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1.

BESTUURSVERSLAG

1.1

Instellingsgegevens

1.1.1 Instellingsgegevens
Naam instelling
Adres
Postadres
Postcode / plaats
Telefoon
E-mail
Internet-site

:
:
:
:
:
:
:

Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Nieuwegein / IJsselstein e.o.
Vreeswijksestraatweg 6 A
Postbus 128
3430 AC Nieuwegein
030-6036604
h.de.vetter@cals.nl
www.cals.nl

1.1.2 Samenstelling College van Bestuur
Bestuurder

:

de heer drs. N.G.T. de Jong tot 1 september 2020
Mevrouw drs. G.H.M. Leijh vanaf 1 september 2020

1.1.3 Nevenfuncties bestuurder

1.1.4 Samenstelling Raad van Toezicht
Voorzitter
Vice - voorzitter

:
:
:
:
:
:
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De heer drs. E.A. Hoette
De heer mr. drs. W.F. Merkus RA
Mevrouw mr. Z.J. Oosting
De heer drs. J.W. van der Woude
De heer mr. M.A.J. Versteeg
Mevrouw drs. M. van der Werf CMC

tot 14-09-2020
tot 16-12-2020
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1.1.5 Nevenfuncties Raad van Toezicht

1.1.6 Stichtingenregister

De Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Nieuwegein / IJsselstein e.o. te Nieuwegein is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 41179498.

1.1.7 Bestuurs- en brinnummers
Het bestuursnummer
Het brinnummer
Contactpersonen

: 49155

: 00VY- Cals College - sector VO
: Mevrouw drs. G.H.M. Leijh, bestuurder.

De heer H.J. de Vetter, hoofd Financiën en Beheer

1.1.8 Verbonden partijen

Cals Stichting
Vreeswijksestraatweg 6A 3432 NA Nieuwegein
Voorzitter dhr. drs. E.A. Hoette
Beheerstichting Cals College
Samenwerkingsverband VO Zuid Utrecht
Bosruiter 16 3435 EM Nieuwegein
Directeur-bestuurder J. Gadella
Uitvoeringsorgaan Passend Onderwijs

1.1.9 Juridische structuur en organisatie

Het bestuur van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Nieuwegein / IJsselstein e.o., gevestigd
te Nieuwegein, berust bij de bestuurder. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het beleid
van de bestuurder. De beleidsvoorbereiding en –uitvoering vallen onder de verantwoordelijkheid van
de bestuurder. Samen met de rector van de vestiging IJsselstein, de rector van de vestiging
Nieuwegein en het hoofd financiën en beheer, vormt zij het Bovenschools Management Team.

1.1.10 Afhandeling klachten

Het Cals College heeft een klachtenregeling. In 2020 heeft de bestuurder geen klachten ontvangen.
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1.2

Kernactiviteit, missie en ambities

Het Cals College is een open katholieke school voor vmbo, havo, atheneum, gymnasium en
technasium met een vestiging in Nieuwegein en een vestiging in IJsselstein.
Het Cals College is een actieve school, waar leerlinggericht en vernieuwend wordt gewerkt. Een
school die in een veilige omgeving aan leerlingen en medewerkers ruimte biedt voor groei en
ontwikkeling. De kernactiviteit is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs.
Onze ambitie is het verzorgen van hoogwaardig onderwijs, dat niet alleen is gericht op
onderwijsrendement, maar ook op socialisatie en persoonsvorming. Onze vier kernwaarden zijn
openheid, veiligheid, vertrouwen en verbinding. Dit is zichtbaar in de manier waarop we met elkaar
leren, werken en samen leren. In het schoolplan 2022 zijn de hoofdlijnen van het onderwijskundig
beleid, het personeelsbeleid, het kwaliteitsbeleid en het financieel beleid vastgelegd.
In maart 2018 heeft het Cals College een nieuwe koers vastgelegd in het onderwijskundig
beleidskader 2018-2022 ‘Op weg naar toekomstbestendig onderwijs’. Aansluitend op het
sectorakkoord heeft het Cals daarin vier onderwijskundige thema’s benoemd:
- de verbinding van binnen- en buitenwereld;
- de realisatie van een kern- en keuze curriculum;
- de begeleiding van leerlingen;
- Cals als een vitale gemeenschap.
Omdat de focus vooral gericht blijft op de onderwijskwaliteit, het personeel en de interne organisatie,
leidt dit tot investeringen in onder meer professionalisering van het personeel, de kwaliteit van de
schoolleiding, de integratie van ICT in het onderwijsproces en het stimuleren van een ambitieuze
cultuur van leren en ontwikkelen voor zowel docenten als leerlingen. Het Cals College voert daarbij
een actief beleid gericht op de re-integratie van werknemers in het arbeidsproces. De afdeling
Personeel en Organisatie biedt ondersteuning in de vorm van o.a. loopbaan coaching, interne
begeleiding en outplacement. Het financieel beleid is primair gericht op het waarborgen van de
continuïteit van de organisatie.
In 2020 is een start gemaakt met het verder formaliseren van het kwaliteitsbeleid. Daarbij streven we
een kwaliteitscultuur na waarin het eigenaarschap van iedere medewerker wordt gestimuleerd. We
hanteren daarbij het principe van verantwoordelijkheid krijgen en verantwoording afleggen. We
werken daarbij volgens de PDCA cyclus in het realiseren van onze ambities en het continu verbeteren
van het onderwijs.
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1.3

Verslag Raad van Toezicht

In 2019 is binnen het voortgezet onderwijs de geactualiseerde Code Goed Bestuur van kracht
gegaan. Het bestuur en de Raad van Toezicht van het Cals College conformeren zich aan deze code
en daarmee aan de vier principes die de basis vormen van deze code. In dit hoofdstuk geeft de Raad
van Toezicht aan op welke wijze hij in 2020 invulling heeft gegeven aan deze principes.
Verantwoordelijkheid
In 2020 heeft de Raad van Toezicht, met ondersteuning van een werving en selectiebureau, een
nieuwe bestuurder geworven. In dit wervingsproces is nadrukkelijk aandacht besteed aan de
betrouwbaarheid, integriteit, kwaliteit en geschiktheid van deze nieuwe bestuurder voor de functie. In
de benoemingsadviescommissie zaten, naast een afvaardiging van de Raad van Toezicht, ook de
beide rectoren en twee leden van de medezeggenschapsraad.
Conform de statuten heeft de Raad van Toezicht op de hoofdlijnen van het beleid toezicht gehouden
en heeft hij in deze hoedanigheid de volgende besluiten genomen:
•
goedkeuring van de begroting 2020 en de jaarstukken 2019;
•
goedkeuring van het formatieplan 2020-2021.
Met de komst van de nieuwe bestuurder heeft de Raad van Toezicht opnieuw stil gestaan bij de vraag
hoe het beste invulling gegeven kan worden aan de toezichthoudende rollen van adviseur, werkgever,
toezichthouder en netwerker. Daarbij is, mede door het vertrek van twee leden, ook opnieuw gekeken
naar de aanwezigheid van voldoende expertise, ervaring en diversiteit in de eigen geleding,
afgestemd op de huidige en toekomstige opgaven van het Cals College. In 2021 zullen op basis van
de uitkomsten van dit gesprek, twee nieuwe leden geworven worden.
Professionaliteit
Het principe van professionaliteit vereist dat men niet enkel ‘de goede dingen wil doen’, maar ook dat
men ‘de dingen goed wil doen’. Dat vraagt om continue professionalisering van bestuur en intern
toezicht.
De Raad van Toezicht heeft ook het afgelopen jaar in oktober zijn eigen handelen geëvalueerd.
Belangrijke aandachtspunten uit de evaluatie zijn: het rooster van aftreden, de bezetting van de Raad
van Toezicht en de werving van nieuwe leden, een nieuw professioneel ontwikkelingstraject voor de
Raad van Toezicht in 2022, het actualiseren van het toezichtkader en het vormen van een meer
compleet en coherent beeld van de omgeving van het Cals College. Ook heeft de Raad van Toezicht
gemeend het werken in commissies verder vorm te geven. Naast de remuneratie-commissie (twee
leden), vormen nu ook twee leden van de Raad van Toezicht de auditcommissie.
De remuneratiecommissie heeft in 2020 meerdere gesprekken gevoerd met de vertrekkend
bestuurder. Deze gesprekken stonden in het teken van de afronding van zijn bestuursperiode en de
overdracht aan de nieuwe bestuurder. Op 29 september 2020 is tijdens een bijzondere bijeenkomst in
aanwezigheid van een selectief aantal genodigden in verband met de coronapandemie, afscheid
genomen van Nico de Jong als vertrekkend bestuurder.
Het driewekelijks bilateraal overleg tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de bestuurder is
ook met de nieuwe bestuurder voortgezet.
In februari heeft een afvaardiging van de Raad van Toezicht met de Medezeggenschapsraad
gesproken over het begrotingsproces 2021 en het nieuwe instemmingsrecht. Afgesproken is om het
proces voor de begroting 2021 als oefening te zien op het instemmingsproces van de begroting 2022.
Dit is ook zo uitgevoerd. De Medezeggenschapsraad heeft daarnaast een training gevolgd met
betrekking tot de financiële bedrijfsvoering.
Integriteit
Een van de leden van de Raad van Toezicht heeft aan het einde van het jaar zijn functie vroegtijdig
neergelegd vanwege mogelijke belangenverstrengeling in het licht van een nieuwe nevenfunctie. Ook
met de nieuwe bestuurder zijn afspraken gemaakt over de (niet) toelaatbare nevenfuncties.
Openheid
Met de bestuurder is besproken in hoeverre zij en het Cals een bijdrage leveren aan het regionale,
dekkende onderwijsaanbod. In dit licht kan de Raad van Toezicht zich vinden in de verkenning tot
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verdere samenwerking tussen het Cals College en SOOSVOH. Dit gesprek zal in 2021 worden
voortgezet.
Jaarlijks is de controlerend accountant aanwezig in de vergadering van de Raad van Toezicht waar de
jaarrekening wordt goedgekeurd. Tijdens deze vergadering geeft de accountant toelichting op zijn
bevindingen en conclusies uit de controle en geeft adviezen voor verbetering of aanscherping van
procedures. Tevens worden de financiële kengetallen van de school door de Raad van Toezicht met
de accountant besproken.
Besproken thema’s
De Raad van Toezicht kwam in 2020 vijf maal bijeen in een reguliere vergadering. Drie van deze
vergaderingen hebben vanwege corona online plaatsgevonden. Tijdens de vergaderingen is met
regelmaat gesproken over de onderwijskwaliteit, het personeel, de huisvesting en de financiële
bedrijfsvoering. Daarnaast is er specifiek aandacht besteed aan corona (protocollen, ventilatie, et
cetera), aan de invulling van het informatiemanagement, aan de wijzigingen in het begrotingsproces,
aan de mogelijke samenwerking met SOOSVOH en aan de eerste bevindingen van de nieuwe
bestuurder.
De jaarlijkse strategiebijeenkomst met de bestuurder, de rectoren en enkele schoolleiders heeft
vanwege corona geen doorgang gevonden. Voor 2021 staat deze wel weer gepland.
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1.4

Relevante ontwikkelingen in 2020

Het afgelopen jaar heeft, zoals overal, ook voor het Cals grotendeels in het teken gestaan van corona.
De maatregelen rondom corona hebben ons voor uitdagingen geplaatst, maar ook tot nieuwe kansen
geleid. Het is bewonderenswaardig hoe onze docenten en medewerkers in staat zijn gebleken om
telkens weer het onderwijs te laten doorgaan en leerlingen in staat te stellen dit te volgen.

1.4.1 Corona

De impact van corona raakt meerdere aspecten van het onderwijs. Hieronder worden de belangrijkste
weergegeven. Voor een uitgebreidere beschrijving verwijzen we naar het publicatie jaarverslag.
Besmettingen
Na de zomer hebben we een protocol opgesteld over hoe te handelen bij een besmetting van een
leerling of docent. Dit hebben we gecommuniceerd met leerlingen, ouders en medewerkers.
Huisvesting
Na de zomer bleken niet al onze lokalen te voldoen aan het bouwbesluit 2012. Voor die lokalen
hebben we gebruiksregels opgesteld (ramen open, extra luchten tussen lessen) en CO2-meters
geplaatst. Ondertussen hebben we een extern bureau onderzoek laten doen naar de
verbetermogelijkheden, wat we hebben verwerkt in een subsidieaanvraag Specifieke uitkering
ventilatie in scholen (Suvis).
Daarnaast hebben we in de scholen looproutes aangebracht, bij elke ingang en elk lokaal
desinfectiemiddelen geplaatst en met behulp van stickers zitplaatsen aangegeven. In Nieuwegein
hebben we een tent geplaatst, om in de pauzes de leerlingenstromen beheersbaar te houden.
Onderwijstijd en onderwijskwaliteit
Gedurende het hele jaar zijn we in staat geweest en gebleven onderwijs te verzorgen aan leerlingen.
Dit varieerde van volledig fysiek, naar volledig digitaal, naar hybride.
Helaas hebben een aantal activiteiten, zoals de musical, de kerstbijeenkomst / -markt, studiereizen en
dergelijke, geen doorgang kunnen vinden. Juist activiteiten die onze identiteit raken en de leerlingen
de mogelijkheid geven zich extra te ontwikkelen. Aan de andere kant heeft Corona de identiteit ook
versterkt, namelijk op het vlak van leerling-participatie. Nog meer dan anders waren leerlingen
betrokken bij de vormgeving van het (online) onderwijs, in samenspraak met hun docenten.
Financiën
Corona heeft nauwelijks impact gehad op het financiële resultaat van 2020. Aan de ene kant hebben
we meer kosten gemaakt vanwege Corona (extra inzet studenten, extra schoonmaak, desinfecterende
middelen, et cetera), aan de andere kant waren de kosten lager vanwege het niet doorgaan van
activiteiten.
Subsidie
In 2020 hebben we voor de vestiging IJsselstein de subsidie voor de inhaal- en
ondersteuningsprogramma’s 2020/2021, tijdvak 2 aangevraagd en toegekend gekregen. Deze
subsidie wordt in 2021 gebruikt om extra lessen te verzorgen voor leerlingen met een achterstand.

1.4.2 Leerlingendalingen

Voor het schooljaar 2020-2021 schreven 417 nieuwe leerlingen zich in bij het Cals College
Nieuwegein en 169 bij het Cals College IJsselstein. Voor de vestiging Nieuwegein betekende dit
loting. Na deze loting zijn er 365 leerlingen geplaatst. Voor de vestiging IJsselstein is het aantal
aanmeldingen gedaald ten opzichte van het jaar ervoor en ten opzichte van de prognose.

1.4.3 Lerarentekort

Het is gelukt alle vacatures gevuld te krijgen. Voor elke startende docent en zij-instromer is er een
uitgebreid inductieprogramma. Dit geldt voor beide vestigingen. Daarnaast zijn beide scholen
opleidingsschool. Bij de vestiging IJsselstein hebben 22 studenten stage gelopen bij diverse vakken.
De vestiging Nieuwegein telde dit jaar 28 stagiaires waaronder acht universitaire studenten van de
Universiteit Utrecht (UU) en de Wageningen University & Research (WUR). Daarnaast waren er ook
studenten van de Hogeschool Utrecht (HU) en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU).

Cals College – Jaarstukken 2020

9

Het Cals College is penvoerder voor de aanvraag regionale aanpak personeelstekort (RAP) vanuit de
gemeenten in de arbeidsmarkt regio Midden Utrecht: De Bilt, Houten, IJsselstein, Montfoort,
Nieuwegein, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede en Zeist. Deze aanvraag was
een vervolg op de samenwerking, zoals gestart in de regionale aanpak lerarentekort (RAL) van 20192020. De RAL ten bedrage van 325.000 euro is in 2020 succesvol afgesloten, waarbij het niet bestede
bedrag van € 6.000 is overgeheveld naar de RAP ten bedrage van 596.750 euro. Dit bedrag is
bestemd voor de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022.
Tevens is de bestuurder, als voorzitter van de RAP Midden Utrecht ook lid van de regiegroep van het
Onderwijspact. In deze hoedanigheden is het Cals zeer betrokken bij het gezamenlijk nadenken over
het binden en boeien van leraren.

1.4.4 Passend onderwijs

Het Cals College maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Utrecht Zuid.
Binnen dit samenwerkingsverband werken we, met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs
in de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen aan een passende plek voor elke
leerling in deze regio. Het motto is daarbij: regulier waar het kan en speciaal als het moet. Vanuit de
gelden die de vestiging IJsselstein ontvangt wordt jaarlijks een behoorlijk aantal klokuren ingezet voor
de handelingsplannen voor arrangementsleerlingen. De BIG-geregistreerde collega’s krijgen ook hun
jaarlijkse accreditatiekosten hieruit vergoed. De gelden worden verder ingezet voor kleinere klassen
en diverse zorgcoördinatoren, orthopedagogen, en andere zorgfunctionarissen.

1.4.5 Privacy

Het Cals College heeft een (externe) privacy officer en een functionaris gegevensbescherming. In
2020 is sprake geweest van één datalek. Daarnaast zijn er diverse beleidsdocumenten opgesteld
zoals het gegevensbeschermingsbeleid en de instructie beveiligingsincidenten en datalekken.

1.4.6 Strategisch personeelsbeleid

Het doel van strategisch personeelsbeleid binnen het Cals College is om de ontwikkeling van
eigentijds en toekomstbestendig onderwijs te stimuleren door de onderwijskundige doelen van de
school te koppelen aan de professionele ontwikkeling van medewerkers. Zij zijn immers degenen die
de gewenste ontwikkeling moeten realiseren.
In 2020 hebben we hier op twee manieren vorm aan gegeven:
1. door het opnemen van de onderwijskundige doelen in de gesprekkencyclus;
2. door het koppelen van ontwikkeltijd aan de uitwerking van de onderwijskundige doelen.
Binnen de vestiging Nieuwegein hebben docenten extra ontwikkeltijd gekregen ten behoeve
van de implementatie van formatief werken.
In 2021 willen we het beleid verder ontwikkelen door de strategische personeelsplanning (als basis
voor het beleid) verder te optimaliseren, daarnaast ontwikkelen we een competentiematrix, die is
afgestemd om onze ambities en gaan we werken met vlootschouwen. Tot slot implementeren we in
2021 ook een nieuwe functiehuis voor het OOP, waarin we werken met generieke
functiebeschrijvingen.

1.4.7 Toetsing en examinering (XBRL)

De checklist van de VO-raad wordt gehanteerd voor de kwaliteit van de examinering. Deze lijst wordt
gebruikt om te checken en het bestaande systeem te evalueren en verbeteringen en aanpassingen
waar nodig door te voeren. De examensecretaris is lid van de vereniging van examensecretarissen en
blijft op die manier op de hoogte van wet- en regelgeving. In de XBRL wordt hier verder op ingegaan.
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1.4.8 Realisatie versus begroting en vorig boekjaar
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1.5

Risicomanagement

Bij het Cals College streven we naar een bestendige en maatschappelijk verantwoorde
bedrijfsvoering. Dat doen we door een bewuste afweging te maken tussen onze doelstellingen, de
risico’s die we bereid zijn te nemen en de kansen die we willen benutten. Met deze benadering willen
we meer en beter bijdragen aan het realiseren van onze ambities.
In het risicomanagementbeleid ligt de focus op het tijdig signaleren van veranderingen om adequaat te
acteren. Door de alertheid die ontstaat, ligt de nadruk meer op het omgaan met risico's dan op het
beheersen ervan. Kans-benutting en risicobeperking zijn hierbij sleutelwoorden.
Het Cals College streeft ernaar de risico’s die de continuïteit in gevaar kunnen brengen zoveel
mogelijk te beperken. De kwaliteit van het onderwijs moet op een hoog niveau zijn en blijven. De
financiële situatie dient stabiel te zijn. Medewerkers beschikken over de juiste kennis en/of
vaardigheden en (ver)houden zich aan algemeen geldende ethische normen en/of de doelstellingen
van de organisatie.
Onze risico’s hebben we ingedeeld in vier categorieën: strategische risico’s, financiële risico’s,
uitvoeringsrisico’s en integriteitsrisico’s. Deze vier categorieën bestrijken samen het gehele
risicospectrum van het Cals College.

1.5.1 Geïnventariseerde risico’s
Strategische risico’s
1. De dynamiek in de samenwerking in de regio (IJsselstein/Nieuwegein/Houten/Vianen)
verandert door de overname van twee scholen in Nieuwegein door grote VO-besturen,
waardoor de stem van het Cals College kleiner kan worden. Zeker nu we in de regio ook te
maken krijgen met een dalende basisgeneratie.
2. Het kwaliteitsdenken is niet in alle lagen van de organisatie geformaliseerd, waardoor de
PDCA cyclus niet overal wordt afgerond en ontwikkelingen stagneren, dan wel telkens weer
nieuwe ontwikkelingen worden opgestart. De relatie met de Calsbrede ambities en
doelstellingen is niet herkenbaar en zichtbaar, waardoor deze niet worden bereikt.
3. Het strategisch HR-beleid werkt mogelijk onvoldoende waardoor het personeelsbestand qua
aantallen (aantrekken en behouden medewerkers) en kwaliteit (competenties) onvoldoende is
toegerust op het (snel veranderende) onderwijs van de toekomst.
4. De impact van de Coronacrisis op het primaire proces is groot. Vooralsnog lijken de genomen
maatregelen voldoende om onderwijs hybride en op afstand mogelijk te maken. Tegelijkertijd
zijn niet alle onderdelen geschikt om digitaal vorm te geven. Ook blijkt er een grote behoefte
aan sociale interactie die niet op digitale wijze kan worden vormgegeven. Uiteraard zal dit
risico onze aandacht blijven krijgen zolang als dit nodig is.
Financiële risico’s
1. Er komen vanuit de overheid veel extra incidentele middelen vrij ten behoeve van het
wegwerken van de Corona-achterstanden (nationaal onderwijsplan). Het is niet onmogelijk dat
we, vanwege tekort aan menskracht, niet alle middelen goed kunnen inzetten, dan wel dat we
keuzen moeten maken die leiden tot structurele kosten.
2. Er zijn initiatiefvoorstellen die alle ouderbijdragen in het VO vrijwillig willen maken. Dit
betekent dat ouders die niet willen of kunnen betalen voor bepaalde activiteiten (tto,
technasium, et cetera) dit niet hoeven. Dit betekent dat het Cals, die deze activiteiten wel wil
blijven uitvoeren, dit uit eigen middelen moet doen, wat structureel een extra kostenpost met
zich meebrengt.
3. De leerlingenaantallen in Nieuwegein stabiliseren, de aantallen in IJsselstein zijn dalend. Dit
zal uiteindelijk leiden tot een reductie van het personeelsbestand. Gezien de financiële positie
van het Cals College zullen gedwongen ontslagen (voorlopig) niet mogelijk zijn. Er zal moeten
worden geïnvesteerd in bij- en herscholing en de begeleiding van docenten naar een andere
werkkring (outplacement).
4. Er is onzekerheid over de ontwikkeling van het prijspeil van de rijksbijdrage. De
bekostigingssystematiek verandert, dit lijkt nadelig te zijn voor de inkomsten. Daarbij ligt er (op
sectorniveau) een risico in de verdere verlaging in de middelen in de toekomst, na
verantwoording over de Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gelden.
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Uitvoeringsrisico’s
1. Door de (sterke) daling van de leerlingenaantallen in IJsselstein, is het personeelsverloop
groot, waardoor de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs gevaar loopt. Hierdoor is de
kans groot dat het imago ook verslechtert, wat weer leidt tot minder aanmeldingen. Al hoewel
dit risico in eerste instantie betrekking heeft op de vestiging IJsselstein, vormt
imagoproblematiek op termijn ook een risico voor Nieuwegein.
2. De schoolleiding in IJsselstein is niet in staat de medewerkers ‘mee te krijgen’ in de ambities
en doelstellingen van de vestiging. Dit kan leiden tot ontevredenheid en onduidelijkheid die de
kwaliteit van onderwijs en bedrijfsvoering niet ten goede komen.
3. De beveiliging van de gebouwen en ICT is niet voldoende op orde, waardoor calamiteiten
kunnen ontstaan als ransomware, inbraak, brand, en dergelijke.
Integriteitsrisico’s
Het Cals College vindt het zeer belangrijk dat leidinggevenden en medewerkers zich verhouden tot
algemeen geldende ethische normen en/of de doelstellingen van de organisatie. Dit betekent dat we
zwaar inzetten op het naleven van de privacywetgeving en zaken als seksuele intimidatie,
belangenverstrengeling et cetera niet accepteren.
Er bestaat desalniettemin altijd het risico dat een leidinggevende of medewerker een zich niet aan
onze normen op dit gebied houdt. Dit leidt tot imagoschade.

1.5.2 Reservering van middelen t.b.v. risico’s
Voor de gesignaleerde risico’s worden ook financiële middelen gereserveerd (algemene reserve).
Deze reservering is bedoeld voor het moment dat het risico zich voordoet en de maatregelen ‘geld
kosten’. Dit heeft met name betrekking op de risico’s ‘ramp’, ‘integriteit’, ‘imago’, omdat deze
uiteindelijke kunnen leiden tot leerlingendalingen en de continuïteit van de stichting als geheel in
gevaar brengen. De algemene reserve is momenteel voldoende om deze risico’s op te vangen.
Naast de algemene reserve zijn er ook de volgende bestemde reserves, voor risico’s waar we al
maatregelen op genomen hebben:
Eerder gesignaleerd risico

Gereserveerd bedrag

Gebouwen zijn niet op orde. Plan van aanpak
opgesteld en de komende twee jaar
uitgevoerd.

€ 5.000.000

Profilering IJsselstein in de markt zetten. Plan
is opgesteld en wordt de komende twee jaar
uitgevoerd.

€ 1.000.000
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1.6

Toekomstperspectief

De komende jaren zullen de gevolgen van Corona nog van invloed zijn. Er zal extra aandacht zijn
voor het wegwerken van cognitieve achterstanden, maar nadrukkelijk ook voor de sociaal-emotionele
gesteldheid van leerlingen. De middelen die beschikbaar komen vanuit het Nationaal Programma
Onderwijs zijn daarbij helpend. Beide vestigingen zullen hiervoor reële plannen maken, rekening
houdend met het lerarentekort en het gegeven dat nu alle scholen ‘in de zelfde vijver vissen’. Het
inzetten van extra studenten en zij-instromers en de samenwerking met het hoger onderwijs hierin,
kan hierbij helpend zijn. Daarbij is het streven verbeteringen structureel in te passen, in plaats van
incidenteel binnen de gegeven twee jaar. Er zijn immers ook kansen om de ingezette digitalisering
blijvend toe te passen.
Zoals gezegd werken we verder aan de optimalisering van ons personeelsbeleid, niet alleen
kwantitatief, maar juist ook kwalitatief. Daarbij zetten we ons in om nieuwe en langer zittende
docenten te binden en te blijven boeien. Waar nodig door het anders organiseren van het onderwijs.
We nemen de ontwikkelingen van het afgelopen jaar ook mee in de evaluatie van het strategisch
beleid en het schoolplan. Deze evaluatie start in 2021 en vormt de basis voor gesprekken over het
meerjarenbeleid 2022-2025. Hiermee geven we ook een nieuwe push aan het waarmaken van ons
integrale kwaliteitsbeleid, waarin we een kwaliteitscultuur na streven waarin het eigenaarschap van
iedere medewerker wordt gestimuleerd. We hanteren daarbij het principe van verantwoordelijkheid
krijgen en verantwoording afleggen. We werken daarbij volgens de PDCA cyclus in het realiseren van
onze ambities en het continu verbeteren van het onderwijs.
Met de invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek in 2022, denken we ook opnieuw naar
onze eigen verdeling van de middelen over de vestigingen, maar nog meer over hoe we samen het
gesprek voeren over het beleid en de middelen die daarbij horen. Deze gesprekken vinden plaats in
de driehoek toezicht – bestuur – medezeggenschap.
In 2020 zijn de eerste gesprekken gevoerd over het implementeren van het in control framework. In
2021 gaat de afdeling financiën hier verder mee aan de slag, zodat de bestuurder in de loop van het
jaar een in control statement kan afgeven.
Binnen de vestiging IJsselstein wordt het komende jaar extra ingezet op het aan de ene kant op
orde brengen van de basis, het versterken van het imago en het vergroten van de tevredenheid en
aan de andere kant op het in de markt zetten van een versterkt basiskader en een nieuwe
praktijkmavo en -havo. In Nieuwegein wordt het formatief werken verder geoptimaliseerd en zetten
we in op het behouden van onze cultuurspecifieke kenmerken.
In de regio verkennen we welke kansen een samenwerking met SOOSVO kansen biedt. Niet alleen
voor de organisaties, maar juist voor het versterken van een regionaal dekkend, kwalitatief
hoogstaand en zo divers mogelijk onderwijsaanbod.
Met behulp van de SUVIS subsidie worden de gebouwen in beide vestigingen grondig gerenoveerd.
Dit betreft met name de daken en de luchtbehandeling. Het streven is om in 2023 beide gebouwen
volledig conform bouwbesluit 2021 te hebben. Voor deze operatie zetten we ook een deel van onze
reserves in.
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1.6.1 Kengetallen
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1.6.2 Balans 2021 - 2025
Naar verwachting zal de financieringsstructuur van het Cals College in de nabije toekomst niet
wijzigen.
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1.6.3 Staat van baten en lasten 2021-2025
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1.7

Kerncijfers 2020 in vergelijking met voorgaande jaren
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1.8

Financiële ontwikkelingen in 2020

In 2020 is de financiële positie van het Cals College wederom verbeterd.
Het resultaat is € 218.279 hoger dan begroot, door
extra ontvangen subsidies zoals de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs, de subsidie
versterkt techniek onderwijs en een extra vrijval van de subsidie combinatiefuncties van 2017.
Het positieve resultaat wordt ten gunste van de algemene reserve gebracht.
Het eigen vermogen staat ter vrije beschikking van de school.

1.8.1 Convenantsmiddelen

De vestiging Nieuwegein heeft geïnventariseerd wat de wensen onder het personeel zijn.
Daar komen drie wensen naar voren:
1. Meer tijd voor mentoraat
2. Ontwikkeltijd en hulp om lessen formatief te maken
3. Kleinere groepen: meer tijd voor individuele begeleiding.
De exacte bedragen zijn in de XBRL opgenomen.
De vestiging IJsselstein heeft besloten na overleg met een aantal docenten en de deelraad dat de
middelen aan de volgende zaken worden besteed:
1. Extra lesopvang assistenten
2. Begeleiding van nieuwe docenten
3. Inzet van klassen assistenten
In de XBRL zijn de precieze bedragen opgenomen.

1.8.2 Leerling – leraar ratio

De leerling-leraar ratio voor de vestiging IJsselstein is gedaald doordat het leerlingenaantal sterker is
gedaald dan de formatie. Bij de vestiging Nieuwegein is de ratio gedaald door de tijdelijke invoering
van extra ontwikkeltijd voor de docenten.
Mede in het perspectief van de financiële ontwikkeling als gevolg van de afnemende instroom in
IJsselstein is een meerjarenplan opgesteld, dat is gericht op de afstemming van het
personeelsbestand op de toekomstige stabiele schoolomvang. Ook is de managementstructuur
aangepast met een rector en slechts twee schoolleiders. Met het oog op het behoud van het
marktaandeel wordt ook geïnvesteerd in de ontwikkeling van een attractief en onderscheidend
onderwijsconcept dat is gebaseerd op maatwerk, flexibiliteit, verbinding met de buitenwereld en meer
samenhang tussen vakken.
In Nieuwegein is er sprake van een financieel gezonde situatie. De onderwijskwaliteit is volgens de
onderwijsinspectie van een goed niveau. De vestiging Nieuwegein heeft als focus de verbetering en
vernieuwing van het onderwijsproces. Onderwijskundige speerpunten zijn maatwerk, formatief
evalueren en de integratie van ICT in het onderwijs.
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1.9

Beleggen en belenen

Binnen het Cals College is een “Treasurystatuut” opgesteld, deze is in juni 2017 geactualiseerd. Hierin
is een meerjaren kasstroomoverzicht opgenomen waarin de kasstromen voor de komende vijf jaar
zichtbaar zijn gemaakt. Het Cals College maakt onderscheid tussen publieke en overige middelen.
Voor zover dat niet expliciet anders is vermeld worden de middelen als publieke middelen beschouwd.
Het beleggingsbeleid is gericht op het vermijden van risico’s. In dat kader werkt het Cals College met
“schatkistbankieren”: liquiditeiten worden aangehouden op een rekening courant bij het Ministerie van
Financiën. De stichting maakt geen gebruik van derivaten en/of overige complexe financiële
instrumenten.
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2

JAARREKENING

2.1

Balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)
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2.2

Staat van baten en lasten over 2020
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2.3

Kasstroomoverzicht over 2020

Cals College – Jaarstukken 2020

23

2.4

Grondslagen

2.4.1 Algemeen

De Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Nieuwegein / IJsselstein e.o. te Nieuwegein, hierna te
noemen als Cals College, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht
onder nummer 41179498. Het Cals College is een stichting die fungeert als open katholieke
scholengemeenschap.
De school kent twee hoofdlocaties namelijk Nieuwegein en IJsselstein. De vestiging in Nieuwegein is
gevestigd aan de Vreeswijksestraatweg 6A 3432 NA in Nieuwegein. Het is een school voor (tweetalig)
vwo, gymnasium, atheneum en (tweetalig) havo. In IJsselstein bevindt de locatie zich aan de Hoge
Dijk 1 3401 RD in IJsselstein. Op het Cals college IJsselstein wordt vmbo, havo en atheneum
onderbouw aangeboden. De activiteiten van de scholengemeenschap bestaan uit het verzorgen van
kwalitatief goed onderwijs.

2.4.2 Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld volgens de “Regeling jaarverslaggeving Onderwijs”, In deze regeling is
bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het
bijzonder RJ660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn. De daarin aangeduide uitzonderingen zijn
in acht genomen. Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een
kalenderjaar. Alle bedragen in deze jaarrekening zijn vermeld in hele euro’s, met uitzondering van de
kerncijfers, de functionele valuta van de stichting. De nummering die gehanteerd wordt in dit verslag is
conform de RJ660.

2.4.3 Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Het eigen vermogen
van de stichting katholiek voortgezet onderwijs Nieuwegein/IJsselstein e.o. bedraagt 16.577.510 euro
per 31 december 2020.

2.4.4 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT)
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector
(WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de laatste aanpassing in de Wet normering normering
bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector van 28 april 2020.
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2.4.5 Waardering van de activa, de passiva en de resultaatbepaling

2.4.5.1

Algemeen

De cijfers van de jaarrekening 2020 worden gepresenteerd in samenhang met de cijfers van de
jaarrekening 2019 en de goedgekeurde begroting 2020. Er hebben enkele verschuivingen
plaatsgevonden tussen de overige vorderingen / overlopende activa / overige schulden / overlopende
passiva die zijn gemaakt om betere aansluiting met voorgeschreven modellen te krijgen.
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzicht van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelsel- en schattingswijzigingen
zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.
Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde,
met uitzondering van de ingestelde voorziening “jubileumgratificatie”, die gewaardeerd is tegen
contante waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de
toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle
of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen,
wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en
verplichtingen niet meer in balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan
de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of
betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling
daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen
en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering
van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend
met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De cijfers van
de jaarrekening worden gepresenteerd in samenhang met de cijfers van de voorgaande jaarrekening
en de begroting. Een * geeft aan dat er cijfers zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

2.4.5.2

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de
herziening gevolgen heeft. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
Deze schattingen zijn met name van toepassing op de toekomstparagraaf.
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2.4.5.3

Financiële instrumenten

Verstrekte leningen en overige vorderingen
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige
vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële
instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te betalen posten. In deze jaarrekening zijn de
volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: handelsportefeuille (financiële activa en
financiële verplichtingen), gekochte leningen en obligaties, verstrekte leningen en overige vorderingen
en overige financiële verplichtingen.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de eerste
opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere
waardevermindering verliezen. Deze komt overeen met de nominale waarde. De reële waarde is het
bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter
zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en onafhankelijk van elkaar zijn. Indien
niet direct een betrouwbare reële waarde is aan te wijzen, wordt de reële waarde van bestanddelen of
van een soortgelijk financieel instrument, of met behulp van waarderingsmodellen en
waarderingstechnieken.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van recente gelijksoortige ‘at arm’s length’- transacties, van de DCFmethode (contante waarde van kasstromen) en/of van optiewaarderingsmodellen, rekening houdend
met specifieke omstandigheden.
Langlopende en kortlopende schulden
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen
onder kortlopende schulden.

2.4.5.4

Materiële vaste activa

Investeringen in schoolgebouwen worden gewaardeerd tegen kostprijs, zijnde de verkrijgingsprijs,
verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. Interne
verbouwingen worden in 10 jaar afgeschreven. Nieuwbouw van de T-vleugel in Nieuwegein wordt in
40 jaar afgeschreven. Nieuwbouw van de nieuwe vleugel aan de Hogedijk IJsselstein wordt in 20 jaar
afgeschreven.
Inventaris en apparatuur wordt gewaardeerd tegen kostprijs, zijnde de verkrijgingprijs, onder aftrek
van afschrijvingen. Afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens
de lineaire methode op basis van de economische levensduur rekening houdend met de eventuele
restwaarde.
Er worden vijf afschrijvingscategorieën gehanteerd:
1
3 jaars categorie: voor schoolboeken en tablets jaarlijks afschrijvingspercentage 33%;
2
5 jaars categorie: voor hard- en software en overige materialen, periodiek onderhoud
jaarlijks afschrijvingspercentage 20%;
3
10 jaars categorie: voor kantoormeubilair en overige materialen, jaarlijks
afschrijvingspercentage 10%;
4
12 jaars categorie: voor machines en installaties, jaarlijks afschrijvingspercentage 8,33%;
5
15 jaars categorie: voor schoolmeubilair, jaarlijks afschrijvingspercentage 6,67%.
De activeringsgrens ligt voor de categorieën 1 tot en met 5 op 1.000 euro. Overheidssubsidies worden
gepassiveerd en onder de overige schulden opgenomen en naar rato van de afschrijvingen op de
betreffende activa gerealiseerd.

2.4.5.5

Financiële vaste activa

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en
overige vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden
aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden
deze leningen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van
leningen sprake is van disagio of agio, wordt dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten
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laste van het resultaat gebracht als onderdeel van de effectieve rente. Ook transactiekosten worden
verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van de effectieve rente ten laste van het resultaat
gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de staat van baten en
lasten.

2.4.5.6

Bijzondere waardeverminderingen

Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met waarde wijzigingen in de
staat van baten en lasten of (2) geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere
verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan dat het actief een
bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn
aan een bijzondere waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste
opname van het actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft gehad op
de verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan
worden gemaakt.
Voor materiële en immateriële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er
aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als
dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat . De
realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet
mogelijk is de realiseerbare waarde te bepalen voor een individueel actief, wordt de realiseerbare
waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort.
Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroom genererende eenheid) hoger is dan de
realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil
tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van een bijzonder
waardeverminderingsverlies van een kasstroom genererende eenheid, wordt het verlies allereerst
toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan de kasstroom genererende eenheid. Een eventueel
restant verlies wordt toegerekend aan de andere activa van de eenheid naar rato van hun
boekwaarden.
Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren
verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie
aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief (of kasstroom genererende
eenheid) geschat.
Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats
als sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare
waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval
wordt de boekwaarde van het actief (of kasstroom genererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte
realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als
in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief (of kasstroom
genererende eenheid) zou zijn verantwoord.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor
groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het
geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot
onderhoud verloopt.
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2.4.5.7

Vlottende activa

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen
betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de
verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van
de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering
gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en 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
nominale waarde.

2.4.5.8

Eigen vermogen

2.4.5.9

Voorzieningen

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag.
Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil
tussen de toegerekende baten en lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de
algemene reserve gebracht. De algemene reserves worden beschouwd als publieke middelen. Bij de
reserve wordt voor managementdoeleinden per school onderscheid gemaakt tussen een personele en
een materiële component. Vanaf 2020 zijn er bestemmingsreserves gecreëerd voor groot onderhoud
en onderwijsvernieuwing.

Algemeen
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.
De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de
verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze
vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding
als een actief in de balans opgenomen.
Voorziening groot onderhoud
Deze voorziening is per 31 december 2020 vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve. Per 1-12020 wordt het groot onderhoud verwerkt als investering waarop vervolgens wordt afgeschreven.
Per 1-1-2020 heeft er een stelselwijziging plaatsgevonden met betrekking tot groot onderhoud. Vanaf
2020 wordt groot onderhoud namelijk geactiveerd (en afgeschreven) waar tot en met 2019 de
systematiek van voorziening groot onderhoud werd gehanteerd door Cals College. De bevordering
van het inzicht heeft bij deze beslissing tot stelselwijziging centraal gestaan. De stelselwijziging wordt
prospectief verwerkt, wat betekent dat groot onderhoud vanaf 1-1-2020 wordt geactiveerd (en
afgeschreven) en dat dit niet met terugwerkende kracht wordt herrekend en verwerkt.
De waarde van de voorziening onderhoud per 31-12-2019 is per 1-1-2020 toegevoegd aan het eigen
vermogen (als directe vermogensmutatie verwerkt).
Voorziening langdurig zieken
Deze voorziening voor langdurig zieke personeelsleden bestaat uit de per balansdatum nog te betalen
salariskosten inclusief werkgeverslasten en eventuele transitievergoedingen van langdurig zieken tot
het moment van uitdiensttreding. De voorziening wordt gewaardeerd tegen contante waarde.
Voorziening jubilea
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De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening
betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. Bij het contant
maken is de marktrente van hoogwaardige ondernemingsobligaties ad 0% (2020 0%)
disconteringsvoet gehanteerd. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en
leeftijd.
Voorziening Spaarverlof
De voorziening spaarverlof is gevormd om verlofrechten, die personeelsleden opbouwen te kunnen
bekostigen. Het bestaat voor een deel uit nog te betalen overuren en nog op te nemen spaarverlof. De
overuren worden gewaardeerd tegen het maximale uurtarief van schaal 13. De spaarverlofuren
worden gewaardeerd tegen het maximale uurtarief van een docent LD.
Voorziening generatiepact
De voorziening generatiepact betreft een voorziening voor de werkgeverslasten tot aan de datum van
AOW van de deelnemers. Waardering vindt plaats op basis van het bruto salaris op 31-12 van het
boekjaar. Jaarlijks zal de voorziening herwaardeerd worden op basis van de stand per 31-12.
Voorziening levensfase bewust personeelsbeleid
Deze voorziening is in het leven geroepen om de uren die gespaard kunnen worden vanuit het
persoonlijk budget apart inzichtelijk te maken. Waardering vindt plaats op basis van het bruto salaris
op 31-12 van het boekjaar. Na 5 jaar worden deze uren gefixeerd en tegen het dan geldende bruto
uurloon vastgezet. Jaarlijks zal de voorziening herwaardeerd worden op basis van de stand per 31-12.

2.4.5.10

Langlopende schulden

2.4.5.11

Kortlopende schulden

2.4.5.12

Rijksbijdragen en Model G

De waardering van langlopende schulden is toegelicht onder de kop Financiële instrumenten.

De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder de kop Financiële instrumenten.

Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt
door het Ministerie OCW/EZ. Tevens worden hier de door het samenwerkingsverband ontvangen
doorbetalingen van de Rijksbijdrage verantwoord.
De ontvangen (normatieve) Rijksbijdragen en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare
doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft
volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten.
Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het overschot
geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord
naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor
nog geen activiteiten zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende
passiva.
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de
staat van baten en lasten verantwoordt in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet
bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn
niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de
bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

2.4.5.13

Overige baten

Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie
van OCW/EZ, Gemeenten, Provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
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2.4.5.14

Personeelslasten

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.
Nederlandse pensioenregelingen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die
periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies
op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op
balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende
actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening
met in de toekomst verschuldigde premies.
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen
ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van
die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen
betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt
beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst
met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De
voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen
die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.
Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering opgenomen
als de onderneming de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het
overschot naar de onderneming zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.
De pensioenregeling van de stichting is ondergebracht bij het ABP.

2.4.5.15

Afschrijvingen

2.4.5.16

Rentebaten en rentelasten

2.4.5.17

Kasstroomoverzicht

2.4.5.18

Bepaling reële waarde

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van
gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het
actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de
toekomstige afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder
de afschrijvingen.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest
zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden
verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die
tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn.
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2.4.5.19

Leasing

De stichting kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij
de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel
door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere
leaseovereenkomsten classificeren als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de
economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm.
Operational leasing
Als de onderneming optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet
geactiveerd. Leasebetalingen inzake de operationele lease worden lineair over de leaseperiode ten
laste van de staat van baten en lasten gebracht. Als de onderneming optreedt als lessor in een
operationele lease, wordt het leaseobject geactiveerd. Leaseontvangsten inzake de operationele
lease worden lineair over de leaseperiode ten bate van de staat van baten en lasten gebracht .

2.4.5.20

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de
statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van het Cals College of de
moedermaatschappij van het Cals College en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de
transactie en andere informatie die nodig is voor het inzicht.
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2.5

Toelichting op de balans per 31 december 2020

1

Actief

1.1.2. Materiële vaste activa
De door het Cals College beheerde schoolgebouwen zijn juridisch wel, doch economisch geen
eigendom van het Cals College, met uitzondering van de in 2010 opgeleverde T-vleugel in
Nieuwegein (waarvan de nieuwwaarde 2,9 miljoen euro bedraagt).
De gebouwen zijn gesubsidieerd en dienen, wanneer niet meer conform de bestemming gebruikt, met
uitzondering van de T-vleugel, om niet te worden overgedragen aan de gemeente. De meerkosten
van de verbouwing aan de Hoge dijk inclusief de Housewing komen middels de afschrijvingen in 20
jaar ten laste van het resultaat. Investeringen in de nieuwbouw van de T-vleugel in Nieuwegein
worden met ingang van 2011 in 40 jaar afgeschreven. In 2020 is de Bouw Wonen en Interieur (BWI)
opleiding die voorheen bij Bouwmensen in Nieuwegein werd aangeboden naar de Hoge dijk
verplaatst, zodat alle opleidingen weer in 1 pand worden aangeboden. In Nieuwegein is er een extra
kantoor voor de interne dienst gerealiseerd in de voormalige reproruimte en zijn er een aantal vloeren
vervangen.
De inventaris en apparatuur bestaan uit hard- en software, machines en installaties, kantoormeubilair,
schoolmeubilair, huurboeken en overige materialen. De totale investering in inventaris en apparatuur
bedraagt in 2020 1.191.038 euro. Dit is lager dan de 1.605.965 euro van 2019. In 2020 is het oude wifi
netwerk vervangen door een moderner en stabieler netwerk. Daarnaast is de drinkwaterinstallatie
aangepakt en is er geïnvesteerd in nieuwe machines voor de BWI vleugel. De materiële vaste activa
laten in 2020 het volgende verloop zien.
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1.1.3. Financiële vaste activa
Hoewel er reden zou kunnen zijn een langlopende vordering à 0% rente te waarderen tegen contante
waarde, wordt hiervan afgezien gezien de nauwe verbondenheid met de nominaal gewaardeerde
langlopende schuld in rubriek 2.3 van de passiefzijde van de balans. Van de totale waarde per 31-122020 is 28.361 euro kortlopend. De resttijd bedraagt nog 18 jaar.
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1.2.2. Vorderingen
In schooljaar 2015/2016 is er gestart met digitale facturering naar ouders. Zij ontvangen alle facturen
per email en kunnen zelf kiezen welke betaalwijze zij willen hanteren. De openstaande vorderingen
worden onder “Debiteuren Wis collect” gepresenteerd. De “Debiteuren exact” betreffen alle
vorderingen op overige instellingen en de oude openstaande posten bij ouders/verzorgers
ondergebracht bij het incassobureau of schuldsanering. De voorziening dubieuze debiteuren is
gevormd om bedragen die door de gerechtsdeurwaarder niet geïncasseerd kunnen worden op te
kunnen vangen. De looptijd van de vorderingen is korter dan één jaar.

Toelichting 1.2.2.3 Vorderingen op gemeenten en GR’s
In 2019 is de regeling compensatie transitievergoedingen verder uitgewerkt. Deze regeling houdt in
dat de betaalde transitievergoedingen vanaf 1 juli 2015 bij zieke werknemers worden gecompenseerd
door het UWV. Al deze transitievergoedingen zijn in 2020 ontvangen.
Toelichting 1.2.2.6. Vorderingen op personeel
Deze vordering bestaat uit een studieschuld van een medewerker aan DUO. Het Cals College heeft
deze schuld aan DUO voldaan. De medewerker betaalt deze in termijnen aan het Cals College terug.
Toelichting 1.2.2.10. Overige vorderingen
Deze vordering bestaat uit een vordering op de belastingdienst. In 2018 heeft er een overschrijding
van de fiscale ruimte inzake de Werkkostenregeling plaatsgevonden. Hierover waren wij met een
externe fiscalist in onderhandeling met de belastingdienst. In 2021 is de vordering op het Cals college
door de belastingdienst voldaan. De rekeningcourant met de Cals stichting is in 2020 afgerekend.
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1.2.4. Liquide middelen
Het Cals College werkt met “schatkistbankieren”. Hierbij wordt een rekening courant aangehouden bij
het ministerie van Financiën. Wanneer de rente boven de 0,0 procent komt zal er per kwartaal worden
bekeken hoeveel er in deposito geplaatst kan worden. Op deze wijze worden middelen binnen het
vastgestelde treasury-beleid met de hoogst mogelijke zekerheid belegd. Alle liquide middelen staan
ter vrije beschikking van de stichting.
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2

Passief

2.1. Eigen Vermogen
De toename van de algemene reserve betreft het positieve resultaat over 2020 en de vrijval van de
voorziening groot onderhoud van beide vestigingen. Daarnaast zijn er een tweetal
bestemmingsreserves gevormd.
Stelselwijziging groot onderhoud
Per 1-1-2020 heeft er een stelselwijziging plaatsgevonden met betrekking tot groot onderhoud. Vanaf
2020 wordt groot onderhoud namelijk geactiveerd (en afgeschreven) waar tot en met 2019 de
systematiek van voorziening groot onderhoud werd gehanteerd door Cals College. De bevordering
van het inzicht heeft bij deze beslissing tot stelselwijziging centraal gestaan. De stelselwijziging wordt
prospectief verwerkt, wat betekent dat groot onderhoud vanaf 1-1-2020 wordt geactiveerd (en
afgeschreven) en dat dit niet met terugwerkende kracht wordt herrekend en verwerkt.
De waarde van de voorziening onderhoud per 31-12-2019 is per 1-1-2020 toegevoegd aan het eigen
vermogen (als directe vermogensmutatie verwerkt).
Toelichting op de bestemmingsreserves
Naast de algemene reserve zijn er twee bestemmingsreserves gevormd.
Voor het in orde brengen van de gebouwen naar nieuwste bouwbesluit is een reserve van 5.000.000
euro gevormd. Verder is er een bedrag gereserveerd van 1.000.000 euro voor profilering in de markt
voor de vestiging IJsselstein. Het plan hiervoor is opgesteld en zal de komende twee jaar worden
uitgevoerd.
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2.2. Voorzieningen
De onderhoudsvoorzieningen zijn per 01 januari 2020 opgeheven. De kosten van groot onderhoud
zullen middels de afschrijvingen ten laste van het resultaat worden gebracht.
De voorziening jubileum gratificatie is ingesteld voor het opvangen van toekomstige verplichtingen in
verband met jubileum gratificaties. De aldus berekende rechten zijn gewaardeerd tegen contante
waarde met een rekenrente van -1.0%.
De voorziening spaarverlof is gevormd om verlofrechten, die personeelsleden opbouwen, te kunnen
bekostigen. De voorziening is onderbouwd door de opgebouwde rechten per deelnemer te
inventariseren en te waarderen.
De voorziening gevormd voor langdurig zieke personeelsleden bestaat uit de per balansdatum nog te
betalen salariskosten inclusief werkgeverslasten en inclusief transitievergoedingen van langdurig
zieken tot het moment van uitdiensttreding.
De overige personele voorzieningen bestaan uit een voorziening generatiepact en een voorziening
levensfase bewust personeelsbeleid. In 2018 is een voorziening generatiepact gevormd voor
personeelsleden die gebruikmaken van de Cals seniorenregeling. De voorziening bestaat uit de nog te
betalen salaris en de pensioenlasten tot het moment van uit dienst. Middels deze regeling kunnen
docenten 1 dag per week minder werken vanaf 4 jaar voor AOW-datum. Bij gebruikmaking van deze
regeling heeft dit geen gevolgen voor de pensioenopbouw. De voorziening levensfase bewust
personeelsbeleid bestaat uit de gespaarde uren persoonlijk budget voor zowel het onderwijzend
personeel als het onderwijsondersteunend personeel. Daarnaast bestaat deze voorziening uit alle niet
opgenomen uren persoonlijk budget van onderwijsondersteunend personeel. Deze laatste uren zijn in
mindering gebracht op het aantal verlof dagen OOP die als kortlopende schuld is verantwoord.
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2.3 Langlopende schulden
De langlopende schulden bestaan uit een langlopende lening bij de Gemeente IJsselstein.
In 1998 is voor de financiering van een deel van het gebouw in IJsselstein, door een toenmalige
bouwstichting een lening afgesloten bij de Gemeente IJsselstein oorspronkelijk groot 1.134.450 euro
(2,5 miljoen gulden) met een looptijd van 40 jaar. De gemeente is de verplichting aangegaan om
gedurende 40 jaar een huisvestingsvergoeding beschikbaar te stellen gelijk aan de jaarlijks benodigde
aflossingstermijn (zie paragraaf 1.1.3. van de balans). Omdat de langlopende lening van de gemeente
IJsselstein en de langlopende vordering op de gemeente IJsselstein direct met elkaar samenhangen
en de langlopende lening nominaal gewaardeerd wordt, is de langlopende vordering niet gewaardeerd
tegen contante waarde. In 2003 is de lening, samen met de lange termijn vordering op de Gemeente
IJsselstein door de schoolstichting overgenomen. Van de totale waarde per 31-12-2019 is 28.361 euro
kortlopend. Voor de lening o/g bij de gemeente IJsselstein zijn door het Cals College geen
zekerheden gesteld.

2.4 Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn lager dan vorig jaar. Het bedrag aan crediteuren is ruim 225.000 euro
lager dan vorig jaar door een lager bedrag aan openstaande facturen per einde van het kalenderjaar.
In de overlopende passiva is een bedrag opgenomen aan saldi teveel gewerkte uren van
onderwijzend personeel. Het aantal uren is dit jaar fors afgenomen. Het bedrag aan verlofuren OOP is
hoger dan vorig jaar doordat er naar verhouding weinig extra verlofuren zijn opgenomen. De looptijd
van de kortlopende schulden met uitzondering van de investeringssubsidies hebben een looptijd die
korter is dan één jaar. Vervolgens hebben we als penvoerder van het het project versterkt techniek
onderwijs nog bedragen uit te betalen aan de diverse deelnemers aan het project. Doordat een
behoorlijk aantal uren nog niet is gedeclareerd worden deze doorgeschoven naar 2021.
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Toelichting 2.4.16. Vooruitontvangen bedragen
Deze bestaan enerzijds uit vooruit ontvangen ouderbijdragen TTO en technasium als anderzijds
vooruit ontvangen subsidie combinatiefuncties en vooruitgefactureerde bijdragen voor meerdaagse
buitenlandse reizen.
Toelichting 2.4.17. Vakantiegeld en vakantiedagen
Dit betreffen de positieve en negatieve saldi van de menukaarten (teveel of te weinig gewerkte uren)
van docenten plus de saldi van de verlofdagen (exclusief het persoonlijk budget) van
onderwijsondersteunend personeel per 31 december 2020. De genoemde saldi zijn als schuld
opgenomen. In augustus 2014 is het levensfase bewust personeelsbeleid ingevoerd. Iedere
medewerker heeft recht op 50 extra verlofuren naar rato van zijn aanstellingsomvang. In de saldi van
zowel het OP als het OOP zijn deze extra verlof-uren verwerkt. Wanneer deze uren worden gespaard
komen deze ten laste van de voorziening levensfase bewust personeelsbeleid.
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2.6

Financiële instrumenten en samenwerkingsverbanden

2.6.1 Financiële instrumenten
De stichting maakt geen gebruik van afgeleide/complexe financiële instrumenten (derivaten). De
stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten,
te weten de langlopende vordering op en langlopende schuld aan de gemeente IJsselstein, debiteuren
en overige vorderingen, liquide middelen en crediteuren en overige schulden. Het beleid ten aanzien
van deze financiële instrumenten is in het bestuursverslag en de toelichting op de jaarrekening reeds
uiteengezet.
De reële waarde van in de balans opgenomen financiële instrumenten verantwoord onder
kasmiddelen, kortlopende vorderingen en kortlopende schulden benadert de boekwaarde daarvan.

2.6.2 Samenwerkingsverbanden
Voor wat betreft de plaatsing van de LWOO-leerlingen in de regio hebben de scholen uit de regio zich
verenigd in een regionaal samenwerkingsverband met de Stichting Centrale Dienst en
Samenwerkingsverband Zuid-Utrecht (ST. CD en SWV ZU). Het Cals college maakt onderdeel uit van
het bestuur, besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen. De transacties met het
samenwerkingsverband worden beschouwd als transacties met een willekeurige partij, omdat de
stichting geen overheersende zeggenschap heeft over het samenwerkingsverband.

2.6.3 Algemeen
De stichting maakt in de normale bedrijfsuitvoering gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten
die de stichting blootstelt aan markt-, valuta-, rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico’s. Om
deze risico’s te beheersen heeft de stichting een beleid inclusief een stelsel van limieten en
procedures opgesteld om risico’s van onvoorspelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële
markten en daarmee de financiële prestaties van de stichting te beperken.

2.6.4 Kredietrisico
De stichting loopt kredietrisico over vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa en liquide
middelen. Het maximale kredietrisico dat de stichting loopt is zeer beperkt (met name oninbare
ouderbijdragen), doordat ouders in beginsel al kunnen aangeven of zij de ouderbijdrage willen
betalen. Voor het overige wordt reeds rekening gehouden met een percentage oninbaar dat wordt
afgeboekt ten laste van het resultaat.

2.6.5 Renterisico
De stichting heeft als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse)
rentefluctuaties te beheersen.

2.6.6 Liquiditeitsrisico
De stichting bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het
management ziet erop toe dat voor de stichting steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan
de verplichtingen te kunnen voldoen.
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2.7

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

2.7.1 Huurcontracten
Contract
Kopieerapparaten
Beveiligde

internetlijnen

Digitale infrastructuur
Ruimte Brinkwal
Totaal

Huidig jaar

2021 – 2025

2026 en verder

23.300
17.100

79.400
73.400

0
0

28.600
199.700
268.700

214.200
1.143.500
1.510.600

53.600
2.287.000
2.340.600

Vanaf 1 augustus 2018 huurt het Cals College het volledige voormalige Altrecht gebouw aan de
Brinkwal voor 10 jaar waardoor de ruimte uitgebreid wordt tot 1.900m2. Het contract is dit jaar
verlengd tot 31-07-2035.
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2.8

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

3

Baten

Toelichting 3.1.1.1. Rijksbijdragen OCW
De personele vergoeding OCW is hoger dan begroot en vorig jaar door een verhoging van de GPL
met 3,2 % met terugwerkende kracht vanaf januari 2020. De materiële vergoeding is met 1,7%
aangepast.
Toelichting 3.1.2.1. Overige subsidies OCW
De overige subsidies zijn hoger dan begroot door enerzijds een hoger bedrag per leerling voor de
prestatiebox en niet begrote ontvangsten inzake nieuwkomers.
Toelichting 3.1.3.3 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage OCW
Dit betreffen gelden ontvangen van het samenwerkingsverband en overige instellingen inzake het
passend onderwijs. Deze zijn hoger dan begroot door extra ontvangen gelden inzake
transitiemiddelen de Linie.
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Toelichting 3.5.1 Verhuur
De stichting verhuurt aan derden ruimtes voor hun activiteiten. Hiervoor ontvangen derden een
factuur. Het gaat hier om verhuur van zowel lokalen als gymlokalen in zowel IJsselstein als
Nieuwegein. Deze baten zijn een stuk lager door de coronamaatregelen voor diverse activiteiten.

Toelichting 3.5.2 Detacheringsopbrengsten
Een aantal docenten wordt voor een dag of dagdeel verhuurd aan bijvoorbeeld Cito, het koninklijk
conservatorium en de universiteit Utrecht.
Toelichting 3.5.5 Ouderbijdragen
De ouderbijdragen zijn lager dan begroot, door zowel minder ontvangen vrijwillige ouderbijdragen als
TTO bijdragen.

Toelichting 3.5.10 Overige
De overige baten zijn zowel hoger dan begroot als vorig jaar door baten vanuit het versterkt techniek
onderwijs, achterstallige opbrengsten van 2020 vanuit de academische opleidingsschool, een vrijval
van de subsidie combinatiefuncties van 2017. Verder door niet begrote subsidies zoals onder andere
de RAL/RAP, Nuffic, inhaal- mem ondersteuningsprogramma’s .
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4

Lasten

Toelichting 4.1.1. Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
De kosten van lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten zijn hoger dan begroot door een
structurele loonsverhoging van 2,75% met terugwerkende kracht vanaf 1 maart. Daarnaast is de
eindejaarsuitkering met 0,6% verhoogd naar 8% en is er in juni een eenmalige uitkering van 750 euro
uitbetaald. In het formatieoverzicht kunt u het verloop van het aantal fte zien. De gemiddelde bezetting
in 2020 ligt bijna 9 fte lager dan in 2019 (zie onderstaande tabellen). Voor de vestiging Nieuwegein
zijn een aantal oud leerlingen tijdelijk in dienst gekomen om te ondersteunen bij het surveilleren
vanwege de corona maatregelen.

Formatieoverzicht op peildatum
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Specificatie 4.1.2 Overige personele lasten

Toelichting 4.1.2. Overige personele lasten
Vanaf 2018 is er voor gekozen meer duidelijkheid te verschaffen in de overige personele lasten. Deze
zijn hoger dan begroot en hoger dan vorig jaar door hogere dotaties aan personele voorzieningen
zoals het levensfase bewust personeelsbeleid en saldi formatiekaarten en verlof OOP. De lasten
personeel niet in loondienst zijn hoger dan begroot voor de vestiging IJsselstein door inhuur van een
externe schoolleider en meer inhuur van uitzendbureaus en detacheringskantoren. De vestiging
Nieuwegein heeft meer gebruik gemaakt van studenten en leerlingen om te assisteren bij toetsen,
surveilleren, etc. Verder valt de post nascholing lager uit door minder externe nascholing. De uren die
docenten maken om zich bij te scholen zijn hier niet in meegenomen. Deze zijn onderdeel van de
lonen en salarissen.
Toelichting 4.1.3. Overige uitkeringen, die de personeelslasten verminderen
Dit betreffen uitkeringen van het UWV inzake zwangerschap en ziekte.
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Toelichting 4.2.2. afschrijvingen materiële vaste activa
De afschrijvingskosten zijn nagenoeg gelijk gebleven aan 2019 en wijken in zijn totaliteit nauwelijks af
van de begroting. De afschrijvingen gebouwen zijn hoger dan begroot door de niet begrote investering
in de BWI vleugel. Daarnaast worden er minder huurboeken aangeschaft waarop wordt afgeschreven.
De ontvangen investeringssubsidies zijn naar rato in mindering gebracht op de afschrijving inventaris
en apparatuur; hierdoor wijken de afschrijvingskosten af van het overzicht onder paragraaf 1.1.2.
materiële vaste activa.

Specificatie 4.3.1 Huur

Toelichting 4.3.1 Huur
De huurlasten zijn lager dan begroot enerzijds doordat beide vestigingen minder gebruik hebben
gemaakt van externe sporthallen en anderzijds doordat de huur bij de Utrechthaven is opgezegd door
de verplaatsing van de BWI opleiding naar de Hoge Dijk. De overige huur is nagenoeg gelijk
gebleven. De niet begrote kosten van de huur van een tent voor extra pauze ruimte voor de vestiging
Nieuwegein, valt weg tegen niet gemaakte kosten voor externe opslag van chemische stoffen voor de
vestiging IJsselstein.
Toelichting 4.3.3 Onderhoud
Deze kosten bestaan uit dagelijks onderhoud voor een bedrag van 216.163 euro en tuinonderhoud
voor 57.403 euro.
Toelichting 4.3.4 Energie en water
De energiekosten van beide vestigingen zijn te laag begroot door uit te gaan van te hoge subsidie.
Toelichting 4.3.5 Schoonmaakkosten
De schoonmaakkosten zijn iets hoger dan begroot door aanschaf van extra desinfectiemateriaal.
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Specificatie 4.4.1. Administratie en beheer

Toelichting 4.4.1. Administratie en beheer
Deze kosten zijn hoger dan begroot door met name hogere kosten aan portokosten,
managementsoftware en promotie en PR en. De portokosten zijn hoger doordat er zowel voor
aanstaande brugklasleerlingen als voor het personeel pakketjes zijn verstuurd. De kosten van
management software zijn hoger doordat er in 2020 Edulinq in gebruik is genomen. De kosten van
promotie en PR zijn gestegen door hogere kosten voor de open dagen door externe inhuur van
filmmakers en pakketten voor leerlingen van groep 8.

Specificatie 4.4.2 inventaris en apparatuur

Toelichting 4.4.2 inventaris en apparatuur
De kosten zijn lager dan begroot door met name minder uitgaven door de verschillende secties.
De kosten van onderhoud inventaris zijn lager dan begroot door minder aanschaf en reparaties van
divers kantoormeubilair.
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Toelichting 4.4.3. Leer- en hulpmiddelen
De kosten zijn hoger dan begroot door meer aanschaf van werkboeken en aanpassingen van
lesmethodes. Daarnaast konden ouders gebruik maken van een regeling voor aanschaf van een
laptop voor hun kind. Verder is er meer gebruik gemaakt van educatieve software dan begroot doordat
er steeds meer gebruik gemaakt wordt van digitale methodes. De kosten van leerlingbegeleiding zijn
aanzienlijk hoger doordat hier de kosten van leerlingen op geboekt worden die extra zorg nodig
hebben zowel intern als extern. Door wegvallen van de Linie komen deze kosten ook voor rekening
van de scholen. Vanuit het samenwerkingsverband zijn hier extra gelden voor ontvangen.

Specificatie 6.1.1.

Specificatie 6.2.1

Toelichting 6 Financiële baten en lasten
De financieringsbaten bestaan uit vergoede rente van het incassobureau voor afgehandelde dossiers.
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2.9

Transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de stichting,
haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen
transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
De Cals Stichting fungeert als beheersstichting. De Raad van Toezicht vormt het bestuur van de
stichting.
De Stichting samenwerkingsverband Zuid-West Utrecht fungeert als uitvoeringsorgaan passend
onderwijs. In 2020 heeft het Cals College 2.222.639,94 euro ontvangen van deze stichting.

2.10 Resultaatbestemming
Het positieve resultaat over het boekjaar 2020 van 866.379 euro wordt ten gunste gebracht van de
algemene reserve.

2.11 Gebeurtenissen na balansdatum

Er wordt gewerkt aan een onderbouwing van de benodigde reserves als onderbouwing voor het
bovenmatig eigen vermogen.

2.12 Overzicht geoormerkte subsidies
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2.13 WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van
toepassing op het Cals College. Het toepasselijke bezoldigingsmaximum voor het Cals College is als
volgt berekend. Het Cals College valt binnen de sector OCW – onderwijs. Op basis van de totale
baten, zou het Cals College uit komen op 6 complexiteitspunten, daarnaast door het leerlingenaantal
3 complexiteitspunten en verder door het aantal onderwijssoorten 3 complexiteitspunten.
Bij elkaar opgeteld 12 complexiteitspunten wat overeenkomt met klasse D met een
bezoldigingsmaximum van € 157.000.
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2.14 Ondertekening raad van bestuur en raad van toezicht

drs. G.H.M. Leijh
Bestuurder

drs. E.A. Hoette
Voorzitter Raad van Toezicht

mr. drs. W.F. Merkus RA
Vice - voorzitter Raad van Toezicht

drs. M. van der Werf CMC
Lid Raad van Toezicht

drs. J.W. van der Woude
Lid Raad van Toezicht
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan de raad van toezicht van
Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Nieuwegein / IJsselstein e.o.
Vreeswijksestraatweg 6 a
3432 NA NIEUWEGEIN

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2020

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs
Nieuwegein / IJsselstein e.o. te NIEUWEGEIN gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Katholiek
Voortgezet Onderwijs Nieuwegein / IJsselstein e.o. op 31 december 2020 en
van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs;
• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2020 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 2020.
De jaarrekening bestaat uit:
(1)
de balans per 31 december 2020;
(2)
de staat van baten en lasten over 2020; en
(3)
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Nieuwegein /
IJsselstein e.o. 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.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als
leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in
dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

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:
• het bestuursverslag;
• overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs
en paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol
OCW 2020 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met
betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor
de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het
bestuur 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.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur 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 het bestuur afwegen of de
onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op
grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur 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 2020,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude,
o 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. 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
financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 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 controleinformatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden
dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en
de daarin opgenomen toelichtingen; en
• het evalueren 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.
Eindhoven, 1 juni 2021
Wijs Accountants

Was getekend: Drs. A.A.J. Vogels RA

Kenmerk: 2021.0105.conv

3.2

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming

In de statuten van de stichting wordt niets vermeld over de bestemming van het resultaat.
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