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Jaarverslag raad van toezicht 2021 

De raad van toezicht van het dr. Aletta Jacobs College houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang 

van zaken van de stichting. De raad van toezicht neemt de code goed onderwijsbestuur vo als uitgangspunt 

voor haar handelen. Het toezichtkader is leidend. Jaarlijks vindt er een zelfevaluatie plaats. Tevens 

ondersteunt en adviseert zij het bestuur over beleids- en financiële vraagstukken. 

Algemene zaken 

Ook in het jaar 2021 hebben de leerlingen wederom met creativiteit, flexibiliteit en inmiddels ook met enige 

ervaring, afwisselend fysiek en online onderwijs gevolgd. Van docenten en de leiding van de school is veel 

gevraagd om dit mogelijk te maken. De kwaliteit van het onderwijs heeft niet ter discussie gestaan en er was 

ruimte om verdere kwaliteitsslagen te maken. De raad van toezicht heeft veel waardering voor de wijze 
waarop leerlingen, docenten, ondersteunend personeel en de leiding van de school inspeelt op de pandemie. 

De raad van toezicht heeft in 2021 vijf keer regulier vergaderd in aanwezigheid van de bestuurder/algemeen 
directeur, mevrouw 1. de Roo. In verband met corona is deels digitaal vergaderd echter er is ook een aantal 

fysieke bijeenkomsten geweest. Beleidsonderwerpen worden in voorbereiding tussen bestuurder en 

voorzitter rvt geagendeerd voor de vergaderingen zodat de rvt de bestuurder hierin kan adviseren en 

ondersteunen. De financiële onderwerpen worden besproken bij de behandeling van de begroting, 

tussenrapportages en de jaarstukken. 

De raad van toezicht laat zich door de bestuurder/algemeen directeur informeren over de ontwikkelingen 

binnen de school en heeft ook contact met de MR, de directeuren en teamleiders van de school om zich te 

laten informeren. Op 27 januari heeft een digitale bijeenkomst tussen MR, directie en de raad van toezicht 

plaatsgevonden. Wij hebben onder externe begeleiding met elkaar gesproken over een aantal aspecten 
gerelateerd aan integriteit. Naast theoretische onderbouwing is gesproken over actuele inzichten en 

praktische voorbeelden uit de praktijk. 

In juni heeft de remuneratiecommissie gesproken met de voorzitter en de secretaris van de MR over de 

ervaringen en ontwikkelingen binnen de school. Bij de diploma-uitreikingen zijn leden van de raad van 

toezicht aanwezig geweest. Het aangepaste programma had een feestelijke uitstraling met aandacht voor de 

individuele leerling. 

In september is de raad van toezicht rondgeleid door de nieuwe huisvesting van het praktijkonderwijs, de 

nieuwe semipermanente huisvesting van het vmbo en door de aangepaste huisvesting in het hoofdgebouw. 

Wlj zijn door de teamleiders rondgeleid en hebben een aantal docenten nader gesproken over hun 

ervaringen met de nieuwe huisvesting. 

Op 18 november vond er onder begeleiding van de accountant een herijking van de risicoanalyse plaats. De 
uitkomsten worden meegenomen in het jaarverslag. Een belangrijk aspect hierin is aandacht voor 

fraudeaspecten. Integriteit wordt vast onderdeel van de agenda van de raad van toezicht zodat de 

bestuurder/algemeen directeur de gelegenheid heeft om te informeren en trends te bespreken. De 

voorzitter van de raad van toezicht en de bestuurder/algemeen directeur bespreken de casussen in hun 
voortga ngsoverleggen. 

In december hield de raad van toezicht een zelfevaluatie die dit jaar vooral gericht was op het persoonlijk 

functioneren en de bijdrage die geleverd wordt door een ieder. 

Aan het begin van het jaar stelt de raad van toezicht op voordracht van de bestuurder/algemeen directeur de 
jaartargets voor de school vast. Aan het eind van het jaar worden op basis van een toelichting van de 
bestuurder, de resultaten besproken in de raad van toezicht vergadering. Met waardering kan geconcludeerd 

worden dat ondanks de aanpassingen die nodig waren in verband met de coronasituatie veel van de 
doelstellingen zijn bereikt. De remu neratiecommissie en de bestuurder/algemeen directeur voeren een 

jaargesprek waarbij de resultaten onderdeel van het gesprek zijn. 
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Op hoofdlijnen zijn de volgende onderwerpen in de vergaderingen aan de orde gekomen: 

Onderwijsontwikkelingen en resultaten 

De opbrengsten (examenresultaten en rendement) van de sectoren vmbo, havo/vwo en het 
praktijkonderwijs zijn jaarlijks onderwerp van gesprek. De slagingspercentages lagen dit jaar allemaal boven 

de 90%. Er ligt wel een relatie met de aanpassingen van het examen in verband met corona, maar we zijn 
zeer tevreden over het resultaat. 

Er ligt conform het strategisch doel een schoolplan dat wordt uitgewerkt in teamplannen. 

Vanzelfsprekend maakt de school gebruik van het Nationaal Programma Onderwijs ingesteld voor het herstel 

en ontwikkeling van onderwijs tijdens en na corona. Hierbij wordt aangesloten bij de doelen uit het eigen 

strategisch beleid. Het dr. Aletta Jacobs College heeft voor de zomer een hoofdlijnenplan NPO vastgesteld en 

heeft bij de start van het nieuwe schooljaar 2021/2022 hard gewerkt aan de ontwikkeling van een 

maatwerkaanbod en een aanbod van NPO-activiteiten. Het vraagt een intensieve inzet. Het blijkt een 

leerzaam en uitdagend traject te zijn waarbij ingezet wordt op een duurzame ontwikkeling aansluitend op de 

strategische koers van de school. 

In september is de aangevraagde subsidie in het kader van leerlingendaling toegekend. Deze subsidie zal 

gebruikt worden voor het onderzoek naar en procesbegeleiding bij het onderzoek naar de samenwerking 

met het VO in Veendam. 

Organisatie 

Er is een organisatieonderzoek uitgevoerd gericht op een toekomstbestendige organisatie-inrichting voor de 
school. Dit heeft geresulteerd in het advies om de directie op een andere wijze in te richten. Het advies is 
om zowel voor het onderwijs als voor de ondersteunende diensten een directeur aan te stellen. Hiermee kan 
de bestuurder/algemeen directeur meer focus aanbrengen op haar bestuurlijke taken. 

Het gemiddeld verzuim in 2021 ligt in lijn met landelijke cijfers. Het streven is en blijft om onder het landelijk 

gemiddelde te komen en de inzet richt zich op preventie en de aanpak van langdurige zieken. 

De school werkt verder aan de doorvoering van maatregelen die noodzakelijk zijn in het kader van AVG, 

waarbij ook cybersecurity aandacht vraagt. 

Financieel 

In de jaarlijkse cyclus wordt gesproken over de jaarrekening 2020, de (meerjaren-)begroting 2021, 
de managementrapportages 2020, het treasury statuut. De school is financieel gezond. 

Het bestuur van het dr. Aletta Jacobs College heeft de voorwaarden ingericht om de (onderwijskundige) 

doelen te bereiken, waaronder de inzet en het beheer van de {financiële) middelen voor het waarborgen van 
de kwaliteit van het onderwijsproces, het schoolklimaat en de resultaten. Het bestuur van het dr. Aletta 
Jacobs College heeft onder andere daartoe een meerjarenbegroting, waarin de relatie met het beleid en de 

doelen duidelijk zijn toegelicht. Zij legt hierover ook verantwoording af in de jaarrekening die voorzien is van 
een goedkeurende verklaring. 

Doelmatige besteding van middelen, waarbij onderwijsmiddelen kosten- en doelbewust worden aangewend, 
wordt geborgd door een heldere P&C cyclus. In deze cyclus van begroten, rapporteren, bijsturen en 

verantwoorden wordt op vaste momenten door de raad van toezicht getoetst of en in welke mate het 
bestuur binnen de gestelde begroting blijft. Het dr. Aletta Jacobs College houdt zich voor het inkoopproces 
aan de algemene beginselen van objectiviteit, transparantie, gelijkheid, non-discriminatie en 

proportionaliteit. 

De rvt-leden ontvangen een vaste vergoeding conform de honoreringsregeling van VTOl. 
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Besluitvorming raad van toezicht 2021 
De targets 2021 van de bestuurder worden vastgesteld. 
Verslag zelfevaluatie RvT wordt vastgesteld. 
Treasury statuut vastgesteld 
Jaarstukken 2020 vastgesteld en decharge verleent aan bestuurder 
Commissie samenwerking WP (financiën en HR) ingesteld: Mevr. Van Eeken, Mevr.
Roelevink en de heer van Voorn nemen zitting in de commissie. 
Besloten wordt om de vastgestelde norm van €275.000,- om aan het resultaat toe te
voegen, los te laten. Afgesproken wordt om elk jaar de reserve kritisch te volgen en 
afha n kei ijk van de resultaten kan er opnieuw een taakste Il i ng volgen, 
De 4-maandsrapportage wordt vastgesteld. 
De integriteitsmatrix wordt vastgesteld. 
Rapport Berenschot organisatieonderzoek: De raad van toezicht stemt in met het
advies voor de keuze van variant A. 
De 8-maandsrapportage wordt vastgesteld. 
De raad van toezicht stelt het WNT-kader vast. 
Het thema fraude wordt besproken tijdens de sessie over de risicoanalyse met de
accountant 
De begroting en meerjarenbegroting worden vastgesteld 
De zittingstermijn van dhr. Verhoog wordt verlengd met nogmaals vier jaar 
De zittingstermijn van dhr. Vasten burg wordt verlengd t/m juni 2024 

Samenstelling raad van toezicht 
Bij de samenstelling van de raad van toezicht is rekening gehouden met een 
vertegenwoordiging vanuit de profielen: onderwijs, juridisch, financiën, hrm en bestuurlijk.

Commissies raad van toezicht 
Au d itcom missie en rem u nerat iecom missie

Samenstelling, rooster van aftreden en nevenfuncties raad van toezicht: 

30 maart 2021
30 maart 2021
30 maart 2021
25 mei 2021 
25 mei 2021 

25 mei 2021 

29juni2021 
29juni2021 
12 oktober 2021 

12 oktober 2021 
12 oktober 2021 
18 november 2021 

14 december 2021 
14 december 2021 
14 december 2021 

Mevr. C.M. Eeken 

Rol/Commissie raad van toezicht 
Voorzitter 

Rooster van aftreden 
Aftreden 11-01-2024 

Lid rem u ne ratiecomm issie 
Nevenfunctie(s) 
COA Regiomanager bijzondere opvang Noord/Noord-Midden 
Nederland 

Bezoldigd/Onbezoldigd 
B 

----···· ......... ___ ............. -........... -.............. -.. ----- ______________________________________ .................... . 

Dhr. H.H. von Voorn 

Rol/Commissie raad van toezicht 
Lid 
Lid auditcommissie 
Nevenfunctie(s) 
Freelance medewerker blad Draf- en Rensport 

Rooster van aftreden 
Aftreden 21-09-2024 

Bezoldigd/Onbezoldigd 
B 

Redactioneel medewerker tentamens Financial Auditing Tilburg University B 
Financieel begeleider Jong Ondernemen 0 
Penningmeester van de Stichting Lead Conductors 0 
Lid raad van commissarissen Groninger Huis B 
Columnist website Sport in Stad 0 
Voorzitter VvE Parkeergarage Stokerbrander 0 
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Mevr. L. Smits 

Rol/Commissie raad van toezicht 

Lid 

Nevenfunctie(s) 

General manager Campus Groningen & Brandmanager Triade Group 

Eigenaar/directeur Kopwerk 

Rooster van aftreden 

Aftreden 21-09-2024 

Bezoldigd/Onbezoldigd 

B 

B 

------------------------------. --------------------------------. -----------------------------------------------------

Dhr. A. Verhoog 

Rol/Commissie raad van toezicht 

Lid 

Lid auditcommissie 

Nevenfunctie(s) 

-Partner en advocaat bij Van der Maas & Verhoog Advocaten

Dhr. B. Vastenburg 

Rol/Commissie raad van toezicht 

Ud 

Nevenfunctie(s) 

Voorzitter stichting Op ·t Stee Emmen 

Secretaris stichting UOSSM Nederland (medische hulpverlening Syrië) 

Voorzitter raad van toezicht Samenwerkingsverband VO Z.O. Drenthe 

Pastoraal werker Emmen Bargeres (tot 1 juli 2022) 

Rooster van aftreden 

Aftreden 22-02-2026 

Bezoldigd/Onbezoldigd 

B 

Rooster van aftreden 

Aftreden 01-06-2024 

Bezoldigd/Onbezoldigd 

0 

0 

B 

B 

---------------------------------------------------.. ------------------. -----------. ---------------.. -----------------------

Mevr. M. Roelevink 

Rol/Commissie raad van toezicht 

Lid 

Ud remuneratiecommissie 

Nevenfunctie(s)Bezoldigd/Onbezoldigd 

Directeur-bestuurder Stichting Kinderopvang 

Rooster van aftreden 

2" termijn start 26-11-2024 

B

Interim-manager, strategisch adviseur en coach (verschillende opdrachtgevers) B 

Ambassadeur Kika Zuidoost Drenthe O 
0 0 ••• ••••• •••• 0 •••-•••••-•- - -•••- --••- -•••oo OOH 00000 ••••• • ••••• ••••• • •  •••• ••••• ••• 0 •••••••• 0 • 0 •••• 00000 ---•••• •••• - - - -•-- 0 

Overzicht nevenfuncties bestuurder/algemeen directeur 

stichting dr. Aletta Jacobs College 

Mevr. C.J. de Roo 

-Lid Ledenadviesraad VO-raad

-Ledenadviseur VO-raad krimp en regionale samenwerking

-DB SWV 20.02 Groningen Ommelanden

-Lid platform vo-mbo

-Lid bestuurscommissie entree platform vo-mbo

-Lid bestuurscommissie hbo platform vo-hbo

-Lid vereniging Kansrijke Groningers

Maart 2022 

Karin Eeken, voorzitter 

Bezoldigd/Onbezoldigd 

0 

B 

B 

0 

0 

0 

0 
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Bestuursverslag 2021 

Inleiding 

2021 was een jaar van kansen en mogelijkheden. Het jaar werd voor het dr. Aletta Jacobs College 

gekenmerkt door prima examenresultaten en veel flexibiliteit bij het geven van onderwijs. Er is 

online lesgegeven waarbij leerlingen en docenten thuis waren, er is lesgegeven waarbij leerlingen 

individueel soms vanuit huis de lessen volgden, terwijl de les op school plaatsvond en er zijn lessen 

gegeven door docenten die thuis waren en waarbij de leerlingen met een onderwijsassistent in de 

klas op school aanwezig waren en de les volgden. Het was natuurlijk onder druk van de 

omstandigheden dat al deze vormen ontstaan en uitgeprobeerd zijn, maar in het tweede coronajaar 

is er een mooie en snelle ontwikkeling op dit gebied zichtbaar. 

In 2021 zijn de centrale examens in aangepaste vorm doorgegaan. De aanpassingen hebben extra 

gevraagd van docenten en organisatie. Voor de regio noord gold dat het extra tijdvak van het CE in 

de eerste week van de zomervakantie plaatsvond. Dat vroeg extra organisatie en betekende voor een 

deel van de docenten en ondersteunende medewerkers dat hun vakantie een week korter werd en 

dat ze daarvoor een extra beschikbaarheidsvergoeding ontvingen. Voor de examenleerlingen hebben 

de aanpassingen een positief effect gehad. De leerlingen hebben hun kansen gepakt en gespreid. Dat 

heeft geresulteerd in hoge slagingspercentages. 

Waar corona vaak vertragend werkt op het uitvoeren van beleidsvoornemens, is het in het geval van 

het dr. Aletta Jacobs College een versneller gebleken. In het voorjaar van 2021 werd bekend dat er 

NPO-geld beschikbaar kwam voor scholen. Op basis van de uitkomsten van een scan onder leerlingen 

en ouders en de input van de ervaringen van docenten, gekoppeld aan de onderwijsopbrengsten is er 

een NPO-plan gemaakt. NPO-plannen moeten aansluiten bij het strategisch beleid van een school en 

zo mogelijk gebruikt worden om de realisatie van strategische doelen te stimuleren. Het NPO-plan 

van het dr. Aletta Jacobs heeft nadrukkelijk als doel om de strategische doelen te stimuleren en te 

concretiseren. Het NPO is een enorme kans voor de ontwikkeling van het onderwijs van nu en de 

toekomst. Moeilijke omstandigheden kunnen ook tot mooie ontwikkelingen leiden. 

Het jaar 2021 is het jaar van de incidentele geldstromen. Het is heel fijn dat deze geldstromen er zijn. 

Het dr. Aletta Jacobs College heeft de middelen onder andere ingezet op het wegwerken van 

onderwijsvertraging, extra onderwijsassistenten in de lessen en in het handhaven van de hygiëne 

maatregelen. Het is voor een school met een beperkte capaciteit bij de ondersteunende diensten 

een uitdaging om alle extra handelingen voor de incidentele regelingen uit te voeren en te 

verantwoorden. Het is goed te constateren dat het hierbij om incidentele regelingen gaat en we 

hopen dat deze manier van financieren geen gewoonte wordt. 

We sluiten het tweede coronajaar goed af. De medewerkers geven blijk van flexibiliteit en 

wendbaarheid, ze doen hun uiterste best om binnen de mogelijkheden het best mogelijke onderwijs 

te verzorgen en hebben een scherp oog voor het welbevinden van de leerlingen en ontwikkelen ook 

in deze omstandigheden door op het gebied van onderwijs. Ook op het gebied van financiën sluiten 

we 2021 met een goed resultaat af en gezien de ongewone situatie en alle wijzigingen en incidentele 

regelingen en aanpassingen is dat positief. 

Voor u ligt het bestuursverslag over het jaar 2021. Dit bestuursverslag kent twee delen: 

Het jaarverslag 

De jaarrekening 

In het jaarverslag leggen we verantwoording af over het kalenderjaar 2021. De doelstellingen zoals 

verwoord in de begroting 2021 worden gebruikt als inzet voor de verantwoording. De omschrijvingen 
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uit de begroting worden weergegeven in een kader. Het al dan niet realiseren van de doelen is het 

uitgangspunt geweest voor het te volgen beleid in 2022 volgens het principe van Plan-Do-Check-Act. 

"Een goed jaarverslag is niet het einde van de jaarcyclus. Het is het begin van een discussie", werd er 

jarenlang verwoord in de brochure 'Richtlijn jaarverslag Onderwijs' van het Ministerie van Onderwijs. 

Dat is ook de wijze waarop het dr. Aletta Jacobs College met het jaarverslag wil omgaan. Dit 

bestuursverslag is opgesteld met inachtneming van de wet- en regelgeving. 

In de jaarrekening worden de cijfers van 2021 gepresenteerd en toegelicht. 
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Missie en strategisch beleidsplan 

De primaire doelstelling van het dr. Aletta Jacobs College is het verzorgen van een breed aanbod van 

openbaar voortgezet onderwijs voor alle leerlingen in de gemeente Midden-Groningen. Deze 
doelstelling is vastgelegd in de statuten van de school en de missie: 

Het dr. Aletta Jacobs College biedt jau als leerling de kans om je optimaal te ontwikkelen, in 

verbinding met de regio en participerend aan de samenleving. Wie je ook bent, wat je ook wilt en wat 

je ook kunt, wij hebben oog voor jouw talenten en behoeften. We helpen je om jouw kennis, houding 

en vaardigheden verder te ontwikkelen, zodat je zoveel mogelijk aan het roer staat van je eigen leren 

en leven. 

Het dr. Aletta Jacobs College is een openbare school met een breed onderwijsaanbod en is door het 

werken in deelscholen tegelijkertijd verrassend kleinschalig. 

De doelen uit het strategisch beleidsplan 2019-2023 worden vertaald in het schoolplan en de 
team plannen. Er zijn afspraken gemaakt door de bestuurder met de onderwijsdirecteuren over de 

termijn waarop de doelstellingen gehaald moeten zijn. De afspraken zijn gemonitord en de voortgang 

is onderwerp van gesprek tijdens functioneringsgesprekken en voortgangsgesprekken. Er is sterk 

ingezet op onderwijskundige ontwikkeling. Hierbij is de factor ICT-gebruik erg belangrijk. Een 

positieve bijwerking van het coronajaar is dat de 'laptopdichtheid' onder de leerlingen enorm is 

gegroeid en het BYOD-principe (Bring Your Own Device) een enorme boost heeft gekregen. 

In de vorming van het NPO plan is sterk gekeken naar de doelstellingen uit het strategisch 

beleidsplan en ingezet op het realiseren van de doelstellingen. Het NPO is ingezet als versneller en 
werkt ook al zodanig. Veel van de doelstellingen ten aanzien onderwijs en organisatie van onderwijs 

zijn gehaald: 

We stellen doelen, proberen uit, ervaren, reflecteren, worden ons bewust, stellen bij en 

proberen opnieuw uit. 

Leerlingen ervaren intussen dat ze meer regie hebben, ze kunnen niet alleen kiezen, maar ze 

moeten ook kiezen (maatwerkuren). 

De leerlingen worden ook aangesproken op hun keuzes, houding en gedrag. 
Het onderwijs is in toenemende mate gericht op het behalen van optimale schoolprestaties 
én op de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de leerling. Dit is ook leidend bij het 

aanbod in de maatwerkuren en het NPO aanbod. 

Leerlingen worden meer betrokken bij het denken over onderwijs in klankbordgroepen die 

ook gericht gebruikt worden voor het volgen van de opbrengsten van het NPO. 

In de schoolweek van alle leerlingen zijn flexibele uren zichtbaar in de vorm van 

maatwerkuren en NPO aanbod. 

Waar het kan en de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt, ontwikkelen we in 

toenemende mate samen onderwijs. 

In de invulling van het NPO is bewust gekozen om een vlucht naar voren te maken en te ontwikkelen 

met aandacht voor de ontwikkelingsachterstand die bij sommige leerlingen is ontstaan. Het is 

hiermee geen reparatieprogramma, maar een ontwikkelingsprogramma geworden waarin de 

geboden kansen gezien en benut worden. 

In de aanvraag voor de subsidie leerlingendaling zijn bewust drie programmalijnen opgenomen die 

bijdragen aan het realiseren van de doelen uit het strategisch beleidsplan. Het gaat bij de subsidie 

leerlingendaling bovenliggend natuurlijk om regionale samenwerking met Win kier Prins in Veendam, 
maar er is voor het dr. Aletta Jacobs College ook sterk verbinding gezocht met de doelen uit het 

strategisch beleidsplan: 

Aandacht voor de instroom van leerlingen met een havo/vwo advies. De richtingen havo en 
vwo vormen het kleinste deel van de school en het brede aanbod en de kwaliteit van het 
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onderwijs zal hiermee in deze afdelingen het eerst onder druk komen. Er is volume van 
leerlingen met een havo/vwo advies en slechts een deel van deze leerlingen kiest voor het 
dr. Aletta Jacobs College. We hebben een stabiel marktaandeel maar bij leerlingendaling 
betekent het wel dat er minder leerlingen binnenkomen. We willen dus inzetten op een 

groter marktaandeel, zonder dat het concurrentie wordt. De groeipotentie ligt in de 
leerlingen die nu voor soortgelijk onderwijs in de stad Groningen kiezen. 
Aandacht voor leerlingen die naar het speciaal onderwijs gingen en wellicht ook dichtbij huis 
een goed aanbod zouden kunnen krijgen in de vorm van maatwerk. We hebben in 
toenemende mate daar maatwerkrichtingen voor. Het leerwerktraject bestaat al lang, maar 

intussen is er ook een maatwerkklas voor leerlingen die vroeger naar de Erasmusschool van 
Renn 4 in de stad gingen. Er zijn daarnaast ook individuele maatwerkroutes in bepaalde 
situaties voor leerlingen. Op weg naar meer inclusief onderwijs zijn dit mooie 
ontwikkelingen. We hebben een externe projectleider voor deze programma lijn die ook op 
Win kier Prins voor deze programma lijn actief is. 
Een derde programmalijn die we in de subsidieaanvraag hebben opgenomen is de lijn: 
nieuwe lesdag. Dit is een lijn die rechtstreeks verband houdt met de doelen uit het 
strategisch beleidsplan. Het is een traject dat gaat leiden tot een indeling van de lesdag die 
het leren van de toekomst faciliteert. Vanuit ons strategisch beleid betekent dat er ruimte is 
voor maatwerk, de leerling meer regie heeft over eigen leren, keuzes moet maken en keuzes 
kan maken en daar ook op kan reflecteren. We werken toe naar zelfstandigheid, 
zelfredzaamheid en leerlingen die initiatief nemen. Dit wordt in het NPO geoefend en er 
wordt hard geleerd. Deze ervaringen kunnen en zullen gebruikt worden in het ontwerpen 
van de nieuwe lesdag die naar verwachting vanaf augustus 2023 van start gaat. Het NPO 
geeft mooie mogelijkheden om deze ontwikkeling te faciliteren met scholingsmogelijkheden 
en ruimte voor ontwikkeling. 

Zowel het NPO als de subsidie leerlingendaling helpen om het onderwijs toekomstbestendig te 

maken. Ze werken als een versneller en doordat het subsidietrajecten betreffen is er ook sprake 
van een urgentie, die er zonder deze regelingen minder was geweest. Dit geeft extra energie aan 
de ontwikkelingen en maakt dat er waarschijnlijk al meer gerealiseerd is van de doelen uit het 

strategisch beleidsplan, dan we zonder deze regelingen hadden gekund. We zijn goed op weg 
naar een mooie toekomst in lijn met onze eigen doelen. 
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Hoofdstuk 1: Onderwijs 

Het onderwijsaanbod
Het dr. Aletta Jacobs College verzorgt een breed onderwijsaanbod:

Praktijkonderwijs
Vmbo, alle leerwegen inclusief leerwegondersteunend onderwijs en leerwerktraject
Binnen het vmbo bieden wij de volgende sectoren aan: 

Produceren, installeren en energie 
Groen 
Economie en ondernemen
Zorg en welzijn 

Havo
Atheneum
Gymnasium

Enkele jaren geleden zijn er maatregelen genomen om het onderwijsaanbod ook in de toekomst haalbaar
en betaalbaar te houden. Hiervoor zijn de ontwikkelingen van de leerlingenaantallen cruciaal. 

Het onderstaande schema geeft een meerjarenoverzicht van de ontwikkeling van de leerlingenaantallen.

Schooljaar Totaal aantal Aantal nieuwe Aantal nieuwe Totaal aantal
leerlingen leerlingen klas leerlingen in nieuwe

klas 2 en hoger leerlingen
2015-2016 1.486 291 65 356 
2016-2017 1.490 295 53 348
2017-2018 1.463 259 48 307
2018-2019 1.422 281 43 324
2019-2020 1.490 287 138 425
2020-2021 1.456 289 35 324
2021-2022 1.420 292 19 311

Het aantal leerlingen in het schooljaar 2020/2021 is 24 lager dan in het schooljaar 2019/2020. De
afgelopen jaren werd ieder jaar een hogere krimp verwacht dan het werkelijk aantal aan het begin van
het nieuwe schooljaar. In 2021 is dat niet het geval. Er is sprake van incidentele krimp doordat er meer
leerlingen geslaagd zijn dan verwacht. Doordat het dr. Aletta Jacobs College de enige aanbieder van vo is
sinds de sluiting van de locatie Rehoboth, is er weliswaar sprake van krimp, maar ligt het leerlingaantal op
het niveau van 2018-2019.

De afname in leerlingenaantal heeft geen grote invloed gehad op de benodigde formatie, omdat de
afname zich verspreid over vele klassen voordeed. De coronamaatregelen hebben geleid tot een 
toename in formatie. Zo zijn er extra onderwijsassistenten aangetrokken om uitval van lessen te
voorkomen en zijn er extra docenten ingezet om het inhaalprogramma achterstanden vorm te geven.
De onderwijsassistenten worden ingezet tijdens de lessen van docenten die door quarantaine thuis 
online lessen verzorgen. Doordat de onderwijsassistent het klassenmanagement op school voor 
zijn/haar rekening neemt en er voor technische ondersteuning en de verbinding zorgt, kunnen de
lessen toch doorgaan en wordt verdere achterstand zoveel mogelijk voorkomen. December 2021
werden er 159,52 fte's regulier ingezet. Ultimo 2020 was dit nog 159 fte's. Het aantal ingezette 
reguliere fte's is met 0,52. gestegen. 
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Het onderwijsaanbod is in 2021 niet gewijzigd. In 2019 heeft het dr. Aletta Jacobs College samen met 

Winkler Prins, Noorderpoort en Alfa College een aanvraag voor een subsidie voor sterk techniekonderwijs 

ingediend en in 2021 hebben Winkler Prins en het dr. Aletta Jacobs College uitvoering gegeven aan het 

projectplan. Dat is in coronatijd best ingewikkeld gebleken, maar er wordt zo veel mogelijk wel uitgevoerd 

of verplaatst naar later in het jaar om zo binnen de corona maatregelen toch voortgang te boeken waar 

dat kan. 

In 2021 is het lesrooster aangepast in verband met corona en lockdowns. De lestijden zijn van lesuren van 

60 minuten naar 45 minuten gegaan. Ook in het schooljaar 2021-2022 hebben we deze lestijden 

gehandhaafd om zo ruimte te maken voor maatwerk en NPO activiteiten. Maatwerk ontwikkelen was één 

van de belangrijke doelstellingen uit het strategisch beleid. De coronasituatie en de doelstellingen uit het 

NPO hebben als katalysator gewerkt voor het ontwikkelen van maatwerk. De onderwijskundige 

ontwikkeling van de school heeft in 2021 vooral in het teken gestaan van online en fysiek lesgeven met 

veel en extra aandacht voor het welbevinden van leerlingen. In het aanbod maatwerk is nadrukkelijk 

ingezet op het inlopen van de ontwikkelingsvertraging bij leerlingen. 

1. Toetsing en examinering

In 2021 is er geëxperimenteerd met online toetsen tijdens de lockdown. Het online toetsen is lastig als

het gaat om het creëren van goede, valide af te nemen toetsen en vraagt nader onderzoek en scholing

van medewerkers. In het voorjaar van 2022 wordt er een proef uitgezet waarin een diverse groep

docenten verschillende producten op dit gebied gaat testen. In juni 2022 wordt dan het besluit genomen

voor welk systeem er op het dr. Aletta Jacobs College gekozen zal worden.

Er is in 2020 een visie op toetsen geformuleerd voor de gehele school. Deze visie wordt voor de 

deelscholen uitgewerkt in een toetsbeleid. 

Het examen in 2021 was opnieuw aangepast in verband met de coronasituatie. Examens konden meer 

gespreid (3 momenten) gedaan worden, leerlingen kregen een extra herkansing en mochten het cijfer van 

één van de examenvakken laten vervallen. Leerlingen kozen er veelal voor om in het eerste moment 

zoveel mogelijk examens te doen en veel leerlingen hadden hun examen afgerond na het tweede 

moment. Mogelijk heeft hierbij een rol gespeeld dat het derde moment laat in het schooljaar gepland was 

en de afwikkeling in de eerste week van de vakantie plaatsvond. Leerlingen hebben goed gebruik gemaakt 

van de mogelijkheid om het cijfer voor één vak te laten vervallen, deels hadden zij daarna via een (extra) 

herkansing het cijfer wel kunnen verbeteren. Er is maar beperkt gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. 

In het vmbo-bb en vmbo-kb is in 2021 het centraal schriftelijk en praktisch examen {CSPE) van de 

praktijkvakken geschrapt. Van het CSPE is een eindtoets binnen het schoolexamen gemaakt zodat 
aan de praktijkvakken zoveel mogelijk rechtgedaan is binnen het diploma van de leerlingen. 

In augustus 2021 is de examencommissie geïnstalleerd. De examencommissie. zal uitgroeien tot een 

belangrijke factor in de kwaliteitsborging van het (school)examen. De school zet in op een 
professionaliseringstraject van de leden van de examencommissie en dit gaat in 2022 van start. 

1.1. Cultuursubsidie 

Voor 2021 zijn geen aanvragen ingediend voor de subsidie Aletta Cultuurschool. Alle aandacht ging uit 

naar het primaire proces in verband met de corona situatie. 

1.2. Sectiebudgetten 

De sectiebudgetten zijn volgens begroting ingezet. 
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1.3. Ontwikkeling teams en ontwikkeling teamleiders/directeuren 
De team bijeenkomsten staan in het teken van samen leren en samen ontwikkelen. We zetten in op 

inzet van de scholingsmiddelen gericht op dit doel en op persoonlijke ontwikkeling. In 2021 hebben 7 
medewerkers een lerarenbeurs aangevraagd en toegekend gekregen. 

1.4. Prestatiebox 
In 2021 is het geld van de prestatiebox ingezet voor de doelen van het strategisch beleidsplan 2019-
2023. Het sectorakkoord vo is volledig verwerkt in de doelstellingen van het strategisch beleidsplan. 

In 2020 heeft een medewerker deelgenomen aan een scholing hoogbegaafdheid die aangeboden 
werd via het samenwerkingsverband. Er is een start gemaakt in 2021 met een beleid voor 
begeleiding van hoogbegaafdheid o.l.v. de hb-specialist. Daarin wordt een breder perspectief 
gehanteerd m.b.t. onderpresteren. Secties en teams maken gebruik van de mogelijkheid om 

gezamenlijk te leren en te professionaliseren. Secties worden aangemoedigd om een sectiedag te 
organiseren. Het gezamenlijk leren geldt ook voor het managementteam en de raad van toezicht. De 
leden van het managementteam van het dr. Aletta Jacobs College hebben een afgeronde 
schoolleidersopleiding of studeren daarvoor. De leden van het managementteam scholen met 
regelmaat en zorgen voor professionalisering via netwerken. Professionalisering is een vast 

onderwerp in functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. 

1.5.Taal 
Binnenkomende leerlingen in leerjaar 1 worden ieder jaar getest op dyslexie. Daar waar nodig wordt 
geadviseerd verder te testen en eventuele ondersteuning in te zetten. Verder kunnen hulpmiddelen 
ingezet worden volgens ons dyslexiebeleid. Naast de testen betreffende dyslexie wordt ook elk jaar een 

aantal testen afgenomen middels Diataal. Aan de hand van de uitslagen kan ook hierop extra 
ondersteuning geboden worden. Het taalbeleid op het dr. Aletta Jacobs College wordt verder vooral 
vormgegeven binnen de verschillende teams. Alle teams hebben bijvoorbeeld vaste momenten dat er 

gelezen wordt in de klas (de docent leest op dat moment ook). Andere voorbeelden binnen taalbeleid 
zijn: examentraining aan docenten, aandacht voor taal in toetsen en formats voor werkstukken. 

2. Examencommissie
De examencommissie is per 1 augustus 2021 in functie. De commissie bestaat uit de
examensecretarissen en van ieder niveau (bb/kb, mavo, havo/vwo) een examendocent. Deze
examencommissie heeft in hoofdzaak een rol in de kwaliteitsborging en - bewaking van het
(school)examen, zowel inhoudelijk als procesmatig.
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Hoofdstuk Il: Personeel 

1. Strategisch HRM

Het dr. Aletta Jacobs College beschikt over een strategisch HRM-beleid. Het bestaande 
uitgangspuntenbeleid wordt herschreven en geactualiseerd op basis van het vernieuwde strategisch 
beleidsplan. De school heeft te maken met demografische krimp en daardoor dalen de 
leerlingaantallen. Dit gegeven wordt jaarlijks meegenomen in het formatieplan waarbij de 
meerjarenbegroting als uitgangspunt genomen wordt voor de formatteruimte. De afgelopen 14 jaar 
is er nadrukkelijk ingezet op het behoud van een flexibele schil van medewerkers om de gevolgen 
van de leerlingendaling te kunnen opvangen. Het is duidelijk dat Oost-Groningen in ieder geval tot 
2030 te maken zal hebben met demografische krimp. Daarmee blijft het noodzakelijk om een 
flexibele schil van medewerkers te behouden. Dit betekent tevens een extra uitdaging op het gebied 
van kwaliteitsbehoud. Er worden daarom besluiten genomen op kwalitatieve en kwantitatieve 
gronden ten aanzien van formatie en behoud van flexibele schil. De voorspelde leerlingendaling tot 
2030 kan voor een aanzienlijk deel opgevangen worden door medewerkers die vertrekken in verband 
met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Daarnaast wordt er op het gebied van HRM 
samengewerkt met andere Oost-Groningse scholen in de Opleidingsschool Oost-Groningen. Ook 
werken de afdelingen HRM van Winkler Prins in Veendam en VO Eemsdelta uit Appingedam/Delfzijl 
samen op het gebied van HRM met als doel kwaliteitsbehoud en verbetering en verminderen van 
kwetsbaarheid. 

2. Professionalisering

111.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

In 2020 zijn er afspraken gemaakt met twee teamleiders over deelname aan een opleiding 
onderwijskundig leiderschap of een vergelijkbare opleiding. In 2022 start tenminste één teamleider
met een opleiding onderwijskundig leiderschap. Dit zou in 2021 van start gaan maar heeft door de
corona omstandigheden vertraging opgelopen. 

111.1.b Bevoegdheden: bindende afspraken met onbevoegde medewerkers Jaarlijks 
over de termijn waarbinnen de bevoegdheid behaald moet zijn 

In 2021 waren 2 onbevoegde medewerkers in vaste dienst. Er waren 18 onbevoegde medewerkers in 
tijdelijke dienst en er was 1 medewerke r onder-bevoegd in tijdelijke dienst. 

111.1. c Convenant leerkracht: check of de sc hool nog aan de functiemix jaarlijks 
percentages voldoet wordt u itgevoerd en waa r nodig wordt actie 
ondernomen 

Zoals met de M R ts afgesproken worden eens pe r twee jaa r de functiemixpercentages berekend. 
Wanneer niet meer aan de vereiste percentages wordt voldaan wordt er conform beleid een 
sollicitatieprocedure gestart. In 2021 heeft e r een procedure om de LC- en LD-ruimte in te vullen, 
p la atsgevo nden. 
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3. Informatie personeel

Hieronder is de informatie over het eigen personeelsbestand van het dr. Aletta Jacobs College 
ultimo 2021 schematisch weergegeven. 

A. Aantal werknemers in de organisatie:

Personeelsformatie per 31 december 2021 

Directie OP 
parttime fulltime parttime fulltime 

Mannen 0 1 32 32 
Vrouwen 0 2 63 15 
Totalen 0 3 95 47 

OOP Totaal 
parttime fulltime parttime fulltime 

11 17 43 50 
34 7 98 23 
45 24 140 74 

Ultimo 2021 werkt van het totaal aantal medewerkers 35% fulltime en 65% parttime. Ultimo 2020 
was dit respectievelijk 38% en 62%. De verhouding verschuift door de jaren heen iets richting 
parttime. 

Overzicht aantal medewerkers/aantal fte's per 31 december 2021 
aantal medewerkers aantal fte's 

2021 2020 2021 2020 

Eigen personeel 198 196 159 159 

Extern personeel 16 8 7 3 

Totaal reguliere inzet 214 204 166 162 

Ultimo 2021 is het aantal regulier werkzame fte's ten opzichte van ultimo 2020 met 4,29 fte's 
gestegen. De stijging van het aantal medewerkers/aantal fte's in 2021 ten opzichte van 2020 heeft 
als voornaamste oorzaak dat de school in 2021 meer interne medewerkers ingehuurd/ingezet op een 
groot aantal incidentele projecten. 

B. Leeftijdsopbouw

Directie 
mannen vrouwen 

20 jaar tot 25 jaar 0 0 
25 jaar tot 35 jaar 0 0 
35 jaar tot 45 jaar 0 0 
45 jaar tot 55 jaar 0 2 
55 jaar tot 60 jaar 0 0 

60 jaar tot 70 jaar 1 0 
70 jaar tot 75 jr 0 0 
Totalen 1 2 

Leeftijdsopbouw per 31 december 2021 

OP 

mannen vrouwen 

3 4 

15 22 

14 18 

13 15 

6 9 
12 10 

1 0 
64 78 

OOP Totaal 
mannen vrouwen mannen vrouwen 

0 
3 
7 
11 

5 
2 

0 

28 

3 3 7 
4 18 26 
10 21 28 

15 24 32 
4 11 13 

5 15 15 

0 1 0 
41 93 121 
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Eind 2021 vallen 55 medewerkers in de leeftijdsgroep 55 jaar en ouder. In deze leeftijdsgroep ligt ook 
met name de BAPO druk. Eind 2021 werd aan BAPO (Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen) 1,98 
fte uitgegeven. Door pensionering en vertrek neemt in de komende jaren het gebruik van BAPO 
verder af. Het aantal van 31 medewerkers valt in de leeftijdsgroep 60 jaar en ouder. Hiervan zijn 3 
medewerkers reeds gepensioneerd. Het pensioenfonds ABP biedt de mogelijkheid van 
keuzepensioen vanaf de leeftijd van 60 jaar. Door de ophoging van de AOW-leeftijd en ook de 
onzekerheid over de toekomstige indexering van pensioenen, is de verwachting dat het eventueel 
eerder met vervroegd pensioen ook opschuift. Het landelijk beeld is momenteel een 
pensioneringsleeftijd van 64 jaar. De verwachting is wel dat de komende jaren het aantal vacatures 
zal toenemen, maar er zal ook krimp in het leerlingenaantal zijn. 

C. Ziekteverzuim(%)

OP OOP Totaal 

leeftijd 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

20-24 jr 1,30 0,90 1,40 0,08 0,00 0,00 0,00 0,18 0,90 0,90 1,10 0,05 
25-34 jr 0, 90 1,00 1,70 5,06 1,10 0,30 0,10 0,10 1,00 0,90 1,50 4,12 

35-44 jr 4,90 3,40 1,40 3,69 9,50 3,20 0,70 2,59 5,70 3,30 1,20 3,38 

45-54 jr 4, 80 6,20 10,50 9,95 1,30 0, 80 2,10 3,60 3,30 3,70 6,60 7,35 

55-59 jr 10,30 3,70 4,80 2,77 19,0 6,10 0,30 0,23 11,40 4,40 3,40 1,97

60-65 jr 10,60 25,50 17,70 7,03 1,70 7,10 20,40 13,0 8,00 20,90 18,30 8,31 

66-70 jr 1, 70 52,20 49,50 2,08 9,00 0,80 54,20 0,00 4,20 27,90 53,10 0,65 

70-75 jr 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totaal 5,90 7,50 6,60 5,83 6,00 3,10 5,20 3,44 5,80 6,30 6,20 5,03 

Het ziekteverzuim in 2021 komt u it op 5,03%. Het landelijk gemiddelde ziekteverzu imcijfer voor het
onderwijs in het jaar 2020 was 5,4% voor het OP en 6,2% voor het OOP. De laatste jaren hebben we 
aandacht besteed aan het omgaan met ziekteverzuim en er is een verzuimtraining voor teamleiders 
en directie ingezet. Er is aandacht besteed aan het vroegtijdig signaleren en de bijbehorende 
gespreksvoering. Er zijn aangepaste en heldere ziektemeldingsprocedures in werking gesteld. Het 
z iekteverzuim is in 2019 (6,3%) gestegen, in 2020 (6, 2%) iets gedaald en in 2021 gedaald naar 
5, 03% . Het betreft voornamelijk langdurig verzuim. Het streven is om onder het landelijk 
gemidde lde u it te komen. 

l.b Stafdiensten: samenwerking op het gebied van personeel en
organisatie met school voor vo binnen de provincie 

Te r controle en ondersteuning van de salarisadministratie wordt zo nodig gebruikgemaakt van de 
diensten van een externe PSA-specialist, die bij één van de andere vo scholen in de provincie werkt
en ook controlewerkzaamheden bij collega-scholen doet. Daarnaast is e r doo r de vo scholen in de 
provincie een 'dag voo r het OOP' in het leven geroepen waar de DOP-medewerkers van de 
verschillende scholen elkaar ontmoeten en gebruik kunnen maken van het aanbod workshops en 
trainingen. 

Naast de samenwerking op het gebied van HRM en financiën wordt er door de drie scholen dr. Aletta
Jacobs College, Winkle r Prins en VO Eemsde lta gekeken op welke vlakken er nog mee r efficiëntie
voordeel gehaald of kwaliteitswinst geboekt kan worden doo r mee r samen te werken. En e r wordt
een soort intervisîeronde ontworpen waarbij de medewerkers van de verschillende diensten bij de
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drie vo scholen elkaar ontmoeten met als doel elkaar te leren kennen, van elkaar te leren en op zoek 

te gaan naar "laaghangend fruit" als het gaat om samenwerken. Samen hebben deze drie scholen 

een AFAS applicatiebeheerder aangetrokken via OGN. 
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111. Kwaliteit

Op het gebied van kwaliteit zijn de trajecten van eerdere jaren voortgezet en is er een 
kwaliteitsadviseur gezocht om de kwaliteitscyclus en de kwaliteitscultuur verder te versterken. De 
vacature leverde aanvankelijk geen geschikte kandidaat op en er is opnieuw geworven samen met het 
Dr. Nassau College en SG Vincent van Gogh uit Assen. Het doel is om samen twee kwaliteitsadviseurs 
in dienst te hebben die gezamenlijk de drie scholen bedienen en hiermee een klein netwerk vormen. 
Er is in het kwaliteitsbeleid ingezet op professionalisering van docenten, het aanpassen van de visie op 
PTA's in lijn met de adviezen van de Commissie Ten Dam en natuurlijk op de kwaliteit van de digitale 
lessen. Verder is er uitvoering gegeven aan de verschillende kwaliteitskalenders en ingezet op 
kwaliteitszorg binnen het NPO. 

11u 1 Alle indicatoren 'boven de norm' 

De inspectie van het onderwijs beoordeelt het onderwijs in alle afdelingen als volgt: 

Onderwijssoort Inspectieoordeel Toezichtarrangement 
Praktijkonderwijs Voldoende Bas isa rra ngement 
Vmbo basisberoepsgerichte leerweg Voldoende Basisarrangement 
Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg Voldoende Basisa rra ngeme nt 
Vmbo theoretische leerweg Voldoende Basisa rra ngeme nt 
Havo Voldoende Basisa rra ngeme nt 
Vwo Voldoende Basisa rra ngeme nt 

Dit oordeel is gebaseerd op de opbrengsten van de schooljaren 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020. 
De resultaten van het schooljaar 2020-2021 hebben geen invloed op het oordeel van de inspectie in 
2021. Pas bij de opbrengstenkaart van 2022 worden de resultaten van het schooljaar 2020-2021 
meegeteld. Hieronder is de opbrengstenkaart 2021 opgenomen. 

In oktober heeft er een online bestuursgesprek plaatsgevonden. De inspectie is terughoudend met 
regulier bestuurstoezicht in de corona periode. Als een bestuur aan de beurt is voor regulier 
bestuurstoezicht wordt dat a 11 een u itgevoerd a Is er redenen voor zijn. A Is er op voorhand geen 
zorgen zijn bij de inspectie, vindt er een online bestuursgesprek plaats. Als het online gesprek geen
redenen tot zorg geeft, zal de inspectie in 2021-2022 of 2022-2023 een afspraak maken voor een 
regulier bestuurstoezicht. Als er wel zorgen zijn, vindt dat eerder plaats. Naar aanleiding van het 
online bestuursgesprek in oktober is afgesproken dat de inspectie in 2021-2022 of in 2022-2023 een 
afspraak maakt voor een regulier bestuurstoezicht. In het voorjaar van 2021 heeft er wel een 
eendaags inspectiebezoek aan de deelschool mavo plaatsgevonden. Het ging hierbij om een bezoek
in het kader van een stelselonderzoek. De school krijgt een mondelinge terugkoppeling maar er is 
geen schoo l-specifiek rapport beschikbaar. In een stelselonderzoek gaat het erom dat op basis van 
een groot aa nta I bezoeken b ij een vo richting e r een la ndel ijk beeld van de kwalite it in deze 
schoolsoort ontstaat. In het voorjaa r van 2022 za l e r een stelselonderzoek bij de deelschool 
praktijkonderwijs plaatsvinden. De resu ltaten van het stelselonderzoek worden gepubliceerd in de 
Staat van het Onderw ijs. 
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Onderwijsresultaten 2022 
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Onderwijsresultaten 2022 
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Doordat vmbo B en K sinds het schooljaar 20/21 onder een ander 

brinnummer (25GM04} vallen, zijn de gegevens niet als 3-jaars gemiddelde 

beschikbaar. 
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Tevredenheid 
De uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken worden geagendeerd en besproken in bijeenkomsten. 
Zo wordt de ouder- en leerlingentevredenheid besproken tijdens klankbordbijeenkomsten van ouders en 
leerlingen en tijdens team bijeenkomsten. Waar nodig wordt er een aanpak afgesproken en uitgevoerd. 
Daar waar de tevredenheidsscore afwijkt van de benchmark wordt onderzoek gedaan naar de redenen en 
met leerlingen en ouders in de klankbordgroepen over de redenen en de verbeterpunten gepraat. Deze 
input wordt gebruikt om beleid en handelen zo nodig aan te passen. 

Uit gegevens van mei 2021 blijkt dat leerlingen hun gevoel van veiligheid op het dr. Aletta Jacobs College 
waarderen met het cijfer 9.3. 

Tijdens klankbordgesprekken met leerlingen is het thema veiligheid aan de orde gesteld. Dit heeft geen 
opvallende inzichten en opmerkingen opgeleverd. 

In oktober 2019 is het medewerkerstevredenheidsonderzoek afgenomen. Dit onderzoek vindt eens per 
drie jaar plaats en zal wederom plaatsvinden rond oktober 2022. 

Tevredenheid leerlingen: 
tevredenheid benchmark veiligheid benchmark 

vmbo b onderbouw 5,6 6,7 9,1 9,0 
vmbo b bovenbouw 6,4 6,7 9,8 9,8 

vmbo k onderbouw 6,3 6,5 8,8 9,1 

vmbo k bovenbouw 6,6 6,5 9,4 9,3 

vmbot 6,3 6,5 9,2 9,3 
havo 6, 3 6,5 9,6 9,4 
vwo 6,8 6,8 9,5 9,5 

Gemiddeld 6,3 6,6 9,3 9,3 

Klachten & bezwaren 
In 2021 zijn er 2 officiële bezwaren en klachten ingediend. Beide bezwaren zijn afgehandeld en
hebben niet tot aanpassing van besluiten geleid en hebben geen vervolg gekregen. 

De externe vertrouwenspersoon is in 2021 lOx gecontacteerd. 
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Hoofdstuk IV: Financiën 

Financiën 

Een belangrijke meerjarige doelstelling, ook opgenomen in de meerjarenbegroting 2020-2024, was de 

versterking van het eigen vermogen en de verbetering van de liquide middelen. Dit was voor de korte 

termijn van belang om mogelijke financiële risico's af te dekken van onder andere de versterkingsoperatie 

aardbevingen, daling van het aantal leerlingen door demografische krimp en de nog komende 

vereenvoudiging van de bekostiging. Op de langere termijn was vanuit het verleden versterking van het 

eigen vermogen en verbetering van de liquiditeit nodig omdat deze posten niet voldeden aan de eraan te 

stellen normen. In 2020 is vastgesteld dat het dr. Aletta Jacobs College financieel gezond is en de hierop 

gebaseerde kengetallen voldoen aan de eraan te stellen normen waaronder een liquiditeitsratio boven de 

75% (2021: 149%) en een solvabiliteitsratio 2 genormaliseerd boven de 30% (2021: 69%). 

Solvabiliteitsratio 1 nadert de norm van het ministerie (2021: 26%) 

De 4-maandprognose en de 8-maandprognose dienen als ijkpunt voor de gerealiseerde kosten ten 

opzichte van de geraamde bedragen. De uitkomsten kunnen indien nodig leiden tot aanpassingen in de 

dagelijkse financiële en operationele uitvoering. Een voorbeeld hiervan is het voorkomen van een hoog 

ziekteverzuim met als resultaat minder lesuitval en lagere vervangingskosten. 

Voor wat betreft verdeling van de financiële middelen over de diverse beleidsterreinen hanteert het dr. 

Aletta Jacobs College het principe van integrale afweging van de middelen. Op basis van de beginselen 

van 'goed bestuur' is de integrale afweging opgenomen in de reguliere planning en controle-cyclus van de 

school. Deze cyclus ziet er in het kort als volgt uit: uitgangspunt is het strategisch plan, jaarlijks vindt er 

een vertaling plaats van het strategisch plan naar de jaarplannen, de jaarplannen dienen a Is basis voor de 

voorjaarsnota, de voorjaarsnota fungeert als basis voor de begroting en de meerjarenbegroting, de 

uitvoering wordt gemonitord aan de hand van de 4 maand-, de 8 maand- en de jaarrekening. 

De 4 en 8 maandcijfers leveren weer input aan de jaarrekening en het jaarverslag. Tenslotte wordt het 

strategisch plan weer gevoed vanuit de jaarrekening en indien nodig wordt er bijgestuurd. 

Bedrijfsvoering 

De juridische status van het dr. Aletta Jacobs College is een stichting. Het dr. Aletta Jacobs College is een 

vo-school voor praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo en gymnasium. Statutair houdt de raad van toezicht 

toezicht op het college van bestuur als bevoegd gezag van de school. De zeggenschap van ouders en 

personeel is belegd in de medezeggenschapsraad. Het bestuur wordt ondersteund door een 

staforganisatie bestaande uit het bestuurssecretariaat, een afdeling financiën/control en 

personeelsadministratie, een afdeling HR, een afdeling ICT, een afdeling communicatie, een afdeling 

leerlingenadministratie, een afdeling roosterzaken en een afdeling facilitair/huisvesting. De 

bestuurder/algemeen directeur vormt met de directeur mavo, havo en vwo en de directeur vmbo en 

praktijkonderwijs het directieberaad. Met ingang van het schooljaar 2020-2021 is de directeur havo-vwo 

ook directeur van de mavo afdeling. Dit geeft een evenwichtiger verdeling in leerlingenaantallen en 

medewerkers over beide directeuren. De directeur vmbo en pro heeft aangegeven om per 1 januari 2022 

te stoppen. In 2022 zijn de taken van de directeur herverdeeld en is de directeur mavo, havo, vwo ad 
interim ook directeur van de afdeling vmbo en pro. Met het oog op een mogelijke organisatiewijziging is 

de ontstane vacature niet ingevuld. 

LO-zalen 

In 2021 is gebruikgemaakt van de gymzalen van het Kalkwijck-complex. Het gebruik van de vier zalen 

kost jaarlijks ca. {120.000,-. Bij het leerlingenaantal van september 2021 kunnen alle lessen gegeven 

worden tijdens en in de contractueel vastgelegde tijden en ruimten. In 2021 zijn er in verband met 

corona lokalen bij gehuurd en is er een oplossing gevonden door de docenten anders in te 

roosteren. Dit betekent dat LO-docenten anders over de teams verdeeld zijn. 
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Onderhoud 

Er is in 2021 uitvoering gegeven aan de werkzaamheden voortvloeiend uit het meer jaren 
onderhoudsplan (MJOP). Enkele vervangingen (schilderwerk en vloerbedekking) die i.v.m. de 

versterking uitgesteld waren zijn in 2020 deels opgepakt en deels afgerond in 2021. Het schilderwerk 
aan de buitenzijde van het gebouw is uitgevoerd. 

De vervanging van de vloerbedekking in de hoofdlocatie is lang uitgesteld. Het was logisch om eerst 
te verstevigen en daarna pas de vloerbedekking te vervangen. In de aanpak van de deelschool mavo 

is de vloerbedekking al vervangen. In de overige ruimten in deze locatie zal dat in de loop van 2022 

gedaan worden. 

Er zijn noodzakelijke investeringen gedaan in lokalen. In verband met de coronasituatie is er in 2020 

onderzoek gedaan naar de ventilatiesystemen door een specialist op dit gebied. De twee nieuwe 

gebouwen voldoen natuurlijk aan het actuele bouwbesluit en beschikken dus over een veilig 
ventilatiesysteem en het gebouw aan de Laan van de Sport 4 voldoet aan het bouwbesluit dat gold 

ten tijde van de bouw. Het systeem haalt verse lucht binnen en voert gebruikte lucht af en daarmee 

is het in corona opzicht een heel veilig systeem. 

Duurzaamheid 

In het kader van het scholenprogramma aardbevingen is er een toekomstpakket beschikbaar 
gekomen voor scholen. Het geld van het toekomstpakket is ingezet op duurzaamheidsmaatregelen. 

Zo is er in 2021 een nieuwe LBK (luchtbehandelingskast) geplaatst. Deze LBK voldoet aan de huidige 

duurzaamheidseisen en draagt zorg voor een goed binnenklimaat (norm Frisse Scholen B}. Ook zijn er 

in alle ruimten C02 meters aangebracht. Op enkele plekken in de school geven de meters aan dat het 

binnenklimaat nog beter kan. We hebben ons ten doel gesteld dat we ook hier continu de geldende 

norm Frisse Scholen B willen halen. Er wordt in de eerste maanden van 2022 doorgewerkt aan de 

verbetering en de in regeling van het systeem. 

In 2021 is de gehele binnenverlichting van de locatie Laan van de Sport 4 vervangen door LED 

verlichting. LED verlichting is een duurzame keuze en de kwaliteit van het licht in de ruimten is sterk 
verbeterd. 

Het binnenklimaat van de locatie Laan van de Sport 4 is ook verbeterd door de nieuwe 

buitenzonwering. Deze zonwering wordt automatisch ingezet maar kan desgewenst per lokaal 

handmatig bediend worden. 

In 2020 is het dak van de locatie praktijkonderwijs voorzien van zonnepanelen die voldoende stroom 

opwekken voor de locatie en de extra opgewekte stroom wordt door de hoofdlocatie gebruikt. Er is 

extra geïnvesteerd in een kabel die dit stroomtransport naar de hoofdlocatie mogelijk maakt. Helaas 

is het niet mogelijk om extra opgewekte stroom terug te leveren op het stroomnet in Hoogezand. De 
capaciteit daarvoor is niet aanwezig. Er worden in 2022 wel extra zonnepanelen geplaatst om het 

basis energieverbruik te verlagen en voorbereid te zijn op eventuele terug levering van stroom. Ook 

nemen we op deze manier als school onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om duurzaam 

energie op te wekken en verminderen we onze energetische footprint. Eventuele overcapaciteit 

willen we gebruiken voor laadpalen voor auto's en elektrische fietsen. 

In de zomer van 2021 is de deelschool mavo toekomstbestendig gemaakt. Er zijn grote aanpassingen 

gedaan om de deelschool in te richten voor het onderwijs van nu en de toekomst, met bijbehorende 

duurzaamheidsmaatregelen. Het is een hele lichte en frisse deelschool geworden met veel 

mogelijkheden voor differentiatie in het onderwijs en ruimte voor maatwerk. 
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Na de werkzaamheden, bouw en verbouwingen van de afgelopen jaren zijn alle locaties nu up-to
date, veilig, modern, fris en volledig geschikt voor het onderwijs van nu en de toekomst. Er is door 
een kleine groep medewerkers de laatste drie jaar ook in de zomervakanties heel hard gewerkt om 

de bouw, de verbouwingen en verbeteringen aan de gebouwen soepel te laten verlopen. Het pro 
team is verhuisd van de Van Heemskerckstraat naar het nieuwe gebouw aan de Laan van de Sport 6. 

De deelschool vmbo bovenbouw is in 2020 verhuisd van de tweede verdieping in het gebouw Laan 

van de Sport 4 naar het nieuwe gebouw Laan van de Sport 8. Het mavo team is de afgelopen jaren 
verhuisd van de Laan van de Sport naar de tijdelijke locatie aan de Erasmusweg en een jaar later 
weer terug naar de Laan van de Sport. In de zomer van 2021 heeft dit team hun deelschool weer in 
dozen gepakt en de deelschool leeg gemaakt voor de verbouwing. Na de zomer van 2021 kon dit 
team voor het laatst de dozen uitpakken in hun moderne en frisse deelschool. Er is veel flexibiliteit 

gevraagd van {en ingezet door) ondersteunende diensten (hoofd facilitair, conciërges, ICT
medewerkers) en de onderwijsteams van praktijkonderwijs en vooral mavo. Het is goed dat de 
locaties nu toekomstbestendig zijn en de energie weer volledig naar het onderwijs en de dagelijkse 

organisatie kan gaan. 

Deze investeringen zijn mogelijk gemaakt uit de subsidie voor het scholenprogramma aardbevingen 
en de regeling Suvis. 

Risico-inventarisatie 

Er heeft in november 2021 een risico-inventarisatie plaatsgevonden waaraan naast de bestuurder en 

de leden van de raad van toezicht ook de registeraccountant van HZG accountants heeft 

deelgenomen. De uitkomsten van de inventarisatie zijn weergegeven in onderstaand overzicht. De 

thema's zijn ingebracht door alle deelnemers. In een bijeenkomst hebben alle deelnemers bepaald 

hoe groot zij de kans achten dat het risico zich voordoet en vervolgens hebben alle deelnemers 

ingeschat hoe hoog het bedrag is dat er mee gemoeid is wanneer het risico zich voordoet. 

. .  ) 
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Risico-inventarisatie dr. Aletta Jacobs College november 2021

In een bijeenkomst van de raad van loezicht op 18 november 2021 is een herziene analyse 
uitgevoerd met belrekk ng tol de strategische nsico's van hel AJC. Daarbl/ Is in samenspraak
met de bestuurder een inschatting gemaakt van ontwikkelingen In hel onder wijs en de
maalschappij en het effect daarvan op het behalen van de doelstellingen van het AJC.

In 2017 Is de vorige an8'yse gemaakt en daarin kwamen veel risk:o's aan bod die verband 
hielden mei de huisvesting. De impact daarvan is in de afgelopen jaren sterk vennlnderd en
wordt om die reden niet langer als risico gezien. Andere risico's zijn juist groler geworden
bijvoorbeeld op het gebied van financiering en digitalisering.
a"chnJvlng van het ri.Jeo 
De omvq van de sdlool zorgt ervoor dat er voor (speclallstlsche)
functies met name in de bedl11fsvoemg geen vervanging In de
orgaJ1isatie beschikbaar Is,. 

Het leerlingaantal zorgt ervoor dat een breed aanbod niet langer
mogelijk is. 

Door geringe aantallon leerlingen per klas. schoolsoof1 of profi el Is do 
învloee1 van Individuele leei1lngen op de eildopbrengsl groot Daardoor 
I& « meer kans dat het baslsamangement In hel kwallteltstoezlcht vervall
op basis van lncldontote fact«en. 

Hot bekostlgjngsstelsel wljzfgl ton nadole van brede 
scholengemeeflschappen In pl attelandsgebieden doordat andere
indicaloren worden gebruikt voor de verdeUng van 
(achlerstands)micjdelen.

De omvang van de sctiool geeft bepe,tdngen In de aanllekklng�I
op de arbaidsmarkt wa.-dOOf te we nlg gckwallfteelfd person11el kan 
worden aangetrokken.

Als ge110lg van teke>rtkomlngen n het stetsel van dat avelligheid komen 
lessen te vervallen of gaan data 11-ioren. Datalekken. Imagoschade en
manclele schade kt.r1nè11 hel gevolg zijn.

Het onderhoud 11an het gebouw. mede In het Uc ht van de ve,dutlfZamlng
(gc1$loos). is kostbaarder dan geraamd. 

De stad Groningen heeft un aantrekkingskracht op INring&n, ouders 
en docenlfln waardoor kmipeffecten oplredef'I en docenlen vertrekti:en. 
Ook he eft de stad invloed op de financi11r1ng van de .zorgstructuur en de
110orzicn1ngen daarvoor. 

De 11oores A tol en mei E hebben de volgende beteken is

Kans
0 

A

D

D

D 

D

B

0 

Score Kans lmoact 

A Zeer klein < 50.000
B Klein 5�100.000 
C Gem!ddeld 100-500. 000 

Impact
8 

D

A

0

C

D

8

C

D Groot 500.000 • 1-000.000
E Zeeraruot >1.000.000

' 

De eerste plannen voor een nieuw bekostigingsmodel 2021 waren voo r het dr. Aletta Jacobs College
zeer ongunstig. De rekentool gaf een teruggang in bekostiging aan van 3,6%. Daarnaast lijkt ook het
model voor de nieuwe bekostiging voor lwoo en pro ongunstig u it te vallen voor het dr. Aletta Jacobs
College. Het meest recente rekenmodel vereenvoudiging bekostiging laat een teruggang van 3,4%
zien. Dit wordt gecompenseerd door een dunbevolktheidstoeslag waardoor de teruggang in
bekostiging uiteindelijk 1,2 % zal zijn. In de berekening dient ook nog meegenomen te worden dat
het dr. Aletta Jacobs College een extra vaste voet voo r de vestiging Laan van de Sport 8 zal 
ontvangen. Dat betekent dat pe r saldo de effecten van de vereenvoudiging bekostiging licht positief
zullen zijn. Naa r verluid is de dunbevolktheidstoeslag een structurele maatregel.
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Hoofdstuk V: Ondersteuning 

Algemeen (ondersteuningsprofiel/ activiteiten) 

Ondersteuningsstructuur en ondersteuning op niveau 1: 

Onder de basisondersteuning verstaan we het in het SWV afgesproken geheel van preventief en licht 

curatief handelen dat beschikbaar is voor alle leerlingen. Hiermee worden zowel de 

onderwijskundige als de leergebied overstijgende doelen bereikt. 

Rondom de basisondersteuning en ondersteuningsstructuur is er gewerkt aan de professionalisering 

van de begeleiding op leren, het bieden van meer maatwerk, flexibilisering van het onderwijs en het 

eigenaarschap van leerlingen hierin. Deze ontwikkeling wordt verstrekt door het strategisch beleid 

van de school en de gekozen aanpak van het NPO. 

Ondersteuning op niveau 2: aanvullende ondersteuning op groepsniveau 

Het handelen dat op groepsniveau kan worden ingezet voor leerlingen die aanvullend op het 

basisaanbod extra aanbod en aanvullende doelen nodig hebben. Op basis hiervan wordt het 

groepsplan ingevuld. Dit kan, na toekenning op schoolniveau, plaatsvinden met behulp van de inzet 

van ondersteuningsmiddelen die beschikbaar zijn binnen de scholen {het ondersteuningsbudget) 

aangevuld met middelen vanuit de school. 

Op basis van de evaluaties en inzet rondom NPO is zichtbaar geworden dat de ondersteuning op 

groepsniveau niet in alle deelscholen even sterk wordt ingezet. Dit wordt als aandachtspunt 

meegenomen voor 2022. Het ontwikkelen van maatwerk voor specifieke groepen met leerlingen 

heeft vanuit de ontstane coronasituatie meer aandacht gekregen. Deze ontwikkeling wordt versterkt 

door het strategisch beleid van de school en de gekozen aanpak van het NPO. 

Het ontwikkelen van maatwerk en passende leerroutes heeft met name een plek gekregen in: 

Het praktijkonderwijs, hierin is een start gemaakt met visieontwikkeling en het door 

ontwikkelen van aanbod rondom certificaten/verklaringen en diploma's; 

Het leerwerktraject, de trajectklas en de maatwerkklas waarbij leerlingen in plaats van een 
verwijzing binnen de school kunnen worden blijven ondersteund, waar nodig aangevuld met 
ondersteuning vanuit de gemeente; 

Rondom NT2, hierin is op basis van de ondersteuningsvraag gestart met aanvullende beleid 

en aanbod ontwikkeld. Hier wordt voor 2022 ook extra formatie aan toegevoegd om dit 
verder vorm te geven; 

Samenwerking en versterken van de doorgaande lijn po-vo. In het bijzonder voor leerlingen 
met een ondersteuningsbehoefte. Hiervoor is een werkgroep gestart met het po-bestuur 

Ultiem; 

Ontwikkelen van beleid en maatwerkaanbod rondom hoogbegaafdheid/talentontwikkeling 
binnen de deelscholen mavo/havo/vwo. Deels krijgt dit ook een plek in de afstemming in het 

kader van de po/va-overgang met Ultiem. 

Ondersteuning op niveau 3: aanvullende ondersteuning op individueel niveau 

Het handelen dat ingezet kan worden voor leerlingen die aanvullend op het basisaanbod extra 

aanbod en bijbehorende doelen nodig hebben. Dit wordt opgenomen in een 

ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit kan, na toekenning op schoolniveau, plaatsvinden met behulp 

van de inzet van ondersteuningsmiddelen die beschikbaar zijn binnen de scholen 

(ondersteuningsbudget) aangevuld met middelen vanuit de school. De doelen en bijbehorend 

handelen van het OPP worden als bijlage toegevoegd aan het groepsplan. Het handelingsdeel kan 

worden opgenomen in het groepsplan. In het OPP kan hiernaar worden verwezen. 
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Hierin is met name aandacht geweest voor: 

Vroegtijdige afstemming en beleidsontwikkeling tussen vso-pro waarbij meer vso-leerlingen 
dan voorheen niet meer worden geplaatst binnen het vso, maar waar mogelijk binnen het 
praktijkonderwijs om zo thuisnabij als mogelijk onderwijs te bieden. 
Afstemming met po-besturen rondom de p/vo-overgang in het gezamenlijk bepalen van de 
beste plek om waar mogelijk leerlingen thuisnabij te kunnen schakelen en een plek te bieden 
op het dr. Aletta Jacobs College; 

Afstemming met de gemeente rondom de samenwerking om meer leerlingen zo preventief 
mogelijk te kunnen begeleiden als er meer nodig is dan onderwijsondersteuning. 

Deze ontwikkeling wordt versterkt door het strategisch beleid van de school en de gekozen aanpak 

van het NPO binnen de school en de gemeente Midden-Groningen. 

Algemeen (ondersteuningsprofiel/ activiteiten) 

Er is een start gemaakt met de evaluatie van het ondersteuningsprofiel. Aanleiding hiervoor was de 

nieuwe meting van de basisondersteuning die is uitgevoerd voor het Samenwerkingsverband 

Passend Onderwijs. De metingen van alle deelnemende scholen in het Samenwerkingsverband zal 

het Samenwerkingsverband komend jaar gebruiken als basis voor het ondersteuningsplan voor het 

SWV en de bijstelling van het ondersteuningsprofiel voor het dr. Aletta Jacobs College. 

De evaluatie en bijstelling van het ondersteuningsprofiel van de school laat zien dat op veel gebieden 

ontwikkeling heeft plaatsgevonden in het door ontwikkelen en professionaliseren van de 

ondersteuning in de school. Dit vanuit de ontwikkelingen rondom o.a.: 

Maatwerktrajecten voor leerlingen die niet voldoende profiteren van het 
ondersteuningsaanbod van de school en door samenwerking tussen gemeente en onderwijs 
zicht houden op een vo-diploma 
Het ontwikkelen maatwerktrajecten binnen het dr. Aletta Jacobs College om leerlingen zo 
thuisnabij mogelijk onderwijs te kunnen bieden; 

Ontwikkeling van beleid en maatwerk rondom hoogbegaafdheid/talentontwikkeling en NT2. 
Betere afstemming en beleidsontwikkeling tussen vso-pro waarbij meer vso-leerlingen dan 
voorheen niet meer worden geplaatst binnen het vso, maar waar mogelijk binnen het 
praktijkonderwijs. 

Starten met het evalueren en professionaliseren van de schoolbrede afspraken en werkwijzen 

rondom ondersteuning, monitoring, evaluatie en interne rapportages hiervan. 

Passend onderwijs 

De inrichting van ons passend onderwijs is in lijn met het ondersteuningsplan van het 

samenwerkingsverband passend onderwijs en het ondersteuningsprofiel van de school. We zijn 

volop in ontwikkeling richting meer inclusief onderwijs. 

Bij het thema passend onderwijs wordt een toelichting gegeven op de volgende twee onderwerpen: 

l. Doelen Passend Onderwijs

De doelen in het kader van passend onderwijs waarvoor de middelen vanuit de lumpsum zijn
uitgegeven. 1 n 2021 ontvangt de school geen bekostiging passend onderwijs meer via de lumpsum.

De vroegere lwoo-bekostiging en de pro-bekostiging lopen nu via het Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs {SWV). Deze middelen in de lumpsum zijn in 2021 ingezet ten behoeve van de

doelen in het kader van passend onderwijs waarvoor de middelen vanuit het SWV zijn uitgegeven.
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In 2021 is { 1.513.449,- ontvangen vanuit het SWV. Deze middelen zijn ingezet voor de volgende 
doelen: 

• De doelstellingen zoals beschreven in het schoolondersteuningsprofiel van onze school;
• Klassenverkleining in o.a. vmbo, praktijkonderwijs en het in stand houden van een breed aanbod

van de profielen;
• Maatwerktrajecten voor leerlingen die niet voldoende profiteren van het

ondersteuningsaanbod van de school en door samenwerking tussen gemeente en onderwijs

zicht houden op een va-diploma;
• Het ontwikkelen van maatwerktrajecten binnen het dr. Aletta Jacobs College om leerlingen zo

thuisnabij mogelijk onderwijs te kunnen bieden;
• Ontwikkeling van beleid en maatwerk rondom hoogbegaafdheid/talentontwikkeling en NT2.

Hiervoor zijn de extra middelen ingezet die we hiervoor hebben ontvangen vanuit het SWV;
• Betere afstemming en beleidsontwikkeling tussen vso-pro waarbij meer vso-leerlingen dan

voorheen niet meer worden geplaatst binnen het VSO, maar waar mogelijk binnen het
praktijkonderwijs.

2. Samenwerking met derden

De genoemde doelen worden niet alleen op school gerealiseerd maar ook in samenwerking met de

onze stakeholders. De voornaamste stakeholders zijn:
• Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Groningen Ommelanden (20.02) met daarbij de:

o Algemene Ledenvergadering (ALV) met daarin de bestuurlijke afvaardiging van de 

deelnemende scholen;
o Het sub-regionale besturenoverleg zuidoost: hierin worden de hoofdlijnen vanuit de ALV

uitgewerkt door de betreffende schoolbesturen;
o Het directeurenoverleg zuidoost waarin de beleidsvoornemens vanuit de ALV en het

regionale besturenoverleg worden uitgewerkt door de betreffende schoolbesturen;

o Het provinciaal bestuurlijk overleg rondom de toekomst pro en vso;
o Het Expertise- en Consultatieteam (ECT) dat ondersteuning verleent bij complexe

ondersteuningsvraagstukken;
o Het Task Force-overleg met o.a. leerplicht, Kwartier Zorg & Welzijn en de gemeente

rondom complexe ondersteuningsvragen.
• Periodiek overleg met de wethouders en de beleidsmedewerkers van de gemeente Midden

Groningen en het schoolbestuur en/of directie;
• Het LEA- overleg tussen de gemeente Midden-Groningen en de schoolbesturen;
• Het OOGO-overleg tussen gemeenten en schoolbesturen. Sinds 2020 is dat via de sub regio

zuidoost georganiseerd.
• Provinciaal overleg actieplan Covid.

In maart 2021 is in overleg met het gemeenten, de arbeidsmarktregio, het SWV en de scholen
het actieplan Covid vastgesteld. Hierin is de gezamenlijke aanpak en afstemming onderwijs

gemeenten-arbeidsmarkt vastgesteld op de actielijnen:

o Activiteit 1 Leerontwikkelcentra 0-100:
Leren, leven en werken vanuit een algemene voorziening voor inwoners met een afstand tot de
arbeidsmarkt.

o Activiteit 2 Arbeidstoeleiding:
Versterken van route arbeid pro/vso/entree en verbreden naar mbo-gediplomeerden.
o Activiteit 3 Doorstroom:
Versterken/verbeteren van de doorstroom binnen de onderwijsketen.

Bij de uitwerking van de programmalijnen worden de scholen actief betrokken. 
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Hoofdstuk VI: Organisatie 

Het dr. Aletta Jacobs College is een brede scholengemeenschap met zes deelscholen op drie locaties. 

De locaties vormen samen een onderwijscampus. Iedere deelschool heeft een eigen teamleider die 

onderwijskundig leider is en verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de deelschool. Het 

organogram van het dr. Aletta Jacobs College: 

Or1■nogram dr. Aletta Jacobs Colle1e 
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--!Administratie 

In 2021 is er besloten om een organisatieonderzoek te laten plaatsvinden. Bureau Berenschot heeft het 

onderzoek uitgevoerd en heeft advies u itgebracht over de meest passende inrichting van de organisatie 

voor de toekomst. Hierbij is gekeken naar de kernwaarden en het strategische beleid van de school, 

dalende leerlingenaantallen, de huidige stafbezetting en de opgaven waar de school de komende jaren 

voor staat. Het advies toekomstbestendige organisatie inrichting is een ontwerpvariant waarbij er een 

bestuurder/algemeen directeur, één directeur onderwijs en een directeur bedrijfsvoering is. De 

aansturing van de ondersteunende diensten is in handen van de directeur bedrijfsvoering. De directeur 

bedrijfsvoering heeft ook de rol van hoofd financiën/controller. D it model draagt bij aan efficiëntie en

vermindert de kwetsbaarheid van de onderwijs ondersteunende diensten. 1 n januari 2022 is e r een 

voorstel voorgelegd aan de MR om de organisatie in lijn met het advies van Berenschot aan te passen. 

Huisvesting 

De school beschikt over drie locaties aan de Laan van de Sport. Aan de laan van de Sport 6 wordt 

praktijkonderwijs verzorgd en aan de Laan van de Sport 8 onderwijs voor een deel van de vmbo

bovenbouwleerlingen. Alle overige onderwijssoorten en lessen worden verzorgd op de (hoofd)locatie 

aan de Laan van de Sport 4. Evenals in voorgaande jaren heeft het Noorderpoort zijn rechten op het 

eigendom van ca. 900 m2 binnen de locatie Laan van de Sport ingezet voor volwasseneneducatie. 
Alle schoolgebouwen z ijn aardbevingsbestendig en ingericht op het onderwijs van nu en de

toekomst. 
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ICT 

1 Vl.a I Stimuleren Bring You r Own Device (BYOD) 

Het dr. Aletta Jacobs College heeft de laatste vijf jaren ingezet op het stimuleren van Bring You r Own 
Device. Door de coronasituatie met verschillende lockdowns de laatste jaren is het aantal leerlingen dat 
de beschikking heeft over een eigen device sterk gestegen. De lockdown perioden hebben het dig itale 
onderw ijs een boost gegeven. Met hu lp van de computerbank konden alle leerlingen thuis over een 
device beschikken en zo thuis goed online werken. Steeds mee r leerlingen brengen ook na de lockdown 
een eigen device mee naa r school. De docenten hebben door de u itzonderlijke situatie ook heel snel 
geleerd hoe er digitaal op afstand lesgegeven kan worden. Vlak voor de kerstvakantie werd er opnieuw 
een lockdown afgekondigd. Op dat moment was onduidelijk hoe lang de lockdown zou duren. E r is 
daarom in deze laatste schoolweek van het jaar vooral voorbereid op online-lesgeven. Er is snel 
geïnventariseerd welke leerlingen nog niet over een eigen device beschikten. De afdeling ict heeft heel 
snel met de computerbank geschakeld en alle leerlingen konden na de kerstvakantie zo nodig ook thuis 
aan de slag en de online lessen volgen. Er zijn online vragenuren ingesteld waarin ICT-coördinatoren de 
docenten geholpen hebben met hun vragen en ontwikkelingsvraagstukken. Met name het online-toetsen 
vraagt verder onderzoek en nadere uitwerking. D it wordt in het voorjaar van 2022 opgepakt. 

Zo lang nog niet iedere leerling de beschikking heeft over een eigen device dat hi
j
/zij mee kan brengen 

naar school, kunnen docenten gebruikmaken van klassensets iPads die uitgeleend worden vanu it een 
d aa rvoo r i ngerichte ruimte op de eerste ve rd iep ing. Het beheer van de iP ads is in handen van de afde I i ng 
ICT en een vrijwilliger. Dit schooljaar zijn er verschillende iPads naar teams gebracht om leerlingen die 
thuis verbleven in verband met quarantaine of vanwege een kwetsbare gezondheid toch mee te kunnen 
laten doen in de les. Dit gebeurde veelal doordat een andere leerling die in de klas op school aanwezig 
was een verbinding met de leerling thuis maakte. 

Er is door de afdeling ICT uitgegeven volgens de begroting. De geplande vervanging van switches en 
accespoints in de locatie Laan van de Sport 4 is vertraagd door leveringsproblemen en andere prioritering. 
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Hoofdstuk VII: Veiligheid 

Veilige huisvesting 

J l.c 1 Aardbevingen: verbouw Laan van de Sport 4 12021 

De laatste drie jaren is er gebouwd en verbouwd om de gebouwen van het dr. Aletta Jacobs College 
veilig te maken. Het praktijkonderwijs is in de zomer van 2020 in een geheel nieuw, modern en veilig 
(aardbevingsbestendig) schoolgebouw aan de Laan van de Sport 6 getrokken. Het team vmbo 
bovenbouw heeft een nieuw modern, aardbevingsbestendig semipermanent gebouw aan de Laan 
van de Sport 8, waarin alle lessen met uitzondering van PIE-lessen en Zorg & Welzijn lessen 
plaatsvinden. Het hoofdgebouw (Laan van de Sport 4) is in de zomer van 2020 versterkt en in de 
zomer van 2021 (met de laatste aanpassingen voor Zorg & Welzijn en mavo) gereed gekomen. 

Er is in 2021 uitvoering gegeven aan de periodieke acties uit het veiligheidsplan. 

De laatste jaren wordt digitale veiligheid een steeds belangrijker onderwerp in de school. Er is in 
toenemende mate sprake van verdacht dataverkeer en dat vraagt een goede firewall. In december 
2021 is er een nieuwe firewall met meer capaciteit aangeschaft. De ICT-groep houdt zich steeds bezig 
met mogelijke verbeteringen als het gaat om cyberveiligheid. Zo is de casus ROC Mondriaan (waar 
gegevens gehackt/gegijzeld waren) uitgebreid besproken in het ICT-overleg. Er is aan de hand van de 
aanbevelingen van het bestuur van dit ROC gekeken wat het dr. Aletta Jacobs College zou kunnen 
doen om het risico te verminderen. Dat heeft geleid tot het besluit om een externe partij {niet uit het 
onderwijs) een audit te laten doen. Daarnaast wordt er een tweewegverificatie ingevoerd voor het 
officepakket. 

Wet bescherming persoonsgegevens en AVG 

In 2021 was er wederom maandelijks overleg gepland voor de werkgroep dataveiligheid bestaande 
u it de security officer, een systeembeheerder en de bestuurder/algemeen directeur. Deze werkgroep 
heeft zich o.a. gericht op bewustwording onder de medewerkers, het screenen en inrichten van de 
computersystemen en netwerken met het oog op de wetgeving, de dataveiligheidsaspecten aan het 
online lesgeven en dig itaal toetsen. Dit overleg heeft minder frequent plaatsgevonden dan gepland 
in verband met de coronas ituatie. 

De procedure voor het registreren, melden en afhandelen van datalekken is al in 2017 in werking 
gegaan. Eind januari 2019 zijn alle medewerkers van het dr. Aletta Jacobs College op scholing 
geweest m.b. t . dataveiligheid. De komende jaren zullen we de procedures verder aanpassen zodat 
het in lijn is met de AVG. De school heeft daarbij ondersteuning van Brin/Your Safetynet en vraagt de
externe functionaris gegevensbescherming toezicht te houden op de voortgang en om gevraagd en 
ongevraagd te adviseren. In 2021 stond het verder invullen van de autorisatie matrix in het systeem 
van Your Safetynet op de planning. Door de lockdowns, de gevolgen van het corona-onderwijs en het 
ontwikkelen van een NPO plan is dat onvoldoende gerealiseerd. Dit onderwerp moet in 2022 weer 

opgepakt worden. 

De school maakt gebruik van het systeem Zivve r als extra beveiliging voor het mailverkeer. De
medewerkers die met het systeem werken hebben daarvoor een online training ontvangen. 

In 2021 is 1 data lek geconstateerd. In dit geval was e r geen aanleiding om melding te doen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. 

Sociale veiligheid 

Op het gebied van de sociale veiligheid hebben zich mee r vraagstukken voorgedaan. Dat heeft te 
maken met het feit dat klassensettingen doorbroken zijn door de coronasituatie en leerlingen ook
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minder gesocialiseerd zijn gedurende de afgelopen twee jaar met online onderwijs. Naast dit 

gegeven bestond er bij het bestuur en de directeur met ondersteuning in portefeuille behoefte om 

met de gemeente (afdeling openbare orde en veiligheid) te spreken over wat school en gemeente 

inzake veiligheid van elkaar mogen verwachten. Dit gesprek is in november 2021 opgestart en leidt 

naar verwachting tot een proces en uiteindelijk convenant waarin de rollen, de 

verantwoordlijkheden en de wijze van afstemming en overleg zijn opgenomen. 

De school kent een klokkenluiders regeling en integriteitsbeleid. Overtredingen en 

onregelmatigheden worden aangepakt. In 2021 heeft zich een geval van grensoverschrijdend gedrag 

voorgedaan. De zaak is door een externe instantie onderzocht en het bestuur heeft een beslissing 

genomen in het belang van de sociale veiligheid op school. 
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Hoofdstuk VIII: Samenwerking 

Samenwerking met andere scholen 

Er wordt door het dr. Aletta Jacobs College samengewerkt met andere vo-scholen in het 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV-GO 20.02), de opleidingsschool Ommelanden en 

het platform vo-mbo. In het laatste overleg is het onderwerp "krimp en herontwerp" een vast 

agendapunt. 

Er wordt met Winkler Prins Veendam samengewerkt op het gebied van Sterk Techniek Onderwijs 

(STO). Bij de planvorming zijn de ROC's van het Alfa College en Noorderpoort betrokken. 

Het dr. Aletta Jacobs College en Winkler Prins Veendam hebben een subsidieaanvraag 

leerlingendaling gedaan. In september 2021 werd duidelijk dat de subsidie is toegekend. De subsidie 

wordt o.a. ingezet voor een onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden van de scholen in 

Veendam en Hoogezand. De aandacht die het NPO vraagt en de coronasituatie hebben het beoogde 

traject iets vertraagd, maar de realisatie van het plan gedurende de looptijd van de subsidie is niet in 

het geding. 
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Hoofdstuk IX: Maatschappelijke thema's 

A. NPO, subsidie achterstanden IOP, subsidie extra hulp voor de klas (EHVK)

2021 was een jaar waarin er veel incidentele middelen beschikbaar kwamen voor het verhelpen van 

ontwikkelingsachterstanden en om een ontwikkeling naar de toekomst op gang te brengen. Om in 

beeld te krijgen waar onze leerlingen stonden na een jaar corona-onderwijs hebben we een 

vragenlijst uitgezet onder onze leerlingen en hun ouders. De uitkomsten van beide vragenlijsten 

bleken vrijwel identiek. Er was heel beperkt sprake van ervaren cognitieve ontwikkelingsachterstand 

en het welbevinden was in algemene zin op orde. Meer specifiek waren er in iedere klas wel 

leerlingen die grotere problemen ervaren dan voor de corona periode. Ouders zagen dit ook. Het 

beeld werd ook in de leerlingenbesprekingen in de deelscholen herkend. 

De eerste subsidie achterstanden IOP is ingezet op het wegwerken van ervaren cognitieve 

ontwikkelingsachterstanden. 

Er hebben 829 leerlingen deelgenomen aan 6 verschillende thema's en aan individueel 

gericht onderwijsaanbod. Deze activiteiten vonden veelal plaats in de middag nadat de 

gewone lesdag beëindigd was. 

Ook tijdens de lockdown zijn deze extra onderwijsactiviteiten doorgegaan. Leerlingen 

werden via hun mentoren gewezen op het extra aanbod en hebben veel gebruikgemaakt van 

deze mogelijkheid. 

Deze extra onderwijsactiviteiten zijn begeleid door eigen medewerkers en er is extern 

geworven voor bekwame medewerkers. 

Er is extra examentraining aangeboden. Ook van dit aanbod is veel gebruik gemaakt door 

leerlingen. De ervaringen met de extra examentraining is zo goed, dat ook voor schooljaar 

2021-2022 een dergelijk aanbod gerealiseerd is. 

De subsidie extra hulp voor de klas (EHVK) is ingezet om extra onderwijsassistenten aan te trekken. 

Deze onderwijsassistenten hebben er samen voor gezorgd dat lessen door konden gaan ook 

als een docent in quarantaine of met lichte klachten thuis zat. 

De docenten gaven online les en de onderwijsassistenten zorgden voor een goede verbinding 

en begeleiding in de klas op school. 

Wanneer er een les uitviel, omdat een docent ziek was hebben de onderwijsassistenten 

ervoor gezorgd dat leerlingen met begeleiding van de onderwijsassistent door konden gaan 

met hun taken uit lt's Learning en dat ook het leesonderwijs doorgang vond. 

Er is een extra conciërge aangetrokken om mee te helpen de hygiënemaatregelen zo goed 

mogelijk uit te voeren. Dit vanwege de extra druk op de conciërges. Veel openbare 

gebouwen en ook de winkelcentra waren gesloten en de school bleek een plek met 

aantrekkingskracht te zijn, omdat het leven daar wel enigszins gewoon leek te zijn. Dit was 

m.n. voor leerlingen die op het mbo zitten en niet naar school mochten een reden om tijdens

pauzes naar het schoolplein van het dr. Aletta Jacobs te komen. Daarnaast waren er ook

anderen die graag de school binnen wilden, omdat ze blijkbaar ergens anders niet terecht

konden. Gedurende een groot deel van het jaar waren ouders fysiek niet welkom op school

en ouders werd verzocht via telefoon of mail contact met de school op te nemen. Niet alle

ouders begrepen dat en regelmatig kwamen er toch ouders naar school. Dit alles heeft extra

inzet gevraagd naast een diplomatieke houding van de conciërges.

De subsidie NPO 

Begin 2021 kwam de minister van OCW met het Nationaal Programma Onderwijs, een meerjarig, 

ambitieus programma en bijbehorend budget voor scholen om te werken aan duurzame 

kwaliteitsverbetering binnen het onderwijs en om achterstanden bij leerlingen weg te werken. 
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School scan 

Voor de zomervakantie van 2021 is gestart met een schoolscan vanuit een schoolbrede focus. Hierbij 

is onderzocht: 
• Of en welke onderwijsvertraging zichtbaar was;
• Welke ondersteuningsbehoefte leerlingen hebben;
• In hoeverre er met het NPO-plan aangesloten kon worden bij de ontwikkelingen in de school

(het strategisch beleid en kwaliteitsbeleid).

Hiervoor is o.a. gebruikgemaakt van data vanuit ons leerlingvolgsysteem (m.n. cijferoverzichten en 

Stand van Zaken-bestanden), informatie uit de deelscholen rondom o.a. verzuim, 

onderzoek naar welbevinden van leerlingen met een vragenlijst vanuit ELO en de gegevens vanuit de 

Dia-toetsen. Waar dit mogelijk was, is dit meerjarig in beeld gebracht. Op basis van de schoolscan zijn 
er meerdere gesprekken geweest met de deelschooldirecteuren en is in de deelschoolteams gewerkt 

aan de vertaling van de uitkomsten van de schoolscan naar een plan van aanpak binnen de 

deelscholen. 

Hoofdlijnen vanuit de schoolscan 

Vanuit deze analyse binnen het dr. Aletta Jacobs College komt naar voren dat leerlingen en ouders 

aandacht vragen voor het 'leren leren' en het 'aansluiten bij de ontwikkeling van de leerling'. 

Hiervoor zijn bij het strategisch beleid de volgende drie speerpunten benoemd: 

1. Kwaliteit: kwaliteitsbewust handelen als basis voor het aansluiten bij de leerontwikkeling;

2. Onderwijsvertraging en leren leren: ontwikkeling van eigenaarschap op leren;

3. Welbevinden/ondersteuning: ontwikkeling van leerlingen gaat verder dan leren.

Inhoudelijke lijn 

Op basis van de geformuleerde uitgangspunten is de lijn om tijd voor maatwerk te genereren 

doorontwikkeld. We gaan uit van een regulier aanbod in lessen van 45 minuten en er is ruimte voor 

maatwerk gedurende de lesdag in de zogeheten maatwerkuren. Maatwerk gebruiken we als 

verzamelterm voor alle activiteiten die we inzetten vanuit zowel de ruimte die vanuit het 45 minuten 

rooster ontstaat, NPO-activiteiten en andere regelingen (o.a. passend onderwijs, 

achterstandenbeleid) om zoveel mogelijk op maat de leerlingen te helpen. 

Het verkorten van de lestijd creëert: 

a. ruimte aan onderwijstijd om vanuit maatwerk aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van

leerlingen;

b. extra onderwijsmogelijkheden;

c. een verbreding van het ondersteuningsaanbod.

Activiteiten 

Aletta/keuze-uren 

Kwartiertjes 

NPO 

Passend onderwijs 

Vorm 

Maatwerkruimte binnen het rooster 

Flexibilisering van de reguliere 

onderwijstijd op basis van het inkorten 

van de lessen (van 60 naar 45 min). 

Aanvullende activiteiten op basis van 

extra team formatie NPO. Als grondslag 

hiervoor is vastgesteld dat voor alle 

aanstellingen van 0,5 > 2 uur extra aan 

het team wordt toegekend. 

Aanvullende onderwijs 

ondersteuningsactiviteiten 

Formatie/budget 

Vanuit reguliere formatie/taakuren 

Vanuit reguliere formatie/taakuren 

Na een toets op het benutten van de inzet 

binnen het taakbeleid kan er een tijdelijke 

uitbreiding op basis van NPO-middelen 

plaatsvinden. Een TUB bij een volledige 

aanstelling is overleg nodig met een 

directeur. 

Op basis van beschikbare formatie passend 

onderwijs (ondersteuningsprofiel) 
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Soorten maatwerk 

Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt in de interventies die binnen maatwerk kunnen worden 

ingezet. 

NBl: Bij het in kaart brengen van de activiteiten is er de check gedaan of activiteiten evt. ook onder 

de subsidie leerachterstanden kunnen vallen. 

NB2: Bij het in kaart brengen van de activiteiten is de check gedaan of activiteiten ook onder de inzet 

van NPO-middelen van de gemeente kunnen vallen. 

NB3: Blijkt dat op basis van het totaalbeeld op schoolniveau dat de al gemaakte keuzes in toedeling 

niet passen binnen de taakverdeling, de ondersteuningsbehoefte de koppeling met effectieve 

interventies, roostering of de verantwoordingmoet dit gedurende het jaar (per periode) aangepast 

worden. 

Betrokkenheid MR 

Nog voor de zomervakantie heeft de MR ingestemd met een voorstel van de bestuurder om een deel 

van het budget in te zetten voor team budget m.b.t. inzet achterstanden en welbevinden en extra 

formatie voor onderwijsondersteuning. De MR heeft op 6 oktober 2021 ingestemd met het 

schoolprogramma NPO met daarin o.a. de inzet op interventies binnen de school en de deelscholen. 

Deze interventies zijn gekoppeld aan de menukaart van het ministerie. De inzet van de beschikbare 

middelen was ook onderdeel van dit NPO-plan. 

Soorten interventies + besteding van middelen in 2021 

Elke interventie is beschreven in een aanvraag, moniforings- en verantwoordingsmodel die 

gekoppeld is aan de menukaart, de pijlers uit het schoolprogramma en het strategisch beleid van de 

school. Op basis van de analyse, het schoolprogramma en de interventies is er in elke deelschool een 

deelschoolprogramma gemaakt. 

Resultaten 2021 

Hieronder een overzicht van de diverse interventies gekoppeld aan de menukaart met daarbij de 

gemaakte kosten. In 2021 is voor een deel gebruikt in de aanloop om een start te maken met het 

NPO en de inrichting van maatwerk en NPO-uren. De behaalde resultaten in 2021 zijn dan ook nog 

beperkt. Een deel van de interventies is, daar waar mogelijk, gefinancierd uit andere Covid-19 

gerelateerde subsidie en uit andere financieringsbronnen. Dit is gedaan om het NPO-budget zo 

weinig mogelijk uit te putten om het budget daardoor zo lang mogelijk te kunnen blijven gebruiken. 

Een aantal interventies die in 2021 uit andere middelen dan het NPO-budget betaald konden 

worden, lopen door in 2022 en zullen dan wel ten laste gebracht moeten worden van het NPO

budget. In 2021 is voor een totaalbedrag van€ 180.300,- aan NPO-budget ingezet. 

A) Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen kennis en

vaardigheden bij te spijkeren:

B) Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren:

C) Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen:

D) Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen:

E) (Extra) inzet van personeel en ondersteuning:

Inzet team budget (fte) en uitbreiding Op basis van de schoolscan is er in de deelscholen en 

onderwijsondersteunend personeel schoolbreed ingezet aan extra personeel om de €102.207 
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uitbreiding onderwijs en ondersteuning te kunnen 

realiseren. 

F} Faciliteiten en randvoorwaarden:

Materiele kosten 
Dit betreft hoofdzakelijk uitgaven aan 

€19.734 
ondersteunende materialen en activiteiten 

Projectleiding Inzet externe projectleiding €58.359 

Personeel niet in loondienst (PNIL) 

Vanaf de zomer 2021 is binnen onze school projectleiding NPO actief. Deze projectgroep bestond 

aanvankelijk uit twee personen: twee externe medewerkers die daarmee als PNIL te kwalificeren zijn. 
De kosten voor de inzet van de externe medewerkers bedragen in 2021 € 58.359,-. 

De reden voor deze externe ondersteuning is het binnen het eigen personeelsbestand onvoldoende 

beschikbaar hebben van menskracht en specifiek kennis, vaardigheden en netwerk op het gebied van 

projectmanagement en kwaliteitsverbeteringstrajecten. Een deel van deze kosten heeft ook te 
maken met opstartkosten voor het programma. 

Risicoparagraaf 

Risico's bij de uitvoering van het NPO liggen op het gebied van de beschikbaarheid van voldoende 

menskracht. Door periodes van hernieuwde lockdown en/of uitval vanwege corona zijn een aantal 

activiteiten die in 2021 uitgevoerd zouden worden uitgesteld of aangepast worden uitgevoerd in 
2022. 

Vervolg 

Inmiddels zijn we gestart met de voorbereiding voor de NPO inzet in schooljaar 2022-2023. In grote 

lijn betekent dit het voortzetten van de activiteiten zoals uitgevoerd in 2021-2022. Hierbij worden de 

ingezette interventies geëvalueerd en zal er een nieuwe scan worden uitgevoerd. Op basis van de 

evaluaties en de uitgevoerde scan worden in lijn met de inzet in 2021-2022 onder andere de 

volgende activiteiten ingezet 

Schoolbrede inzet o.a. op ondersteuning en begeleiding; 

Schoolbrede activiteiten rondom professionalisering; 

Deelschoolactiviteiten op basis van de in het schoolprogramma vastgestelde thema's; 

Voor 2023-2024 en 2024-2025 wordt op basis van de besluitvorming rondom flexibilisering, 

tussentijdse evaluaties en de jaarlijks uit te voeren scan activiteiten vastgesteld. 
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Hoofdstuk X: Financiën 

Vorming van het eigen vermogen 
Bij de aankoop van het pand (Laan van de Sport 4) in 2012 is vastgelegd hoe de vermogenspositie van 
de stichting dr. Aletta Jacobs College in ieder geval tot 2018 verder verbeterd zal worden. Er is een 
jaarlijks bedrag afgesproken dat op voorhand in de begroting wordt opgenomen om toe te voegen 
aan het eigen vermogen. Door de resultaten van de afgelopen jaren is de reserve aanzienlijk 
verbeterd en voldoet deze nu aan de eraan te stellen eisen. Er is daarom afgesproken de taakstelling 
aan te passen en vanaf 2021 uit te gaan van het begrip gezonde bedrijfsvoering. Specifiek afgestemd 
op de financiêle indicatoren van het Ministerie van OCW stuurt het dr. Aletta Jacobs College op een 
rentabiliteit van 1% en een liquiditeitsratio van> 75% met een currentratio van >1. 

Convenantsgelden 
In het eigen vermogen van de jaarrekening 2020 is een bestemmingsreserve opgenomen van 

afgerond€ 219.000,- in verband met de convenantsgelden. In overleg met de MR zijn er afspraken 
gemaakt over de besteding van deze middelen. Een deel van de middelen is besteed aan materiele 
uitgaven (digiborden/kapschuur) binnen de deelscholen. Het andere deel van de middelen zijn 
bedoeld voor ontwikkeltijd, werkdrukverlichting en de begeleiding van startende docenten. In de 
jaarrekening is onder .23 Voorstel bestemming van saldo van baten en lasten een verantwoording 
van deze middelen opgenomen. 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

De coronacrisis vraagt veel van iedereen in het onderwijs van basisschool tot universiteit. Daarom 
trekt de overheid de komende vier jaar in totaal€ 8,5 miljard uit voor een Nationaal Programma 

Onderwijs. Dit investeren onderwijsinstellingen de komende vier schooljaren in de sociaal
emotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen en studenten en in het inhalen van 
coronavertragingen. Het dr. Aletta Jacobs College heeft hiertoe een strategisch plan ontwikkeld. 

Wat doet het NPO? 

Het NPO ondersteunt: 
• leerlingen en studenten in het onderwijs die het moeilijk hebben, bijvoorbeeld door

maatwerk mogelijk te maken;
• docenten en andere medewerkers in het onderwijs, bijvoorbeeld met speciale trainingen.

Het NPO is gericht op: 
• de persoonlijke en praktische ontwikkeling van leerlingen en studenten;
• het inhalen en goedmaken van vertragingen, bijvoorbeeld door het onderwijs toe te spitsen

op de kern van de vakken.

Met het extra geld kunnen scholen coronavertragingen aanpakken. Daarvoor kiezen ze interventies 
met bewezen effect uit een menukaart. Naast het hoofdproject zijn er tijdens de coronacrlsls 
meerdere additionele middelen middels projecten aangevraagd bij de rijksoverheid voor het 
bestrijden en voorkomen van leerachterstand en. Dit betreft naast het NPO: de examenregeling 2021, 
extra hulp voor de klas en het inhaal- en ondersteuningsprogramma 1 +2. Al deze projecten zijn eind 

2021 afgesloten. 
Gezien de overlap aan projecten heeft het bestuur besloten om al deze complementaire projecten 
die gericht zijn op het wegwerken van achterstanden en het bestrijden van de gevolgen van de 
coronacrisis financieel onder het NPO te laten vallen. Dat betekent concreet dat het saldo van het 

financieel resultaat op deze projecten toegevoegd wordt aan de bestemmingsreserve NPO. Zie ook 
.23 in de jaarrekening. Hieruit zullen toekomstige en lopende projecten gefinancierd worden. 
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Hoofdstuk XI Financieel beheer en continuïteit 

1. Algemeen financieel perspectief

In de meerjarenraming tot en met 2026 is een aantal financiële doelstellingen, in samenhang met de 

overige doelstellingen, geformuleerd. 

Met het resultaat over 2021 en de verkenning in de meerjarenraming tot 2026 blijkt het dr. Aletta 

Jacobs College in staat te zijn om haar financiële doelstellingen structureel waar te maken. Toch blijft 

alertheid op dit vlak een vast item in de dagelijkse bedrijfsvoering en een onderdeel van overleg met 

de raad van toezicht. 

Door de resultaten van de afgelopen jaren is het eigen vermogen aanzienlijk verbeterd en voldoet 

het nu aan de eraan te stellen eisen. Er is daarom afgesproken de taakstelling aan te passen en vanaf 

2021 uit te gaan van het begrip gezonde bedrijfsvoering. Specifiek afgestemd op de financiële 

indicatoren van het Ministerie van OCW stuurt het dr. Aletta Jacobs College op een rentabiliteit van 

1% en een liquiditeitsratio van >75%. Daarnaast wordt gekeken naar de current ratio, waarvoor een 

ratio >1 als uitgangspunt geldt. 

In het hiernavolgend schema wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste gerealiseerde 

verschillen per hoofdcategorie in de realisatie van 2021 ten opzichte van de realisatie in 2020. Ook 

wordt in het overzicht aangegeven of externe of interne factoren een grote rol spelen op de 

gerealiseerde bedragen. 

Voor een uitgebreide toelichting zie de jaarrekening 2021. De nummering verwijst naar de 

desbetreffende post. 

Bedra1en • € LDDO Raallsatle 

2021 

Baten 

13. Rijksbijdragen OCW en overig 15.60'J 

14. Overig Overheid 2,583 

15. overige Baten 337 

Totale baten 18.530 

Lasten 

16. Salarissen en premie's 11.756 

16. Pe rsonee I niet in loondienst 851 

16. Overige Personele lasten 276 

16. Uitkering en do orbe rekening -761

17. Afschrijvingen 971

18. Huisvestingkosten 791

19. Administratie en beheer 572

19. Overige Schoolkosten 877

19. Overige Lasten (OCW)

21. Rentelasten 293 

Totale lasten 16.625 

Exploltatleresultaat L905 

Reallsatfa Verschil 

2020 

13.435 2.174 

2.548 35 

159 178 

16.142 2.388 

11.856 900 

478 373 

497 -221

-395 -366

897 74

756 34

628 -56

755 122 

309 -17

15.783 842 

3519 L546 

Invloed Toelichting 

extern 

extern projecten 

extern 

extern/intern projecten 

extern projecten 

extern/intern 

extern dekking projecten 

intern investeringen 

intern 

intern 

extern 
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• De rijksbijdragen zijn toegenomen door een indexatie van de bekostiging en door met name

de effecten van de uitgevoerde incidentele projecten. De rijksoverheid heeft heel veel

verschillende extra budgetten ter beschikking gesteld aan het onderwijs vooral gericht op de

bestrijding van de effecten van de Covid-crisis;
• De overige baten stijgen in 2021 door een aantal incidentele vergoedingen en meevallers en

een voorschot op de ESF-React subsidie;
• De salarissen en premies stijgen vooral door de toename van de inzet van tijdelijk personeel

voor de inzet voor projecten;
• De kosten voor personeel niet in loondienst dalen in 2021 door de hogere inzet van eigen

personeel en door de inzet van personeel op projecten. De inzet van personeel op projecten

stijgt ook fors in 2021;
• De post uitkering en doorberekening stijgt vooral door aan projecten doorbelaste

personeelskosten;
• De afschrijvingen stijgen door het hoge investeringsniveau in 2021;
• De overige schoolkosten normaliseren weer na het effect van de COVID-19 pandemie in

2020. Daarnaast zijn er wel extra uitgaven gedaan voor materialen in verband met de

pandemie.

2. Treasury

Treasurybeleid 
Het treasurybeleid van dr. Aletta Jacobs College vindt plaats binnen de kaders van de regeling 
beleggen, lenen en derivaten van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juni 2016, 
nr. WJZ/800938. 

Het geformuleerde beleid is gebaseerd op de volgende onderdelen: 
• Liquiditeit op korte en lange termijn;
• Hoogte van de financieringskosten;
• Kosteneffectief betalingsverkeer;
• De inzet van rente-instrumenten.

De algemene doelstellingen van het treasurybeleid luiden: 
• Het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde geldmiddelen tegen

accepta be Ie condities (besch i kbaa rhe id);
• Het minimaliseren van de kosten van leningen (kostenminimalisatie);
• Het optimaliseren van het rendement van de overtollige liquide middelen binnen de kaders

van het treasurystatuut (renteoptimalisatie);
• Het beheersen en bewaken van financiële risico's die aan de financiële posities en

geldstromen van de instelling zijn verbonden (risicominimalisatie);
• Het dr. Aletta Jacobs College treedt niet als bankier op.

Om risico's die samenhangen met de sturing, beheersing, uitvoering en registratie van 
vermogenswaarden te beheersen is een goed treasurybeleid onontbeerlijk. Het primaire doel van 
cashflowmanagement als afgeleide functie van treasury bij het dr. Aletta Jacobs College is het 
beheersen van financiële risico's en secundair het reduceren van financieringskosten. 

Het treasury perspectief en beleid wordt minimaal 1 maal per jaar, zo mogelijk in samenhang met de 
bespreking van de jaarrekening en/of de begroting besproken in de vergadering van het bestuur met 
de auditcommissie van de raad van toezicht. Hierbij wordt onder meer gebruikgemaakt van de laatst 
beschikbare meerjarenbegroting. 
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Het dr. Aletta Jacobs College heeft geen financiële instrumenten anders dan debiteuren, overige 

vorderingen, crediteuren, overige schulden en langlopende schulden en maakt geen gebruik van 
afgeleide financiële instrumenten. Het renterisico op langlopende leningen is afgedekt door het feit 

dat de rente is vastgezet voor de duur van de lening. Het liquiditeits- en kasstroomrisico is 
gemitigeerd door de uitvoering van de planning en control cyclus. Voor een nadere toelichting en 
kwantificering van de krediet-, liquiditeits-, rente- en kasstroomrisico's wordt verwezen naar de 

jaarrekening. De relevante risico's worden door het dr. Aletta Jacobs College continu gemonitord. 
Afhankelijk van de omvang van transacties worden passende maatregelen ingezet om eventuele 

risico's af te dekken. In 2021 zijn er geen bijzondere, significante transacties geweest waar 
aanvul lende maatregelen voor zijn getroffen. We I is er veel aandacht besteed aan de m on ito ring van 

de cashflow in relatie tot alle lopende (investerings)projecten. 

Belangrijkste basis voor de uitvoering van het huidige beleid is een meerjarige liquiditeitsbegroting 

als onderdeel van de meerjarenraming. 

Kasstroomoverzicht 
Uit het kastroom overzicht in de jaarrekening (blz. 56) blijkt dat het saldo aan liquide middelen is 
toegenomen met afgerond€ 827.000,-. 

lroename saldo liquide middelen 

Specificatie: 

Resultaat sa Ido baten en I asten voor rente I asten 

Kassstroom 2021 

Saldo cashflow operationele activiteiten (excusief resultaat baten en lasten) 

Aflossing lopende leningen 

{2,197.000 

{308,000 

-€652.000 

Investeringen 2021 

Ontvangen subsidies 

lroename saldo liquide middelen € 

-€ 3.106.000 

€2.080.000 

821.0001 

In 2012 is de huisvestingstaak van de gemeente Midden-Groningen overgedragen aan het dr. Aletta 
Jacobs College onder gelijktijdige overdracht van de bijbehorende financiële middelen. Het dr. Aletta 

Jacobs College is daarmee economisch en juridisch eigenaar van de gebouwen en terreinen. 
Vanwege de doordecentralisatie van de huisvesting heeft het dr. Aletta Jacobs College vanaf 2012 
drie leningen afgesloten bij het Ministerie van Financiën in de vorm van schatkistbankieren onder 
gemeentegarantie van de gemeente Midden-Groningen. Met het schatkistbankieren bij het 
Ministerie van Financiën heeft de school tevens een r/c- faciliteit gekregen van 10% van de rijks 
bekostiging die direct opvraagbaar is. De looptijd van de leningen zijn gelijk aan de rentevaste 
periode en kennen verschillende rentetarieven. Voor een specificatie van de leningen, zie de 

toelichting op de jaarrekening onder de langlopende schulden. 

2021 
Het dr. Aletta Jacobs College is qua financieel beheer in control. In de dagelijkse praktijk blijkt dat een 

brede school in Hoogezand met circa 1.420 leerlingen (2021/2022) en met de huidige verdeling van 

leerlingen over de verschillende onderwijssoorten steeds keuzes moet maken waarbij de kwaliteit 

van onderwijs in nauwe relatie moet staan met een sluitende exploitatie. Het aantal leerlingen 
neemt de komende jaren nog iets af naar 1.400 teerlingen. In de provincie zijn binnen het voortgezet 
onderwijs afspraken gemaakt over lokale samenwerking tussen verschillende scholen. Dit om een 
breed aanbod te kunnen blijven aanbieden. Voor het dr. Aletta Jacobs College betekent dat op dit 

moment, dat mogelijkheden voor verdere samenwerking worden onderzocht. 
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Voor 2022 ligt er een sluitende begroting, die door de begrotingseenheden (deelschool 

mavo/havo/vwo, deelschool vmbo/pro en bedrijfsvoering) zelf is uitgewerkt. De begrotingseenheden 

zijn taakstellend verantwoordelijk voor het realiseren van hun (deel)begroting. De begroting 2022 

sluit met een overschot van circa€ 161.000,-. De uitkomsten van de 8-maandprognose 2021 staan 

aan de basis van de begroting 2022. In de prognose 2021 werd uitgegaan van een resultaat 2021 van 

€ 231.000,-, zonder nog rekening te houden met de projectresultaten en de extra vooruit ontvangen 

NPO-middelen. De extra vooruit ontvangen NPO-middelen moeten in 2021 in het resultaat 

verantwoord worden. Uiteindelijk is een jaarresultaat 2021 van circa€ 1.905000,- behaald. Dit 

resultaat is als volgt opgebouwd: 

Besteding Convenantsmiddelen € -139.580

Dotatie bestemmmingsreserve Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

Toevoeging aan de algemene reserve 

€ 

€ 

1.229.351 

815.078 

1 Resultaat bestemming 2021 € 1.904.849 I 

Het genormaliseerde resultaat bedraagt€ 675.498,- {€ 815.078,- minus€ 139.580,-), waarbij een 

groot deel van het resultaat gerealiseerd wordt door aan projecten doorbelaste personeelskosten. 

3. De planning en control cyclus (P&C-cyclus)

Om de afstand tussen de financiële functie en de organisatie te verkleinen is er vanaf 2011 ingezet op 

een verdere inbedding van de P&C-cyclus met stuurinformatie voor het onderwijs, waarbij het 

management verantwoordelijkheid draagt en neemt voor (bij)sturing. Ook in 2021 is deze 

systematiek doorgezet en werd er conform de P&C-cyclus gewerkt. 

In 2021 is gebruikgemaakt van de beschikbare softwaresystemen voor de HRM, salaris en financiële 

administratie (AFAS). De verdere invoering van de HRM-module binnen AFAS is voorbereid. Het 

roosterbureau maakt gebruik van het roosterprogramma van Zermelo. De 

school/leerlingenadministratie maakt gebruik van Magister. De hiervoor genoemde systemen maken 

het mogelijk om alle administratieve en overige processen binnen de organisatie te integreren tot 

een geheel met actueel beschikbare informatie. De interne processen worden hierdoor (steeds) 

beter beheersbaar en stuurinformatie is altijd actueel beschikbaar. 

Bovengenoemde processen moeten constant worden onderhouden en verbeterd. Het optimaliseren 

van de inzet van informatiesystemen is een continu proces en zal dan ook verder plaatsvinden. 

Verdere (bij)scholing van de betrokken medewerkers is continu noodzakelijk. Ook de problematiek 

van data lekken en de nieuwe privacywetgeving vergt een extra inspanning. 

3.1 Opzet rapportagemodel 

In hoofdlijn betekent deze cyclus dat er op basis van het meerjarig beleidsplan, beleidsdoelen 

vastgesteld zijn die direct vertaald worden in de begroting. Na het vaststellen van de begroting wordt 

periodiek getoetst door voortgangsrapportages of het beleid en de begroting nog op schema liggen, 

eventueel wordt er bijgestuurd. 

Tot slot vindt na realisatie van de begroting verantwoording plaats, zowel over het gevoerde beleid 

als over de begroting zelf. Een van de belangrijkste onderdelen van de cyclus is het inbedden van de 

dialoog binnen de organisatie gekoppeld aan een heldere bevoegdheid- en taakverdeling. Naast 

helder beleid en helder geformuleerde doelstellingen is het nodig om de informatievoorziening af te 

stemmen op de informatiebehoefte van de organisatie. Het periodiek verstrekken van 
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stuurinformatie en voortgangsrapportages afgestemd op de begrotingseenheden is daarbij een 
eerste vereiste. 

De volgende rapportages worden o.a. verstrekt: 

• Maandrapportages voor personeelskosten per begrotingseenheid, realisatie versus begroot;
• Een 4-maands voortgangsrapportage als input voor het (personeels-) beleid van het nieuwe

schooljaar en voor bijsturing van het lopende jaar;
• Een 8-maands voortgangsrapportage als input voor de nieuwe begroting en ter bijsturing van

het lopende jaar;
• Maandelijkse uitputtingsrapportage voor de verschillende budgethouders.

4. Exploitatierekening 2021

De exploitatierekening 2021 sluit met een exploitatieoverschot van afgerond€ 1.905.000,- en is als 
volgt gespecificeerd: 

bedragen x € 1.000 

Baten 

Rijksbijdragen 

Overig Overheid 

Overige baten 

T otale baten 

Lasten 

Persone le lasten 

A fsch rij vi ngslaste n 

Huisvestingslasten 

Overige lasten 

Totale lasten

!Financiële baten/lasten

Exploitatieresultaat 

Toelichting baten 

Baten: 

Exploit atie 

2021 

15.609 

2.583 

337 

18.530 

13.121 

971 

791 

1.449 

16.332 

-293

1.905 

Begr oting Exploitatie 

2021 2020 

13.019 13.435 

2.571 2.548 

541 159 

16.130 16.142 

12.195 12.437 

899 897 

830 756 

1.761 1.384 

15.685 15.474 

-295 -309

150 359 

De stijging van de baten in 2021 in de exploitatie ten opzichte van 2020 is vooral het gevolg van 
hogere inkomsten van het rijk door cao-afspraken en doo r hogere baten u it doo r het ri

jk geïnitieerde
projecten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. In de begroting 2021 wordt geen 
rekening gehouden met de hiervoor genoemde extra inkomsten u it projecten. Hie r tegenove r staat 
dat in de begroting ook geen rekening wordt gehouden met eventuele kosten van de hiervoor 
benodigde inzet van personeel. Voo r een verdere toelichting wordt verwezen naa r de jaarrekening.
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Onder overige overheid is naast de jaarlijkse bijdrage in de huisvestingskosten van de gemeente 

M id de n-G ron i nge n ook de j aa rlij kse u itke ring van het sa me nwerki ngsve rba nd opgenomen. 

Lasten: 

De totale personele lasten in 2021 valten fors hoger uit dan in 2020. Deze kosten stijgen door een 

combinatie van cao-verhogingen en de toename van de kosten van personeel voor de inzet voor 

projecten. Incidentele projecten worden uitgevoerd met tijdelijk personeel of door tijdelijke 
uitbreiding van vast personeel. 

De afschrijvingskosten stijgen in 2021 door de forse investeringen. De meeste investeringen worden 

gedekt uit subsidies waarbij de afschrijvingskosten gedekt worden door verstrekte subsidies te 

egaliseren ave r de afsch rijvings periode van de desbetreffende i nveste ring. 

De overige lasten hebben zich in 2021 genormaliseerd ten opzichte van 2020. 

Voor een nadere specificatie van de diverse posten wordt verwezen naar de jaarrekening. 

5. Financiële positie

Allereerst geven wij de verkorte balans weer. Uit de balans zijn kengetallen te berekenen die de 

financiële positie op de balansdatum weergeven. 

Verkorte Balans per 31december 2021 (x € 1.000) 

Activa 2021 2020 Passiva 2021 2020 

Materiele Vaste Activa 16.393 16.339 Eigen Vermogen 5.572 3.668 

Financiële Vaste Activa - - Voorzieningen 693 774 

Vlottende activa 3.996 3.063 Vreemd Verm. Lang 11.402 12.055 

Vreemd Verm. Kort 2.722 2.906 

20.389 19,402 20.389 19.402 

Kengetallen 

Sinds 2008 berust het financiële toezicht op het onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs. Eén 

van de onderdelen van dat financiële toezicht is het zogenaamde toezicht op de financiële 

continuïteit: de vraag of een schoolbestuur financieel gezond is en op korte en langere termijn aan 

haar fi na n cië Ie ver pi ichti ngen kan voldoen. 

De kengetallen zijn nadrukkelijk geen normen waaraan een schoolbestuur moet voldoen. Het 

onderschrijden van een norm leidt niet automatisch tot aangepast financieel toezicht. Een eventuele 

aanpassing van financieel toezicht vindt plaats na een uitvoeriger onderzoek waarbij veel meer 

aspecten in ogenschouw worden genomen. De in de tabel opgenomen norm is dan ook een 

signa leri ngswa arde. 
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Financiële indicatoren: 

Norm 2021 2020 2019 2018 2017 

Vermogensbeheer 

Solvabiliteit >30% 27,33% 18,90% 16,30% 17,500'6 16,20% 

Normalisatie solvabiliteit 2 >30% 69,72% 60,45% 49,00% 54,20% 54,00% 

Liquiditeit >75% 146,83% 105,40% 134,00% 100,50% 93,70% 

Budgetbeheer 

Huisvestingsratio <10% 7,94% 8,60% 9,00% 10,10% 9,50% 

Rentabiliteit >1% 10,28% 2,22% 3,85% 0,80% 2,00% 

Weersta ndsve rmoge n >5% 30,07% 22,72% 19,90% 17,90% 12,10% 

Ratio Eigen vermogen <1 0,38 0,22 Nb Nb Nb 

De financiële indicatoren zijn ingedeeld in twee groepen: vermogensbeheer en budgetbeheer. 
Vermogensbeheer z.egt iets over de kwalite it van het financieel beleid en beheer. Het budgetbeheer 
zegt iets over de kwaliteit van de fe itelijke financiële positie. 

5.1 Solvabiliteit 1 (eigen vermogen/totaal vermogen): 

Onder so lvabiliteit verstaan we de mate waarin een organi satie in staat is om op langere termij'n aan 

haar verplichtingen te voldoen. De verhoudingsgetallen en de absolute getallen hier zeggen dus iets 

over de overlevingskansen van onze organisatie op de langere termijn. 

De salvobiliteit wordt verkregen door de verhouding: eigen vermogen+ voorzieningen/totaal 

vermogen" 10096. 

De groei van het ratio is in 2018 afgeremd doo r de afwaardering van de 'Vordering op OCW'. 

5.2 Solvabiliteit 2 genormaliseerd (eigen vermogen+ voorzieningen)/(totale passiva -financiering 

schatkist ): 

Het dr. Aletta Jacobs College is van mening dat het kengetal solvabiliteit als norm en 

verge/ijkingsgetal met andere scholen in een aantal gevallen niet meer voldoet. De huidige situatie in 

onderwijs/and is dot, door decentralisatie van de huisvesting, steeds meer scholen eigenaar worden 

van de schoolgebouwen inclusief bijbehorende de financiering. Naast een forse stijging van de 

moterie/e activa ontstaat er ook een forste stijging van de langlopende schulden als gevolg van de 

(her-) financieringsoperatie met betrekking tot de hui svesting. In het geval van het dr. Aletta Jacobs 
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College is de financiering ook nog geborgd door een gemeentegarantie von de gemeente Midden

Groningen. Dit beïnvloedt met nome de solvabiliteit in grote mate. 

De solvabiliteit geeft in deze aan in welke verhouding de bezittingen zijn gefinancierd, met eigen of 

met vreemd vermogen onder gemeentegarantie. 

Een solvabiliteit vanaf 30% ligt boven de signaleringswaarde en geeft daarmee een indicatie van een 

gezonde solvabiliteit. In 2021 komt dit ratio op ongeveer 70% uit. 

Op basis van dit ratio van 69,7% voldoet deze aan de gestelde norm. 

5.3 Liquiditeit (vlottende activa / kortlopende schulden) 

Onder liquiditeit verstaan wij de mate waarin onze organisatie in staat is, op korte termijn aon haar 

verplichtingen te voldoen. De liquiditeit wordt verkregen door de verhouding: 

vlottende activa/kortlopende schulden • 100%. 

De liquiditeitsratio voldoet aan de signaleringswaarde. De waarde ligt tijdelijk hoger doordat voor 

een aantal projecten de geldmiddelen reeds vooruit zijn ontvangen. 

5.4 Huisvestingsratio (Huisvestingslasten+ afschrijvingen G+T- egalisatie G+T)/(totale lasten) 

Deze ratio geeft aan welk deel van de totale lasten is besteed aan lasten voor de huisvesting plus 

afschrijvingen voor gebouwen en terreinen. 

Met een percentage van 7,94% ligt het ratio ruim onder de norm. 

5,5 Rentabiliteit (exploitatie resultaat/ totale baten) 

De rentabiliteit drukt het exploitatieresultaat van de school uit. Een rentabiliteit die tussen de 1 % en 

2% ligt is voor een onderwijsinstelling als gezond aan te merken. 

Het dr. Aletta Jacobs College streeft naar een rentabiliteit van minimaal 1%. De rentabiliteit wordt in 

2021 fors vertekend door het resultaat op projecten. Dit resultaat wordt vastgelegd in een 

bestemmingsreserve en zal de komende jaren weer worden ingezet voor het Nationaal Programma 

Onderwijs. 

5.6 Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen is het eigen vermogen, uitgedrukt in een percentage van alle baten in een 

jaar, inclusief de financiële baten en exclusief de buitengewone baten. Het eigen vermogen van het 

dr. Aletta Jacobs College bestaat uit algemene reserves. De algemene reserve is vooral bedoeld voor 

het afdekken van (toekomstige) risico's in de financiële bedrijfsvoering en als financieringsbron voor 

nieuwe activiteiten en investeringen. 

Het weerstandsvermogen van het dr. Aletta Jacobs College ligt met 30,1% ruim boven het 

signaleringsniveau. Een stabilisatie van de financiële positie in de komende jaren is uitgangspunt van 

het financieel beleid. 

5.7 Ratio eigen vermogen 

Ratio eigen vermogen 

Het verhoudingsgetal tussen het feitelijk en normatief eigen vermogen. 

Bedrag: Feitelijk eigen vermogen/ normatief eigen vermogen. Een getal boven de 1 duidt op mogelijk 

bovenmatig eigen vermogen. 
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Het dr. Aletta Jacobs College heeft geen bovenmatig eigen vermogen. 

De bedrijfsvoering is 'in control' door gebruik te maken van specifieke beheersmaatregelen, zoals het 

inrichten van een professionele begrotings- en jaarrekening cyclus. 

Deze begrotingscyclus maakt onderdeel uit van een gehele geïntegreerde planning & control cyclus, 

waarbij er continue verbinding en balans is tussen beleid, begroten, monitoring en rapportage. 

In deze cyclus wordt waar nodig continu bijgestuurd. 

Het dr. Aletta Jacobs College werkt met een meerjarenperspectief om inzicht te geven in de 

toekomstige financiële ruimte welke een positief beeld geeft. De meerjarenraming is een 

beleidsondersteunend instrument waarmee ook "what if" -analyses gemaakt zullen worden. 

6. Treasury

De liquiditeitspositie per 31 december 2021 is ten opzichte van ultimo 2020 met name gestegen door 

vooruit ontvangen subsidies, waaronder de NPO. Deze middelen zullen ook weer ingezet gaan 

worden. In de zomer van 2020 is het nieuwe gebouw voor het praktijkonderwijs en een nieuwe 

semipermanente locatie opgeleverd en in gebruik genomen. In de zomer van 2021 is de uitvoering 

van het toekomstpakket afgerond. De investeringen worden bijna volledig gedekt uit ter beschikking 

gestelde subsidies. 

Ter onderbouwing van de jaarlijkse investeringsruimte is een meerjarenraming ontwikkeld, op basis 

waarvan budgetten vrijgemaakt worden. Ook de komende jaren zal het dr. Aletta Jacobs College 

voorzichtig budgetten vrijspelen voor investeringen in onderwijsvernieuwing en het waarmaken van 

toegezegde onderwijskundige verbeteringen. 

In 2020 zijn alle gebouwen aardbevingsbestendig gemaakt door de inzet van de middelen van het 

scholenprogramma en het toekomstpakket. 

Binnen het dr. Aletta Jacobs College is een treasurystatuut vastgesteld dat voldoet aan de regeling 

beleggen en lenen 2016. 

In 2012 is door het Ministerie van Financiën een kredietfaciliteit van€ 1.000.000,- verstrekt. Het 

beleid is erop gericht dat onder normale exploitatie omstandigheden geen (structureel) gebruik 

wordt gemaakt van deze faciliteit. Tot en met 2021 is nog nooit gebruik gemaakt van de 

kred ietfaci I ite it. 
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7. Begroting 2022

(bedragen x € 1.000,-.) 

Baten 
Rijksbijdragen 

Overige Overheid 

Overige Baten 

Totalen Baten 

Lasten 
Personele lasten 

Af sch rij vi ngsl asten 

Huisvestingslasten 

Overige Lasten 

Totale Lasten 

!Financiële baten en lasten

lsaldo Resultaat 

Jaarrekening 
2021 

15.609 

2.583 

337 

18.530 

13.121 

971 

791 

1.449 

16.332 

-293

1.905 

Begroting Begroting 
2022 2021 

13.120 13.019 

2.678 2.571 

823 541 

16.621 16.130 

12.668 12.195 

975 899 

825 830 

1.714 1.761 

16.182 15.685 

-278 -295

161 150 

De intern gebruikte begrotingssystematiek legt de budgetverantwoordelijkheid daar waar het geld 

uitgegeven wordt. De begroting is ingedeeld in vijf begrotingseenheden: directie algemeen, directie 

mavo/havo/vwo, directie vmbo/pro, bedrijfsvoering en huisvesting/facilitair. Elke begrotingseenheid 

heeft aangegeven met welke ambitie het 2022 wil ingaan en heeft dit vertaald in geld. Dit heeft 

uiteindelijk geleid tot de begroting 2022 waarbij natuurlijk zo goed mogelijk geanticipeerd wordt op 

de corona crisis. Heldere procedures, heldere rapportages en het voortdurend monitoren van de 

realisatie ten opzichte van de begroting leidt tot financiële beheersing en leidt tot een hoger 

kostenbewustzijn ln de organisatie van iedereen. 

Ten opzichte van de jaarrekening 2021 daalt de rijksbijdrage personeel door het hoge aantal 

projecten in 2021. In het algemeen is de hoogte van de bekostiging vooral afhankelijk van het aantal 

leerlingen. Uit onderstaande tabel blijkt dat het aantal leerlingen is gedaald van 1.457 naar 1.420 

leerlingen voor het schooljaar 2021/2022. Rekening houdende met het aantal vavo-leerlingen (2), 

wordt in de berekening van de rijksbijdrage uitgegaan van 1.420 leerlingen. 
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De ontwikkeling in het aantal leerlingen in de diverse categorieën is als volgt: 

1-10-2019 I 1-10-20201 1-10-2021 I

PRO 115 117 108
Onderbouw VMBO 235 228 238
Bovenbouw VMBO 215 239 248
MAVO 360 272 320
Onderbouw HAVO/VWO 292 260 284
Bovenbouw HAVO/VWO 275 341 222

1.492 1.457 1.420

CONTI N UITEITSPARAG RAAF 2021 

Al Personele bezetting in FTE 

!Aantal leerlingen

Personele bezetting in fte:
Bestuur/Management
Personeel primair proces
Ondersteunend personee 1

TOTAAL 

2021 2022 2023 2024 zozs 2026 

JR BGR MJR MJR MJR MJR 

1.4571 1.420 1 1.4191 1.412 1 1.413 1 1.400 1 

3 2 3 3 3 3 
132 130 129 129 128 128 
25 24 24 24 24 24 

155 

Toelichting ontwikkeling leerlingenaantal en personeelsbezetting 

In de mee rjarenraming 2021-2026 wordt rekening gehouden met een beperkte daling van het aantal 
leerlingen en van het aantal fte's. In het bovenstaande model is rekening gehouden met de integratie 
van CSG Rehoboth in 2020. In het bovenstaande overzicht wordt vanaf 2021 per jaar een lrchte daling 
van leerlingen verwacht voor de periode 2021 t/m 2026. Uit een nieuw onderzoek naar leerling 
prognoses uitgevoerd door Pronexus, blijkt de daling iets sneller en groter te zijn dan aangenomen in 
de meerjarenraming. Dit vergt voor 2022 nader onderzoek en verkenning. De da l ing van het 
onderwijzend personeel is evenredig aan de daling van het aantal leerlingen. Bij de jaarlijkse
formatieplanning wordt altijd rekening gehouden met een flexibele schil om terugloop van het aantal 
fte's op te kunnen vangen. Daarnaast is e r nog sprake van een natuurlijk verloop.
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MEERJARENBALANS 2021 - 2026 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA 
Immateriële Activa 
Materiele Vaste Activa 
Financiële Vaste Activa 
TOTAAL VASTE ACTIVA 

VLOTTENDE ACTIVA 
Voorraden 
Vorderingen 
Effecten 
Liquide Middelen 
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 

lrorAALAcnvA 

PASSIVA 

EIGEN VERMOGEN 
Algemene Reserve 
Bestemmingsreserves 
Overige Reserve s/Fo ndse n 
TOTAAL EIGEN VERMOGEN 

1 VOORZIENINGEN 

!LANGLOPENDE SCHULDEN

IKoRnOPENDE scHu LDEN 

lrorAAL PASSIVA 

Toelichting 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
JR BGR MJR MJR MJR MJR 

16.393 15.951 15.511 15.084 14.634 14.112 

16.393 15.951 15.511 15.084 14.634 14.112 

553 450 450 450 450 450 

3.443 1.851 1.938 2.059 2.198 2.271 
3.996 2.301 2.388 2.509 2.648 2.721 

20.3891 18.2521 17.89.91 17.5931 17.2821 16.8331 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

JR BGR MJR MJR MJR MJR 

4.263 3.058 3.507 4.010 4.506 4.865 
1.309 1.000 750 500 250 0 

S.S72 4.058 4.257 4.510 4.756 4.865 

693 980 1080 1080 1080 1080 

111.402 1 10.1s2 I 10.194 I 9.635 9.C117 8.519 

2.722 2.462 2.368 2.368 2.369 2.369 

20.3891 18.2521 17.8991 17,5931 17.2821 16.8331 

De bedragen opgenomen in kolom 2021 betreft de jaarrekening 2021. De bedragen opgenomen in 
de kolommen 2022 tot en met 2026 komen uit de meerjarenraming zoals deze eind 2021 is 
vastgesteld. 
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Met de goede resultaten, het verkregen basisarrangement onderwijs, een gedragen visie op 

onderwijs en de kwaliteit van de planning en control cyclus is de financiële situatie van het dr. Aletta 

Jacobs College onder controle. 

Er kan vastgesteld worden dat de ingezette maatregelen ruimschoots effect hebben gesorteerd: 

• De exploitatieverliezen zijn omgezet in structurele positieve resultaten, ook voor de

toekomst;
• Er is een gedragen planning en control-cyclus waarin wordt bijgestuurd;
• Er is sprake van meer bewustwording en directe betrokkenheid van de organisatie bij de visie

op onderwijs en de daaruit voortvloeiende beleidskeuzes;
• De financiële ratio's verbeteren en voldoen aan de eraan te stellen eisen.
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STAAT VAN BATEN EN lASTEN 2021- 2026 

I
BAT!N 

Rijksbijdragen 

Overig Overheidsbijdragen 

Overige Baten 

TOTAAL BATEN 

Personeelslasten 

Afschrijvingen 

Huisvestingslasten 

Overige materiele tasten 

TOTAAL LASTEN 

l.5AUJO MJEN EN I.AS1DI

1541.DO RNANQEU IIA1EII EN I.AS1DI

IRDULTMT urr GEWONE BEDRJJFSVDERINfi 

20Z1 2022 

JR BGR 

15.609 13.120 

2.583 2.571 

337 930 

U.530 J5.'2J

2021 2022 

JR BGR 

13.121 12.668 

971 975 

791 825 

1.449 1.714 

Jl' . .1.12 15.182 

1:z.u71 "' 

-.2!1.f -an

!.JOS 161 

20Z3 

MJR 

13.102 

2.678 

333 

J5.J1!1 

2023 

MJR 

12.270 

841 

825 

1.714 

15.'50 

48 

JS7 

20Z4 ZD25 2021 

MJR MJR MJR 

13.037 13.046 12.927 

2.388 2.381 2,366 

315 323 323 

15.7«1 lS.150 15.616 

2024 2025 2021 

MJR MJR MJR 

11.920 11.932 11.928 

827 851 872 

825 825 825 

1.664 1.659 1.659 

15.2.Jti JS.a, JS..JM 

51N .uz 

-2'!1 -:US 

JD7 

lwao BUITENGEWONE 1.AS1D1 EN BATEN - 1

l.5ALDO EXPLOITA11E

Toelichting 

J..JOS J.U U7 252 .2,N JD7 

De bedragen opgenomen in kolom 2021 (JR) betreft de jaarrekening 2021. Onder jaar 2022 (BGR) is 

de begroting 2022 opgenomen. De bedragen opgenomen in de kolommen 2022 tot en met 2026 

komen uit de meerjarenraming. De meerjarenraming gaat uit van verwachtingen op het moment van 

samenstellen. 

Uit de meerjarenraming blijkt dat het dr. Aletta Jacobs College in staat is om met de verwachte 

beperkte krimp in leerlingaantallen haar exploitatierekening over de periode t/m 2026 positief af te 

sluiten. 1 n de meerjarenraming werd nog verwacht dat de leerlingendaling doorzet naar ongeveer 

1.400 leerlingen in 2030 (2021: 1.457). De verschillende prognoses laten hierover overigens een 

verschillend beeld zien. De leerling daling is sterker geweest dan verwacht door een hogere 

uitstroom in 2021. 1 n 2021 zijn meer lee rl in gen geslaagd ( ook proce ntu ee 1) dan voorgaande ja ren. 

Het is zeer waarschijnlijk dat het leerlingaantal onder de 1.400 leerlingen daalt in 2030. De mate 

waarin is nog onderwerp van onderzoek. 

Door demografische effecten zal het leerlingaantal de komende jaren naar verwachting nog beperkt 

dalen. Jaarlijks is er een "flexibele schil" van ca. 35 fte. Dat gekoppeld aan de uitstroom van oudere 

werknemers door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, maakt dat het technisch 

haalbaar is om de verwachte krimp door natuurlijk verloop en aanpassing van de flexibele schil op te 

vangen. Naar verwachting kan de krimp technisch binnen de begroting opgevangen worden. Bij 

1
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krimp is het wel noodzakelijk om verschillende scenario's te ontwikkelen over hoe om te gaan met de 

krimp in relatie tot het streven naar kwaliteit. 

Het dr. Aletta Jacobs College is financieel gezond en moet om kwalitatief goed onderwijs te kunnen 

bieden zich richten op werving en selectie van kwalitatief vaardig personeel door Strategisch H RM 

beleid. 

Corona crisis 

Het dr. Aletta Jacobs College stelt na analyse vast dat de wereldwijde COVID 19 crisis niet leidt tot 
materiële onzekerheid in verband met het vermogen van de onderwijsinstelling om haar activiteiten 

voort te zetten. Er bestaat geen twijfel over de continuïteit. De continuïteit wordt nog versterkt door 
alle extra middelen die de overheid ter beschikking stelt voor het opvangen van de gevolgen van de 

coronacrisis. Het dr. Aletta Jacobs College realiseert zich dat de ontwikkelingen en de gevolgen met 

betrekking tot het virus onzeker zijn. Daarom weet het dr. Aletta Jacobs College op dit moment niet 
wat de effecten op de lange termijn zijn voor de leerlingen, de studievoortgang en de bekostiging. 

Scholing 

Om de doelstellingen uit het strategisch beleidsplan te realiseren is blijvende ontwikkeling van alle 

medewerkers in de school noodzakelijk. Stilstand is in dit geval zeker achteruitgang. Vanuit de cao vo 

zijn scholen verplicht om 10% van de lumpsum (in tijd en geld) in  te zetten voor scholing. Daar willen 

we graag aan voldoen omdat scholing en ontwikkeling voorwaardelijk zijn voor goed onderwijs. 
Naast individuele scholing zal er ook teamscholing en sectiescholing plaatsvinden. We vragen daarin 

initiatief van de medewerkers en moeten dan ook kunnen beschikken over voldoende middelen. Met 
name scholing op het gebied van inzet ICT bij het flexibel leren is noodzakelijk en ook het 
ontwikkelen van meer flexibel onderwijs vergt training. 

Risico-inventarisatie 

Het grootste risico van het dr. Aletta Jacobs College op middellange termijn is een verwachte krimp 
in combinatie met de huidige schoolgrootte. Een voortdurende krimp legt dermate druk op de 
financiën dat met de huidige schaal de school haar onderwijs en stafondersteuning niet kan blijven 
handhaven op het huidige niveau. Dit zal een voortdurende afweging vergen tussen het realiseren 
van goed onderwijs enerzijds en bezuinigingsdoelstellingen anderzijds. In de meerjarenraming is 

rekening gehouden met een krimp van het leerlingaantal van 1.457 in 2021 naar 1.400 in 2026. Het 

effect van het samengaan met CSG Rehoboth is hierin meegenomen. 

De algemene reserve is vooral bedoeld voor het afdekken van (toekomstige) risico's in de financiële 
bedrijfsvoering en als financieringsbron voor nieuwe activiteiten en investeringen. Risico's in de 
bedrijfsvoering hebben in ons huidige bltkveld vooral te maken met mogelijke onvoorziene 

tegenvallers (bijvoorbeeld een sterk fluctuerende instroom) en het zich nog ontwikkelende en 
veranderende overheidsbeleid. 

B1 Rapportage aanwezigheid en werking van interne risicobeheersingssysteem- en 

controlesysteem 

In deze rapportage geeft het bestuur aan op welke wijze het interne 

risicobeheersingssysteem is ingericht en hoe dit in de praktijk functioneert. Daarbij wordt 

aangegeven welke resultaten zijn bereikt en welke aanpassingen eventueel worden 

doorgevoerd in de komende jaren. Zie voor nadere toelichting hoofdstuk IV over de risico

inventarisatie. 

B2 Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden 

In deze rapportage geeft het bestuur aan voor welke risico's en onzekerheden zij zich in de 

komende jaren ziet geplaatst en op welke wijze zij passende maatregelen treft om aan deze 

risico's en onzekerheid het hoofd te bieden. Waar nodig en relevant wordt dit aangevuld met 
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een cijfermatige toelichting. Zie voor nadere toelichting hoofdstuk IV over de risico

inventarisatie. 

83 Rapportase toezichthoudend orgaan 

De raad van toezicht geeft in de rapportage toezichthoudende orgaan, onderdeel van het 

jaarverslag, aan op welke wijze zij het bestuur ondersteunt en/of adviseert over de 

beleidsvraagstukken en de financiële problematiek. Zie de eerste pagina's voor het verslag 

van de raad van toezicht en het bestuursverslag. 

Continuïteitsveronderstelling 

Op basis van artikel 2:384 BW wordt bij de waardering van activa en passiva uitgegaan van de 

veronderstelling dat de rechtspersoon het geheel van de werkzaamheden voortzet waaraan die 
activa en passiva dienstbaar zijn, tenzij dit uitgangspunt onjuist is of haar juistheid aan gerede twijfel 

onderhevig is. 

Gerede twijfel of ernstige onzekerheid over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden 
kan redenen geven over te gaan op een andere grondslag, bijvoorbeeld op basis van 

liquidatiewaarde. 
Aangezien er geen sprake is van een ernstige onzekerheid over de continuïteit van het geheel van de 

werkzaamheden van het dr. Aletta Jacobs College kan de jaarrekening worden opgesteld op basis van 

de continuïteitsveronderstelling. 
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XII. JAARREKENING 2021 

1, Bll1n1 p•r 11 decembtr 2011 

(n III re:su ttaatbestemm!ngl 

Jaarrekenlna 2021 

( 
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Mate�lle valllt oc:tlvll 16.393,347 
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3,995.896 
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TCl!aall'mlhto :W.M9.JU 

Jaarrekening 2020 

( 
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2.615.494 
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n3.84o 

12,054.600 

l.90!.?141 

1$1.402.W 

Hofsteenge Zeeman G 
Voor waarmerkingsd fernden 
behorend bij controle klaring 
d.d. 24 mei 2022

....... 



z. -van baten en larb!n over 2021 

Jaarrekening 2021 

-

RijbblJdr.pn OCenW 15.61)!1,2&!1 

Owutp ov.rl,oidabijdn,pn 2..581.197 

Owutp baton 337.282 
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3, -•llldlt """' 2011 
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( 

tcautroom uit OG!Jbnill: iKSIKla:IIID 
ref. 

Ae.ull.llal (21 2.197.468 

Aanm:w/nqen vaar. 

-Aflch,lJYl�n 141 971.376 

�Mutaties voorzt■nin1■n (9) -B0.977 
3.067.887 

�rander/aaen "' lllotb,nd, !ll/Jtlttfm 
• Vorderin1en (5) -105.508 

• Schulden 111) -lll4.7l5 

-290,224 

J;1H.trnom uit !!!s!dlf.z!l!I! ra!los 2. 797,66'1 

Cntv.a n1an lnt.!!rert (21) 
Bataak:la In lan!!ll (21) ·292.639 

.;z92,r.J9 

Totaal kaU!Rlom uH oporallonele actillttellln 2.51l5.024 

l8llbOOm utt 1!!!1111:[lngattlvtteftelJ 

lnv�sterinsen in materjile vaste act iva. -3,105.�1 
DeJlnwS\erinpn In 1Mb!riijle vam a<Uva 
DeJlnlN!Jlerinpn afoch rijvln1 "'Jle ooUva 
lnveste:rln1e-n in fin•nc:1111111 vartt IICtiva 
[)atoijo .. ,r,.�. 2.080,QiS 
Totaal k.!.sstroom uit îll'We:iitllrin,padtwltl!ltBn -1.025.liOij 

!!!Hl!!!!!!!! Y!t flllilDi;[gj!!ll!ll<lh-lto!!!n 
N ie-uw o pg enom �n li!!'n irig,e n 110) 
Aflo"1n1 l•nalopende lenln11&n {10) -652.1511 

-652.158 

Mm!!t llgyld� mllld�len 817.260 

Het earloop van do geldmlddolen i. als vowt: 
2021 

€ 
kind pe,- 1 januari 2,615.494 
MU1atle boeljHr 827.250 
stand per Jl decemi,., (6) !A42.754 

Onder 11 rer- is 0p1enomen de verwQlln1 nHr de baturlfendL! parag:ralJJ in de toclrd ittn1 b■t■ns en Jta.t van batl!!ln en laden. 

Jaarrekenln1 2020 
( 

668,283 

896.982 

171.8-10 
1.737.lllS 

�2.034 
1A10.604 

1.348.570 

3,085.675 

-309.150 

·309.250 

2.776.425 

-3.948.005 

-117.096 

-4.035.101 

-el.158 

-el.158 

·1,!l1JJ.IIJ4 

20!11 
C 

4.525.31B 

-1.910.834 

lil5.484 

Hofsteenge Zeeman G 
Voor waarmerkingsd leinden 
behorend bij controle klaring 
d.d. 24 mei 2022 

_ .. 



Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 

1. Algemene toelichting

1.1 Activiteiten 

De activiteiten van het dr. Aletta Jacobs College bestaan voornamelijk uit het verzorgen van 

voortgezet onderwijs in de gemeente Midden-Groningen en haar directe omgeving. 

De school is een brede scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo en 

praktijk.onderwijs. 

1.2 Stelselwijzigingen 

ln 2021 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan. 

1.3 Consolidatie 

In 2021 is er geen sprake van consolidatie van meerdere entiteiten. 

1.4 Verbonden partijen 

Er zijn geen verbonden partijen. 

1.5 Toelichting op het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Liquide middelen in vreemde valuta komen niet 

voor. 

1.6 Schattingen 

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het 

nodig dat het bestuur van de instelling zich een oordeel vormt over verschillende zaken. Daarbij 

worden schattingen gemaakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 

bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, 

worden deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij 

de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. 

2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva

2.1 Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 

BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de 

Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling 

Jaarverslaggeving Onderwijs. 

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 staat van baten en lasten en het 

k.asstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de 

toelichting. 

2.2 Vergelijking met voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 

van het voorgaande jaar, met uitzondering van de eventueel toegepaste stelselwijzigingen zoals 

opgenomen in paragraaf 1.2. 
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2.3 Materiele vaste activa 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten 

of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige 

gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere 

waardeverminderingen die op de balansdatum worden verwacht. Voor een uiteenzetting ten einde 

vast te kunnen stellen of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere 

waardevermindering wordt verwezen naar paragraaf 2.4. 

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. De vervaardigingsprijs bestaat uit de 

aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de 

vervaardiging inclusief installatiekosten. 

Subsidies op investeringen worden via de netto methode verwerkt waarbij de subsidies in de balans 

onder de vaste activa worden opgenomen. De subsidies vallen op dezelfde manier en termijn vrij als 

de wijze waarop het desbetreffende actief wordt verwerkt. 

De kosten van groot onderhoud worden verwerkt als onderdeel van de boekwaarde van het 

betreffende materieel vast actief en afzonderlijk afgeschreven. Deze componentenmethode wordt 

toegepast vanaf het moment dat groot onderhoud wordt gepleegd. 

2.4 Bijzondere waardevermeerderingen van vaste activa 

Door de instelling wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast 

actief aan een bijzondere waardevermeerdering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties 

aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. 

Op balansdatum is er geen sprake van bijzondere waardevermeerderingen. 

2.5 Vorderingen 

Overige Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 

tegenprestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de 

boekwaarde van de vordering. 

2.6. Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's 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 

de nominale waarde. 

2.7 Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en bestemmingsreserves en/of fondsen. Hierin is 

tevens voor zover nodig een onderverdeling naar publieke en private middelen aangebracht. 

2.8 Voorzieningen 

Algemeen 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. 

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 
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zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd 

tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 

verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 

Pensioenvoorziening 

De instelling neemt deel aan een pensioenregeling. 

De pensioenregeling is ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). 

Voor de pensioengevende salarisgrondslag wordt een middelloonregeling toegepast. 

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van 

toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basispremies aan pensioenfondsen en 

verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als 

personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als 

overlopende activa indien dit tot een terug storting leidt of tot een vermindering van toekomstige 

betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. 

Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder 

en/of werknemers wordt een voorziening opgenomen. Dit betreft een voorziening voor: 

De verplichting van de instelling tot het verrichten van extra betalingen of herstelpremies als 

gevolg van een lage dekkingsgraad van het pensioenfonds; 

Extra pensioenaanspraken die voortvloeien uit door de instelling toegezegde toekomstige 

salarisverhogingen (bijvoorbeeld voortkomend uit cao-afspraken) bij een eindloonregeling; 

onvoorwaardelijke nog niet gefinancierde indexaties; 

nadelen van individuele waardeoverdrachten die ten laste komen van de instelling. 

Daarnaast neemt de instelling een vordering op voor: 

toegezegde restituties als gevolg van een hoge dekkingsgraad van het pensioenfonds; 

overrente of winstdeling die overeenkomstig de bepalingen in een verzekeringscontract 

beschikbaar komen voor de instelling; 

voordelen van individuele waardeoverdrachten die ten gunste komen van de instelling. 

Deze pensioenvoorzieningen worden op basis van de beste schatting gewaardeerd. Hierbij is de 

verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting 

noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. Als disconteringsvoet voor de contant making is 

de marktrente van hoogwaardige ondernemingsobligaties genomen, Indien de periode waarover de 

uitgaven contant gemaakt worden niet lager is dan een jaar, is de verplichting niet tegen contante 

waarde opgenomen. Toevoegingen aan en vrijval van pensioenvoorzieningen worden ten laste 

respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. 

De stichting heeft de toegezegde pensioenregeling bij het ABP in de jaarrekening verwerkt volgens 

de verplichtingenbenadering. 

Voorziening jubilea 

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen 
gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening 
gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. De stichting past het rekenmodel van 
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VOS/ ABB toe. In de berekening wordt een disconterings-percentage van 1% toegepast. Alleen 

medewerkers in vaste dienst worden in de berekening meegenomen. 

Voorziening spaarverfof 

De Voorziening Spaarverlof wordt gevormd ter egalisatie van kosten van toekomstige verplichtingen 

uit hoofde van het op te nemen spaarverlof. De voorziening is mede gevormd aan de hand van de 

daarvoor in de CAO-VO vastgestelde tarieven per gespaard uur. 

Voorziening Persoonlijk Budget 

De Voorziening Persoonlijk Budget wordt opgenomen tegen de berekende loonkosten per uur per 

medewerker. Aanvankelijk was er de verplichting om het gespaarde aantal uren na vier jaar op te 

nemen. Thans wordt het gespaard aantal uren per jaar na vier jaar gefixeerd. Daarnaast kan het 

budget ook worden gebruikt voor o.a. de kinderopvang. OOP medewerkers hebben de mogelijkheid 

om de uren jaarlijks uit te laten betalen. 

2.9 Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden betreffen schulden met een looptijd van korter dan èèn jaar. Deze worden, 
voorzover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde. 

3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat

3.1 Algemeen 

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 

worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die 

hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor 

het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

3.2 Rijksbijdragen 

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de 

toekenning betrekking heeft. 

3.3 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin 

de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd 

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat 

deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen. 

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht 

op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten 

en lasten. 

3.4 Overige baten 

Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit baten uit verhuur, ouderbijdragen en overige baten. 

3.5 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de 

verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven. 

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de effecten 

hiervan prospectief verwerkt. 
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3.6 Personeelsbeloningen 

Periodiek betaalbare beloningen 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat 

van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

Pensioenen 

Het dr. Aletta Jacobs College hee� de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds 

verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde-bijdrageregeling. Voor toegezegde-bijdrageregeling 

betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basispremies aan pensioenfondsen en 

verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft de instelling geen verdere 

verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen. De premies worden verantwoord als 

personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als 

overlopende activa indien dit tot een terug storting leidt of tot een vermindering van toekomstige 

betalingen. 

3.7 Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van de betreffende activa en passiva. 
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4. Mate,l@le vost,, octlva 

De mutaitîes il"I de materie Ie vu'h!i activa worden als vollif: weergegeve-h; 

Jtand per 1 !anuarl 2Q21 
A11 nsi::h.afw11ia.rdi!-
B ijdrap n inw.5teringll!!n 
Abc krijvin p-n 

Bqll!twaarde 1 1anuar1 2021 

Mula!les 1011 
lnves�rin1en 
Oi?.sfnve.st:e-ringen 
Af«hrUvlngen 

Totaal mutaties 2021 

St�•d per 31 december 2021 
Aa nschafwa•rde 
cumulatieve ofsohrijoingen 
Boekwaarde 31 december ZDll 

Stfnd per 31 de@mb@r2021 ea:allsatlerekenfns 
Bljdniger, lnves'h!irfi,gl:!!n 

Bijdragll!!n investtrlnpn rile1..1wbcuw 
Afschri jvln1en/vrijv.!I 

Stand per ;u december 2021 

Tot■al va5tc activa 31 detl!mber 2021 

roellchtfPlg ahxmeen: 

Gebouwene,i 
tll!!m!ln11m 

€ 

-5.522.276 

16,769.083 

2.691.999 

-n1.n6
1.960.on 

:14.983.>58 
-6 .254,202 

18,729.157 

-4.006.377 

220.368 

-3.87fi.0O9 

lnventa�, en Totaal 
apparatuur 

( € 

7.371.297 29.662.656 

-5.457.739 -10.980.015 

1.913,558 18.IS82.6"1 

413.642 3.105.641 

-411.572 -1.143.498 

2.070 1,952.143 

7,764.939 ,2.768.298 

-5.869.311 -12.123.513 

1.915.62B 20.644.785 

-375.429 -4.471,806 

0 220. 368 

-375.429 "'-251.438 

l,540.lll9 16.393-301 

De va.sa' actrva warden g�waarrleerd tegef'l de vtrluljr}ir'IQ!ipri}! i-C/ 't'ervangin�spnJ's, Voer actfvering wordt doorgoa� 
een ondergrem van € 500,.- gehanteerd. 

lr, 20l2 fs het pand Laan 11'1n de S pon 4 In voJlt!dig eigendom verkre.,en WHH een Wdrag van€ 16.133.277>-i waarvan 
een bedrog van f" J, oaJ,ooq,. hf.t�kkfng heeft op grom/ en rerrejnen waar niet ap wordt a/;•sdirev,n. 
,n datjoar heeft de tcenmalige gem•itnte Hoogtzand�Sar,pemeer haar huisve5ting5taa.t aYefiedragen conform art. 76 Wli'O. 
DE financ�rin� fs onder gemeen teganmtir onditrgt!br«ht bJJ '1et M,nfsrerle van Ffrianciën (5�ha tk.i5tbanfcieren). 
Do ot,cllrl/Y(n�•periode bedraagt 31 jaar. 
0. gr ond onder het �rolrrijl<ond,rwij, (laan von de Spon 6/ I$ �ewçordeerd op{ l50.0W,- en 1Vordt niet �,sd,revon. 

In totaa/w,rd er In 1CJJ vaore<n l,.,drag van a/gerondt l. JOS,6Só,-gelnveste11d. 

De tJÏbplitsing 11'1n dt invt sttrlngt!IJ noor o�,'vagroep Ï5 al.r volgf: 

Verbouwing en internr verhujz/ng 
,eren media 
Mad,jnes en ;nstalla ties ont»nAJJ}I 
Pand ,aan wm rio Spart 6 /pmktQkond•rw!Js/ 
Gebvuw ,aan van d, Spart 4 
Jn�n,ari-1- en opporatu&.1r 
Sffrk Te<llnlek Onderwijs 
Meu�i/olr en Inrichting 
Verbouwfngen 
lnvlritarl$ @n ar,par(J tuur praktijkDnderwijs 
lnvitntar1$ 
Totaal 

E�n g root deel von de lnve.stvdngen vallen ondlr liet rDOlnaamde roekomsrpakl.et. 

Totaal 

2.562.801 
248.105 

97.229 
79. 001 

38,275 
22.066 
19,360 

16.195 
11.922 

6,884 
3,812 

3.105. 650 

t>,u fnvr :sttrln�en worden gedekt daor .1ulDFdi�$ van M rJJhr,v�rheld en vit een $Ublldie varr het Mfnistede van OCW. 
Hrt do�/ van het totkom:stpoklte t '5 sd, ofen re faciliteren ;n ln!t taekr,mst�frendfg maken von het onderwijs en de doorbf} 
b�llorendt! v�rduurtamlng van de �bo1JWen. 
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Ah'ekenlna Toel<omrtp•-

To•i<om,tpa !:loot G MG 

SUVIS 

Onderreafü;atie S.UVIS 

Zaflwerlng 

LED verl/cM/ng 
Ludltl»/lond<l/ng + C02 manimring 
Gebouwt>eheemysrum,IW!FI acc,,/1,randme/dfnsro/lotie/div 
fn remt ""6bouwJ.ng ll!'r.i W!!rhuizing 
Loodl 
Losse lnrl<h ring/ koo�/okoal / •l•m•nr,n 
Ultao-n t/m 2021 

Ultpycn Tpekqm5tpalr.bt 

Uiti"aven toakamltpakD-t 

D• klling toa komJ\po�kel 

Eigen bUdn111e dr. Aletta Jacob1 calleqe 

TaeNchtlna reoelael'ing: 

Op Rrreinen w�rdr njet cU'Peschrevttt. 
Op OOlontdatum ûjn r,em bJJioru»,� waarrltwrmfodf!ri.ngen van vasrE> activa 11a.5tge.steld. 

l.619.326 

441,000 

2.060,326 

45,928-

Ultaaven 

Toekomrtpa-

351-392 
321.016 

597.615 

BB.691 

922.283 

89.240 

112.740 

2,532.988 

100.000 

Z.UZ.'1811 

BI/droge AJC 

2.632.988 

2. 014 .398 

618.5111) 

Bij onderwij,"1>tgoed (In her voortgeut onder,i;IJ• a//.,n bij doordec,n tralr,atie) kon een verlaging van de ba•""""'""" niet o/1"n 
ap grond !Jan JaorlUbe ajidtrl.NJng,n op Das/$ van df! vL!rwachO!' g�bt-t#hdw.1� maar aok van een impairmeru. �en fmpc:ilrment fs 
het bedrag waarmee de boe.twoom't d� �all5urhare waarde av�rs.dirijdt. De reali"s;eerbare wcarcte Is df! hooostt waorde van 
de opbrengJtwoarde en do !>edrlJfswaarde, 
De huiclf,Je waarde va,1 rk gitbouwen. �zam�n mtt dt saml!'n-..O!'!:JÜ'.1!7 van hrt r,r,drrw� van C.SG Rehobath

1 

geven geen oo-nl�dlng to t lle� 
vrflnrld afy,,oarder,m vçn dt hu/dl� �bauwtn op grond van ;mpairment. 
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l!i:ildlÓfllldr.Alatl.riJa,;,obol� 

s. Voede�n.,.n 

Debiteuren 
Leerling-&n 
O.e rige vorderlngêl'I 

Choerlcpende actrva 
Vocruîtbeta:11ld1!!! bntf!n 
Overi1e overlopende activa 

Totaal vorde rin1en 

Tocllc/Jtfaa ala•m"""' 

Jaa,,.,..,,lng20Zl 
€ 

223.7S1 

2S.031 

86,638 

217.722 

248.7&2 

30-U60 

SSl.142 

9nq_u ovuiqe vord.eringen ziin o.u. per ultimo 21)21 de L1olgE1nd'e pos:tl'n opgenomen: 

2021 

Kortlnfl gymialen € 20.000 
Tr onsleorbdle porten € 
Ow.rlgen Il" 5.031 

Il" 25.0'll 

f 
€ 
€ 
€ 

Ond�r voarultbetaalde �sten z•"jn dit> pwtrn opgenam�ri dl� In 202J zijn ve n veri1 f!n brtr�kking ltebbln op h�t btJ�k,Jaar 2022. 
Het be treft voara! licentiekosten en abannrmentl'n tz-n Mlloev� -1-chooijaar 202.Jfi.GJ 2.. 

Ondt!{ tllltr lqe ove,topende activa zijn naa�t ett'I 011ntol kleinere bedraqt?n d� volgende po.sten opgenomen: 

2021 

NCG oUdrage ,cho/enpragrammo 
NCG nag t� oi,twn�n (17.593 
Sdl oolactlvUelten ( 55.600 
ldeol ofr<k,n/ngen t.b. v. 2021 (0 
Kostl'r.i to�kamstpakk.er 
D;Ll�/U/t (1,278 
Gemttntl'azb ( 141.151 

( 217.722 

Jaarrel<enln, ZOZO 
f 

91.141 

11.SSI 

76.834 

268.077 

2020 

20,000 
-J0.2l9 

1..800 

ll.581 

2020 

{Jl.600 

€l7.5� 

f 4�.l91 
€73.081 
€96.807 

€3,81),1 

€268,077 

102.722 

344.911 

447.634 

{)e incasso van de ouderb'}dragen en b�·dra� voor de �dioolact lvftelten vindt hE't geliel� s,hooljoar pJaal:5. In 2aJ 2 moet IM9 eeri groof deel 
word�n an t\la1t 9en. 

D• oemk,nlna 1/0n d� OZll is vanaf }CJJ1 v,rand,trJ. De QMlttnhe Midden-Gronir,gen ,tuurt ••n nota die ook weer vergoed wotrJt 
daor de g�m#4!nte. 
Dt: boveng«noemd, vorderingen hebbtm een looptr/d lcort,r dan ftn )Cot. 
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Jul'l'wullQ2Cl21 BillllJIIIIIJUd,;,azat� 

6. Uqu lde middelen 

De post l"lulde mlddele n Is als volgt sameng�•�ld: 

K! sm id:L1e len 

Banld:B11:ol'dan 

Tot.ooi Hqulde middelen 

TOINl:P'ltlna al@fflffn: 

J...rrebnlng 2021 
€ 

177 

l.442.177 

l.44J..754 

/aarrekenln1 2020 

' 

1.184 

2.614.109 

2.615.4!M 

7. Toelldlt1n1 blJ het kasstroomoverzlchl 

8. 

Her kasstraomov�rzicti t is opg�!. t.tld vol�ol!'ns d� indirecr.t method�. Bii deze m e-thade- wordt fiet nettoresultaat aarigepo.s-t 1,1ocr post'E'n van de 

s-taat 1.i"an baren en la.Jren d,e oeen Invloed hebben op de ont\langst-tn en u/tgoven in t.i�e v�r!öfatJjaar, mutarra fn df! baltmspostE'n IE'l"I pasten 
van df! .srnat w:m baren en loften waarvGn de 1Jftgoven nle r worden be.sd:iouwd at!i b�lia�nde rot dt! ap�ratfonf!lt? actr1HtE'rtrn. 

In llet kauiroomover2kht wordt Oflderscheid g,e-maakt �us.s,e-n operatlon�,r!, investerin�s-enfinancierir,g�aaiviteiren. 

El1en vemiosen 

Alp,m@ne re:!li@Na 

B@.5itemm in11:sruerva comrenanllil!:elden 

Bil!l.!itBm minK:!iin!l:!@rva N PO 

Totaal e(aen vermottn 

r-xllmUOQ gl�mttn� 

publiek 

stand 

1-1-10ZI 

€ 

l.447.9114 

219.57B 

l.667.562 

llellll-

2021 

€ 

615.07B 

-139.580 

1.229.,51 

1.!104.849 

Het ro taf:ll refultof:Jt ,n 202:1. f:Jd € :l ,904, 849, - word� bJnr.ill!lr.i Il� r �,�,, v�rmaf}en afs valg� �rdrf..!"ld : 

Overlp 

10ZI 

( 

Stand 

U-12•2021 

€ 

4,263.062 

79,998 

1.229.151 

5.572.411 

Aong�zi�n �rttn b�s�dfng!ilwp�rtirt9 fl!,t ap de :;mge.naamd� eor.11.1f!r.iard:�g�lden1 Is hitt bedrog van.(' 219.578,T opgenami'n ander 

��r.i bi!-1tf!mmlrt9Sres.t"nill!', inmjddek zijn f!r aftprakitn g�ma11lt met de MR oVitr de besteding van deze middelen voor de kcmende .5 jar::u 

In 2021 Is tt ll!l�n bittirag van € 1.39. 580,- t�n /(Hte. 110r.i d.e. bf1tf!mmlnt1srf!:!U!'nJf! ror.iv.e.-r,ant:!11efdf!n gitbr.acl, t. Vaar ttn 1.prafrcatie zie '2.3. 

V!:ionmf ialdo 1taat "°" baten 11!'1"1 laftlm. 

Het dr. Al,tto Joco/Js Collrg, kitst rn,oorom de mt,re"d• moid•l•n ad< J,229.351,- van all• complementrlire projer:len die hetqfgelopen jaar 

lo,bh<,n g,lop,n, dN, g,richt zijn op het -w•rt•n van ocht,monden en het butrijdf:n van de gevolgen van de cov/d crisis In het onderwUs, 

ltle te vo'll"n oon de bt,;temming;re;en,e NPO. Hieruit w/len meAom,�g, en /op,1ndo projecten geffnonc/erd worden zool> �lt-•rlrr lr 

ttn 1trate,gisd1 pion. 

Het re;terende deel von het re,ulroot ad t: 815. 078,- wordt toegevoegd oan df: algemene reser,e, 
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EIIJdnOl,111li'IE:UIR 

9. Voonlenrngll!!n 

De volgende 1,1O0rzien I ng-!-1'1 zijn o pgl!!!nomen: 

Personeelsvoortlenrn en 
Ambt,Jubllea Spaarverfof IBP Totaal 

t: ( ( 

Stand per 1 Januari 2021 113.434 20.406 640,000 
Doratle, 2.638 2.030 
On nre k�lngen -<l,6<15 -53,000 
Vrijval -28,000 
Rl!!!nt@omutatle 
Stand per l) december 2021 111.427 22.436 559.000 

Kortlopende d@el < 1 j!I! r 5.000 50,000 
Lii11n11:la panda de@I ;:a- 1 J!i! r 106.427 22.436 509.000 

111.427 22Al6 559.000 

roe//<ht/og a�mttn: 

Vooni!!nin,11! ;a m btsiubilea· 
De voorzfenf"g amb�JublJ�a b; b�rd�nd '10f9eM het VOS/ABS berek.ening.smodel waarbij o.a. rekenfni;i wardr grhouden met 
de bliiflans

1 ste,ftHrlru t!n �tui dlsconterlrigsren.tl'perc-enmve yi:;,n l �. In de beri'kenfng wordr" all� m�thw�,1'�n in 1.1a.dl' di�rijt 
meegenom�rr. Daarnaa.rt wom'r g�rd.�nd met de meeft actuele .ralori�5chaaJ. 
Van het rota,# \i'i::ilrt de Yaanil!'r.iing r:r f!�n bf.drar, van € l06. 427, - OI$ lorrDlopend (la,iger dan �en jaar} aan ti' merien. 

� 

t: 

De \/001?/Mil!JI ;paorverlof word/ gevormd t,,r d,kklng van fool<am,r/ge w,rp//cl>//ngen uit hoofrk """ het op i. nemen 'flaarverlof. 
Het tori,:/ per uur i"5 wstr,.e-st�ld op 1/1.38 maal het «Wele bruto fulltime maamhalori5. De datatie be treft dan aolc de aanpan:irig 
per 31 december 202 l. 

leye D#i!ié B@wu.st Pe r�neet.sbeleid j I..B P): 
Voortkami!!'r,de uit de coo vo is de vo"rziening vanaf 2014 gf!!vorrnd. JM�rt! fulltfme mede.werker krijgt 50 uur p,er jat:Jr tot zijn 
bf.�hrkkrng. Dl!' u�r.i kun mm voor diverse zaken warden aang�wend. Het fs magf!!JJjk am dl!!' ur,m voor lanaert rfJd tt sparen. 
Dt!! war,� van t!efl ge$PQ'1rd UtJr i"n een bepaald jaar wordt vmtge1t�ld op 1/138 van hi!!'t bruto fu,/tfme. maands'1larif. 
De waarde van d• r,,,paarM uren in het ,<haoljoor 2014--1Ql5/2015-2015/201S-2017 /2017-2018 zijn g•f/Httrd. 
fn 2020 zijn 11aar he. t f!i!�t o�k de '�/Jd voor t(jd uren I gewaaf'Vftrd en af.s �,pli.c.�tfng opg.e.nam�n. 

773,840 

4,668 

S7.IS4S-

28,00()-

692.863 

55,000 

637.863 

692.863 

Het OOP hf!f!/t dl!' mogeJl}khe,d om de ro er1eker,de uri'n tfl lat�n urH:ii!!'rn'lf!n. Oo� is ht!t ma�ll}k om 1M. oPQeboCJwde rech�n ie b�s�Men aan 
o.a. de lûndrrop1.1ar,g. �.u bl!!'fde u/tg'a�n worden re�hbtreeb ar,der de penonf!�lskos�n apgl!'naml!!'r.i �1' fope.n .r,i(er vlt:1 dt!tt llDOr.zi'enfng. 
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10. 

Bli,ngiininEUR 

L.analoponde ><hulden 

S(h!Jld1n Sdluklenan K�I ... o=/u 

HnlfOipl- owi'11• lnnemn11ffl 

maatlChlppQen det,r,emlnip:-n 

( ' ' € 

Stand per 1 januari 2021 

Aan11:ecan e lenin11:e11 .2021 

Aflossingen .2021 ,. } 

:S.ta nd per ;L 1 d ei:embe r .2021 

Stand per Afloss!np- R"1erende Reltl!lrenda 
verpllchUnc loop�/d looptijd 

l1·1Z.ZOZ1 21122 >lJHr > 5 J•or 

€ t: ( • 

OYerfee: 

.Si::'t, c1itk:i!it b.!i nkie rl!!!n 1 11.305.001 538.333 10,766.669 B.6B.337 

Sch atklstba nkle ren Il 187.500 93,750 93.750 

Sch atkl<ll>a nkle ren 111 562.100 20.075 542.015 441.650 

lZ.054.600 6SZ.158 11.402.444 9.054.987 

Va.n d� ttHaJ.! scfwkl ad€ 12,Q.54.SOO
F
· is f!�ll bedrag van€ S52.158

r
· r:,pgt!!nomf!n onderd� ko-rt,ap.tnde schuld.en. 

H�t resterende Olfdrag is opf1f."011u!1n ondrr df! Lanr;,op,,nde .sd·wlden. Allr leningen zijn afge!iloten in euro 1.s, 

roe#r.htinQ algemeen: 

Sd,,:,ttl<lbonl>er,n ! 
Hd betreft een Gll,!r.tenlctimst 1/an geldJenir,g tussrn het Mrnrst�rie van Fin,mc.ren en de �ti'"h tinr, dr. AJ.e tta Ja'"°bs Caller,e te 
Haor,ezand., ter flnanr:iering Yan de overname van het pand aan de Laan van de Spc,rl. 4 te Hcof}ezand. 

5oort!on/ng 
Hoafd�om 
looptijd 
RenreperceMoge 
Rentevafr periode 
Rentebetol/ng 
�oss/ngst,rm 1/nen 

Eeme a/10$$/ng 

tineafr 
• 15.JSO.OW 
IJ.l/1)4/1012 - 15/10/2042 
2,5"511 
IJ.l/04/2011 - JS/l W".1042 
/oor/Uk< oclortrof, vonof 02/04/2013 
120 

15-HOJ1 

o-.. 

€ 

tl.706.758 

651.158 

12.054.600 

Oe nuid;ge g,em,ente M;dt:Nn-Gronin�n staar garant voor de l,nir,g, heeft het recllt' 1,,1an ttrst& toop op het îchoolgebouw en hee/1 het re'"ht 
van 1e hypotliHk. Van liet totaal or,enitaand bedrag van de Jenfng ad.€ l.2.38j_6&8,-is op 31 duemOlfr 20211rn Olfdrag van C 5J8,3JJ,
opg,nomen oMor de lcortlop,nd• scloulden. Oit t,,drag betreft d• c,/lo«lng In �•t joor 202 2. 

Sdiartl<lbanliwren Il 
1'et bttreft ren overeenkomst van geldlening tussen het Ministerie van Fincmc.iln en de str'"hting dr. Aletto Jaçobs College te 
1'oogezorid, ter flnancierinQ van de overname en verbouw van het pand aan de laan van de Sport 5 (praktîjk�nderwijs) CT Hoogezand. 

Soort Jen;nQ 
Hoofdsom 
Looptijd 
Rentepe"entaQe 
Rentevast periode 
Renteb,ta/ing 
A/fossinQ$termijnen 
Eerste ofiassinr; 

Lineair 
( 750.0Ct) 
30/11/201!>-30/lJ/2023 
0,21'11 
30/11/2015-30/11/102 S 
joarl;JkJ o,hte�, vanaf 30/11/2016 
8 
30-ll-2016 

De tiu;dige r;emeente Midden-<.ironin'1'fn staat garant voar de leriirt(l1 hef/'t het recht von ee�ll' koop op htt 1chool9tbouw ,n hel!'ft liet reent 
van 1e 1,ypatheelc. Van loet totoo/ openstoancl beclrag van cle Jen;n� ad, f 375,000,· ;; op 31 cleoember 2/J.ll een bedrag von € 93.750,• 
opgenomen onder kar1 lopende ä<hU/cien. Oi/ l>fcirag betr,Jt de r,, to Je afto,sin{J ;n /Iet jaar 202 2. 

xhar(l4!bga/detca w 
Het bl2 treft een overientom$r van- g�kil�nfng tuss-ol!n het Mlfl/$t�rie �an Rnand!n en r:t� 1tlcl"i tf.ng dr. Alt!!tta Jaco� Col�g� te 
Hoogezand r�r med� /Jnanr:;f!!rlng ..,.an de nJ.!.uwbauw van 11 f!!t pand aan de Laan van r:i� Sport 6 (pran. ljlrnnd�rwijs) te Hoor;ezand. 

Soc11 �nlng 
Hoofdsom 
Loop rijd 
Rt!nt,p,rcf!!ntog� 
Ret'ltll!'va.n p,rit:,d, 
Rent,Olftaling 
Aflossingstermijnen 
Et!r.st"f!! afios�ing 

Un�air 
f 602,250 
Ol/07 /2019-01/07 /21149 
0,55illi 

Dl/1)7 /20l 'J.-01/ll7 /2/J49 
joor/ijh acllt,rof, ,anr,f Ol/07 /2/J.lO 
30 
1-7-201<! 

Dil! lluidig, gemren te Mfddf!n-Granir,g�n .dcat gamri t voord� lenfna1 
heeft flet rec.h t van eerate koop op het �rno�lQeboLIW en f"iedt l12t r�ch r 

van 1, nypath�ek. Van h�t rotaaJ op,rutaand b�drag van do! l�nin� ad.€ 602.250,-is op 31 d«ember 2021 een bedrag yc,n € 20.07Sr
op�ncm,m onder kDrllop.t"nd, se.hulden. Dit bedror; bt?trq?. de totclf' afios.sfng in het jaar 202.2. 

Totul 

( 

11.706.75B 

65i.158 

12.054.600 

Hofsteenge Zeemant€f .. 
Voor waarmerkingsd lemden 
behorend bij controle erklaring 
d.d. 24 mei 2022



11. Kortlopende 1dmh1en 

Crediteuren 

loc nhefl'inl/.l\l"/ /Soi::Piil Ie lastll!!n 
Pensioen premies 

T0<>al 

Te betalen loon 
T@ betalen Intake levensloop 
Lanin1l!-n si:hë!ltkJ�tbankleren 

Overige: kortloplll!l ni:11!- .5c:hu ldêri 

Overlopende pa,s:iv,11 

Va k.antiegeld/bindfng:!iUM!! lagl!!! 
Saldo overi1e ov-er1ope n de p!.!isiv.!I 
o,.,ie rlcpendie Jla.5.S iva 

Totaal kortlopende 1diuldon 

Tqcllçht[nq qlqemeen: 

IW�lnEUR 

J11m,kenln1 2021 

' 

�05.4'1<1 

5611.526 
177.572 

747.098 

65U53 

652.158 

365.456 

.!97.452 
153.928 

551.359 

2.721.526 

De. nog tr! tHtalt!n loonhtf/lng� pemio�nlostrn, sociale la:rt�n bt!tr,ft. de fJ'/ te drogen gelden in de maand januari 2022. 
Dit betrt!ft. de r,f te drogen belwtinr;en E'n p�mies OW!T dt maand december 2Wl, 

O"der "Jeni� .rchcn.fcf.srbanlc�renlJ zijn de aflouin�n In 2021 va,,. de drie �ningen 5marlcistban"reren opiJe. namen: 

/
. b•tr•/t lacatl• laon von de 5por1 4: € 538.333 

ll. be tro/t loco tl• laon """ de Sport ó: € 93.750 
111. b•tr•ft !oooll• laan """ de Sport ó: € 20,075 

€ 652.lSS 

Q�dQe lr:ar1 loll_erid� .schulden: 
2021 

R�rtte leninp schatkistbcmk,eren € 206. 225 

Conll'<lle Jaarrehning € H/10 
Watl!rscflop C 

Ovt!r igt! ditmsterVleveringen C 30.BO!i 
N09 t� bl!talen #Osten C 72.SlB 
5uvi, (""rug t, i»ta/M) C 45.928 

€ 365. 456 

Oritkr "vakr1ntfeg.tk:I/OlndinQ.Shlelage l,I zijn de opgt!bouwde verpUcf'i tJngef'J per 3 l dec:ember 2021 opqrnomen. 

Vakantiegeld 
Bllldingitw/age 

€ 
€ 
€ 

1021 
362. UO 

35. 3,1 
397 . .(32 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 
€ 
€ 

C 

€ 
{ 

Jam,ken!ft12020 

( 

341.369 

535.531 
157.680 

6114.211 

652.158 

652.158 

255.977 

.!9.l.605 

568.9ll 
962.526 

2.906.241 

28i0 
226.831 

�.500 

9.000 
10. 646 

2SS. 977 

10lO 

357.358 
36.247 

393.603 

Hofsteenge Zeeman G 
Voor waarmerkingsd temden 
behorend bij controle .klélring 
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l'Jlidlllll'lil•�.i.oob.Ci:11.iiivi, 

�r,inEUlil 

m�ers.@o �an d@ ovi!lrhll!lid ontvangen bijdragen won:I an varantw-cord op $i:hooljaarnNea u of dienen il l.s dekkins voor i rwe.s Wrinllil:e n 

S.ldo 1/1/2021 1 """""'"" 2021 R�!u;ul'111at 2021 1 nwrtltrin1on 1021 Saldo 31/ll/2021 
leraren b4II ur-i 2021/2022 i 12.377 [ 5.486 C i - i 
o",eidin11::!isctiocl 201.9 [ 20.000 € 40.DOO € 40.0DO 1 i 
VMBO lechn iok 2019 i 14.952 € € i 14.952 i 
Aarw-ullend vm be- techniek t 43.677 i i € 43.677 € 

·-·

Totaal € 91.006 i 45,486 ( 40.000 € 58.629 € 

De /erarenbllurs worllr per sch oOl/aor In de Jaarrel<enlng ,erweril. 
De ve��lng op/eld/ngucho!en 1111,ajt rwH scllooljoren, ,e,pectieve/ijk 2020/2021 en 202 l/.lOJ 2. De gelden zijn voomamel(/1:' 
bllsrtmd """' dekl</ng von de pe,scnee/;ko,rtn /.b.v. he/ project. 

17.86> 
20.DOO 

l7.86l 

De """"ng,,n g,,/den vmbo ffcllnlek ,1tr, voorname//� gebni/1<! voor de ,erbouwlng en /orkhtlng ,an de nieuwe ofdel/r,g tochnlel< Plë. 
Van het re,trerw,d� saldo zJjr, In 2l1211N!!ri-par.1Jl'l9Jmi:acllJ.nl!!'.! geiltoi:ht. 

ra�lkhtina ngelqll!"flfng: 

12. N ft11t In dii balans opgl!nam@n activa en verpl r chtlngen 

Het dr. Aldta Jacob. Coll�g� i,nn,angr de mm�r.idi!!' 40 jaar @itn bedm{} van € 28.125,& p�r Jaar van de G�mtt.nfi! Mldd�r.i Gronln�n. 
Dit betrYft een 40 jari�e bijdragf! van de armeentit fn drt. !ötfaltingsko:rtttJ 1,,1an d� PraktJjbi:#,ool van In fDtaal € :1., 125. 000

1 
-. 

fn 2019 � "rt ��te bitdrog onn,an�n f!n dft loopt daor rnt l,et jaar 2058. 

Het dr. A,i:n-a Jacob$ Col�e he� de volgende fapende meerjarige amtrachm .>,( .l 00.000, -. per jaar: 

Leverander. onderwerp leverlni/dlenrt: om1et iper ,taar.: elnddotum: 
Vi!in Dijk Ed ui::ati� Sc�ool boèl:.en ( 450.000 l-2·2022 
E:5-!ent leveri l'lg ,g-a-5 i 100.000 1·1·2024 
Cs.!ent le\i'eril'lg etektrkiteit i 100.000 1·1·2024 
As.ito Sc�oonm••� i 165.000 21--1!•2024 

Hofsteenge Zeeman Gr 
Voor waarmerkingsd le1nden 
behorend bij controle :klaring 
d.d. 24 mei 2022 
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ToeHcllllng op de Slaat van baten en lasten 

Beten 

13, RIJbblJdragen 

Rijksbijdragen OCenW 

Niet geoormerkl.e OCenW subsidies 

Geoorrnerka, OCenW subsidies 

Overige subsidies OCenW 

Totaal rijksbijdrage,, OCenW 

Rijksbijdrage personeel 
Rijk>bijdroge materieel 

Totaal R/Jksbl)dra'J"n 

Niet qegq,merkte subsidies 
Aanvulknde "'11ro,Ur,inr, eindeKamen, 
Elrtro Hulp voor de Klas 
Inhaal- fi!:n cmdersteuningsprog ramma 
Nationaal Programma Onderwijs 
Sterk technJef< onderwijs 
Leerp!usallangement •; 
Schoolboeken en /esmore,lao/ '} 
Pres rntie boK •} 
Vro�tijdiJI schaalverlaten •) 

Opvana nieuwkomers 
Strategisch Po r,onee/sbe/e/d •) 
Lerarenbeurs 
Diverse overige 

Talaal niet geoormerkte subJld/es 

Geoormerkte subJidles 
Opleidingsscholen 

Totaal r,eoormerlrte ,umldle• 

Toe/lchttnq algemeen; 

Jaarn,kenlng 2021 

E 

12,560.962 

12,560.962 

3.008.307 

40.000 

3.048.307 

15.609.269 

ll.041.454 
1.5H.499 

12.550.962 

154.256 
177.522 
531.000 

1.0l0.llll9 
205.174 
194.549 

476.889 

20,909 
18,932 

171.734 
32,189 

4.254 

3,008,307 

40. 000 

40. 000 

De meeste subs/,://e s en bijdragen zijn gobaseerd op een Vt?rgoeding per leerling. 
De geoormerkte subsidies worden deels op ;chO<J/jaorbasis verantwoord en afgerekend. 

eegra1rn1 2021 Jaarrekenlni 2020 

€ ( 

11.768,300 12.120.695 

11.768.300 12,120.695 

1.250.700 1.274.107 

40.000 

1.250.700 1.314.107 

13.019.000 1U94.802 

10.324.500 10.632.616 
1.443.800 1.488.078 

11.768.300 12.120.695 

256.900 Z61.280 

468.800 478.849 
495.000 505,406 

20,000 27.572 

10.000 

l.250.700 1.274,107 

40.000 

40,000 

Ook worden er steeds meer projecten over meeraere }oren uitgevoerd (bijvoor"'1eld de Ople!ding;schoo/, NPO en Srerk Techniek Or>derw/j,). 

In 2022 wordt met een overgangsperiode ven 4 Jaar de vereenvoudiging van de IH!lrostigin<; lumpsum ingevoerd. 

De r• / ge merkle pos/en betreft overige tijdelijk, rege//ngen. Deze regelingen zijn d()()l"(Jaons voor meeniere jaren in de rfj/ubegroting op�nomen. 
Op basis van verschillende verdeelsleutel, wordt het bedrog per schoolbestuur /leerling vastgest./d en toegekend. 

De onder geoormerkte sub,Jdle• opgenomen bedragen zijn mus tal schooljaar gebonden. De verantwoording vindt don ook plaats op 
basis van schooljoor. Voor verwerking van deze posten zi� ook punt J l . Kort/opende schulden. 

Hofsteenge Zeeman G �
Voor waarmerkingsd !einden 
behorend bij controle laring
d.d. 24 mei 2022
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J.larYolll'Blai,2021 

14. Overise o•erheidsbijd ,apn- en subsidies 

Jaanekenlns 2021 Begroting 2021 Jaarrekening 2020 

1( ( ( 

Go mee ntelij ke bijdragen en subsidies 1,057.925 1.057,925 1.0S7.92S 

Overige mierhei d sbijdragen l.S25.272 J.512,700 1.490.176 

Totaal 011erlse overheldsbljdrag,,n 2.583.197 2.570.625 2,548.101 1 

Taell<htlnq o/qemeen: 

Het onder de gemeentelijke bijdragen en subsidies opgenomen b.,,Jrag heeft betrekking op de huisvesting. Het dr. Aletta Jacobs College is zelf 
veranrwcordeJljk voor de onderw']shulsvestJng. De gemeentE!Jijke huisVE!stingstaak is doorgedt?centralisE!�rd naar d� school. 
Hef b,edroQ betreft de joar/ijl<Je vergoeding van de gemeente Inzake de dekking van de kapitaa/la,ren van de huisvesting van de hoofdlocorie 
oon de Loon von de Spon 4 (C l.029.800,-J en de nieuwe loco/Ie van het Pral<tijkanderwij; aan de loon van de Spon 6 /€ 28.125

0
-/. 

Dr,der DvE!rige overheîd.5bijdrauen is opgenomen: 
2tl21 2/JlO 

5omenwerkingsverbond û0.02 r 1,513.452 € 1,374.572 
Sam�n WE!rkings1J�rband maatwerk € € 102.505 
Samenwerkingsverband hoogbe.goofdheid € 8.820 r 6.195 
Wet tt:"gt:"moerk"óming- foondamein € € 3.904 

Overige zorg/n; rel/Ingen € 3.000 € 3.000 
€ 1.525.272 € 1.4510.176 

De overige overheidsbijdragen stijgen ""ornome/ijk door de geleidelijke overheveling von deze beko,tiging von de ,choo/ noor het 
SamenwerkinQsverband G0.02. 

15. Overige baten 

Jaarrekening 2021 Begroting 2021 
( ( 

Oude rb ljd ragen/bijdragen , c hooi kosten 45.992 45.000 

Overi@e 

7.090 7.000 

Jaarrekening 2020 
( 

7.401 e ijd rage per, on eel care ring 
Ove rlgi, ve rgoedlngen 284.200 488.500 103.098 

291.290 495.500 

Toraa I overige baten 337.282 540.500 

Toelichting alqen,een: 

Overtldlt ouderbljdragen en bijdragen in de sthoolkosten 

Aan het be9in von elk schooljaar worden de vastgestelde verplichte en vrijwillige ouderbijdragen en overige schoolkosren in rekening gebracht. 
Aan het elM van het schoaljoar warden de werkelijk ontvongen bedrogen inzake deze baten verantwoord onder de ouderbijdragen, 
De leerlingbijdragen en uituaven von de leerling• en schoolactiviteiten worden ook op schooljaarbasis verantwoord. 

Het dr. Aletra Jacob$ College Is aange sla ren blj de St/chtin g Meedoen. Daarvoor in aanmerking komende ven egen woordigers van leerlingen 
kunrten even wefe kos ren von de ouderblj"drage en e,n aantal vaste activiteiten bij deze stichting declareren. 

Overige vergoedingen: 

Sp_ecifjcatit �2" r!!:. diverse �asten: 
NCû bijdrage scholenprogrommo 
Voor.schot ESF REACT w
Noorderpoort bijdrage exp/oitoiiekosren AJC 
Vergoed;ng deelname Cambr;dae engels 
Afrekening fSF / bijdrage impulsregeling 
Bijdrage NCG tijdelijke huisvesting 
Be/ostingdienst suppletie BTW 
Bijdrage duurzaamheid gemeente 
Vrijval aanibe.ving,5mfddelt?n 
Diver.se óVerigt:' po:sten 

r 

( 

r 

€ 
€ 

€ 
€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

202J 2020 
€ 31..600 

52.900 ( 

24.198 € 23.860 

€ 16.964 

2l.881 € 19,160 
€ 10,000 

33,769 

l8.000 € 

90.000 
43.452 € 1,514 

284.200 € 103.098 

48,541 

110.499 

159.040 

Hofsteenge zeeman G 
Voor waarmerkingsd lemden 
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.baivtr.-g2D'l1 

Lasten 

16. Personele laill!n 

Lonen en sala ri:s:sen 

Doorbelaste loonkosten projecten 

Sociale lasten 

Pensioenpremles 

J;,arrekenfng 2021 
€ 

9.411,690 

528.787 

1.315.262 

1.500.110 

Bl�otQQ liJINll9 •25)4 
�tlE.UA: 

Begrotrns 2021 
€ 

8.209.285 

1.211.795 

1.383.920 

Jssrrekenlng 202D 

€ 

9.260.454 

1.211,795 

1.3U920 

Lonenl sociale lasten en premies U.755.84!! 10,805.000 11.856.169 

Mutaties voonienin(l;en 

Personeel niet in loondienst 

Per,oneel niet in loondienst projecten 

Diem;ten de rc:f en 

Overige 

Overl ge per,one Ie lasten 

Af: Uitkeringen/doorberekening 

Dekking doorbelaste loonkosten projecten 

76.332-

270.648 

347.529 

232.572 

352.04!! 

1,126.465 

232.417-

528.787-

100.000 171.841 

564, 000 352.445 

215,000 125.745 

511.'I00 325.234 

1.390,400 975.265 

- -189,013 

- -205,784 

Totaal personele lasten 13,Ul,109 12.195.400 ll.436.637 

Toellchtfnq Pmoarte {05ten: 

De loonkosten zijn hoofdzakelijk gestegen dr:,or de uitvoering von lncldMte/e projecten en door een stijgjng van de sociale lasten 
en pensiormpremlef. 

De reguliere formatie bedraagt In 2021160/te (2020: 159 fte/ 

De totale uitgaven voor personeel nier in loondienst zijn in wn fors gedaald. 
Het bedrog voor personeel nlef In loondienst bestaat uit uitgaven voor reguliere werkwamheden voor een van bedrag van€ 39.000,

(2020: € 154.000,·/ en voar (liekte) vervonglngswerklaomheden voor een bedrag van€ 232.000,· (2020: € 198.000,-/. 
Een deel van de (ûekte)vervangin� vindt plaats daar het Inzetten van eigen personeel middels uitbreiding van de werktijdfuctor. 

De .stljgln� var1 de post dienJten derden wordl. VODrnamelJ)k veroorz.oolct door een aantal indd�ntF.}e onderzol!hn en extra onderst�unin9, 

waaronder Berenschot (organlsatiestuduur/, ççn/ro/e op W"-'\ so,la/e premies, onder.s/euning paosend onderwijs en anderoteuning tx:drijfJvoer/ng. 

Mutaties Voorzieningen: 

Voorziening ombtJjub//eum 

Voor,ieninQ LBP 

Spaarverlof 

2021 

€ 2.638 verloop door Jubilea, renteaanpassing en wijt/ging loonschalen 

€ -81.000 verloop en \VOOrdering Tijd voor Tijd uren 

€ 2.030 verloop en wijziging foonschafen 
€ -76.332 

De pos r Mutatie voort.leningen is voornorneJljk ,ager door een lo�ere dotatie aan de Voorziening LBP. 
Voor een nadere roe/ich ting en ;peciflcarie zie onder pun r 9. Voorzieningen 

Onder overtR.e l2,el'$Otteefsk.ós ten is a. o. o�g,�:�unen: 2021 

Uitkeringsko;ten (bijdrage collectieve wachtgeldre�eling) C 133.811 
Ontvangen transitie vergoeding UWV € -69,1.37 
Kosten ARBO € 31,596 
Kosten werving perr,oneel 

€ 4UU 

Pe,sonee/bellûd a(gemeen € 15.214 
Opieldfng en scholing C 140.172 
Uitkeringen Inzake personeel 

€ 24.854 
Overige per.oneelskosten € 34.328 

€ 352. 049 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 
C 

2()10 

lSS.278 

-50.3SJ 

36,421 

35.215 

114.069 

34.603 

325.234 

Hofsteenge Zeeman G � 
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WNT-Verantwoording 2021 dr. Aletta Jacobs C.Ollege 

Be'iiOllgd,gitag.r.!53<1 
�inE:IJJ;I 

Op ba;/; win de In de WNT genan reerde cr//erla Is IM!r dr. Aletta Jacobs College ingedeeld in klasse o met net bijbehorende 
bezo/digil!'}smaxlmum voor de direeleur-be;ruurder oan€ :163.000,-. 
Voor de raad oan roezich r geiden In 2021 de oolgende maxima In de WNT; voor de voorzi/1 er en vaar de leden ll<1n de raad oan toezicht 
gelden respeCl/evelijk moxlmo van€ 24.450.-/15!/f bezoldiging bestuurder) en€ :16.300,- (10:,r; bezoldiging bestuurder/ per jaar. 

Le Idi n isgei.i-� nde topfunctîo na ris.sen; CJ. de Roo 
(bed ragen In €) Fokken, 

Gegeven, 2021, 
Functie(,) B-estuurd�r 
Duur dienstllerba nd In 2018 01/01- 31/12 
Omvan11 dienStllerba nd lin he) 1.00 
Gewezen to.pfu nctio na rjs. Neo 
Echte of �<tiew d I en,tbet...,�kinR Ja 
Individueel WNT-maximum 163.000 
Bezoldiging: 
Beloning 114.511 
Beloningen op termijn (wg di!!!el pen!iiiol!!!n] 21.820 
Totaal bezoldleine 136.391 
Motivll!!ring overschrijding n.v.t. 

G�gf!ven< 2020: 

Duur d lenstv� rba nd in 2019 01/01- 31/12 
Omoa ng d Ie nstlle rba nd 11 n he) 1,00 
Bezokl iglng, 
Beloning 112.038 
Beloningen op termijn (wg deel pensioen) 19,443 
Totaal bezoldiging 2020 lll.411 

lndividul!!!e-1 WNT-mc1iximum 2020 157.000 
Motivering ove rschriid i ng n.o.t. 

T oe,ichthoudende topfun<tiona ris,e n; C.M, Eeken 
(bed ragen in {) 

functie(,) Voorzitter 
Duur d lenstv� rba nd î n 2021 01/01-31/12 
Bezoldiging 6.667 

Totaal bezoldiging 2021 6.667 

Toepas, e lijk WNT •ma, i mum 24.450 
Motivering coerschrljding n.v.t. 

Ou u r dienStllerba nd in 2020 01/01-31/12 
Bezo/d/Qlrn, 2020 6.6:U 

H.H. van B. Vasten burg A.L.S Verhoog 
Voorn 

Ud Ud Lid 
01/01 • 31/11 01/01-31/12 01/01-31/11 

3.842 2.825 3,842 
3.842 2.825 3.842 

lS.300 lS.300 lS.300 
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

01/01 - 31/ 12 01/02-31/12 01/01-31/12 
3-110 2.,in 3.110 

L. Brakenhoff M. Roe levln k 
Smits 

Lid Ud 
01/01-31/12 01/01-31/12 

2.825 3.842 
2.825 3.842 
16.300 16,300 

n.v.t. n.v.t. 
01/0M1/12 01/01-31/12 

2.802 '157 
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17. Afschrijvingen 

18. 

Mate rlere �a ste activ.a 

Bij:zondere wa-arderJermînderingf!!r, 

Vrijval bijdragen Investeringen 

Totaal afschrlJvlnll'!n 

Jurrekenlng 2021 
( 

1.B6.492 
-

165.116-

971.376 

Begroting 2021 
( 

898.500 
-

-

898.500 

In 2021 iijn alle interne verbouwingen en verhuizingen gereo/i<eerd met de uitvoering van het toekomsrpak"'1t. 
Deze investe.ring�n worden grorend�eels uit ttn subsidies gNl�kt. 
De:te sub.sidies warden over de economiJche levertsduur via �en egalrsat:ie reken;ng verrekend met de ofuhrijvinuen. 

��r:tl,.katie van df! inv�terlng: 

lnvenerlngen 2021 AJC 

Verbouwing en Intern� verhuizing 

ICT en media 

3 dra•ibanken en freesmachine 

Praktijk,chooJ Laan van de Sport 6 

Oive r.!ie cebouwen 

Dive rsen inventarts en apparatuur 

TOTAAL 

Kulsvest!ngsl anen 

Huur 

Onderhoud 

Ene� Ie en w.ater 

Se hool'I maa kkos.ten 

Heffingen 

Totaal hulsvenlngslaiten 

Toellchtinp diverse pDlten 

!:1ml! 

€ 

€ 

€ 

€ 

( 

€ 

€ 

Gebouwen 1 nventari s 12 n 

en terreinen apparatuur 

2.562.801 € 

€ 248.105 

€ 94.985 

79.001 € 

50.197 { 

.: 70. 561 

2.691.999 ( 413.651 

Jaarrekening 2021 
( 

145,701 

141,502 

197.345 

277.701 

28,522 

790.771 

Egalisatie Netto 

iub.5idf12 in1Jesterlng 

( 2.014.398 € 548.403 

€ € 241!.10S 

€ 58.629 € 36,356 

€ € 79,001 

€ € 50.197 

C € 70.561 

€ 2,073.027 € 1.032.623 

Begroting 2021 
{ 

129.500 

170.000 

185.000 

303.000 

42.500 

830.000 

Oe huur belreft de huur van gymna;//elr{oäliteiten. In 2021 i; er exrr o ruim re van de gemeente gebruik!:. 

Onderhoud: 
/Ie/ meerjarenonderhoudsplan fungeert als bas/; voor de raming van de onderhoudskosten. ,r zijn diverse controelen 
ofge ;/oren voor periodiek onderhoud. Verder Is er a//ijri $prake van incidenteel onderhoud, 

� 

De uitgaven voor energie vallen in 2021 circa { 5. 000,- lager uit dan In 2020. Per Jaar kunnen de energiekosten f/uelueren. 
,, zijn langlopende contracten tot 2024 afgesloten voor ga, en e/ei<:rrlcitelt. 

5choonmaakks,1tea 
De .schoonmoakkoste11 in 2021 zijn circa€ 3.000,· hoger dan de uitgaven in 2020. 
Dit wordt voornamelijk veroorza"J,:r door meer werkzaomherien in verbond met een eldro gebouw (prai<:rijkschool) 
De extra schoortmaokkosten i.v.m. covid preventie zijn onder overige kasten ve rontwoorrJ. 

Sllcl'IUngll'Alllttl!I.Ja,ooblC� 

Jaarrekening 2020 
( 

943.434 

46.452-

896.98.Z 

Jaarrekenln1 2020 
( 

100.658 

137.517 

201,993 

274,777 

41.433 

756.379 

Hofsteenge Zeeman G 
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U. O.erlge lasten 

�liil(l:HIIJ42534 
�iBEUR 

Ja;inekenlng 2021 Begroting 2021 

Adm lnJstratle: e o beheerhute:n 
Admi ni!iitrati e en beheer 
Ve r2.ekerl ngen 

Dru kwe rlc, kopl� ren en pap Ier 
Abonneme nle n 
Co ntrl butl es/lid maatocha ppen 
Acccuntan1skoste n 
Kosten ICT 
PR en representatie 
Kanli n e- koffie en lhee voorz. 
Strategisch beleid 

U8.97S 

10.841 

81.295 

6.564 

19.000 

18.000 

66.097 

37.605 

72.005 

( ( 

236,500 

9.000 
98.000 
5.000 

20.000 

18.000 

85.000 
40.900 

90.000 

200.000 

Overig,, kom,n lccvid preventie) 41.624 104.500_ 

Onderllou d lnvenurls en vaHectles 
K leln onderhoud en aanschaf 
L..ee nnid delen v.sbei::ti �s 

O.erlge school�osten 
Schcclboeken/leemnl ddelen 
Kosten ten behoeve ende rwijs 

TOIHI overlp lasten 

Admln lstratle- en beheerljl(te!): 

Een aantal ,peclfleke posten: 
Admini5 tratie en beheer 
Druhwrlr en 1«,p/tren 
Represemarie & PR 
Kantine 
Overige �ten ((cvid preventie) 

15.011 

87.S81 

491,819 

282,2!!5 

C 

€ 
€ 
€ 

€ 
€ 

572.007 

21,500 

123.400 

102,892 

520.000 

189,200 

774.104 

1.449-003 

21l11 2(110 

21.8,975 C 230.094 

81.295 C 63.232 
37.605 € 44.681 
72.005 € 77.716 

41.624 € 90.77J 
451.504 € 506.494 

� da!Jng van de kosten in 2021 word! voorol veroorzaakt door lagere kosten voor Covid·l9. 

Onderhoud rnvelll:arls en vaksagles: 

De vabectles hebben minder u/tr,egeven doordot er veelal online Ie; Js gegeven In 2021. 

Overige schoolkooten: 

Een aantal seecl{J_eke eos ren: 
Schoolboeken en leermlddelen 
Kosten cultuur en sporr 
Kosten Vavo leerlingen 
Internationalisering 
Proj«fkosten 
Zorgbudget 

20Z1 

€ 491.819 € 
€ 3.678 € 
€ 18.8!.4 € 
€ -3,000 € 
€ 29.569 € 
€ 14.66:.z € 
€ 555.622 € 

2CIZD 

499.432 
1.958 

16.746 
25.326 
25.326 
17,564 

586.361 

906.900 

144,900 

709.200 

1.761.000 

Ve,.-ch// 
C -ll.llB 
€ 18.061 
€ -7.077 
€ -5.711 

€ --49.147 
€ -54,990 

Versch/1 
€ -7.613 
€ 1.710 
€ 2.149 
€ ·28.326 
€ 4.243 
€ ·2.902 

€ ·30.739 

Door de Cavid crisis zijn er geen of bijna geen octiviteiren op hel gebied van Internationalisering ge weest in 2021. 

laami"nlng 2020 
( 

230.094 

9.344 
63.232 

7.332 
23.893 

17.SOO 

63.625 

44.681 

77.716 

90.771 

628.189 

21.315 

79.801 

101.115 

499.432 

154.925 

654.357 

1.383.661 

Hofsteenge Zeeman ë§f·. 
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20. Auountantshonorarla & Advieskosten 

�'iJIEDlt◄?53◄ 
Btcl.,.nll'lE.UR 

In het boekJaiar en voorg.aand boekj.aar zijn de volgende bedragen aan accountaintshonorarla en ad\lieskosten ten laste van h�t 
re sulta a! ge b raoht. 

Cantro Ie op de ja arreke n I ng 
Andere controle werkza-a mheden 
Totaail 

2021 
€ 

18.000 

18,000 

2020 
€ 

17.500 

17.500 

Boven,toonde honoraria betreffen uitsluicend de wer/uoomheden die bij de instelling lijn uitgevoerd door occountonts
orgon/sotles en emme accountants zoals b•doeld In arr 1, /Id 1 WTA (Wet Toezicht Acrounl!JnoorganiJoties) en de in rekening 
gebrachte honoraria van h�t gehelt? netwerk waartoe de accoun�antson;anisa1ie: behaart. 
Deze hortororJa hebben betretting op het onderzoek van d� jaarrekening over het bof!kjaar 2021. 

21. Financiële baten en lasten 

Jaa rTekenJng 2021 Begroting 2021 Jaarreteftlng 2020 

Bankkosten 
Rentebaten 
Rentelasten 

Totaal flnand@le baten en laS\en 

TQ(llcht/ng g/qemeen: 

Ren te las ton Se ha tkl'1ba n kleren 

C 

·994 

-291.645 

-292.639 

2021 1 
291,645 € 

2020 1 
308.460 

De rentela>ren Schatkistbankieren dolen als gevolg van de jaarlij/cre lineaire aflossingen op de len/"9en. 

-3.500 

. 

-291.645 

-295.145 

In 202:l /; er rente betaald aver 3 verschil/ende leningen. In 2019 is een derde lening of.es/oten t.b.v. de nieuwbouw proklljkonderwij;. 
Alle leningen zijn ofge;fot,,n bij het Ministerie von f'/nonc/en onder garantie van de gemeente Midden (ironingen. 
Zie ook 10. long/opende leningen voor een nadere speclf!catle. 

22. Verbonden partijen: 

Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden 20.02 

Het dr. Alelt-a Jacobs Colle Qe neem r d•el In het Samenwerkingsverband (ironingen Ommelanden /V(S)O. 
Her samenverwerkingsverband ontvang r van de rijksoverheid de ondersteuningsmiddelen t.b. v. de aangesloten 
anderwljs/nste/1/ngen, Middels een verdeelsleutel op bosfs van de zorg• en ondersteuning,behoe/Te wonden de middelen verdeeld 
over de aangesloten scholen. 

VA vo ,eerllnaen: 

In het /ttJder van samen werkingsverbanden VO/B VI: volgen zogenaamde vovo leerlingen een apleiding extern. VO-scho/en 
kunnen leerlingen 'ulrbesreden' aon andere va-scholen of bve-/nsre/1/ngen. Het kan gaan <lm leerlingen die een diploma hebben 
of niet, die het hele of een deel van het programma volgen of losse eindexamenvakken. Het dr. Ale/ra Jacab• Co!lege ontvangt de 
beko,t/ging van deze /eer/Ingen. 
De betreffende bve-insre!lil)9 brengt ven1olgens de kosten in rekening aan het dr. J\Jetto Jacob> College. 

In het scfloo/joar 2021/2012 betreft dit 4 /eer/fngen. 

Overzicht VAVO leerlingen schaoljur 2021/2022 

BVE instellin� Opleiding Deeltijd Voltiid 

�OC Alfa College Groningen HAVO 2 l 

ROC Alfa College Gronl n gen vwo 0 1 

Totaal 2 2 

C 

-7'510 

·308,460 

-309.250 

-
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8evoegd gezag 42534 
Bsdra.g11n in EUR 

MG Modo I G Verantwoord lng subaid 1118 

G1 Subsidie• zonder verra kenlngaclau1ule 

Offllchr�vlng 

Inhaal en ondersbauning oprogramma 
Inhaal en ondersteuning oprogramma 
Extra hulp voer de klas 
Leeningaalin g vo 
Lerarenbeurs/Studievel1 of 2021 

Totaal 

ToowQllng 
Kenmerk 

IOP2-42534.VO 
IOP4-42534-VO 
EHK20130 
LV020024 
1074316 

G2 S uboldleo met verrekanln(l"clausule 
G2A Anopend per ultimo verslaQ)aar 

Omechrtjvlr,g Toewija:lng 
k8nlfHtrk 

ToowQllng 88dl'llg 
datum toowtjzl ng 

16-10-2020 € 268200 
E,-6-2021 € 25.2.600 

22-1-2020 € 177.522 
s-6-2020 € 50.000 

27-7-2021 € 32.tsa 

€ 790 710 

ToowQdng 
datum 

Bedng 
toewQzlr,g 

(Geen subsidies oni..angen die aan deze voorwaarden voldoen) 

Tobaal 

0 

0 

G2B Doorlopend lol In een volgend verslagJaa r 

Omochr�vlng ToowQllng 
kenmerk 

ToowQllng Bedrag 
datum loew!Jzlng 

(Geen subsidies onlvllngen die aon daze vocrweartlen voldoen) 

Totaal 

0 

0 

Omvangen 11m 
v1 ... 1agJur 

€ 268 200 
€ 262800 
€ 177.522 
€ 50000 
€ �2.1Sll 

€ 790 710 

Onrvango n 11m 
ve"lalllaar 

0 

0 

Saldo 

0 

0 

Preetatle 
afgerond? 

J 
J 
J 
N 
N 

Totale koaban 

0 

0 

Te verrekenen 

0 

0 

Ontvangen In 
ve"1a111aar 

Totaba koaban Sal<IO nog te betll8d1n 

0 0 

0 0 

Hofsteenge Zeeman
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23. Voorttel bestemming ,aldo staat van baten en lasten 

Het bestuur stelt hel Jaarversl•g, inclusief de Jaarrekening van. Hierin Is opgenomen het voors�I bes�mmlng van het resultaat. 
De raad van toe zicht geelt goedk.euri ng aan het va,tgestelde Jaarverslag en het daa rl n opgenomen voorstel bestemming re sulraat. 

Het totaal resultaat In de jaarrekening 2021 bedraagt 

Besteding Cc nven•ntsmld delen 
Dotatie be.iernmlngsreserve Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 
Toevoeging aan de algemene reserve 

Resultaat 2021 

Het voorstel Is reed; In de balans verwerkt. 

Verantwoording bestemmlngsreRrve Convenanlsmld delen 

De e lschool PRO 
De elschool VMBO onderbouw 
Deelschool VMBO boven bouw 
Deel,chool MAVO 
Deelschool H/V onderbouw 
Deelschouw H/V bovenbouw 

Bestemming 

Kapschuur

Digiborden 
Verhuizing + tunnel ka Si 
Verbouwing + înrichtl r,g 
Digfborden 
Dlglborden 

De MR heeft voorge;tefà om voor 5 jaar, 1/m 2025 € 20.000 te reserveren voor 
ontwim/tijd, werkdrukverHch//ng en begeleiding s!ur1 ende docenten, 

( 

1-1-2021 

€ 36,596 
€ 36,596 
€ 36.596 
€ 36,596 
€36.596 
€ 36.596 

€219.S78 

1.904.849 

-139.580 
1.229.351 

815.078 

1.904.849 

Reallsatle 

Ulqaven 

€ 19.930 
€ 19.930 
€ 19.930 
€ 19.930 
€ 19.930 
€ 19.930 

(119,580 

2021 31-12-2021 

Werio:dn,k Resb!ert 

middelen 

€3.333 € 13.333 
€3.333 € 13.333 
€ 3,333 € 13.333 
€3,333 € 13.333 
€3.333 (13,333 
€3.333 t:13.333 

(20.000 €79.998 

De k<>strn voor d/g/borden en kaµschuur liggen in werlrE/ijkheld hoger. Het re;terende saldo Is bedoeld voor werkdrukmidàe/en. 

Dolatie bestemmingsreserve Natlonaal Prosramma Onde rwljs (NPO) 

Nallonaal Propa,mma Onderw[Js 
Examenregeling 2021 
EJ!lra hulp voor de kla. 
Inhaal· en ondersmunlngspragr amma 1+2 
NationHI Programma Onderwijs 

Beschikbaar voor Nationaal Programma onder-..!), 

€ 
t: 
€ 
€ 

€ 

31-12-2021 
saldo 

79.994 
-39.878 
348.646 
840.S89 

1,22!1.:151 

Het Aktta Jacobs College kies t ervoor om de resterende middelen van u/le complementaire pro)eden die /ter ofge!open J<10r hebben gelopen, die 
gericht tljn op het Wet/Werken van achtemoMen en /let bestrijden van de fl<'Volgen von de Covid crisis In /ter onderwijs, toe tr voegen oon de 
bestemm/ngsreserw, NPO. Hieruit zullen toekomst/ge en lopende projecten gefinonäerd worden zoals uit9ewerkt in een srro/egi,ch plan. 

Hofsteenge Zeeman s�-?. 
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24, Gebeurtenissen na balansdatum 

��"'� 
�11EUR 

Begin 2020 is de Wt!reld geconfronteerd met een wereldwijde pandemie door het covirl-19 virus. Dil heeft grore gevolgen voor de 
de /wereld) ecoMmle en dé wij,:e waarop Wt! als menslKiiá met e/krnr omgaan. De dO<Jr de Rijboverheid genomen maatref}elen 1ljn 
vetrJaand en onconvenfwne•/ gezien de ernst von de situatie. De door her dr. AkC111 Jacobs College uitgevoerde ana/o/•e geeft geen 
oankid/ng voor een aanpassing of corr,ci/e in de jaarrekening lOZ l. 
Voor de kottere termYn, ofwel de l!Dmende 12 maanden no vostste/Hng van deze joorrehning, verwachten wij geen grote nadelige 
ge11olgen voor de acrlllftelten en jJnanclerJng von het dr. Alrtm Jacobs Callege, Ook omdat de rljksoverherd extra middelen t�r beschikking 
heeft ges r.lá. 
Het dr. Aliena Jacobs CoJJege reaHs�en zich dat de ontwlkkeflngen en de; gt?vo>gen met betrekking tot het virus onzeker zijn, Daorom weet 
de school op dit moment nier -de ef!em,n op de lange termijn zqn voor de li,erllngen, de <tud/e voorrgang •n de 
bel;Dstiging, Met de extra middelen van de Ri)boverlield {NPO/ worder, projecten u/rgevoerd gericht op áeu mogelijke o,ffem,n. 

Verder zijn er ge,n gebeuneni»•n "" balansdatum te melden dit Ollname onder dit punt miodzol:e//Jk maken. 

Waarmerking dr. Aletta Jacobs College 

Hoogezand, 

Drs. CJ. de Roo·Fc�ns 
Bestuurder/ Algemeen Direct2ur 

Hofsteenge Zeeman
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Waarmerking jaarstukken 2021 dr. Aletta Jacobs College 

Hoogezand, 

Drs. C.l. de Roo-Fokkens 

Bestuurder/ Algemeen directeur 

� 
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Goedkeuring ter vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2021 door de raad van 

toezicht van het dr. Aletta Jacobs College 

Leden van de raad van toezicht: 

Mevr. C.M. Eeken (voorzitter) 

Mevr. M. Roelevink 

Mevr. L. Brakenhoff-Smits 

Dhr. H.H. van Voorn 

Dhr. B. Vastenburg 

Dhr. A.L.S. Verhoog 

/. 
Handtekening tér g1;1edkeuring: 

I ,,-

,. 

\ 

/ 

-
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Algemene instellingsgegevens 

Bevoegd gezag: 

-Stichting dr. Aletta Jacobs College

-Statutair gevestigd te Midden-Groningen

-De school is een brede scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo en

praktijkonderwijs.

Bestuurder/Algemeen directeur

-Mevrouw drs. C.J. de Roo-Fokkens

Gegevens rechtspersoon 

-Bestuursnummer: 42534 

-Naam instelling: dr. Aletta Jacobs College 

-Adres: Laan van de Sport 4 

-Postadres: Postbus 452 

-Postcode/plaats: 9600 AL Hoogezand 

-Telefoon: 0598-350 250 

-fax: 0598-350 255 

-E-mail: ajacobscollege@aletta.nl 

-Website: www.aletta.nl 

-Contactpersoon: dhr. D. Bonthuis 

-E-mail: dbonthuis@aletta.nl 
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Bijlage: Resultaten tevredenheidsonderzoek 

Tevredenheid ouders leerjaar 1 

. 1 ..

Tevredenheid leerlingen leerjaar 3 

Tevredenheid ouders leerjaar 3 

•• 

• 

, .

.. 

. .

t .. 

4 :· 

.. 

.. 

. ' 

- -

-

.-...· 1 

Hofsteenge Zeeman G 
Voor waarmerkingsd Jeinden 
behorend bij controle rklaring 
d.d. 24 mei 2022 

76 

75 

7. 4 

7. 1 

6.7 

6. 4 

7.8 

6. 4 

u 

6.7 

6.8 

7.2 



Bijlage: Afkortingenlijst 

BAP0 Bevordering arbeidsparticipatie ouderen 

BVE Beroeps en volwasseneneducatie 

BYOD Bring your own device 

CE Centraal examen 

OP Cultureel jongerenpaspoort 

CVW Centrum veilig wonen 

ESF Europees sociaal fonds 

EV Eigen vermogen 

GPL Gemiddelde personele last 

LB/LC/LD Salarisschaal 

LWOO Leerwegondersteunend onderwijs 

LWT Leerwerktraject 

MJOP Meer jaren onderhoudsplan 

NAM Nederlandse Aardolie Maatschappij 

NCG Nationaal Coördinator Groningen 

OP Onderwijzend personeel 

OOP Onderwijsondersteunend personeel 

P&C cyclus Planning & control cyclus 

PRO Praktijkonderwijs 

RBO Regionaal bureau onderwijs 

R/C of RC Rekening-courant 

RJ Raad voor de jaarverslaggeving 

SWV GO 20.02 Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden 

VAVO Havo/vwo in één jaar 

VMBO-8/VMBO BB 

VMBO-K/VMBO KB 

VMBO-T/VMBO TL 

VSO 

vsv 

Basisbe roe psge richte leerweg 

Kaderberoepsgerichte leerweg 

Theoretische leerweg (=mavo) 

Voortgezet speciaal onderwijs 

Voortijdig schoolverlaten 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan de raad van toezicht van Stichting dr. Aletta Jacobs College 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting dr. Aletta Jacobs College te Hoogezand-Sappemeer 
gecontroleerd. 

Naar ons oordeel: 
• Geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de

samenstelling van het vermogen van de Stichting dr. Aletta Jacobs College per 31 december
2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs;

• Zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over
2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals
opgenomen in paragraaf 2.3.1. 'Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW
2021.

De jaarrekening bestaat uit: 
1. De balans per 31 december 2021.
2. De staat van baten en lasten over 2021.
3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving

en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden 
voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting dr. Aletta Jacobs College zoals vereist in de Verordening inzake 
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. 

Informatie ter ondersteuning van ons oordeel 
Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de controle van de jaarrekening 
als geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover. Onderstaande informatie ter ondersteuning 
van ons oordeel en onze bevindingen moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke 
oordelen of conclusies 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, 
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet 
gecontroleerd. 
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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. 

Materialiteit 
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de getrouwheid 
van de jaarrekening als geheel bepaald op€ 370.000. De materialiteit is gebaseerd op 2% van de 
totale baten. 
De materialiteit voor de financiêle rechtmatigheid is bepaald op€ 545.000, deze materialiteit is 
gebaseerd op 3% van de totale publieke middelen, zoals voorgeschreven in paragraaf 2.1.3. 
'Materialîteitstabel' van het Onderwijsaccountants protocol OCW 2021. In deze paragraaf van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 zijn tevens voor diverse posten/onderwerpen een 
specifieke materialiteit en specifieke rapportagegrens opgenomen, die wij hebben toegepast. 

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de 
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2021. Wij 
houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de 
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. 

Wij zijn met de raad van toezicht overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze controle 
gecontroleerde afwijkingen boven de€ 18.500 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar 
onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn. 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 
die bestaat uit: 
• Bestuursverslag
• Overige gegevens

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
• Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiéle afwijkingen bevat.
• Alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf

2.2.2. 'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountants protocol OCW 2021 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiêle afwijkingen 
bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs, paragraaf 2.2.2. 'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol 2021 en de 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

De bestuurder/ algemeen directeur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 
zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2. 'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 
2021. 

2022.154 CONTROLEVERKLARING 

2 van 4 



1--tZG 
ACCOUNTANTS & ADVISEURS 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de bestuurder f algemeen directeur en de raad van toezicht 
voor de jaarrekening 
De bestuurder/ algemeen directeur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw 
weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de Regelgeving jaarverslaggeving 
onderwijs. De bestuurder/ algemeen directeur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand 
komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in 
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals 
opgenomen in paragraaf '2.3.1. Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021. 

In dit kader is de bestuurder/ algemeen directeur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing die de bestuurder/ algemeen directeur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de bestuurder/ algemeen directeur afwegen of de 
onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuneit voort te zetten. Op grond 
van genoemde verslaggevingsstelsel moet de bestuurder/ algemeen directeur de 
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de bestuurder/ algemeen 
directeur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen 
of als beêindiging het enige realistische alternatief is. De bestuurder/ algemeen directeur moet 
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021, 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:
- van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die

van materieel belang zijn.
• 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.

2022.154 CONTROLEVERKLARING 

3van 4 



1--IZG 
ACCOUNTANTS & ADVISEUR$ 

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 onderwijsinstelling.

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiêle verslaggeving,
de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van
schattingen door de bestuurder/ algemeen directeur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan.

• Het vaststellen dat de door de bestuurder/ algemeen directeur gehanteerde
continuîteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle
informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht
in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden
dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven.

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen.

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

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. 

Groningen, 24 mei 2022 

Hofsteenge Zeeman Groep B.V. 
Was getekend: drs. E. Vriesen RA 
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