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Inleiding
Inleiding van bestuur
Ook 2021 heeft in belangrijke mate in het teken gestaan van de weerslag van de coronapandemie
op ons onderwijs. Helaas werden we ook in 2021 geconfronteerd met een lockdown en met weken
waarin we, vanwege de besmettingen klassen, hybride of online lesgaven. Dit tweede coronajaar
liet enerzijds wederom de veerkracht zien van onze leerlingen, docenten en medewerkers, maar
anderzijds zagen we het ziekteverzuim weer stijgen, en de mentale vermoeidheid toenemen. Juist
ook leerlingen gaven aan het sociaal emotioneel zwaar te hebben.
In dit licht besteden we een groot deel van de middelen uit het Nationaal Plan Onderwijs (NPO)
aan het verbeteren van de sociaal-emotionele gesteldheid van onze leerlingen. We hebben daarbij
extra aandacht voor de leerlingen die zonder acute begeleiding vast dreigen te lopen. Vanuit beide
vestigingen hebben we daartoe het project STERK opgezet. Hier sluiten ook andere scholen uit de
regio bij aan.
In 2021 is een verkenning uitgevoerd over een mogelijke samenwerking tussen de Stichting
Katholiek Voortgezet Onderwijs Nieuwegein, IJsselstein en omstreken (het Cals College) en
Stichting Open Oecumenisch Voortgezet Onderwijs Houten (SOOSVOH). Uit de verkenning kwam
naar voren dat een bestuurlijk-juridische fusie de meest geëigende vorm van samenwerking voor
de toekomst is. In januari 2022 hebben de beide besturen de intentie uitgesproken op 1 januari
2023 bestuurlijk-juridisch te willen fuseren. Het onderzoek naar de invulling daarvan is in volle
gang.
Het Cals College IJsselstein heeft in 2021 een start gemaakt met haar profilering als school
waar theorie en praktijk op alle niveaus, van basis tot atheneum, samenkomen. Vanaf schooljaar
2022-2023 krijgen de nieuwe brugklasleerlingen niet alleen theorievakken, maar maken ze
daarnaast kennis met de praktijk in drie leerroutes. Door deze indeling in gemengde klassen en het
aanbieden van uniek (praktijkgericht) onderwijs bieden we alle leerlingen unieke kansen en
mogelijkheden.
Cals College Nieuwegein heeft in 2021, binnen de beperkingen van corona, het formatief
evalueren verder doorontwikkeld. Daarnaast zijn vanaf 2021 binnen Nieuwegein de
‘leerlingambassadeurs’ actief. Ze zijn het aanspreekpunt voor docenten en schoolleiders
wanneer zij het perspectief van de leerlingen willen gebruiken om het onderwijs te verbeteren. Dat
dit initiatief tot de verbeelding spreekt, bleek ook uit het bezoek van de minister voor onderwijs,
Dennis Wiersma, in het voorjaar 2022.
Het Cals College heeft al een aantal jaren een stabiele financiële positie. Dat maakte het ook dit
jaar mogelijk kwalitatief goed onderwijs aan onze leerlingen te accommoderen. Cals College heeft
er in 2020 voor gekozen om actief aan de slag te gaan met een ‘in control framework©’. De
eerste stap was het vaststellen van een normenkader, aan de hand waarvan concreet wordt
gemaakt wanneer Cals College in control is. In 2021 heeft de accountant voor de eerste keer een
toetsing uitgevoerd op alle aspecten uit dit normenkader. Dit houdt in dat er getoetst is of de
intern geldende procedures zijn nageleefd en wat de kwaliteit van de uitvoering bij Cals College is.
De conclusie was het Cals College op alle onderdelen van het ‘in control framework©’ in
voldoende mate ‘in control’ is.
Wij wensen u allen veel leesplezier met dit integrale jaar- en bestuursverslag. Tips of tops zijn
altijd welkom, gebruik daarvoor j.vd.zee@cals.nl om dit bij ons te melden.
Gabriëlle Leijh
Bestuurder Cals College
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Inleiding van medezeggenschap
Bij de Medezeggenschapsraad (MR) lag in 2021 het accent van de werkzaamheden op het, in
overleg met de bestuurder, daadwerkelijk verder vormgeven van het beleidsrijk begroten en alle
aspecten die daarmee samenhangen. Dit naast de gesprekken die zijn gevoerd in het kader van de
verkenning tot samenwerking met SOOSVOH, zowel met de bestuurder, de Raad van Toezicht als
met de GMR van SOOSVOH. Ook de situatie op de vestiging IJsselstein (leerlingendaling, financiën
en profilering) was regelmatig onderwerp van gesprek.
De samenstelling van de personeelsgeleding van de MR is niet veranderd ten opzichte van 2020.
Met de ouders en leerlingen is afgesproken dat deze roulerend participeren in de MR.
De MR kwam in 2021 vijf keer regulier bijeen in overleg met de bestuurder. Een greep uit de
onderwerpen: coronamaatregelen (instemming en ter informatie), functiehuis
onderwijsondersteunend personeel (instemming), kaderbrief en formatieplan 2021-2022
(instemming), vakantie- en organisatiedagenregeling 2021-2022 (instemming),
werkkostenregeling (instemming), kwaliteitsbeleid 2021 (instemming), risicoanalyse 2021 (ter
informatie) en begroting 2022 (instemming). Daarnaast is ook het jaarplan voor de MR vastgesteld
en is de MR akkoord gegaan met het verlengen van het huidige strategische beleidskader met een
jaar en het opstellen van een schoolplan per vestiging.
Er is dit jaar wederom gesproken met een afvaardiging van de RvT over ontwikkelingen en
standpunten van de geledingen in de MR en zaken die speelden bij de RvT.
In april 2021 heeft de MR op een heimiddag met de bestuurder en de rectoren gesproken over de
planning- en controlcyclus en over de waarden van het Cals College. Dit onder externe begeleiding.
De beide deelraden hebben daarnaast een training gevolgd over de begrotingssystematiek.
Edwin Wolswinkel
Voorzitter MR

Verslag van Raad van Toezicht
In 2019 is binnen het voortgezet onderwijs de geactualiseerde Code Goed Bestuur van kracht
geworden. De Raad van Toezicht van het Cals College conformeert zich aan deze code en daarmee
aan de vier principes die de basis vormen van deze code. In dit verslag geeft de Raad van Toezicht
aan op welke wijze hij in 2021 invulling heeft gegeven aan deze principes.

Verantwoordelijkheid
Conform de statuten heeft de Raad van Toezicht toezicht gehouden op de hoofdlijnen van het
beleid, en heeft hij in deze hoedanigheid in 2021 de volgende besluiten van de bestuurder
goedgekeurd:
• kaderbrief 2021-2022;
• het formatieplan 2021-2022;
• begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025;
• de jaarrekening 2020;
• de intentieverklaring tot fusie van het Cals College met SOOSVOH (januari 2022).
Daarnaast heeft de Raad van Toezicht de profielschets voor nieuw te werven leden vastgesteld,
alsmede de vergaderplanning en de bezoldiging. Tot slot is de Raad geïnformeerd en heeft zijn
advies uitgebracht over de in het voorjaar uitgevoerde risicoanalyse, de coronamaatregelen en omstandigheden, de onderwijsresultaten, de profilering van de vestiging IJsselstein en het
kwaliteitsbeleid.
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In 2021 is een verkenning uitgevoerd over een mogelijke samenwerking tussen de Stichting
Katholiek Voortgezet Onderwijs Nieuwegein, IJsselstein en omstreken (het Cals College) en
Stichting Open Oecumenisch Voortgezet Onderwijs Houten (SOOSVOH). Uit de verkenning kwam
naar voren dat een bestuurlijk juridische fusie de meest geëigende vorm van samenwerking is.
In januari 2022 heeft de Raad van Toezicht zijn goedkeuring gegeven aan de intentie tot deze
fusie per 1 januari 2023. Dit na overleg met de Raad van Toezicht van SOOSVOH. In 2022 zullen
beide Raden van Toezicht nog een aantal keren in gezamenlijkheid overleggen inzake fusie
gerelateerde zaken.

Professionaliteit & integriteit
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.
De Raad van Toezicht was aan het begin van 2021 samengesteld uit vier leden en twee
commissies: de remuneratiecommissie en de auditcommissie. Daarnaast zijn in wisselende
samenstellingen thema’s voorbereid. De Raad van Toezicht heeft in 2021 zijn eigen handelen
geëvalueerd.
De remuneratiecommissie heeft in april 2021 het jaarlijkse functioneringsgesprek met de
bestuurder gevoerd. Dit gesprek werd gevoerd door middel van een reflectie op de in het
functieprofiel opgestelde competenties (strategisch vermogen, organisatiesensitiviteit,
overtuigings- en onderhandelingskracht, bindend vermogen, resultaat-verantwoordelijk
management en netwerkcapaciteiten). Daarnaast is er gekeken naar de doelen voor het komende
jaar. Ook is akkoord gegeven op deelname van de bestuurder aan de ontwikkelgroepen Regionale
Samenwerking (aanbod VO-raad).
Er is driewekelijks een bilateraal overleg tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de
bestuurder over de dagelijkse gang van zaken. In dit overleg wordt ook de agenda voor de Raad
van Toezicht vergaderingen voorbereid.
In 2021 heeft de Raad van Toezicht, onder begeleiding van Wesselo en Partners, twee nieuwe
toezichthouders geworven. In dit wervingsproces is nadrukkelijk aandacht besteed aan de
betrouwbaarheid, integriteit, kwaliteit en geschiktheid van deze nieuwe toezichthouders. Daarbij is
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.
Bij het opstellen van de profielschets is, ook naar aanleiding van de evaluatie van het eigen
functioneren, de visie op toezicht herijkt.
Visie op toezicht
De Raad van Toezicht wil waarde toevoegen aan het realiseren van een gezond en
toekomstbestendig beleid van het Cals College. Hij ziet toe dat het belang en het doel van de
organisatie vooropgesteld wordt in de wijze waarop het onderwijs en de organisatie vormgegeven
wordt. Hij doet dit op een open en transparante wijze, waarbij hij zich ook de vraag stelt of het
gevoerde beleid overeenkomstig de beginselen van goed bestuur is.
De Raad wil zich in de toekomst nog nadrukkelijker vergewissen of de door het bestuur genomen
of voorgelegde besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen en ziet
erop toe dat het bestuur zijn verantwoordelijkheid voor de dialoog met externe belanghebbenden
invult.
Honorering
Gebruikelijk is dat de Raad om de zoveel tijd de honorering van de Raad evalueert.
De Raad van Toezicht heeft onderzoek gedaan en een uitgebreide analyse opgesteld. Daarbij is
gebruikgemaakt van onder andere een benchmark vergelijking, indexeringscijfers en zijn de
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normen van de VTOI (Vereniging voor toezichthouders onderwijsinstellingen) bestudeerd. De Raad
heeft besloten, mede op basis van de toegenomen complexiteit van de organisatie en het aantal
bestede uren, de bezoldiging enigszins te verhogen per 2021, doch blijft daarmee ruim onder de
VTOI norm.

Openheid
In maart 2021 heeft het jaarlijkse gesprek tussen een afvaardiging van de Raad met de
medezeggenschapsraad plaatsgevonden. In dit gesprek is van gedachte gewisseld over de
mogelijke samenwerking met SOOSVOH, over het beleidsrijker maken van de begroting, het
kwaliteitsbeleid, en de rolverdeling tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap. Daarnaast heeft
er op verzoek van de medezeggenschapsraad een extra overleg plaatsgevonden over de
verkenning van de samenwerking met SOOSVOH.
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 hij adviezen voor verbetering of
aanscherping van procedures. Tevens zijn de financiële kengetallen van de school door de Raad
van Toezicht met de accountant besproken.
Een doelmatige besteding van de middelen is een centraal aandachtspunt voor de Raad van
Toezicht, waarbij de auditcommissie de lead heeft. Naast de managementletter van de accountant
worden binnen de raad ook de binnen de begroting opgevoerde en gerealiseerde posten besproken.
Meer specifiek heeft de Raad van Toezicht het volgende geconstateerd over de middelenbesteding:
•
Er is vastgesteld dat er binnen de school geen zakelijke belangen zijn; de bestuurder is in
dienst als natuurlijk persoon;
•
De doelmatigheid van de besteding van de middelen blijkt uit een zekere mate van
soberheid: beloningen passen binnen de CAO en de WNT, er worden geen luxe secundaire
arbeidsuitgaven gedaan zoals bijvoorbeeld het rijden in een leaseauto en de declaraties zijn
op alle gebied bescheiden te noemen en vragen goedkeuring van de Raad van Toezicht;
•
Voor kosten worden gemotiveerd keuzes gemaakt; er is een helder inkoopbeleid: er
worden meerdere offertes gevraagd en procedures rond aanbestedingen worden met
externe hulp transparant uitgevoerd;
•
Kosten zijn proportioneel; het overgrote deel bestaat uit salarissen volgens de CAO,
materiële kosten blijven altijd binnen normale proporties.

Vergaderritme
De Raad van Toezicht kwam zesmaal bijeen in een reguliere vergadering. Drie van deze
vergaderingen hebben vanwege corona online plaatsgevonden.
In mei 2021 heeft de Raad van Toezicht deelgenomen aan een strategiebijeenkomst met de
bestuurder, de rectoren, het hoofd Financiën en enkele schoolleiders. Tijdens deze bijeenkomst is
gesproken over het begrotingsproces en over regionale samenwerking en trends en de mate waarin
deze van invloed zijn op onze profilering.

Samenstelling
In 2021 heeft een aantal mutaties in de samenstelling van de Raad van Toezicht plaatsgevonden.
Eén van de leden is aan het einde van het verslagjaar teruggetreden wegens het bereiken van de
maximale benoemingstermijn. In verband met vacatures werden in het tweede kwartaal van het
verslagjaar twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht benoemd. Aan het begin van 2022
bestaat de Raad van Toezicht daardoor uit vijf leden.

Ernst Hoette
Voorzitter Raad van Toezicht
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1. Profiel
We werken vanuit de kracht van verbinding
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.
Onze kernactiviteit is het bieden van kwalitatief goed onderwijs. Onze ambitie daarbij is het
verzorgen van onderwijs, dat niet alleen is gericht op onderwijsrendement, maar ook op socialisatie
en persoonsvorming.
Het Cals College typeert zichzelf als open katholiek. De school maakt bij het toelaten van
leerlingen geen onderscheid op grond van een eventuele geloofsovertuiging of levensbeschouwing.
Dit betekent dat het onderwijs dat wij aanbieden niet conflicteert met welke geloofsovertuiging of
levensbeschouwing dan ook en wij op grond hiervan voor leerlingen ook geen uitzondering maken
bij het volgen van het onderwijs.
Onze vier kernwaarden zijn openheid, veiligheid, vertrouwen en verbinding. Dit is zichtbaar in de
manier waarop we met elkaar (samen) leren en werken. Beide vestigingen hebben de ruimte om
op eigen wijze invulling te geven aan deze waarden.
Cals College IJsselstein heeft in 2021 een traject doorlopen om de waarden opnieuw te laden.
Dit heeft geleid tot een merkenpaspoort. Cals IJsselstein staat voor:

Bij het Cals College Nieuwegein zijn onze waarden als volgt vertaald:
‘We hebben vertrouwen in elkaars kunnen en bedoelingen. We hebben hoge verwachtingen en we
gaan daarbij uit van kansen en mogelijkheden. Op die manier bieden we leerlingen de mogelijkheid
zich te ontwikkelen; cognitief, creatief en in hun begrip van deze wereld.
We voelen ons verbonden met elkaar. Zien en gezien worden vinden we daarom belangrijk.
Verantwoordelijkheid voelen we zowel voor onszelf alsook voor elkaar. We staan open voor het
anders zijn van de ander. Dat vraagt om verdraagzaamheid. We doen dit in dialoog en daarin gaan
we uit van gelijkwaardigheid. We streven een sfeer van openheid na, we bezien onze omgeving
met een open vizier en geven ruimte aan nieuwe ideeën en inzichten. We laten ons verwonderen
en we nemen leerlingen hierin mee. Zo creëren we een veilige omgeving om te leven en te leren’.
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De kracht van de verbinding komt in Nieuwegein ook tot uitdrukking in het concept leerling
ambassadeurs. Leerlingen uit verschillende jaarlagen die meedenken en meepraten over beter
en toekomstgericht onderwijs. Ze zijn het aanspreekpunt voor docenten en schoolleiders
wanneer zij het perspectief van de leerlingen willen gebruiken om het onderwijs te verbeteren.
De winst zit in het feit dat leraren en leerlingen niet tegenover elkaar staan, maar constructief
over onderwijs praten en daar de vruchten van plukken. In bijgaand artikel op het platform
schoolleiders voor de toekomst wordt het concept verder toegelicht.
Op het Cals College zijn ‘Learning Ambassadors’ een serieuze gesprekspartner van de school
(schoolleidersvoordetoekomst.nl).
Op uitnodiging van de leerling ambassadeurs is de minister voor onderwijs Dennis Wiersma
langs geweest om te horen hoe het met de stem van de leerling zit. De leerling ambassadeurs
hebben uitgelegd hoe ze, middels commissies, de leerlingparticipatie georganiseerd hebben. Het
thema sociale veiligheid is daar nauw mee verbonden. De minister nam ruim de tijd om met de
verschillende groepen leerlingen van gedachten te wisselen. Leerlingen hebben open en eerlijk
verteld hoe ze vinden dat het gaat en wat er in het onderwijs beter kan.

Schoolplan
In maart 2018 heeft het Cals College een haar koers vastgelegd in het onderwijskundig
beleidskader 2018-2022 ‘Op weg naar toekomstbestendig onderwijs’. Dit beleidskader heeft de
basis gevormd voor het schoolplan 2018-2022. In 2022 wordt het schoolplan herijkt. Dit gebeurt
door beide vestigingen apart, waarbij de gemeenschappelijk delen gezamenlijk worden opgepakt.
De herijking van de ambitie vindt plaats in het kader van de voorgenomen fusie van het Cals
College met SOOSVOH (College de Heemlanden en Houtens).

We bieden een breed onderwijsaanbod met vele keuzemogelijkheden
Op het Cals College bieden we onderwijs op het niveau van basis, kader, mavo, havo en atheneum
aan. Tevens bieden we tweetalig onderwijs aan. Onderstaand figuur geeft aan welk onderwijs op
welke vestiging verzorgd wordt.
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Bij Cals IJsselstein is het afgelopen jaar gewerkt aan een nieuwe, herkenbare profilering van de
school en haar aanbod. Vanaf volgend jaar is het onderwijs op alle niveaus praktisch ingericht.
Daarbij zullen drie praktische leerroutes worden aangeboden: Maatschappij en Ondernemen, Mens
en Gezondheid en Technologie en Duurzaamheid. De school werkt in alle lagen vanuit een
herkenbaar karakter en het onderwijs is op alle niveaus gericht op duurzaamheid en
persoonsvorming.
Onderstaand model geeft de weergave van het inhoudelijk ontwerp voor het Cals College
IJsselstein.

Cals Nieuwegein is gecertificeerd deelnemer geworden van de stichting Havisten Competent. Een
programma dat erop gericht is leerlingen succesvoller te laten doorstromen naar het hbo.
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We zijn kleinschalig georganiseerd met ruimte voor persoonlijke
aandacht
Het Cals College kent een platte organisatiestructuur waar de lijnen kort zijn. Dit bevordert aan de
ene kant de professionele autonomie van onze docenten en medewerkers, aan de andere kant
zorgt het voor het open en inhoudsrijke gesprek. Dit vormt ook de basis van onze kwaliteitscultuur.
Dit zien we ook terug in onze medezeggenschap, waar we beide vestigingen een eigen deelraad
kennen.
Raad van Toezicht
SKVO N/IJ e.o.

Bestuur
SKVO N/IJ e.o.
49155

Cals
Medezeggenschapsraad

(Bestuurs)ondersteuning
Com, Fin, HR, ICT

Deelraad
Nieuwegein

Deelraad
IJsselstein

Rector Cals College
Nieuwegein
OOVY00

Rector Cals College
IJsselstein
OOVY04

Afbeelding 1: organogram SKVO / Cals College
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Samenstelling Raad van Toezicht 2021
Naam
Functie in
Raad van
Toezicht

Nevenfunctie(s)

Datum van
aftreden

- Voorzitter Raad van Toezicht
Equipe Zorgbedrijven
- Lid Raad van Toezicht Reinier
van Arkel Groep
- Docent NBA SRA
- Lid Licentiecommissie betaald
Voetbal KNVB

30-09-2023

De heer drs.
E.A. Hoette

- Voorzitter
- remuneratiecommissie

De heer mr. drs.
W.F. Merkus RA

- Vicevoorzitter
- auditcommissie

Mevrouw drs.
M. van der Werf CMC

Lid
- auditcommissie
- remuneratiecommissie

Geen

31-12-2023

De heer drs. J.W.
van der Woude

Lid

Geen

31-12-2021

De heer drs.
P.M.A. Cornelissen MBA

Lid sinds
1-9-2021

De heer drs.
V.J.M. van Schaïk

Lid sinds
1-9-2021

- Lid Raad van Toezicht CVO ’t
Gooi
- Bestuurder Floreer Onderwijs
en Opvang
- IT Manager Nederlands Instituut
voor onderzoek Gezondheidszorg
(NIVEL)

01-09-2025
met mogelijkheid
herbenoeming tot 0109-2029
01-09-2025
met mogelijkheid
herbenoeming tot 0109-2029

31-12-2022

Samenstelling College van Bestuur 2021
Naam
Mevrouw drs.
G.H.M. Leijh

Nevenfunctie(s)
- Bestuurslid Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht
- Lid regiegroep Onderwijspact Utrecht
- Voorzitter Stuurgroep Sterk Techniekonderwijs IJsselsteinMontfoort-Woerden
- Voorzitter Stuurgroep Regionale Aanpak Personeelstekort ring
Utrecht Zuid

Samenstelling bestuur en managementteam 2021
Naam
Functie
Mevrouw drs. G.H.M. Leijh

Bestuurder (voorzitter)

De heer H.J. de Vetter

hoofd Financiën en bedrijfsvoering

De heer drs. J.M. Kwaaitaal

rector Cals College Nieuwegein

Mevrouw drs. J.A.M. Warmels (tot 1-8-2021)

rector Cals College IJsselstein

De heer Th. Jaspers (vanaf 1-8-21)

rector a.i. Cals College IJsselstein

Samenstelling* medezeggenschapsraad 2021
Naam

Functie

De heer E. Wolswinkel

Voorzitter

De heer W. de Bruin

Secretaris

De heer A. Duijzer

Lid

De heer D. Struijk

Lid

* Ouders en leerlingen rouleren in de MR, per vestiging wonen een ouder en leerling de vergadering bij.

15-06-2022 / Bestuurs- en jaarverslag 2021

15

We werken met andere scholen in de regio aan onze gezamenlijke
verantwoordelijkheid
Regionaal bestuurlijk overleg
Met de besturen die in regio Houten, Nieuwegein, IJsselstein en Vianen verantwoordelijk zijn voor
het voortgezet onderwijs, hebben we overleg om invulling te kunnen geven aan onze gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor het onderwijs in de regio. In 2021 hebben gesproken over de
leerlingendaling in de randen van de regio en onze opdracht daarbij, hebben we het
vakantierooster en de wervingsactiviteiten afgestemd en hebben we gezamenlijk een nieuw RPO
afgesloten.

Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht
Ieder kind verdient een vorm van onderwijs die past bij de eigen ontwikkeling. Onderwijs dat
leerlingen uitdaagt en uitgaat van mogelijkheden, maar ook rekening houdt met beperkingen, zoals
leer- gedragsproblemen. Het liefst binnen het reguliere onderwijs. En als dat niet (meer) kan, dan
in het speciaal onderwijs. Het Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht is een netwerkorganisatie
waarbij middelbare scholen uit Nieuwegein, IJsselstein, Lopik en Houten zijn aangesloten. Met
elkaar zorgen wij dat alle voorzieningen aanwezig zijn om iedere leerling passend onderwijs te
geven.
De bestuurder van het Cals College zit in het bestuur van het SWV VO Zuid-Utrecht. Zij was
betrokken bij het wervingsproces van de nieuwe directeur-bestuurder en de nieuwe onafhankelijke
voorzitter.
Voor meer informatie over het samenwerkingsverband verwijzen we naar het jaarverslag van het
SWV VO Zuid Utrecht.

We zijn gericht op de toekomst
In 2021 hebben het Cals College en SOOSVOH een verkenning uitgevoerd naar de vraag: ‘is
samenwerking mogelijk en welke vorm is dan het meest geschikt?’. Uit een door Rijnconsult
uitgevoerd onderzoek kwam een bestuurlijk-juridische fusie naar voren als meeste kansrijke vorm.
Beide besturen hebben in januari 2022, na goedkeuring door hun Raden van Toezicht, een
intentieverklaring getekend om te starten met het onderzoek naar de verdere invulling van zo’n
bestuurlijk-juridische fusie.

Het Cals College en SOOSVOH hebben beiden te maken met krimp van de leerlingenaantallen,
vooral aan de oostelijke en westelijke randen van de regio. Door een fusie kunnen vanuit de
grondslagen en waarden van beide stichtingen beter samenhangende, regionale keuzes voor het
onderwijs worden gemaakt. Hierdoor kunnen leerlingen in de regio blijven kiezen voor
kwalitatief, vernieuwend en pedagogisch verantwoord onderwijs op ieder gewenst niveau en
voor (bijna) iedere richting of profiel. Dit vanuit de herkenbare grondslagen en waarden die ook
na de fusie uitgangspunt zullen blijven.
Met en door een bestuurlijk-juridische fusie willen we verder:
•
Kwalitatief goede medewerkers kunnen blijven aantrekken en die medewerkers een
aantrekkelijk ontwikkel- en loopbaanperspectief bieden.
•
De onderwijsondersteuning op een nog professioneler en slagvaardiger niveau brengen.

•

De bestuurskracht laten toenemen en daarmee de positie in de regio versterken.

Mogelijk leidt het fusieonderzoek voor het Cals College ook tot een aanvraag voor het splitsen van
het Brinnummer. De scholen blijven ook na de fusie als eigen entiteit bestaan.

15-06-2022 / Bestuurs- en jaarverslag 2021

16

2. Onderwijs
We werken constant aan de verbetering van de kwaliteit van ons
onderwijs
Binnen het Cals College wordt op veel gebieden gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van
ons onderwijs. Op bestuursniveau is in 2021 het kwaliteitsbeleid herijkt. In dat kader werken we
sinds dit jaar met een kaderbrief en jaarplannen, die tussentijds geëvalueerd worden. Vanaf 2022
zullen de beide vestigingen ook jaarlijks een standaard kwaliteitsrapportage opstellen, die is
gebaseerd op het normenkader van de inspectie. De scholen maken hierbij gebruik van hun eigen
kwaliteitskalender. Met het oog op de voorgenomen fusie denken we ook na over een centrale
kwaliteitsfunctionaris, die met name het databewust en data geïnformeerd werken verder zal
ontwikkelen.
Daarnaast is de PDCA cyclus ook steeds beter verankerd in het bereiken van onze ambities. Het
ontwikkelen van het formatief werken in Nieuwegein is daar een goed voorbeeld van.
Binnen het Cals College Nieuwegein is formatief werken een van de ambities van de komende
jaren. Dit is een langdurig proces waarbij evalueren en bijstellen veelvuldig plaatsvindt.

Externe kwaliteitszorg
We nemen deel aan verschillende landelijke netwerken en vervullen daarin vaak een trekkersrol.
Zo zijn schoolleiders bestuurslid van Havisten Competent en het Havoplatform, lid stuurgroep van
het tto-netwerk en voorzitter van het technasiumnetwerk en U-talent.
Via deze netwerken zijn we verbonden aan een kwaliteitszorgsysteem. Externen komen bij ons
visiteren en wij gaan bij andere scholen kijken. Het gaat ons niet om de bordjes bij de deur, maar
om de feedback die we krijgen op de kwaliteit van wat we doen.
In 2021 zijn we positief geaccrediteerd voor Havisten Competent en ook het technasiumpredicaat
is na een positief waarderend onderzoek verlengd.
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Ons onderwijs in cijfers

Onderwijsresultaten
In maart 2022 heeft de Inspectie van het Onderwijs de ‘Onderwijsresultaten 2022’ van alle voscholen gepubliceerd in de Internet Schooldossiers. Het resultatenoverzicht 2022 gaat
over de schooljaren 2018-2019, 2019-2020 en 2020-2021. Door het wegvallen van het centraal
examen in schooljaar 2019-2020 is de indicator ‘examencijfers’ uitgesloten en niet meegewogen in
het berekende oordeel. Als gevolg van de coronacrisis houdt de inspectie van het onderwijs in 2021
en 2022 in hun oordeel rekening met de omstandigheden ten aanzien van de onderwijsresultaten.
De coronacrisis heeft invloed op de onderwijsresultaten, en deze invloed ligt voor een deel buiten
de invloedssfeer van besturen en scholen.
De onderbouwsnelheid en de onderwijspositie zijn voor beide vestigingen van het Cals College
boven de norm. Het oordeel van de inspectie is voor beide vestigingen voldoende.

Passend Onderwijs
Het Cals College is in het kader van passend onderwijs aangesloten bij het Samenwerkingsverband
VO Zuid-Utrecht. We trekken met dit samenwerkingsverband op in het kader van het bieden van zo
goed mogelijk passend onderwijs voor iedere leerling. In eerste instantie altijd op de eigen school.
Beide vestigingen van het Cals College hebben een schoolondersteuningsprofiel. Deze rapportage
beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school
biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Tevens
biedt het aan ouders een overzicht welke deskundigheid aanwezig is om ondersteuning te bieden
aan specifieke onderwijsbehoeften. Daarnaast geeft de rapportage inzicht in het aantal
voorzieningen, het onderwijsaanbod en de toegepaste methoden ten behoeve van de
ondersteuning.
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Het schoolondersteuningsprofiel staat op de website van de school en van het
Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht.

Toetsing en examinering
Bij het Cals College voelen we de opdracht en verantwoordelijkheid om de kwaliteit van toetsing en
examinering goed te bewaken en steeds te ontwikkelen. Op beide vestigingen hanteren we de
checklist examens van de VO-raad om de kwaliteit van het proces rondom examinering, van
schoolexamens tot en met het centraal examen te borgen. Vanwege corona was 2021 wederom
een bijzonder jaar ook wat betreft de examinering. Met veel flexibiliteit en
verantwoordelijkheidsgevoel is hard gewerkt om een goede en correcte afronding te organiseren
voor de leerlingen.
In Nieuwegein is een extra herkansingsronde voor het schoolexamen georganiseerd, naast de
maatregelen die de overheid heeft genomen t.a.v. de zak- en slaagregeling. De resultaten van het
CE 2021 lagen in lijn met die van het SE.

Toelating
In de regio Ring Utrecht Zuid (Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Vianen) zijn tussen de
schoolbesturen afspraken gemaakt over de procedure voor toelating en plaatsing in het
voortgezet onderwijs: de POVO-procedure. Er zijn gemeenschappelijke afspraken over de
informatieoverdracht tussen primair en voortgezet onderwijs, de procedure van aanmelden,
de te hanteren toelatingseisen, het aantal beschikbare plaatsen per school en de handelswijze bij
over-aanmelding.
In 2021 heeft Cals Nieuwegein moeten loten. In de brochure ’Aanmelding en Plaatsing’
communiceren we welke procedure geldt als er geloot moet worden. Een notaris verricht de loting.

Klachtenafhandeling, schorsing en verwijdering
Klachtenafhandeling
Uitgangspunt in ons beleid is dat in het geval van een potentiële klacht de direct betrokkenen in
eerste instantie proberen zelf tot een oplossing te komen. Lukt het niet om op schoolniveau de
klacht op een voor beide partijen acceptabele wijze af te ronden, dan kan een formele klacht
worden ingediend bij het bevoegd gezag of bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).
Bij het bevoegd gezag zijn in 2021 drie schriftelijke klachten binnengekomen.
Deze klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld.

Schorsing en verwijdering
Leerlingen die de schoolnormen overtreden, waarbij een pedagogische aanpak onvoldoende effect
zal sorteren of waarbij het incident ernstig van aard is, kunnen geschorst en/of verwijderd worden.
Het is een stevige maatregel waarbij leerlingen de toegang tot de school (tijdelijk) wordt ontzegd.
De school treft in dat geval maatregelen zodat de voortgang van het leerproces gewaarborgd blijft.
In alle gevallen organiseert de school een gesprek met ouders en leerling.
De beide scholen melden schorsingen van langer dan één dag bij de inspectie en bij de afdeling
leerplicht van de gemeentes. Dit is conform regelgeving. Schorsingen worden ook als reden van
afwezigheid geregistreerd in Magister.
In 2021 hebben er op de vestiging in Nieuwegein 13 schorsingen plaatsgevonden. Bij geen van de
schorsingen was sprake van een voorgenomen of een daadwerkelijke schoolverwijdering. Het
aantal schorsingen in 2021 ligt hoger dan in 2020 -toen zijn in Nieuwegein slechts 2 leerlingen
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geschorst- en dat heeft alles te maken met de lange periode van lockdown waarin leerlingen niet
op school mochten komen. Op de vestiging IJsselstein hebben er 62 schorsingen plaatsgevonden
(42 in 2020).

Onze internationale activiteiten staan onder druk vanwege corona
2021 was wederom een lastig jaar voor internationalisering. Reizen werden gecanceld,
uitwisselingen vonden niet plaats en ook andere activiteiten vonden geen doorgang. Hoewel er
wederom alternatieven werden ontwikkeld, merken we wel dat de brede ontwikkeling van onze
leerlingen, zeker de leerlingen die ons tweetalig onderwijs volgen, niet in de volle breedte, op de
wijze de we graag zouden willen, doorgang heeft kunnen vinden.
Ook in 2021 hebben we echter niet stilgezeten om online, en daarmee duurzamer, onze
internationale contacten te onderhouden. Een mooi voorbeeld daarvan was de digitale uitwisseling
met leerlingen uit Estland. Deze werd in 2021 voorbereid en vond uiteindelijk begin 2022 plaats.

Het AD UN schreef een artikel over dit bezoek: l 30 jaar wisselen school in Estland en het Cals College
leerlingen uit | Utrecht | AD.nl
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Onze NPO-plannen zijn vooral gericht op het vergroten van de
weerbaarheid van de leerlingen
In 2021 hebben beide vestigingen een eigen NPO-plan opgesteld.
Bij het opstellen van de plannen is uitgegaan van werken in fasen, waarbij

in elke fase leerlingen,

ouders, vakdocenten en mentoren betrokken zijn.
Mei 2021
Juli 2021
1 Onderzoekfase a

Sept 2021
Dec 2021
Jan 2022
1 Onderzoekfase b
2 Ontwikkelfase en start uitvoering
3 Uitvoeringsfase

Globale inventarisatie
achterstanden en
verwachtingen.
Analyse en conclusies.
Schoolscan.

Inventarisatie op individueel
niveau, ontwikkeling inhoud
en start uitvoering urgente
acties.

Mei 2022

4 Evaluatiefase
Alle acties zijn operationeel,
monitoren en evalueren.
Vanaf mei: bijstellen.

Sept 2022

Opnieuw
ontwikkelen
en uitvoeren.

Nu bekend is dat de middelen over meer jaren mogen worden uitgespreid, zullen een aantal
activiteiten ook na 2022 doorlopen.
Bij het opstellen van het plan is ervoor gekozen te kiezen voor een combinatie van domeinen en
interventies uit de menukaart. Bij beide vestigingen is er aandacht voor zowel het cognitieve
domein (meer onderwijs en effectievere inzet van onderwijs), het sociale-emotionele domein en op
het domein van persoonsvorming en studiebegeleiding (onder meer met aandacht voor de
executieve functies). We hebben dus met name ingezet op doelgebieden A t/m D uit de menukaart.

15-06-2022 / Bestuurs- en jaarverslag 2021

21

Bij de opbouw van de plannen is gesproken met docenten (secties, mentoren), met leerlingen (via
enquêtes, leerling ambassadeurs, leerlingenraad) en met ouders via de
medezeggenschapskanalen. Het Cals College kent een medezeggenschapsraad, maar ook een
deelraad (personeel, ouders, leerlingen) per vestiging. Er is voor gekozen de plannen ter
instemming voor te leggen aan deze deelraden. Beide deelraden hebben hun instemming verleend.
Een speciale interventie, die voor beide vestigingen geldt, is het project STERK. STERK is voor
leerlingen bij wie meerdere problemen zijn opgestapeld waardoor naar school gaan niet meer lukt
of heel moeilijk lukt. STERK biedt intensievere ondersteuning dan de bestaande zorg vanuit het
zorgteam van school. Een luisterend oor bieden in het dagelijks leven of juist een stuk duidelijkheid
en houvast bieden, werken aan relaties binnen en buiten het gezin, met leeftijdsgenoten en met de
samenleving/instanties. Maatwerk dus: soms veel kleine stappen. Of grote slagen. We kunnen 2-3
keer in de week contact hebben als dat nodig is.
STERK investeert in goed contact. Dat kan door muziek luisteren, maar ook energie opdoen, de
natuur in of richting sportschool. Elk gezinslid doet ertoe in de begeleiding. Door letterlijk nabijheid
te bieden door een professional, bouwen we aan vertrouwen en ontstaat perspectief.
Het STERK-team is de verbinder tussen jongere-gezin en de bestaande structuren van
onderwijs/jeugdzorg-GGZ. Soms moeten meerdere partijen in de juiste positie komen om beter
samen te werken. STERK heeft geen protocol, geen wachtlijst en een hands-on insteek.

Toelichting op het project STERK voor Cals Nieuwegein

Op dit moment kunnen ook leerlingen van andere scholen uit de regio terecht bij STERK.
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Eerste resultaten
Op beide scholen zijn in 2021 al verschillende activiteiten uitgevoerd. Zo is er aan het begin van
het schooljaar extra aandacht besteed aan de introductieperiode. Niet alleen voor nieuwe
brugklasleerlingen, maar door de hele breedte van de school. Hierdoor hebben de leerlingen niet
alleen tijd gehad om elkaar (weer) te leren kennen, maar ook om beter te landen. Daarnaast zijn
er verdiepingslessen en nascholing georganiseerd (IJsselstein) en een aanbod extra lessen
(Nieuwegein), zijn er digitale hulpmiddelen geïmplementeerd, zoals Plenda (IJsselstein) en Mr.
Chadd (Nieuwegein) en is er extra examentraining mogelijk gemaakt.
Het project STERK is in 2022 op stoom gekomen en heeft tot nu toe al een hele groep leerlingen
opgevangen.
Inzet personeel niet in loondienst
Het Cals College heeft er voor gekozen de activiteiten zoveel mogelijk te laten uitvoeren door eigen
personeel (en dus meer ruimte in de formatie te creëren). Zo hebben bijvoorbeeld mentoren extra
uren gekregen, maar ook docenten die extra lessen gaven zijn hiervoor gecompenseerd. De
medewerkers van STERK hebben een projectaanstelling bij het Cals College en zijn daarmee ook in
loondienst.
In IJsselstein is er voor gekozen een externe projectleider voor enkele uren in de week aan te
stellen. Het percentage inzet personeel niet in loondienst is daarmee minimaal.
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3. Bedrijfsvoering
Human resource management
Het waarmaken van kwalitatief onderwijs aan onze leerlingen was ook in dit jaar anders dan
anders. Alle medewerkers hebben bemerkt dat er een beroep werd gedaan op flexibiliteit,
aanpassingsvermogen en op persoonlijk leiderschap.
Als schoolleiding en werkgever hebben we oog gehad voor de enorme inzet en betrokkenheid die
onze medewerkers, ondanks persoonlijke omstandigheden, zorgen en meningen, hebben getoond.
Het bestuur en de rectoren hebben middels attenties en activiteiten de binding getracht te
onderhouden. Maar ook door middel van aandacht voor preventie van uitval en verminderd welzijn,
de vinger aan de pols te houden en oplossingen te bieden. Onder andere door, naast adresseren,
de mogelijkheid voor extra preventieve coaching te creëren (wandelcoach). Maar ook door
medewerkers in de gelegenheid te stellen hun werkplek thuis te optimaliseren (thuiswerkwinkel).

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.
We geven hier op twee manieren invulling aan:
1. Door het opnemen van de onderwijskundige doelen in de gesprekkencyclus;
2. Door het koppelen van ontwikkeltijd aan de uitwerking van de onderwijskundige doelen.
VO-raad (spotler.com) + Cals College legt focus op formatief voor leerlingen en medewerkers
(voortgezetleren.nl)

In 2021 hebben we het personeelsbestand ook verder kwantitatief in beeld gebracht. Dit helpt ons
sneller en beter in te schatten waar (in de toekomst) vacatureruimte ontstaat. Kwalitatief hebben
we een competentiecirkel ontwikkeld, waarin de ontwikkeling van de medewerker centraal staat en
aan de hand waarvan het gesprek gevoerd kan worden. De ontwikkeling van de medewerker wordt
in lijn gebracht met de doelen van de school, waarmee verwachtingen over en weer helder
gemaakt worden.
Met Instituut Archimedes verkennen we een verdere samenwerking in hun project van de Student
Teacher Journey. De GST (Graduate School for Teaching) is hier ook nauw bij betrokken. Een
ontwerpsessie heeft reeds plaatsgevonden en de plannen voor de pilot (2022-2023) zijn in de
maak. De kern van de aanpak is dat er wekelijks een leernetwerk plaatsvindt waarin studenten van
de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht via intervisie worden begeleid. Afhankelijk van de
wensen van de school kunnen daar ook startende docenten, onbevoegde docenten of zij-instromers
in het beroep bij aansluiten. Op het Cals College Nieuwegein willen we hier in ieder geval de
trainees in meenemen en waar mogelijk ook eventuele andere zij-instromers. De inhoudelijke
onderwerpen waar het leernetwerk zich in de vorm van challenges mee bezig gaat houden zijn voor
het Cals College: formatief evalueren en pedagogisch klimaat. Op deze wijze wordt deskundigheid
vanuit de school en de lerarenopleidingen gebundeld.
Nieuw generiek functiehuis
In 2021 is het nieuwe functiehuis voor ondersteunend personeel in werking getreden. Door het
bureau Leeuwendaal zijn functiebeschrijvingen opgesteld die generiek van aard zijn en daardoor
minder onderhoudsgevoelig. De functiebeschrijvingen staan met elkaar in verband in een
functiereeks en functiematrix. De functiebeschrijvingen zijn consistent met betrekking tot inhoud
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en taalgebruik voor alle functies. Alle medewerkers zijn volgens een met de MR afgestemde
procedure in het najaar van 2021 in hun nieuwe functie geplaatst.

Leiderschap en Management development
Mobiliteit
In augustus 2021 heeft het Cals College IJsselstein afscheid genomen van haar rector. Een interim
rector heeft haar plaats ingenomen. Het Cals College Nieuwegein heeft afscheid genomen van een
van haar schoolleiders. De ontstane vacature is tijdig ingevuld.
Management Development
Ontmoetingen tussen schoolleiders stonden dit jaar in het teken van aandacht voor en gesprekken
voeren met medewerkers. Meer dan ooit vormt de schoolleiding een duidelijke spil als
het gaat om het borgen van welzijn van medewerkers, maar ook om het volgen van het
ontwikkelperspectief.

Lerarentekort
Ook in 2021 hebben we alle vacatures kunnen vullen. Wel zien we dat dit bij bepaalde vakken
steeds lastiger gaat. Op verschillende fronten werken we aan het lerarentekort.
Onderwijspact
VO-besturen in de regio hebben zich verenigd in een onderwijspact om gezamenlijk antwoorden te
formuleren op het te verwachten lerarentekort. Dit middels activiteiten in het kader van anders
organiseren, het werven van zij-instromers en het versterken van het P&O-beleid. De bestuurder
van het Cals College is lid van de regiegroep van het Onderwijspact.
Utrecht Leert!
Onder de noemer Utrecht Leert profileert de regio zich met arbeidsmarktactiviteiten. Het opzetten
en professionaliseren van HR-professionals is hiervan onderdeel.
Regionale aanpak personeelstekort Ring Utrecht Zuid
Het Cals College is penvoerder van het programma Regionale aanpak personeelstekort Ring
Utrecht Zuid. In 2021 hebben we met onze partners nieuwe keuzes gemaakt, binnen bestaande
lijnen. Daarbij ligt er nog steeds veel nadruk op het werven en ‘laten landen’ van zij-instromers,
maar ook op kennisdeling op het gebied van het opleiden en het daarmee behouden van nieuwe
docenten.
Extra ondersteuning nieuwkomers
In de inductieperiode, dit zijn de eerste jaren van de docent op de school, bieden we een intensief
begeleidingsprogramma aan. Op beide scholen is er een tweejarig programma dat vorm wordt
gegeven door de interne schoolopleiders. De eerste maanden betekent dit een wekelijkse
themabijeenkomst, die gedurende het jaar steeds meer intervisiebijeenkomsten worden. Naast
deze bijeenkomsten krijgt iedere medewerker een coach toegewezen die door regelmatig
gesprekken te voeren de dagelijkse zaken in de klas en in de school toelicht en ondersteuning biedt
bij datgene dat in het begin allemaal onwennig is. Binnen de secties is er altijd een collega die
beschikbaar is om de nieuwe docent goed wegwijs te maken in de vakspecifieke zaken. In het
tweede jaar is de begeleiding minder intensief en vooral gericht op het mentoraat.
In 2021 is er via de subsidiemogelijkheid van het regionaal aanpak personeelstekort (RAP) een
extra programma ontwikkeld voor zij-instromers in het onderwijs. Deze zij-instromers krijgen naast
het reguliere inductieprogramma, de eerste zes weken extra aandacht door een uitgebreid
startgesprek en een buddysystem in de sectie. Deze buddy (= sectiegenoot) wordt in de eerste zes
weken bij minimaal één les ook ingeroosterd bij die les zodat er in die weken geprofiteerd kan
worden van de kennis van de collega.
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Convenantsmiddelen
Net als afgelopen jaar zijn per vestiging de wensen geïnventariseerd.
In Nieuwegein zijn de middelen ingezet ten behoeve van:
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 dat de middelen aan de volgende zaken worden besteed:
1. Extra lesopvang assistenten
2. Begeleiding van nieuwe docenten
3. Inzet van klassen assistenten
De exacte bedragen zijn in de XBRL opgenomen.

Kengetallen
Personeelsbestand
Op 31 december zijn er 426 medewerkers in dienst bij het Cals College.

VERDELING PERSONEEL
DIR; 20; 5%
OOP; 118;
28%
OP; 288;
67%
Verdeling personeel op functie

VERDELING MANNEN /
VROUWEN

267

vrouwen

mannen

159
0

100

200

300

Verdeling personeel man / vrouw

Instroom / uitstroom
In de cijfers van de instroom en uitstoom is te merken dat in IJsselstein sprake is van een
krimpsituatie.
Instroom
Uitstroom
Cals Nieuwegein
32
30
Cals IJsselstein
25
30
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Functiemix
De functiemix is een systeem waarmee het ministerie van OC&W loopbaanontwikkeling in het
onderwijs wil stimuleren. Het systeem is geen doel op zich maar een middel ter monitoring. Als
zodanig zetten wij de functiemix ook in.

Verzuim
Het verzuimpercentage is in 2021 gedaald ten opzichte van 2020. Ondanks de lastige
omstandigheden waaronder soms gewerkt moest worden in verband met corona zorgden de
mogelijkheden van online werken ervoor dat het ziekteverzuim beperkt bleef.

Verzuimpercentage

Beheersing van uitgaven inzake uitkeringen na ontslag
Bij uitkeringen na ontslag wordt periodiek gecontroleerd of mensen weer aan het werk zijn of dat
we als werkgever nog re-integratie inspanningen kunnen leveren. Het gaat om een beperkt aantal
medewerkers waardoor dit maatwerk is.

Huisvesting, facilitaire zaken en ICT
Huisvesting in teken van verbeteren ventilatie en duurzaamheid
Ook in 2021 hebben de huisvestingsactiviteiten van beide vestigingen in het teken gestaan van het
verbeteren van de ventilatie. In nagenoeg alle lokalen zijn CO2-meters geplaatst. Bij het stijgen
van de CO2-waarde, boven het maximale niveau, gaat het alarm af en kan de docent de ramen en
deuren verder openzetten, dan wel met de leerlingen het lokaal verlaten. Daarnaast worden de
lokalen tussen de lessen nadrukkelijker gelucht.
Dit zijn natuurlijk geen structurele maatregelen. In 2021 hebben we een extern bureau onderzoek
laten doen naar de verbetermogelijkheden, wat we hebben verwerkt in een subsidieaanvraag
Specifieke uitkering ventilatie in scholen (Suvis). Voor beide vestigingen is de subsidie toegekend.
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De uitvoering van de werkzaamheden is door externe omstandigheden vertraagd, maar zal in 2022
van start gaan. Hierbij nemen we gelijk de kwaliteit van het dak mee en bezien we de
mogelijkheden de gebouwen duurzamer te maken. Zo liepen we in de aanloop van de
voorbereidingen voor de aanpassingen van de luchtbehandeling tegen het feit aan dat het
merendeel van onze cv-ketels in Nieuwegein aan het einde van de levensduur is. Op basis van dit
gegeven is informatie ingewonnen over een eventuele overstap naar stadsverwarming. Door een
overstap naar stadsverwarming gaat deze school voor grofweg 95% van het aardgas af gaat.

Extra maatregelen om de digitale veiligheid te vergroten
Om de toegenomen hoeveelheid (gevoelige) digitale data te beschermen heeft het Cals College een
gegevensbeschermingsbeleid. Dit beleid is een richtlijn voor bestuur, schoolleiding en medewerkers
om op een veilige en verantwoorde manier met gegevens om te gaan. Het beschrijft basisprincipes,
verantwoordelijkheden, aanpak en rapportagelijnen en schept kaders waarmee we controle krijgen
over het beschermen van onze digitale gegevens. Daarnaast zorgen we met het
Bewaartermijnenbeleid, Register van Verwerkingen, Protocollen afhandelen rechten van
betrokkenen en met het beleid hoe om te gaan met beeldmateriaal, ervoor dat we de AVG op een
verantwoorde en beheersbare wijze naleven. Met leveranciers die gegevens van ons verwerken,
sluiten we altijd een verwerkersovereenkomst af en maken we onder andere afspraken over de
bescherming, veiligheid en eigenaarschap van onze data.
Het Cals College maakt gebruik van cloudapplicaties waarbij de leverancier verantwoordelijk is voor
de bescherming van onze data. De systemen binnen onze eigen muren testen wij jaarlijks via een
externe penetratietest op kwetsbaarheden. Door gebruik te maken van een register van
maatregelen dragen we systematisch zorg voor het doorvoeren van beveiligingsmaatregelen.
Medewerkers van het Cals College die gevoelige gegevens versturen naar externen gebruiken sinds
2021 daarvoor Zivver. Hiermee versturen wij gevoelige informatie volledig beveiligd en versleuteld
en neemt de kans op datalekken sterk af.
Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een
kwetsbaarheid aanwezig is. Om het melden van deze kwetsbaarheden voor zowel externen als
personen binnen de school (bijvoorbeeld leerlingen) makkelijk en aantrekkelijk te maken, hebben
we in 2021 een Coordinated vulnerability disclosure protocol opgesteld. Het is geen uitnodiging om
actief op zoek te gaan naar kwetsbaarheden, maar biedt wel kaders aan de vinder van een
kwetsbaarheid en de ontvanger van de melding.
Datalekken
Het Cals College heeft een (externe) privacy officer en een functionaris gegevensbescherming.
In 2021 hebben we 13 incidenten geregistreerd: 7x een security incident, 5x een datalek, en 1x
een loos alarm. Van alle datalekken hebben we één keer een melding moeten maken bij de AP.
Hoewel we het gevoel hebben dat lang niet alle incidenten gemeld worden, zien we wel een
stijgende lijn ten opzichte van eerdere jaren. Deze stijgende lijn qua zichtbaarheid van het melden
van incidenten moeten we vasthouden en dat nemen we mee in een bewustwordingscampagne.
Het formulier voor leerlingen en externen om kwetsbaarheden te melden is sinds 2022 actief en
heeft ook al één security incident opgeleverd over Cals.nl waarvoor we gelijk de juiste mitigerende
maatregelen hebben genomen. Security-incidenten registeren we overigens pas vanaf 2021 in
hetzelfde register.
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Optimalisatie dienstverlening in de toekomst
Een van de redenen en ambities voor de bestuurlijk juridische fusie met SOOSVOH is het
optimaliseren en versterken van de ondersteunende dienstverlening. De afdelingen P&O,
Financiën en ICT & Facilitair van beide stichtingen, leggen in deze voorbereidende fase hun
processen, procedures en systemen naast elkaar en ontwikkelen deze door ten behoeve van de
gefuseerde organisatie.

Financiën
Financieel beleid
Het Cals College wil kwalitatief goed onderwijs leveren, waarbij ook de continuïteit van de
organisatie gewaarborgd blijft. Daarvoor is een gezonde financiële positie noodzakelijk.
We hanteren hierbij de normering van de onderwijsinspectie. Ook in 2021 zit het Cals College over
de hele linie ruim boven deze kengetallen. Daarnaast zoeken we naar een goede verhouding tussen
flexibele en vaste kosten.

Allocatie van middelen
Sinds 2021 werkt het Cals College met een kaderbrief. Deze kaderbrief stelt de kaders voor de te
maken beleidsrijke begroting en faciliteert daarmee het opstellen van gedegen en onderbouwde
jaarplannen. In de kaderbrief is ook het gehanteerde basisprincipe voor de verdeling van de
beschikbare middelen opgenomen. Beide vestigingen ontvangen vanaf 2022 de middelen zoals die
door de financieringssystematiek van OCW aan de scholen wordt toegerekend. De gezamenlijke
kosten van ‘centraal’ worden door de scholen via een percentage (7,5%) van de OCW-baten
bekostigd. Cals centraal levert diensten op het gebied van: huisvesting, inkoop- en
leveranciersmanagement, financiële administratie, applicatiebeheer, personeels- en
salarisadministratie, personeelsadvies en personeelsbeleid, procesbegeleiding van grote en/of
risicovolle projecten, diverse gezamenlijke IT-licenties, verzekeringen en communicatie.

Verbonden organisaties
Er waren in 2021 een aantal organisaties waarmee het Cals College verbonden is en waar
financiële betrekkingen mee worden onderhouden:
•
Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht;
•
Cals Stichting.
Vanuit de Cals Stichting hebben in 2021 geen transacties plaatsgevonden. Voor de middelen vanuit
het samenwerkingsverband wordt verwezen naar de jaarrekening.
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Kerncijfers
De onderstaande kerncijfers laten zien dat het Cals College een financieel gezonde school is.

Resultaat 2021
Het Cals College heeft een positief resultaat behaald van € 312.177.
Dit bedrag is lager dan verwacht mag worden gezien de extra ontvangen NPO middelen.
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Meer baten
De baten waren in 2021 € 3.634.259 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de bijstelling
van de GPL en door de NPO middelen die niet begroot waren. Deze laatste zijn nog niet allemaal in
2021 uitgegeven. Voor de nog niet bestede middelen is een bestemmingsreserve gevormd.
Meer lasten
De lasten waren in 2021 € 3.248.575 hoger dan begroot. Dit betrof met name personele lasten
(CAO-verhoging, onvoldoende aanpassing van het aantal fte’s op de dalende leerlingaantallen in
IJsselstein) en meer uitgaven aan leer- en hulpmiddelen.

Mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen / signaleringswaarde
Het eigen vermogen van het Cals College bedraagt eind 2021 € 16.913.234 Dit bedrag ligt
€ 3.857.997 boven de signaleringswaarde van het ministerie. Echter als we ons eigen vermogen
verminderen met de bestemmingsreserves, blijven we onder de signaleringswaarde. De
bestemmingsreserves ‘Ventilatie’ en ‘Profilering’ zullen in 2022 en 2023 grotendeels worden
uitgeput. Daarnaast zal het eigen vermogen de komende jaren naar verwachting dalen, doordat we
negatieve resultaten begroten.

Treasury
Binnen het Cals College is een “Treasurystatuut” opgesteld, dat in juni 2017 geactualiseerd is. 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

Continuïteitsparagraaf
In deze paragraaf wordt de verwachting geschetst van de financiële gevolgen van het gevoerde en
te voeren beleid. We geven hierbij de financiële overzichten weer die voortvloeien uit het proces
van de meerjarenraming, die in de tweede helft van 2021 heeft plaatsgevonden.
Uit de meerjarenbegroting blijkt dat het Cals College nog een opdracht heeft om de komende jaren
het aantal fte’s af te stemmen op de leerlingenaantallen. Dit speelt met name op de vestiging
IJsselstein. Beide vestigingen hebben als opdracht meegekregen vanaf 2026 een nul-begroting te
presenteren. We hebben daartoe een bezuinigingsdoelstelling in meerjarenraming opgenomen. In
de huidige meerjarenraming is daarnaast al rekening gehouden met een daling van het aantal fte
in IJsselstein op grond van de leerlingenaantallen en daarbij passende aangepaste ratio’s.
Als je kijkt naar de leerlingenaantallen, gebaseerd op landelijke maar ook eigen prognoses, dan is
de noodzaak duidelijk voor IJsselstein om op een stijging (vergroting van marktaandeel) in te
zetten. Dit gebeurt al (profileringsactiviteiten) en de kentering in de aanmeldingen is gemaakt.
Echter door de uitstroom van ‘grotere cohorten’, is het effect nog niet zichtbaar tot 2024.
Nieuwegein stuurt op stabilisatie.
Op het moment van schrijven van dit verslag werd bekend dat scholen de NPO middelen over meer
jaren mogen uitspreiden. Dit is nog niet verwerkt in de cijfers. De verwachting is wel dat het Cals
College van deze mogelijkheid gebruik gaat maken. De middelen worden dan in een langzamer
tempo vanuit de bestemmingsreserves gehaald.
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Op dit moment hebben we drie bestemde reserves: € 1.000.000 voor de profilering van IJsselstein,
€ 5.000.000 voor daken en luchtbehandeling en € 1.477.000 voor NPO. Eind 2022 is de reserve
voor IJsselstein, alsmede die voor NPO uitgenut, de reserve voor de daken en luchtbehandeling is
eind 2023 uitgenut.
Voor wat betreft contractactiviteiten (inkomsten uit verhuur en detacheringen) verwachten we de
komende jaren geen grote afwijkingen. De detacheringen hebben met name betrekking op
docenten die ook docentopleider zijn bij de universiteit of hogeschool van Utrecht of meewerken
aan het opstellen van examenprogramma’s bij het CITO.
In de meerjarenbegroting is nog geen rekening gehouden met de voorgenomen fusie met
SOOSVOH op 1 januari 2023. De afspraak is dat beide stichtingen een eigen begroting over 2023
opleveren, die op een later moment geconsolideerd wordt. De fusie zal in eerste instantie wellicht
wat extra kosten met zich meebrengen, op termijn zal de samenwerking leiden tot meer efficiency
in de ondersteuning en daarmee lagere lasten.
Op de volgende pagina’s zijn de meerjarencijfers zichtbaar in:
Staat van Baten en Lasten 2022-2025;
Balans 2022-2025;
Kengetallen 2022-2025;
Leerlingaantallen 2022-2025;
Personele bezetting 2022-2025.
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Staat van Baten en Lasten 2022 – 2025

2022

2023

2024

2025

BATEN
3.1
3.1.1.1
3.1.2.1

3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.10

Rijksbijdragen
Rijksbijdrage OCW
Inkomensoverdracht van rijksbijdragen

29.452.500
1.654.200

26.743.500
1.572.300

24.401.700
1.472.200

24.545.000
1.523.900

Totaal rijksbijdragen

31.106.700

28.315.800

25.873.900

26.068.900

16.200
60.700
401.800
293.000
779.800

16.100
60.400
398.100
248.400
731.100

15.900
59.500
391.300
28.800
495.500

15.700
58.900
389.700
29.200
493.500

31.886.500

29.046.900

26.369.400

26.562.400

19.071.000
2.480.800
3.566.700
-38.000
1.744.800
875.700
-150.000
27.551.000

17.126.500
2.282.100
3.279.300
-36.000
1.191.100
861.300
-150.000
24.554.300

15.862.500
2.193.400
3.151.100
4.000
676.300
835.500
-150.000
22.572.800

15.818.100
2.187.500
3.142.600
-1.000
683.900
828.200
-150.000
22.509.300

Overige baten
Opbrengst verhuur
Detachering Personeel
Ouderbijdragen
Overige personele opbrengsten
Totaal overige baten

TOTAAL BATEN
4.1.
4.1.1.1.
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.2.1

4.1.2.2
4.1.2.3
4.1.3.3

Personele lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Dotaties personele voorzieningen
Lasten personeel niet in loondienst
Overige personele lasten
Overige uitkeringen die de personeelslasten verminderen
Totaal personele lasten

4.2
4.2.2.
4.2.2.

Afschrijvingslasten
Afschrijvingen gebouwen en terreinen
Afschrijvingen inventaris en apparatuur
Totaal afschrijvingslasten

437.800
913.600
1.351.400

376.000
798.100
1.174.100

372.300
777.200
1.149.500

362.700
768.100
1.130.800

4.3
4.3.1
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.8

Huisvestingslasten
Huurlasten
Onderhoudskosten
Energie en Water
Schoonmaakkosten
Belastingen en heffingen ter zake van huisvesting
Overige
Totaal huisvestingslasten

320.300
242.600
238.800
506.700
30.500
70.300
1.409.200

315.300
249.000
245.000
519.800
31.300
72.200
1.432.600

304.900
255.400
251.400
533.300
32.100
74.100
1.451.200

312.500
262.000
257.800
547.200
32.900
76.100
1.488.500

4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.5

Overige lasten
Administratie en beheer
Inventaris en apparatuur
Leer- en hulpmiddelen
Overige
Totaal overige lasten

870.600
424.000
845.700
155.700
2.296.000

893.200
417.700
835.600
159.300
2.305.800

916.200
398.400
786.200
163.400
2.264.200

940.100
393.800
786.000
167.500
2.287.400

32.607.600

29.466.800

27.437.700

27.416.000

-721.100

-419.900

-1.068.300

-853.600

200
26.800
-26.600

200
25.400
-25.200

200
23.900
-23.700

200
22.400
-22.200

-747.700

-445.100

-1.092.000

-875.800

TOTAAL LASTEN
Saldo Baten en Lasten
6.

Saldo financiële baten en lasten
Rente baten en soortgelijke opbrengsten
Rente lasten en soortgelijke lasten
Saldo financiële baten en lasten

EXPLOITATIE RESULTAAT
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Balans 2022 – 2025 (na resultaat bestemming)
ACTIVA

2022

2023

2024

2025

Totaal Materiële vaste activa

5.529.400
4.268.400
9.797.800

5.153.400
4.135.700
9.289.100

4.781.100
4.038.600
8.819.700

4.418.400
3.958.100
8.376.500

Totaal financiële vaste activa

453.900

425.700

397.500

369.300

Debiteuren
Vooruitbetaalde kosten
Overlopende activa

180.000
160.000
10.000
350.000

171.000
150.000
10.000
331.000

162.000
150.000
10.000
322.000

150.000
150.000
10.000
310.000

Totaal gebouwen en terreinen
Totaal inventaris en apparatuur

Totaal vorderingen
Bank

7.976.500

4.699.200

4.032.500

3.538.500

7.976.500

4.699.200

4.032.500

3.538.500

18.578.200

14.745.000

13.571.700

12.594.300

Totaal liquide middelen
TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

2022

Algemene reserve
Bestemmingsreserve huisvesting
Bestemmingsreserve IJsselstein

Totaal eigen vermogen

2024

2025

9.676.000

8.584.000

7.708.200

12.621.100

9.676.000

8.584.000

7.708.200

246.400
133.700
279.500
183.100
582.100

239.400
126.700
272.500
175.100
574.100

241.400
121.700
274.500
177.100
576.100

243.400
111.700
276.500
179.100
578.100

1.226.800

1.190.800

1.194.800

1.193.800

386.000
386.000

357.800
357.800

329.600
329.600

301.400
301.400

236.800
400.600
1.185.800
402.500
118.600
190.000
1.600.000
210.000
4.344.300

242.600
0
1.058.100
341.400
98.300
180.000
1.400.000
200.000
3.520.400

280.800

284.200

1.078.000
356.800
82.700
175.000
1.300.000
190.000
3.463.300

1.051.800
370.300
74.600
180.000
1.250.000
180.000
3.390.900

18.578.200

14.745.000

13.571.700

12.594.300

Voorziening jubileumgratificatie
Voorziening spaarverlof
Voorziening Langdurig zieken
Voorziening generatiepact
Voorziening Levensfase bewust personeelsbeleid

Totaal voorzieningen
Schuld gemeente Ijsselstein

Totaal langlopende schulden
Crediteuren
Vooruitontvangen subsidies
Belastingen en premies
Pensioenen
Vooruitontvangen investeringssubsidies
Vooruitontvangen bedragen
Vakantiegeld en vakantiedagen
Overige overlopende passiva

Totaal kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA

2023

10.121.100
2.500.000
0

Kengetallen
Kengetal
Liquiditeit(current ratio)
Solvabiliteit
Rentabiliteit
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2023
1,92
67,93%
-2,34%

2024
1,43
65,62%
-1,53%

2025
1,26
63,25%
-4,14%

1,13
61,20%
-3,30%
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Personele bezetting
Aantal FTE
Bestuur management
Personeel primair proces/docerend personeel *
Ondersteunend personeel/overige medewerkers
Totaal

2022
18,30
229,72
86,77
334,79

2023
16,72
208,51
78,84
304,07

2024
17,30
193,50
76,57
287,37

2025
17,3
178,61
77,35
273,26

* ’In deze getal l en i s nog geen rekeni ng gehouden met de bezui ni gi ngs doel s tel l i ngen.’

Leerlingaantallen

Vestiging
IJsselstein
Nieuwegein
Integraal

2022
938
2.179
3.117

2023
863
2.166
3.029

2024
773
2.135
2.908

2025
780
2.115
2.895

Risico analyse
In het voorjaar van 2022 is een risico-inventarisatie uitgevoerd met een afvaardiging van de Raad
van Toezicht, de schoolleidingen en de Medezeggenschap. Hierbij is allereerst gekeken naar de
mate waarin de in 2021 opgestelde risico’s nog opportuun zijn. Vervolgens is gekeken of er nog
risico’s dienen te worden toegevoegd. De bestuurder heeft op basis van de verzamelde informatie
de risico-inventarisatie verder uitgewerkt.
Strategische risico’s
1. De voorgenomen fusie met SOOSVOH vindt geen doorgang.
Dit kan leiden tot imagoschade, maar ook tot ‘isolatie’ in een regio die gedomineerd wordt
door grote besturen. De bestuurlijke slagkracht van het Cals College wordt minder en
uiteindelijk ook de concurrentiepositie.
2. De voorgenomen fusie met SOOSVOH wordt niet breed gedragen.
Dit kan leiden tot onrust bij het personeel. Door de onrust verslechtert de kwaliteit van het
werk en daarmee van het onderwijs, wat weer kan leiden tot daling van de aanmeldingen.
3. We zijn, door nieuwe wetgeving t.a.v. de ouderbijdrage, niet meer in staat activiteiten die
ons onderwijsaanbod verrijken aan te bieden.
Als ook ouders die wel kunnen, maar niet willen betalen, de ouderbijdrage stopzetten,
kunnen we activiteiten die passen bij onze identiteit en de ontwikkeling van de leerlingen,
niet meer aanbieden. Dit leidt tot verschraling van ons onderwijs en mogelijk ook tot
minder leerlingen die voor onze scholen kiezen. Zie ook F1.
4. Door het groeiend arbeidsmarkttekort zijn we niet in staat om vacatures (op tekortvakken)
te vervullen.
We zijn dan niet meer in staat om aan onze maatschappelijke opdracht te voldoen. Dit kan
leiden tot extra werkdruk bij zittende collega’s, uitval van lessen en ultimo tot verlies van
kwaliteit en leerlingen.
5. We zijn niet voorbereid op disruptieve veranderingen.
De wereld om ons heen is in beweging. Continu hebben we met nieuwe, grote, uitdagingen
te maken die we niet kunnen beïnvloeden, maar waar we ons wel toe moeten verhouden.
Als we niet in staat zijn tijdig te anticiperen en ons wendbaar op te stellen, zal dit leiden tot
kwaliteitsverlies en komt de continuïteit van ons onderwijs in gevaar.
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Financiële risico’s
1. Te weinig ouders betalen de vrijwillige ouderbijdrage.
Het Cals College vindt het belangrijk activiteiten, waarvan zij denkt dat dit past bij de
identiteit van de school en de ontwikkeling van de leerlingen, te blijven aanbieden. Als
ouders niet betalen, kan dit leiden tot hogere uitgaven. De reserves zullen hiermee sneller
afnemen.
2. Er is meer personeel dan gezien de leerlingenaantallen wenselijk is.
Met name in IJsselstein zijn de docentenaantallen niet evenredig gedaald met de
leerlingenaantallen. De docenten met een vaste aanstelling kunnen niet gedwongen worden
ontslagen. Voor deze trajecten dient geld te worden gereserveerd.
Uitvoeringsrisico’s
1. De ingezette cultuurverandering in IJsselstein beklijft niet.
Als de rector ai weggaat kan de ingezette koers (en daarmee de ambities en doelstellingen
van de vestiging, onder druk komen te staan. Dit kan leiden tot ontevredenheid en
onduidelijkheid die de kwaliteit van onderwijs en bedrijfsvoering niet ten goede komen.
2. De PDCA-cyclus wordt niet in alle lagen van de organisatie doorlopen.
Op bestuurlijk- en schoolniveau kan dit leiden tot een onvoldoende beoordeling van de
inspectie op de standaarden BKA en SKA.
Binnen de scholen kan dit leiden tot stagnatie en daarmee kwaliteitsverlies, wat weer kan
leiden tot daling van de aanmeldingen.
3. De beveiliging van de gebouwen is niet voldoende op orde, waardoor calamiteiten kunnen
ontstaan als inbraak, brand, en dergelijke. De continuïteit van het onderwijs loopt daarmee
gevaar.
4. De beveiliging van de digitale systemen en overige ICT is niet voldoende op orde, waardoor
calamiteiten kunnen ontstaan als ransomware, hacking, datalekken van (bedrijfs)gevoelige
informatie en dergelijke. De continuïteit van het onderwijs loopt daarmee gevaar.
5. Het strategisch HR-beleid werkt onvoldoende.
Dit kan er toe leiden dat het personeelsbestand qua aantallen (aantrekken en behouden
medewerkers) en kwaliteit (competenties) onvoldoende is om aan de kwaliteitseisen van
het Cals te voldoen.
Integriteitsrisico’s
Medewerkers houden zich niet aan de gedrags- en integriteitscode.
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 zich niet aan onze
normen op dit gebied houdt. Dit kan leiden tot imagoschade (en uiteindelijk tot minder
aanmeldingen).
Voor de gesignaleerde risico’s worden ook financiële middelen gereserveerd. Hiervoor zetten we de
algemene reserves in. Deze reservering is bedoeld voor het moment dat het risico zich voordoet en
de maatregelen ‘geld kosten’. De algemene reserve is momenteel voldoende om deze risico’s op te
vangen. Naast de algemene reserve zijn er afgelopen jaar de volgende bestemde reserves
benoemd: profilering IJsselstein (€ 1.000.000) en ventilatie (€ 5.000.000). Hierop heeft in 2021
nagenoeg geen uitputting plaatsgevonden. Een groot deel van deze reserve valt vrij in 2022 /
2023. Daarnaast zullen we € 1.477.000 van onze algemene reserve bestemmen voor de uitvoering
van NPO activiteiten.
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4. Jaarrekening
Balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming)
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Staat van baten en lasten over 2021
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Kasstroomoverzicht over 2021
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Grondslagen
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.

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.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Het eigen vermogen
van de stichting katholiek voortgezet onderwijs Nieuwegein/IJsselstein e.o. bedraagt 16.932.594
euro per 31 december 2021.

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
bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector van 15 december 2020.

Waardering van de activa, de passiva en de resultaatbepaling
Algemeen
De cijfers van de jaarrekening 2021 worden gepresenteerd in samenhang met de cijfers van de
jaarrekening 2020 en de goedgekeurde begroting 2021. De gehanteerde grondslagen van
waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande
jaar.
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
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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.

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.

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
DCF-methode (contante waarde van kasstromen) en/of van optiewaarderingsmodellen, rekening
houdend met specifieke omstandigheden.
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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.

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.
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.

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 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.

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
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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.

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.
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Eigen vermogen
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag
en het opvangen van eventuele risico’s. 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. In 2021 is er een
bestemmingsreserve inzake NPO gecreëerd. Deze is per vestiging bepaald.

Voorzieningen
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 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
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% (2021 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 brutosalaris 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
brutosalaris 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.

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

Rijksbijdragen en Model G
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.

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.

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.
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Afschrijvingen
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
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.

Kasstroomoverzicht
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.

Bepaling reële waarde
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.

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.

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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Toelichting op de balans per 31 december 2021
Actief
Materiële vaste activa (1.1.2)
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 Tvleugel in Nieuwegein worden met ingang van 2011 in 40 jaar afgeschreven. In 2021 is er voor de
vestiging Nieuwegein naast het periodieke onderhoud geïnvesteerd in de verbetering van de
akoestiek van de gymlokalen. Daarnaast zijn de muzieklokalen en CKV-ruimte aangepakt. De
vestiging IJsselstein heeft na vee jaren van verbouwingen een paar kleine aanpassingen
doorgevoerd.
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 2021 1.004.179 euro. In 2021 is besloten om voor de
vestiging IJsselstein het profiel Mobiliteit en Transport aan te bieden waarvoor een aantal machines
en installaties zijn aangeschaft. In Nieuwegein is de brandmeldinstallatie en omroepinstallatie
compleet vernieuwd, zijn diverse zonschermen vernieuwd en zijn er meerdere investeringen in de
theatertechniek gedaan. De materiële vaste activa laten in 2021 het volgende verloop zien.
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Financiële vaste activa (1.1.3)
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 31-12-2021 is 28.361 euro kortlopend. De resttijd bedraagt nog 17 jaar.

Vorderingen (1.2.2)
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. Er heeft een dotatie aan de
voorziening dubieuze debiteuren plaatsgevonden van 10.000 euro omdat deze geheel was
opgebruikt.
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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. In 2021 is er één medewerker ziek uit dienst gegaan. De
compensatie van deze transitievergoeding is in 2022 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. In februari 2022 is deze schuld afbetaald.
Liquide middelen (1.2.4)
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.

Passief
Eigen Vermogen
De toename van de algemene reserve betreft het positieve resultaat over 2021.
Toelichting 2.1.1.2 De bestemmingsreserves
In 2020 zijn er twee bestemmingsreserves gevormd. Voor het in orde brengen van de gebouwen
naar nieuwste bouwbesluit is een reserve van 5.000.000 euro gereserveerd. Verder is er een
bedrag gereserveerd van 1.000.000 euro voor profilering van de vestiging IJsselstein. Het plan
hiervoor is opgesteld en zal in 2022 grotendeels worden uitgevoerd
In 2021 zijn er een tweetal bestemmingsreserves gevormd van in totaal 1.477.000 euro, inzake
Het Nationaal Programma Onderwijs. Deze bestemmingsreserves zullen gedurende de looptijd van
het programma worden afgebouwd.
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Voorzieningen (2.2)
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 0.0%. De voorziening is berekend conform het VOS ABB
rekenmodel.
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 het
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.

Langlopende schulden (2.3)
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 31-12-2021 is 28.361 euro kortlopend. Voor de lening o/g bij de gemeente IJsselstein zijn door
het Cals College geen zekerheden gesteld.
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Kortlopende schulden (2.4)
De kortlopende schulden zijn hoger dan vorig jaar. In de overlopende passiva is een bedrag
opgenomen aan saldi te veel gewerkte uren van onderwijzend personeel. De looptijd van de
kortlopende schulden met uitzondering van de investeringssubsidies hebben een looptijd die korter
is dan één jaar. In 2021 heeft de vestiging IJsselstein een investeringssubsidie ontvangen voor de
aanpassing van de luchtbehandeling. De werkzaamheden zullen naar verwachting vanaf de mei - of
zomervakantie starten.

Toelichting 2.4.2. Schulden aan andere deelnemingen
Deze post bestaat uit een per balansdatum nog te betalen factuur aan het Samenwerkingsverband
VO Zuid-Utrecht.
Toelichting 2.4.16. Vooruit ontvangen bedragen
Deze bestaan enerzijds uit vooruit ontvangen ouderbijdragen tto en technasium als anderzijds
vooruit ontvangen subsidie combinatiefuncties en vooruit gefactureerde bijdragen voor meerdaagse
buitenlandse reizen.
Toelichting 2.4.17. Vakantiegeld en vakantiedagen
Dit betreffen de positieve en negatieve saldi van de menukaarten (te veel of te weinig gewerkte
uren) van docenten plus de saldi van de verlofdagen van onderwijsondersteunend personeel per 31
december 2021. De genoemde saldi zijn als schuld opgenomen. Dit aantal uren is dit jaar fors
toegenomen doordat er extra taakuren aan docenten zijn toegekend (plusminus 7.000 uur) inzake
de Nationaal Programma Onderwijs gelden. Het bedrag aan verlofuren OOP is licht afgenomen. 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.

Financiële instrumenten en samenwerkingsverbanden
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.
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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 VO 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.

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.

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.

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

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.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Vordering Ministerie OCW
Per 1 augustus 2018 is de Regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging
VO (hierna: de regeling) vervallen. De regeling houdt verband met de overgang van schooljaarnaar kalenderjaarbekostiging in het voortgezet onderwijs in 2005. Op grond van deze regeling zijn
schoolbesturen in het voortgezet onderwijs in staat gesteld een vordering op te nemen op het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in verband met opgebouwde bruto vakantieaanspraken en verschuldigde afdrachten voor pensioenpremies en loonheffing. Een vordering op
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan slechts worden geëffectueerd indien een
school op een ander moment dan 1 augustus wordt opgeheven, zonder dat er sprake is van een
samenvoeging (fusie). De Richtlijnen voor de jaarverslaggeving en in het bijzonder de richtlijn RJ
660 Onderwijsinstellingen schrijven voor dat schoolbesturen in het voortgezet onderwijs in het
jaarverslag melding maken van de vordering op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, die op grond van de regeling is ontstaan. Dit is ook het geval als deze vordering niet
is gekwantificeerd op de balans.
Omdat voorkomen dient te worden dat door het vervallen van de regeling problemen ontstaan met
het afgeven van controleverklaringen op de jaarverslagen van de schoolbesturen in het voortgezet
onderwijs over 2018, wordt de regeling voor bepaalde tijd opnieuw ingevoerd. Inhoudelijk is de
regeling niet gewijzigd. Wel is in artikel 6 een horizonbepaling aan deze regeling toegevoegd: de
regeling komt te vervallen met ingang van 1 januari 2023.
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Als het Cals College zou worden opgeheven op een andere datum dan 1 augustus van enig jaar,
dan heeft het Cals College op deze opheffingsdatum op basis van artikel 5, lid 2 van de ‘Regeling
onvoorziene gevallen bij invoering van vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs’ d.d.
maart 2005 een vordering op het ministerie van OCW ter grootte van de daadwerkelijke schuld aan
het personeel in het kader van opgebouwde rechten vakantiegeld en afdrachten sociale lasten.
Gewaardeerd naar de per 31-12-2021 bekende gegevens kan deze vordering niet meer bedragen
dan 1.820.774 euro.

Huurcontracten
Contract

Organisatie

Kopieerapparaten

Sharp Electronics Benelux
B.V.
Brite B.V.

Beveiligde
internetlijnen
Digitale
infrastructuur
Ruimte Brinkwal

Brite B.V.
Nederborg Investments B.V.

Totaal

Huidig
jaar
24.400

2022 – 2026

2027 en
verder

48.900

0

31.500

41.900

0

42.800

214.200

0

201.600

1.038.600

2.216.800

300.300

1.343.600

2.216.800

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 in 2020
verlengd tot 31-07-2035.

Toelichting op de staat van baten en lasten 2021
Baten

Toelichting 3.1.1.1. Rijksbijdragen OCW
De personele vergoeding OCW is hoger dan begroot en vorig jaar. De bedragen voor het
kalenderjaar 2021 in de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo zijn
verhoogd met 2,47% op basis van de kabinetsbijdrage voor loonontwikkeling in 2021. Daarnaast
zijn de bekostigingsbedragen verhoogd omdat een deel van de Prestatiebox-gelden vanaf 2021 is
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toegevoegd aan de lumpsumbekostiging, conform de nota van wijziging op de begroting 2021 van
het ministerie OCW. De bedragen voor het kalenderjaar 2021 in de Regeling bekostiging
exploitatiekosten vo zijn verhoogd met 1,96% op basis van de kabinetsbijdrage voor
prijsontwikkeling in 2021.
Toelichting 3.1.2.1. Overige subsidies OCW
De overige subsidies zijn hoger dan begroot door grotendeels de NPO gelden die als onderdeel van
de strategisch HRM beleid gelden zijn toegekend, de subsidie extra hulp voor de klas en de
aanvullende bekostiging examens.
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 niet begrote extra ontvangen gelden.

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 3.5.5 Ouderbijdragen
De ouderbijdragen zijn lager dan begroot, door zowel minder ontvangen vrijwillige ouderbijdragen
als minder ontvangen tto bijdragen. In 2021 is inzake de tto-bijdrage €80 teruggestort of
verrekend met de ouderbijdrage 2021-2022. Dit vanwege het feit dat niet het volledige programma
aangeboden kon worden vanwege de coronapandemie.
De ouderbijdragen zullen, vanwege de nieuwe wetgeving en de daarbij horende eerder genoemde
vrijwilligheid, de komende jaren naar verwachting, nog verder dalen. Zeker als we de activiteiten in
stand willen houden, zodat de leerlingen zich blijvend kunnen ontwikkelen.
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Toelichting 3.5.2 Detacheringsopbrengsten
Een aantal docenten wordt voor een dag of dagdeel gedetacheerd bij Cito, de Hogeschool Utrecht
en de universiteit Utrecht.

Toelichting 3.5.10 Overige
Deze post bestaat uit diverse ontvangen bedragen en gesubsidieerde kosten. De vrijval versterkt
techniek onderwijs bestaat uit uren van docenten en schoolleiding bekostigd vanuit de subsidie
Sterk techniek onderwijs. Deze subsidie stond als overige subsidies OCW begroot, maar is door
Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen verstrekt. In 2021 is de BTW problematiek over
kluisjes en de aanschaf van zonnepanelen geheel met de fiscus afgestemd en verrekend met
behulp van een externe belastingadviseur. Per saldo heeft het Cals College een bedrag ontvangen.
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Lasten
Personeelslasten

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 stijging van de gemiddelde personeelslast van 6,13% wat slechts deels in de
lumpsumvergoeding is vergoed. De reguliere loonbijstelling bedraagt 2,47%. Dit in de vorm van
een loonsverhoging per 1 oktober 2021 van 1,5% en eenmalige uitkering van 800 euro bruto naar
rato van de werktijdfactor. Daarnaast is de eindejaarsuitkering verhoogd van 8 procent naar 8,33
procent.
In het formatieoverzicht staat het verloop van het aantal fte. De gemiddelde bezetting in 2021 ligt
ruim 7 fte hoger dan in 2020 (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. Deze zijn gedurende 2021 uit dienst gegaan.

Toelichting 4.1.3. Overige uitkeringen, die de personeelslasten verminderen
Dit betreffen uitkeringen van het UWV inzake zwangerschap en ziekte.
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Formatieoverzicht op peildatum

Overige personele lasten
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Afschrijvingen

Toelichting 4.2.2. afschrijvingen materiële vaste activa
De afschrijvingskosten zijn licht lager dan in 2020. De afschrijving huurboeken wijkt het meest af
van de begroting doordat de lesmethodes steeds meer bestaan uit een digitale licentie voor één
jaar met daarbij een gratis boek en niet meer een lesboek wat in 3 jaar wordt afgeschreven. Zowel
de afschrijvingen gebouw als de afschrijving inventaris en apparatuur zijn hoger dan in 2020 en als
begroot. Deze stijging heeft met name te maken met de activering van het groot onderhoud. 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.
Huisvestingslasten

Toelichting 4.3.1 Huur
De huurlasten zijn hoger dan begroot enerzijds doordat beide vestigingen meer gebruik hebben
gemaakt van externe locaties. De vestiging Nieuwegein heeft onder andere gebruikgemaakt van de
Jaarbeurs Utrecht om er examens af te nemen vanwege de mogelijkheid om er gemakkelijk
anderhalve meter afstand te kunnen houden. Daarnaast heeft deze vestiging ook ervoor gekozen
extra pauzeruimte te creëren door een grote tent te laten plaatsen.
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Eind 2021 is het project STERK in het leven geroepen waarvoor een extra ruimte is gehuurd aan de
Vreeswijksestraatweg. Er is minder gebruik gemaakt van externe sportvelden en sporthallen door
de maatregelen in het kader van corona.
Toelichting 4.3.3 Onderhoud
Deze kosten bestaan uit dagelijks onderhoud voor een bedrag van 173.104 euro en tuinonderhoud
voor 46.404 euro. Deze kosten zijn lager doordat er meer onderhoud geactiveerd wordt.
Toelichting 4.3.4 Energie en water
De energiekosten van beide vestigingen wijken nauwelijks af van de begroting, maar zijn lager dan
in 2020. Dit komt onder andere door de verkregen subsidie.
Toelichting 4.3.5 Schoonmaakkosten
De schoonmaakkosten zijn conform de begroting en conform 2020.
Overige lasten

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 managementsoftware en
promotie en PR. De kosten van managementsoftware zijn hoger onder meer door een afgesloten
cybersecurity-verzekering. 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.
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Specificatie 4.4.2 Inventaris en apparatuur

Toelichting 4.4.2 Inventaris en apparatuur
De kosten zijn hoger dan begroot door met name meer uitgaven van secties. Op deze post zijn ook
algemene kosten geboekt die voorheen als overige kosten leerlingen werden geboekt. Tevens zijn
hier de kosten van de lente-/zomerschool geboekt waarvoor geen subsidie meer wordt verstrekt.
De kosten van onderhoud inventaris zijn lager dan begroot door minder aanschaf en reparaties van
divers kantoormeubilair.

Specificatie 4.4.3. Leer- en hulpmiddelen

Toelichting 4.4.3. Leer- en hulpmiddelen
De kosten zijn hoger dan begroot door meer aanschaf van werkboeken, digitale licenties en
aanpassingen van lesmethodes. Verder is er meer gebruik gemaakt van educatieve software dan
begroot doordat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van digitale methodes. Deze kosten
worden voor een deel gefinancierd uit de NPO gelden. De kosten van leerlingbegeleiding zijn 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. De toets- en
examenkosten zijn hoger door externe examentraining door Lyceo.
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Financiële baten en lasten

Specificatie 6.1.1.Rentebaten

Specificatie 6.2.1 Rentelasten

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

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 VO Zuid-Utrecht fungeert als uitvoeringsorgaan passend
onderwijs. In 2021 heeft het Cals College 2.417.082 euro ontvangen van deze stichting.

Resultaatbestemming
Het positieve resultaat over het boekjaar 2021 van 312.177 euro wordt ten gunste gebracht van de
algemene reserve.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.
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Overzicht geoormerkte subsidies

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 uitkomen op 6 complexiteitspunten, daarnaast door het
leerlingenaantal 3 complexiteitspunten en verder door het aantal onderwijssoorten 3
complexiteitspunten. Bij elkaar opgeteld zijn dit 12 complexiteitspunten wat overeenkomt met
klasse D met een bezoldigingsmaximum van € 163.000.
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Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
hebben ontvangen.
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Ondertekening College 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. P.M.A. Cornelissen MBA
Lid Raad van Toezicht

drs. V.J.M. van Schaïk
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 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs
Nieuwegein / IJsselstein e.o. te Nieuwegein gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
 geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Katholiek
Voortgezet Onderwijs Nieuwegein / IJsselstein e.o. op 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; 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
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 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 2021 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
Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze
controleverklaring daarbij.
De andere informatie 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 op grond van de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2
'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 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 2021 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 met de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van
het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met
betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met 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, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 'Referentiekader' van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021. 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 haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond
van genoemd 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 instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten,
toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de 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
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 controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen
er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en
de daarin opgenomen toelichtingen; en
het evalueren 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, 15 juni 2022
Wijs Accountants

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

Kenmerk: 2022.0118.conv

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming
In de statuten van de stichting wordt niets vermeld over de bestemming van het resultaat.
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