de structurele 

afschrijvingslasten voor gebouwen en terrein. Daar tegenover staat de vrijval van de ontvangen 

subsidies via de egalisatierekening.  

In de begroting 2023 wordt een verlaging verwacht van € 122.000,-  aan afschrijvingslasten. Een 

 deel van de inventaris is volledig afgeschreven per 2023.                                                                                                     

Het investeringsbudget 2023 is vastgesteld op € 425.000,-. 

 

2.4 Huisvestinglasten (+ € 28.000,-) 

De totaal geraamde huisvestingskosten voor 2023 stijgen ten opzichte van de begroting 2022 met      

€ 28.000,-.  

 

Huurkosten 
Onder huurkosten is opgenomen de huur van de gymlokalen (€ 125.000,-). Met de gemeente is een 

vast bedrag per jaar afgesproken.  

 

Onderhoudskosten 
De te verwachten uitgaven voor de diverse onderhoudsposten worden voor 2022 geraamd op           
€ 160.000,-. 

 

Energie 
In de begroting 2023 is voor energie (gas, elektra en water) een bedrag opgenomen van € 200.000,-. 

Het betreft de drie gebouwen aan de Laan van de Sport. Met de leverancier van gas en elektra zijn in 

2021 nieuwe leveringscontracten afgesloten t/m 2024 met een aanzienlijke besparing als resultaat. 

In 2020 is er daarnaast ook voor ongeveer 60.000 Kwh capaciteit via zonnepanelen geplaatst op de 

locatie voor het praktijkonderwijs. Per 1e kwartaal 2023 komen hier de bijna 500 panelen op het 

hoofdgebouw bij. 

  Begroting 2023 Begroting 2022   Prognose 8 maand Mutatie

   

Afschrijving G en T 892.000€              880.000€             877.000€                   12.000€           

Afschrijving Inventaris en apparatuur 268.000€              397.000€             320.000€                   (129.000)€       

Egalisatie vrijval (307.000)€             (302.000)€           (307.000)€                  (5.000)€            

   

Totaal Afschrijving 853.000€              975.000€             € 890.000 (122.000)€       

         

  Begroting 2023 Begroting 2022   Prognose 8 maand Mutatie

   

Huur 125.000€              130.000€             125.000€                   (5.000)€            

Onderhoudskosten 160.000€              150.000€             145.350€                   10.000€           

Energiekosten 200.000€              200.000€             200.000€                   -€                  

Schoonmaakkosten 323.000€              300.000€             285.000€                   23.000€           

Heffingen 45.000€                 45.000€               30.000€                      -€                  

   

Totaal Huisvestinglasten 853.000€              825.000€             785.350€                   28.000€           
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Schoonmaakkosten 
De schoonmaakkosten zijn gebaseerd op de huidige contracten, verhoogd met een index van 8.5%. 

 

Heffingen etc. 
De raming voor 2023 is gebaseerd op de meest recente aanslagen en de overige facturen in 2022. In 

totaal wordt in 2023 een bedrag van € 45.000,- meegenomen in de begroting. 

 

2.5 Overige lasten (+ € 275.050,-) 

 

 

Administratie-en beheerslasten 

De geraamde kosten voor administratie- en beheerslasten stijgen in 2023 met € 109.750,- ten 

opzichte van de begroting 2022. Hieronder zijn een groot aantal posten opgenomen.  

 

Kopiëren  
De raming voor 2023 is vastgesteld op € 60.000,- op basis van het nieuw aanbestede contract. 
 

Overige kosten 
Het geraamd bedrag voor de post overige kosten bedraagt  € 239.500,-. Hierin zijn o.a. de collectieve 

werkdrukmiddelen verwerkt (€ 207.000). Bestemming van deze middelen wordt bepaald in overleg 

met de MR. 

 

 

Overige lasten Begroting 2023 Begroting 2022 Prognose 8 maand Mutatie

Administratie- en beheerslasten 986.000€              876.250€             728.000€                   109.750€         

Kosten onderwijs 985.000€              819.700€             1.056.200€                165.300€         

Totaal overig overheid 1.971.000€           1.695.950€         1.784.200€                275.050€         

 Overige lasten  Begroting 2023 Begroting 2022   Prognose 8 maand Mutatie

   

Kopieren 60.000€                 50.000€               90.000€                      10.000€           

Papierkosten 7.500€                   10.000€               7.500€                        (2.500)€            

Kantoorbehoeften 7.500€                   7.500€                  6.500€                        -€                  

Bestuurskosten 32.500€                 32.500€               27.500€                      -€                  

Accountantskosten 18.000€                 18.000€               18.000€                      -€                  

ICT kosten 75.000€                 75.000€               60.000€                      -€                  

Telefoonkosten 17.500€                 20.000€               17.500€                      (2.500)€            

Licentiekosten 175.000€              175.000€             200.000€                   -€                  

PR en reclame 46.000€                 12.000€               12.000€                      34.000€           
Overige kosten 239.500€              60.000€               20.000€                      179.500€         

Representatie 33.750€                 36.750€               21.000€                      (3.000)€            

Cateringkosten 100.000€              100.000€             80.000€                      -€                  

Strategisch budget 100.000€              200.000€             100.000€                   (100.000)€       

Overige diverse kosten 73.750€                  79.500€                 68.000€                       (5.750)€            

   

 Totaal overig overheid 986.000€              876.250€               728.000€                   109.750€         
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Strategisch budget 
In de begroting is rekening gehouden met een strategisch budget van € 100.000,-  
(2022: € 200.000,-). 
 

Voor de raming van de diverse posten wordt ook gekeken naar de realisatie/prognose in voorgaande 

periodes. De jaarlijkse prijsstijgingen zorgen voor een lichte stijging van een aantal kosten. 

 

Kosten onderwijs (+ € 165.300,-) 

 
De kosten voor onderwijs worden per onderdeel door de afdelingen, vaksecties en budgethouders 

vastgesteld en geraamd. Het totaal begroot bedrag in 2023 valt € 165.300,- hoger uit ten opzichte 

van de begroting 2022. 

 

De belangrijkste verschillen en opmerkingen:  

Vaksecties 
De ramingen voor de vaksectie budgetten worden door de betreffende teamleider en de vaksectie 

vastgesteld. 

Leermiddelen 
Door de leermiddelen collectief aan te besteden in samenwerking met SIVON, vallen de kosten lager 

uit. 

Projectkosten 
In de projectkosten zijn onder meer de materiele kosten voor het project NPO opgenomen.               

(€ 250.000,-) 

 

Kosten examens 
Onder kosten examens zijn naast de algemene examens ook de praktijkexamens voor het 

praktijkonderwijs opgenomen.  

Excursies, activiteiten 
De excursies worden deels bekostigd door de vrijwillige ouderbijdrages. Aangezien deze bijdrage 

tegenwoordig een vrijwillige basis kent is er een bedrag van € 70.000, opgenomen ter aanvullende 

dekking van deze activiteiten. 

 

 

Kosten onderwijs  Begroting 2023 Begroting 2022   Prognose 8 maand Mutatie

 

Vaksecties 133.000€              121.200€             107.700€                   11.800€           

Boeken en leermiddelen 300.000€              500.000€             350.000€                   (200.000)€       

Projectkosten 273.000€              58.000€               375.000€                   215.000€         

Kosten examens 40.000€                 32.000€               36.000€                      8.000€              

Open avonden 40.000€                 8.000€                  27.000€                      32.000€           

Excursies,activiteiten 70.000€                 -€                      70.000€                      70.000€           

Overigen 129.000€              100.500€             90.500€                      28.500€           

   

Totaal kosten onderwijs 985.000€              819.700€               1.056.200€                165.300€         

           



   
 

31 
 

2.6 Rentelasten (- € 12.655,-) 

 

De te verwachten rentelasten bedragen in 2023 € 265.645,-. Dit is lager dan in het jaar 2022. De 

daling is het gevolg van de lineaire aflossingen op de leningen Schatkistbankieren I, II en III. 

 

Exploitatieresultaat 

 

Rentelasten Begroting 2023 Begroting 2022 Prognose 8 maand Mutatie

Bankkosten 1.500€                   1.000€                  1.500€                        500€                 

Rentelasten 264.145€              277.300€             277.300€                   (13.155)€          

Totaal Rentelasten 265.645€              278.300€             278.800€                   (12.655)€          

Begroting 2023 Begroting 2022 Prognose 8 maand Mutatie

A B B-A

Exploitatieresultaat 2023 -423.000€              161.000€              1.250.000€                 1.089.000€       

Specificatie:

Resultaat uit normale bedrijfsvoering -423.000€              161.000€              150.000€                     (584.000)€       

Resultaatsbijdrage uit NPO middelen -€                         -€                       1.100.000€                 -€                  

-423.000€              161.000€              1.250.000€                 -584.000€         


