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Voorwoord 
 
Dit Geïntegreerd jaardocument 2017 bevat het jaarverslag van de Raad van Toezicht, het Jaarverslag 
van de Medezeggenschapsraad, het Bestuursverslag van de directeur-bestuurder, een blik op de toe-
komst in de continuïteitsparagraaf en de Jaarrekening van de Stichting Erasmus College.  
 
De primaire doelstelling van dit jaarverslag is en blijft verantwoording, zowel naar de overheid die ons 
bekostigt als naar alle stakeholders die bij de school zijn betrokken. Voor achtergrondinformatie, een 
‘beeld’ van de school, documenten en actuele ontwikkelingen wordt verwezen naar de website van de 
school om de omvang van dit document enigszins te beperken. 
 
In het jaar 2017 deden bijna 400 leerlingen eindexamen, waarvan ongeveer 200 in de Havo. Dit grote 
aantal was het rechtstreekse gevolg van de onverwachte enorme instroom aan nieuwe leerlingen in 
schooljaar 2012/2013 toen ruim 100 leerlingen meer werden ingeschreven dan we de jaren daarvoor 
gewend waren. We zijn in de vijf schooljaren daarna overgegaan tot een lotingsprocedure om het 
aantal inschrijvingen te kunnen maximeren en daarmee de groei te beperken. Na de ‘uitgroei’ van 
deze generatie leerlingen zou dan na vijf à zes jaar in 2017 en 2018 het totale leerlingenaantal weer 
een geleidelijke daling moeten ondergaan. In 2017 zien we met het vertrek van de grote lichting exa-
menkandidaten inderdaad de omslag van groei naar daling. Dit geeft weer nieuwe uitdagingen. 
 
Op het niveau van Medezeggenschapsraad en Bestuur werd  constructief overlegd over aanpassingen 
en wijzigingen in allerlei bestaande procedures en processen naar aanleiding van de revisie van het 
verouderde Leerlingenstatuut.  
 
Docenten zorgden - naast de ruim 2000 lessen die elke week gegeven werden - met ondersteuning 
van het onderwijsondersteunend personeel en directie, weer voor een enorm aantal culturele, spor-
tieve en zeer diverse andere extra-curriculaire activiteiten door alle leerjaren heen. Daarmee wordt 
naast de kwalificerende functie ook krachtig uitdrukking gegeven aan de persoonsvormende en socia-
liserende functie van ons onderwijs. De intensiteit daarvan is groot, de kwaliteit vaak hoog, en vraagt 
veel van de medewerkers. De waardering van leerlingen en ouders daarvoor is echter groot. Het heeft 
een positief effect op het schoolklimaat en zorgt voor een gemeenschappelijk ‘Erasmus-gevoel’, dat 
meegaat tot lang nadat leerlingen (en medewerkers) van school zijn gegaan. Daar mogen we trots op 
zijn.  
 
Cees Molsbergen, directeur-bestuurder 
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Missie en kernwaarden Erasmus College 
 
Alles dat de school in 2017 heeft ondernomen 
is in beginsel verbonden met onze statutaire 
uitgangspunten en bouwt voort op onze ont-
wikkeling. De missie en de kernwaarden van de 
school én de evaluatie van onze recente ont-
wikkeling zijn daarom relevant voor de beoor-
deling van de context voor alles dat in dit ‘geïn-
tegreerde jaardocument 2017’ is geschreven. 
 
De missie van het Erasmus is: 
 
Onze school wil meer bieden dan uitstekend 
onderwijs dat uitsluitend gericht is op het zo 
goed mogelijk voldoen aan exameneisen en 
overige wettelijke verplichtingen. Deze school 
wil uitdrukkelijk ook onderwijs bieden dat ge-
richt is op persoonsvorming. Deze vorming is 
gebaat bij een onderwijsaanbod, waarin sub-
stantieel aandacht wordt besteed aan de mo-
gelijkheid om culturele en sportieve ontwikke-
ling voor alle leerlingen mogelijk te maken.  
 
Onze daltonschool wil leerlingen leren zelfstan-
dig te worden, leren dat samenwerking met an-
deren – hoe verschillend deze ook zijn – een 
noodzakelijke voorwaarde is voor maatschap-
pelijk functioneren en te leren dat individuele 
vrijheid een groot goed is in een democratische 
samenleving. Dat is slechts mogelijk door ver-
antwoordelijkheid te nemen én te dragen en 
betekent dat de eigen vrijheid beperkt wordt 
door de vrijheid van en voor de ander. Op on-
derwijskundig gebied betekent dit dat het on-
derwijsaanbod uitnodigend is om zelfstandig te 
leren werken, samenwerking bevordert, ‘be-
grensde’  individuele vrijheid toestaat en gele-
genheid biedt om verantwoordelijkheid te ne-
men en te dragen.  
 
Onze samenwerkingsschool wil leerlingen 
‘waarden’ meegeven gedurende hun school-
carrière. Deze waarden zijn gebaseerd op het 
mensbeeld zoals dat voortvloeit uit de statu-
taire uitgangspunten van de school. Dat heeft 
consequenties voor onderwijsaanbod en -in-
houd en met name ook voor de wijze van om-
gaan met elkaar in de school. Activiteiten die al 
dan niet impliciet bijdragen aan het leren res-
pectvol om te gaan met verschillen tussen 
mensen en met verschillende levensopvattin-
gen, dienen dan ook gestimuleerd te worden. 

Zowel de uitgangspunten van dalton als die van 
de samenwerkingsgedachte leiden tot een on-
derwijs- en activiteitenaanbod dat inhoudelijk 
en organisatorisch recht doet aan verschillende 
talenten van leerlingen, zowel de ‘goede’ als de 
‘zwakke’.  
Onze school wil leerlingen breed ontwikkelen 
en hen ook het diploma laten behalen dat past 
bij hun talenten. Deze combinatie van doelstel-
lingen betekent dat de school haar streven 
naar kwaliteit niet uitsluitend richt op het be-
reiken van goede examenresultaten en uit-
drukkelijk ook richt op  persoonsvorming.  

 
Onze school wil personeelsleden een aantrek-
kelijke werkomgeving bieden,  waarin ruimte is 
voor ontplooiing en verdere ontwikkeling van 
talenten. 
 
Het Erasmus College hanteert de volgende 
kernwaarden: 
 
1. Pluriformiteit 

Het Erasmus College staat voor een demo-
cratische samenleving waarin mensen van 
verschillende achtergronden en met ver-
schillende levensbeschouwingen vreed-
zaam kunnen samenleven en samenwerken 
en streeft mede daarom naar onderwijsaan-
bod, onderwijsorganisatievormen en activi-
teiten die dit bevorderen. 

2. Verdraagzaamheid 
Het Erasmus College hanteert als uitgangs-
punt dat leerlingen en personeel onderling 
en met elkaar op verdraagzame wijze om-
gaan en streeft mede daarom naar het aan-
bieden van onderwijs, onderwijsactiviteiten 
en organisatievormen die dit bevorderen. 

3. Vertrouwen 
Het Erasmus College hanteert vertrouwen 
als uitgangspunt voor de benadering van 
leerlingen, medewerkers en andere betrok-
kenen en wil een betrouwbare partner zijn 
voor leerlingen, ouders, personeel en be-
trokken organisaties. 

4. Verantwoordelijkheid 
Het Erasmus College streeft naar het bevor-
deren van het nemen en tonen van verant-
woordelijkheid door leerlingen en perso-
neel en hanteert mede daarom onderwijs- 
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en organisatievormen die handelingsvrijhe-
den in verschillende gradaties koppelen aan 
verantwoordelijkheidszin. 

5. Veiligheid 
Het Erasmus College streeft naar een sterk 
gevoel van veiligheid, zowel in fysieke als in 
sociale zin, bij leerlingen, ouders en perso-
neel. 

6. Betrokkenheid 
Het Erasmus College wil betrokkenheid to-
nen bij leerlingen, ouders en personeel en 
onderlinge betrokkenheid bij alle partijen 
en bij de school stimuleren, mede door het 
organiseren van een ruim aanbod aan acti-
viteiten. 

7. Prestatiegerichtheid 
Het Erasmus College streeft naar prestatie-
gerichtheid in haar onderwijs, de onderwijs-
activiteiten en de organisatie; prestaties 
worden daarbij niet uitsluitend in enge zin 
opgevat als het behalen van hoge cijfers, 
maar ook op de persoonsvorming en op het 
ontwikkelen van creativiteit en talenten in 
brede zin. 

8. Veranderingsgezindheid 
Het Erasmus College wil vanuit de eigen vi-
sie openstaan voor ontwikkelingen in on-
derwijs en maatschappij. 

 
Het Erasmus College realiseert de missie door: 
 

 Een breed onderwijsaanbod te verzorgen 
van mavo, havo, atheneum en gymnasium. 

 Het gedachtegoed van Helen Parkhurst, be-
ter bekend als daltononderwijs, als richting-
gevend te hanteren voor het onderwijs.  

 Een breed programma aan (culturele en 
sportieve) extra-curriculaire activiteiten te 
verzorgen. 

 Kleinschaligheid te creëren door het werken 
in sectoren en deelteams. 

 Een aanbod van klas-, leerjaar- en onder-
wijsniveau doorbrekende activiteiten. 

 Personeelsbeleid dat gericht is op het wer-
ven, begeleiden, stimuleren en behouden 
van medewerkers die bijdragen aan het re-
aliseren van de statutaire uitgangspunten 
en de missie van de school. 

 Didactiek te ontwikkelen en te hanteren die 
de leerling uitdaagt tot actief en zelfstandig 
leren. 

 Het op peil houden en aanscherpen van pe-
dagogische- en didactische- en vakkennis 
van onderwijsgevenden.  

 Zorg en begeleiding te bieden in een kli-
maat, waar aandacht is voor individuele 
mogelijkheden en beperkingen van leer-
lingen. De begeleiding is sterk verweven 
met het primaire proces en wordt groten-
deels gedragen door onderwijsgevenden, 
met een centrale rol voor de mentor, onder-
steund door ‘specialisten’ voor leerlingen 
met specifieke zorgvraag en ondersteund 
door begeleiders bij extra-curriculaire acti-
viteiten. 

 Het beschikbaar stellen van adequate on-
derwijsfaciliteiten, faciliteiten voor extra-
curriculaire (culturele en sportieve) activi-
teiten en faciliteiten voor een prettige leer- 
en leefomgeving. 

 
Het karakter van de samenwerkingsschool 
wordt gewaarborgd door: 
 

 In de dagelijkse omgang vertrouwen, res-
pect en verdraagzaamheid centraal te stel-
len.  

 Leerlingen te confronteren met verschil-
lende levensbeschouwingen, godsdiensten 
en de diversiteit van onze cultuur. Hierbij 
worden de uiteindelijke keuzes aan de leer-
ling gelaten. 
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Algemene Profielschets Erasmus College 
 
Mavo, havo, atheneum en gymnasium op één 
locatie 
Het Erasmus College biedt mavo, havo, athe-
neum en gymnasium onderwijs aan in Zoeter-
meer en is gevestigd op één locatie. Oorspron-
kelijk in twee los en naast elkaar staande ge-
bouwen, die sinds 2012 na ingrijpende renova-
tie door middel van nieuwbouw van een atrium 
met elkaar verbonden zijn. Het oorspronkelijke 
schoolgebouw voor havo/vwo is ontworpen 
door het gerenommeerde architectenbureau 
Van de Broek & Bakema. 
 
Samenwerkingsschool en daltonschool 
De school is in 1970 gestart als eerste havo, 
atheneum en gymnasium school in groeistad 
Zoetermeer. De school was de eerste samen-
werkingsschool van Nederland, waarbij niet 
één specifieke levensovertuiging de grondslag 
vormt. Protestanten, katholieken en de Ge-
meente Zoetermeer voor het openbaar onder-
wijs richtten de school gezamenlijk op en na-
men plaats in het stichtingsbestuur. Daardoor 
behoort het Erasmus College tot het algemeen 
bijzonder onderwijs. Het gedachtegoed van 
Helen Parkhurst, beter bekend als daltonon-
derwijs, werd statutair als uitgangspunt geno-
men voor het onderwijskundig beleid. Zowel de 
samenwerkingsgedachte als het gedachtegoed 
van Helen Parkhurst is sterk geworteld in de 
humanistische traditie. Het is dan ook geen 
toeval dat de grote humanist Desiderius Eras-
mus tot naamgever van de school werd verko-
zen.  
 
Juridische structuur 
In 1970 is de school opgericht door de Stichting 
Samenwerkingsscholen Voortgezet Onderwijs 
Zoetermeer. Op 1 juni 2013 is de naam statu-
tair gewijzigd in Stichting Erasmus College. 
Deze stichting bestuurt (alleen) het Erasmus 
College.  
 
Mavo en EMC2 
In 1986 heeft de school zelfstandig een mavo 
afdeling toegevoegd om ook te kunnen vol-
doen aan de behoefte van ouders aan dalton-
onderwijs voor mavo in de stad. 

In 2005 is gestart met de Erasmus Master Class 
Tweejarig (EMC2), als daltonvariant van het 
gymnasium. De school ontving voor deze bij-
zondere onderwijskundige innovatie  in 2007 
de landelijke onderwijsprijs.  
 
Zelfstandige school 
Het Erasmus  heeft er in de jaren -90 bewust 
voor gekozen om niet mee te gaan in de 
enorme fusiegolf in scholenland om daarmee 
zelfstandig te blijven en de bijzondere identi-
teit van de school te kunnen waarborgen.  
 
Aantrekkingskracht 
Vanaf de oprichting heeft de school altijd een 
ruime belangstelling genoten, niet alleen uit 
Zoetermeer maar ook uit de randgemeenten; 
zo’n 15% van de leerlingenpopulatie is nog 
steeds afkomstig uit omliggende gemeenten. 
De school is vanaf 2012/2013 tot en met  
2016/2017 sterk gegroeid door toename van 
aanmeldingen. Door toepassing van loting is 
sinds die tijd de aanmelding gemaximeerd om 
niet ‘uit de jas te groeien’.  
 
Schoolklimaat en binding 
Het Erasmus staat bekend als een eigenzinnige 
en creatieve school met een bijzonder school-
klimaat door de daltonwerkwijze en de vele ex-
tra-curriculaire activiteiten op muziek-, thea-
ter- en sportgebied. Leerlingen gaan er een bij-
zondere band mee aan. Tijdens lustrumvierin-
gen komen bij reünies ca. 3.000 oud-leerlingen. 
Van het docententeam is al jaren ruim 20% 
oud-leerling en veel huidige leerlingen hebben 
een oud-leerling van de school als ouder. De 
laatste 15 jaar zijn vrijwel alle medewerkers 
van de eerste generatie na zeer lang dienstver-
band met pensioen gegaan. Het schoolklimaat 
en de extra-curriculaire activiteiten hebben 
een bijzondere aantrekkingskracht op meisjes. 
Al sinds de oprichting kent de leerlingenpopu-
latie een verhouding van ca. 60% meisjes en 
40% jongens. 
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Organisatie 
 
De Stichting Erasmus College heeft een een-
hoofdig bestuur, waarvan de bevoegdheden 
zijn vastgelegd in de statuten en opgenomen in 
het ‘Handboek Governance’ van de school. De 
school heeft een centrale financiële admi-
nistratie, voert een eigen administratiekantoor 
(AK) en heeft geen apart bestuursbureau. 
 
Persoonlijk contact vereist een sfeer waarin 
kinderen, ouders en medewerkers elkaar mak-
kelijk, snel en zonder al te veel formaliteiten 
kunnen ontmoeten en benaderen. De school-
organisatie is dan ook zodanig ingericht dat 
mentoren, leerlaagcoördinatoren en begelei-
ders van projecten en extra-curriculaire activi-
teiten makkelijk toegankelijk zijn en ruime au-
tonomie hebben om snel actie of initiatief te 

nemen. Procedures en regelingen zijn belang-
rijk om de medewerkers en de leerlingen en de 
ouders duidelijkheid te geven en ‘automatis-
men’ in te bouwen voor de vele cyclische jaar 
activiteiten in de school. We blijven ons echter 
bewust dat ‘regels’ er zijn om te helpen en niet 
om te belemmeren. We hechten dan ook veel 
waarde aan informeel overleg en persoonlijke 
contacten, waarin medewerkers vooral zelf 
‘blijven nadenken’ en niet ‘blind’ de regels vol-
gen.  
 
De organisatie is ‘plat’ georganiseerd: bestuur, 
directie en medewerkers. Docenten verrichten 
naast de kerntaak lesgeven een scala aan taken 
om alle activiteiten en leerlingenbegeleiding zo 
goed mogelijk te kunnen uitvoeren. 
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Bestuursverslag 2017 
 

Kengetallen met toelichting 
 
Ontwikkeling leerlingenaantal  
 

 
 
Schoolbeleid 
Vanaf 2010 nam de belangstelling van nieuwe 
leerlingen voor de school substantieel toe, van 
ca. 290 naar ca. 350 leerlingen. Demografisch 
was en is daar geen aanleiding toe. We verkla-
ren dit door in 2008 gewijzigde onderwijskun-
dige inrichting van de school  (dakpanklassen 
mavo/havo, havo/vwo met daarnaast gymna-
sium en emc²), verdere versterking van de leer-
lingenbegeleiding en de kwaliteit van het on-
derwijs.  

In 2012 werden 
wij verrast door 
een wel zeer 
hoge aanmel-
ding voor het 
eerste leerjaar  
(459). 

Vanwege de grenzen van de huisvestingscapa-
citeit en het geformuleerde beleid om op on-
derwijskundig-, personeels-, organisatorisch- 
en financieel gebied de groei zorgvuldig en 
evenwichtig in te passen binnen het meerja-
renbeleid, is besloten in te grijpen op de groei. 
Vanaf 2013 hanteert de school een maximale 
toelating van ca. 90 leerlingen met een mavo of 
mavo/havo advies vanuit het basisonderwijs. 
Dat gebeurt door middel van een lotingsproce-
dure. Daarmee streefden wij een geleidelijke 
groei na tot ca. 1850 leerlingen omstreeks 
2016, waarna het leerlingenaantal weer gelei-
delijk kan dalen naar ca. 1650 à 1700 leer-
lingen.  
   

  

totalen per leerlaag lot ing lot ing lot ing lot ing lot ing

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

leerjaar 1 285 353 349 459 351 339 366 353 295

leerjaar 2 302 307 369 352 448 374 348 375 364

leerjaar 3 269 271 286 350 348 432 370 344 369

leerjaar 4 334 304 295 316 384 400 468 394 396

leerjaar 5 216 228 207 192 191 215 238 320 267

leerjaar 6 71 68 80 62 74 63 77 72 112

1.477 1.531 1.586 1.731 1.796 1.823 1.867 1.858 1.803

vavo 27 16 6 11 6 11 18 13 21

totaal 1.504 1.547 1.592 1.742 1.802 1.834 1.885 1.871 1.824

sub mavo 393 427 457 546 526 484 434 387 376

sub 1e fa 555 586 635 721 761 804 794 808 763

sub 2e fa 529 518 494 464 509 535 639 663 664

1.477 1.531 1.586 1.731 1.796 1.823 1.867 1.858 1.803

vavo 27 16 6 11 6 11 18 13 21

totaal 1.504 1.547 1.592 1.742 1.802 1.834 1.885 1.871 1.824
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Demografische ontwikkeling 
 
De gemeente Zoetermeer stelt elk jaar een 
prognose op van de omvang van de zoge-
naamde basisgeneratie met behulp van lande-
lijk ontwikkelde prognosemodellen. 
 

 

Daarmee ontstaat een trendbeeld van de ver-
wachte ontwikkeling van het aantal leerlingen 
in Zoetermeerse scholen. Voor het voortgezet 
onderwijs zijn de basisgeneratiecijfers 12 – 16 
jaar en 12 – 18 jaar relevant. Deze cijfers laten 
zien dat er de komende 10 jaar (2017 – 2027) 
vrijwel sprake zal zijn van stabilisatie en dat 
daarna (2027 – 2037) weer een geleidelijke da-
ling zal optreden van ca. 1100 leerlingen in het 
voortgezet onderwijs in Zoetermeer. 
 
De cijfers dienen met het nodige voorbehoud 
gehanteerd te worden. Het Erasmus heeft al ja-
renlang circa 15% leerlingen uit omliggende ge-
meenten. Verder spelen onderwijskundige ont-
wikkelingen, en het imago van de school altijd 
een rol bij het belangstellingspercentage en 
dus ook bij de ontwikkeling van het leerlingen-
aantal. 
 
De Gemeente Zoetermeer heeft in 2017 een 
‘schaalsprong’ aangekondigd, waarbij het Ge-
meentebestuur ca. 10.000 tot 16.000 extra wo-
ningen in de komende jaren wil realiseren. Dat 
zou naar verwachting moeten leiden tot toe-
name van de bevolking van 16.000 tot 30.000 
inwoners. Deze mogelijke ontwikkeling is niet 
verwerkt in de hier afgebeelde demografische 
tabel. 
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2009 7.591 11.114

2010 7.370 10.756

2011 7.240 10.566

2012 7.012 10.314

2013 7.033 10.201

2014 7.041 10.046

2015 7.081 10.046

2016 6.962 9.958

2017 7.017 9.964

2018 6.911 9.898

2019 6.856 9.931

2020 6.805 9.792

2021 6.872 9.807

2022 6.974 9.835

2023 6.983 9.905

2024 7.139 10.053

2025 7.185 10.046

2026 7.037 10.043

2027 6.942 10.006

2028 6.841 9.860

2029 6.660 9.743

2030 6.577 9.612

2031 6.561 9.409

2032 6.495 9.305

2033 6.445 9.271

2034 6.387 9.174

2035 6.315 9.079

2036 6.233 8.977

2037 3.137 8.868
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Ontwikkeling personeelsformatie 
 

 
 
*] Vaste formatie exclusief vervangingen. Directie inclusief directeur/bestuurder en ca. 1 fte lesgevende taken. Ondersteuning inclusief 8 fte 
schoonmaak en 0,9 fte salarisadministratie, die op andere scholen veelal extern worden ingehuurd en dan niet tot de personeelsformatie 
worden gerekend. 
 

Landelijk beleid 
In de periode 2008 – 2013 zijn landelijke beslis-
singen genomen die effectief leidden tot zoge-
naamde ‘stille’ bezuinigingen. Het gaat daarbij 
om een combinatie van maatregelen: verkor-
ting van salaris-carrière-lijnen van 18 naar 12 
periodieken, vergroting van de omvang van het 
aantal hogere docentfuncties (functiemix), ver-
hoging van de pensioenleeftijd, meer gebruik 
van opname bapo (ouderenregeling), geen in-
dexatie materiële bekostiging, algemene bezui-
nigingen. Alle scholen hebben daarop moeten 
reageren met bezuinigingen op schoolniveau. 
Op het Erasmus College is dat ook gebeurd in 
de periode 2010 – 2012, rekening houdend met 
de financiële effecten op langere termijn. Eind 
2013 is landelijk (h)erkend dat de bekostiging 
tekort schoot en heeft de politiek besloten via 
het Nationaal Onderwijsakkoord en het zoge-
naamde Herfstakkoord dat extra bekostiging 
beschikbaar wordt gesteld. Politiek is onzeker 
in hoeverre deze gelden ook op langere termijn 
structureel beschikbaar zijn. 
 
Schoolbeleid 
Aangezien personeelskosten ca. 80% van de 
schoolbegroting uitmaken, is het bij omvang-
rijke bezuinigingen onmogelijk om ‘ombuigin-
gen’ alleen te realiseren op de materiële kos-
ten. Er is na uitvoerig overleg in de school en 
met de Medezeggenschapsraad besloten tot 
een combinatie van maatregelen in 2012.  
De volgende uitgangspunten zijn daarbij ge-
hanteerd: 

- De 10% tijd voor deskundigheidsbevorde-
ring blijft gehandhaafd; 

- De streefcijfers voor de functiemixdoelstel-
lingen in 2020 trachten we zo mogelijk eer-
der te realiseren; 

- Het bijzondere extra-curriculaire aanbod 
trachten we te handhaven op het hoge ni-
veau; 

- De kwaliteit van het onderwijs en de leer-
lingenbegeleiding dient onaangetast te blij-
ven; 

- Er vindt geen uitbreiding van de formatie 
plaats bij directie en onderwijsondersteu-
nend personeel; 

- We moeten in beginsel een sluitende ex-
ploitatie realiseren en ruimte overhouden 
om de stijging van het leerlingenaantal te 
bekostigen. 

De belangrijkste consequenties van de uitwer-
king van deze uitgangspunten was dat de maxi-
male klassengrootte - indien dat getalsmatig 
mogelijk was – werd verhoogd met 2 leerlingen 
en dat docenten gemiddeld een uur meer zijn 
gaan lesgeven binnen hun benoemingsom-
vang. Het gevolg is dat bij het sterk stijgend 
leerlingenaantal in de afgelopen jaren de per-
soneelsformatie niet evenredig is toegenomen.  
Achterblijvende landelijke bekostiging tijdens 
de groeiperiode van de school en beperkende 
nieuwe ontslagwetgeving, vraagt van de school 
bij de voorziene daling een terughoudend be-
leid bij formatietoedeling. Dat is in 2017 ge-
beurd.  

 
 
  

fte per 31/12 *] 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

directie 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

docenten 93,30 89,76 94,17 96,43 96,47 97,29 98,85 92,37

ondersteuning 32,94 32,94 30,58 29,75 29,87 30,37 30,48 30,23

totaal 133,24 128,70 130,75 132,18 132,34 133,66 135,33 128,60
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Ontwikkeling leeftijd en scholing 
 

 
 
Schoolbeleid 
Opvolging van generaties 
Docenten blijven van oudsher lang aan de 
school verbonden. De eerste generatie docen-
ten tijdens de opbouwfase van de school van 
1970 tot 1976 startte veelal jong en het meren-
deel daarvan werkte meer dan 30 jaar aan de 
school. Zij bouwden de school op en gaven er 
inhoud en kleur aan. In het eerste decennium 
van de 21e eeuw is deze generatie met pensi-
oen gegaan. Dat betekent dat de laatste tien 
jaar veel nieuwe docenten aan de school ver-
bonden zijn; circa 50% van de docenten is 0 tot 
10 jaar werkzaam aan de school. De gemid-
delde leeftijd is in die 10 jaar gedaald van circa 
54 jaar naar 46 jaar.  
 
Begeleiding 
Het specifieke karakter van de school met de 
daltonwerkwijze en de vele extra-curriculaire 
activiteiten vereist dat docenten zich kunnen 
vinden in het onderwijskundige en sociale kli-
maat dat hiermee samenhangt en bereid en in 
staat zijn om daar hun bijdrage aan te geven. 
Het introductie- en begeleidingsprogramma en 
de beoordelingsprocedure voor nieuwe docen-
ten is daar dan ook op afgestemd en de afgelo-
pen 10 jaar geïntensiveerd vanwege de in-
stroom van veel nieuwe docenten. De intro-

ductie en begeleiding zijn gericht op ‘inburge-
ring’, kennis en vaardigheden in de daltondi-
dactiek en –pedagogiek en de wijze waarop de 
school de curriculaire en extra-curriculaire acti-
viteiten organisatorisch en inhoudelijk op hoog 
niveau wenst te houden. Twee opgeleide do-
centen verzorgen, met deskundigen vanuit de 
school op deelterreinen, een intensief begelei-
dingsprogramma, terwijl vanuit de vaksecties 
vakinhoudelijke begeleiding wordt geboden. In 
2015 zijn onze beide Begeleiders op School 
(BOS) met de Universitaire lerarenopleiding 
Leiden en een tiental andere VO-scholen een 
leergemeenschap gestart om verdere professi-
onalisering tot stand te brengen. Het begelei-
dingsprogramma is onder invloed daarvan op 
onderdelen aangepast om meer rekening te 
houden met individuele achtergronden en 
(vak-)verschillen tussen nieuwe docenten. 
 

Oud-leerlingen 
Van de 32 nieuwe do-
centen die de afgelo-
pen vijf jaar regulier 
zijn binnengekomen, 
zijn er 23 na een posi-

tieve beoordeling vast in dienst gekomen, 
waaronder wederom vijf oud-leerlingen.  
Van de 117 docenten die momenteel in dienst 
zijn, is 27 oud-leerling, circa 23%. Zij hebben 

Leeftijdsverdeling docenten 2016 - 2017 Leeftijdsverdeling docenten 2017 - 2018
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20/29 25 20,2% 20/29 16 13,7%

30/39 19 15,3% 20/39 44 35,5% 30/39 21 17,9% 20/39 37 31,6%

40/49 27 21,8% 40/49 25 21,4%

50/59 46 37,1% 40/59 73 58,9% 50/59 44 37,6% 40/59 69 59,0%

60+ 7 5,7% 60+ 7 5,7% 60+ 11 9,4% 60+ 11 9,4%

124 100% 124 100% 117 100% 117 100%

gemiddelde leeftijd 44,0 jaar gemiddelde leeftijd 45,9 jaar
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blijkbaar interesse gekregen om voor het le-
raarschap te kiezen en hebben zodanig goede 
herinneringen aan de school dat zij er ook zelf 
wilden terugkeren als docent. Daarnaast ken-
nen zij als leerling de daltonwerkwijze, het be-
lang van de extra-curriculaire activiteiten voor 
het sociale klimaat in de school en begrijpen 
dan ook goed hoezeer docenten op het Eras-
mus juist ook van belang zijn om deze pijlers 
van de school op hoog niveau te houden. 
 
Scholing en ontwikkeling 
Het scholingsbeleid van de school is in relatie 
tot deze achtergrond van het docententeam de 
laatste jaren nog sterker gericht op de primaire 
dalton- en onderwijsprocessen. Mede daartoe 
zijn wij in 2013 gestart met de interne ‘Erasmus 
Academie’, waarin onderlinge kennisdeling, in-
terne kennisoverdracht en samen leren cen-
traal staat; op onderdelen worden externe op-
leiders ‘in company’ ingepast binnen deze Eras-
mus Academie. Specifieke op vakontwikkeling 

of specifieke taken gerichte scholing vindt indi-
vidueel plaats en op vaksectieniveau, waarbij 
de schoolorganisatie faciliterend optreedt. Ko-
mende jaren zullen de interne ‘nieuwe docen-
ten-begeleiders’ in samenspraak met de direc-
teur onderwijs – mede op basis van het samen-
werkingstraject met de universiteit Leiden – 
het begeleidingsprogramma verder uitbreiden 
naar een periode van drie tot vier jaar, gericht 
op kwalificatie voor de schooleigen functiebe-
schrijvingen. Directieleden zijn in 2014 gestart 
met structurele, jaarlijks terugkerende, ‘flits’-
lesbezoeken, waarbij ‘good practice’ wordt te-
ruggekoppeld aan het gehele docententeam. 
De laatste jaren is het aantal docenten in oplei-
ding dat stage loopt in de school vergroot; per 
schooljaar doen circa 20 stagiaires op die ma-
nier ervaring op. De begeleiding door ervaren 
docenten draagt mede bij aan de professiona-
lisering van hen zelf. Een viertal docenten 
maakte gebruik van   de landelijke lerarenbeurs 
om een hogere bevoegdheid te behalen.
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Leerlingen per medewerker 
 

 
 
Landelijk beleid 
De landelijke ‘stille bezuinigingen’ in de peri-
ode 2007 – 2012 leidde er toe dat bijna 70% 
van de scholen in Nederland in de ‘rode cijfers’ 
kwam. Scholen In Nederland werden dan ook 
massaal gedwongen om te bezuinigen. Aange-
zien de materiële kosten en de kosten van be-
stuur en beheer slechts een beperkt deel uit 
maken van de lumpsum die scholen ontvangen, 
moest er dus op personeel bezuinigd worden. 
Het merendeel van het personeel bestaat uit 
docenten die les geven, leerlingen begeleiden 
en andere activiteiten verrichten ten behoeve 
van de leerlingen. Minder les geven of minder 
begeleiding is niet wenselijk. Veel scholen ko-
zen er voor de 10% tijd voor deskundigheid van 
docenten te halveren, zodat de vrij gekomen 
tijd les kon worden gegeven. Dat beperkt de 
formatie.  
Verder kozen scholen ervoor de klassen groter 
te maken, indien daartoe de mogelijkheid be-
stond (bij 17 leerlingen die een vak gekozen 
hebben blijft de groepsgrootte uiteraard 17, 
ook al stel je de splitsingsnorm op 32).  
 
Schoolbeleid 
De snelle leerlingenstijging met 25 % in vijf 
jaar tijd leidde de afgelopen jaren tot sterk 
achterblijvende bekostiging ten gevolge van 

de landelijke bekostigingssystematiek. Tegelij-
kertijd heeft onze school ook te maken heeft 
met een sterk nadelig bekostigingsstelsel ten 
opzichte van volkomen vergelijkbare scholen 
die bestuurlijk opgenomen zijn in zogenaamde 
‘brede scholengemeenschap-besturen’.  
Deze beide effecten scheelde onze school de 
afgelopen jaren bijna een miljoen bekostiging 
per jaar.  
Keer op keer aandacht vragen bij de VO-Raad 
en bij politici om deze onrechtvaardigheid weg 
te nemen, is tot nu toe zonder resultaat geble-
ven. Het heeft geen ‘politieke prioriteit’.  
 
De school heeft de 10% tijd voor deskundig-
heidsbevordering bij docenten gehandhaafd en 
minder tijd ter beschikking gesteld voor allerlei 
taken en via natuurlijk verloop bezuinigd op 
formatie van directie en onderwijsondersteu-
nend personeel. Docenten zijn hierdoor gemid-
deld een uur meer les gaan geven binnen de-
zelfde benoemingsomvang. Tevens zijn klassen 
vergroot en groepen gecombineerd, waar dat 
mogelijk was. Dankzij de leerlingenstijging be-
hoefden geen ontslagen te vallen. De conse-
quentie is dat het gemiddelde aantal leerlingen 
per docent en per medewerker gestegen is. Het 
beleid om de groei van het leerlingenaantal te 
stabiliseren (en daarmee geen last meer te 
hebben van achterlopende bekostiging) bood 
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2009-2010 1.477 91,42 16,16 129,77 11,38

2010-2011 1.531 93,30 16,41 132,23 11,58

2011-2012 1.586 89,76 17,67 127,79 12,41

2012-2013 1.731 94,17 18,38 130,76 13,24

2013-2014 1.796 96,43 18,62 132,18 13,59

2014-2015 1.823 96,47 18,90 132,34 13,78

2015-2016 1.868 97,27 19,20 133,66 13,98

2016-2017 1.858 100,60 18,47 136,49 13,61

2017-2018 1.803 92,51 19,49 129,43 13,93
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enige ruimte voor werkdruk verlagende 
maatregelen. 
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Ontwikkeling functiemix 
 

 
 
Landelijk beleid 
In het zogenaamde Convenant Leerkracht is in 
2007 vastgelegd dat de omvang van het aantal 
hogere functies voor docenten substantieel 
moet stijgen. Aanvankelijk met een tussendoel-
stelling in 2011 en een einddoelstelling in 2014. 
Tussentijds is landelijk door vakbonden, werk-
gevers en overheid geconcludeerd dat deze 
doelstellingen financieel onhaalbaar waren. Er 
bleken ook grote verschillen te bestaan tussen 
scholen omdat begin 21e eeuw scholen op 
grond van op dat moment geldende regelge-
ving verschillende keuzes hadden gemaakt 
voor hun eigen functiemix en men landelijk de 
uiteindelijke streefmix relateerde aan de feite-
lijke functiemix tijdens de startmeting. In 2014 
zijn de doelstellingen voor de functiemix gepro-
jecteerd voor 2020. Landelijk is een rekenmo-
del ontwikkeld door ministerie, werkgevers- en 
werknemersorganisaties om de financiële haal-
baarheid daarvan op schoolniveau bij benade-
ring te kunnen toetsen. Voor het Erasmus Col-
lege was 92% de uitkomst. 
 
Schoolbeleid 
Het Erasmus College heeft begin 21e eeuw ge-
kozen voor een ruimere LD-formatie uit over-
wegingen van onderwijskundig kwaliteitsbe-
leid in relatie tot personeelsbeleid. Tijdens de 
startmeting had het Erasmus College dan ook 
circa 15% hogere LD-formatie dan vergelijkbare 
scholen in scholengroep 3. Als gevolg van het 
gewijzigde landelijke beleid betekent dit dat de 
voor het Erasmus College geprojecteerde 
streefmix in 2020 ook hoger ligt. Vlak voor de 

zomer van 2014 is in een nieuwe cao afgespro-
ken dat 1egraads bevoegde docenten die voor 
meer dan 50% in het 1e graads-gebied werk-
zaam zijn, entreerecht hebben op een LD-func-
tie. Er is niet gekozen om docenten bewust on-
der de 50% te houden. Er is vastgehouden aan 
de indeling zoals wij die op onderwijskundige 
gronden beleidsmatig al jaren hanteren, mede 
uit overwegingen van personeelsbeleid. 
Op basis van projectie bij verschillende scena-
rio’s is doorgerekend of wij in staat zijn om in 
het najaar van 2014 de streefdoelstelling van 
(oorspronkelijk 2014) 2020 te realiseren met 
ingang van 2014-2015. 
 

De forse verschuiving in de 
functiemix vereiste dat de 
schooleigen functiebe-
schrijvingen LB en LC aan-
gepast werden en dat in-
terne bevorderingsproce-
dures LC en LD op elkaar af-
gestemd werden. Voor do-
centen die in aanmerking 
kwamen voor het zoge-

naamde LD-entreerecht functie werd een ‘ge-
trapte’ beoordelingsprocedure opgesteld, 
waarbij men zich in maximaal twee jaar defini-
tief moet kwalificeren voor de gehandhaafde 
LD functiebeschrijving. 
Met deze besluiten kan het al jaren bestaande 
uitgangspunt dat onderwijskundig- en perso-
neelsbeleid integraal verbonden moeten zijn, 
gecontinueerd worden. Effectief leidden de 
maatregelen eind 2014 tot 24 bevorderingen 
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LB 61,8% 61,2% 34,4% 29,9% 34,1% 38,1% 18,5% 17,0% 18,8% 8,1% 17,8% 32,7% 49,5%

LC 9,2% 10,0% 39,4% 42,4% 40,3% 38,3% 48,9% 51,0% 52,0% 61,6% 48,2% 39,3% 24,8%

LD 23,0% 23,0% 21,6% 26,0% 24,5% 22,6% 32,6% 32,4% 29,3% 30,3% 34,0% 27,8% 25,3%

LE 4,9% 5,2% 4,1% 1,1% 1,0% 1,0% - - - - - - -

overig 1,0% 0,6% 0,6% 0,6% - - - - - - - - -
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van LB naar LC, 16 ‘entreerecht’ bevorderin-
gen’  LC naar LD en in 2016 tot 5 bevorderingen 
van LB naar LC.  
In 2017 werden 4 docenten bevorderd van LB 
naar LC en vonden geen bevorderingen plaats 
naar LD. De stijging van het percentage in de LC 
schaal en de daling in de LB schaal is het effect 

van enerzijds reguliere bevorderingen naar LC 
en anderzijds van vertrek van in LB inge-
schaalde docenten door inkrimping van de for-
matie ten gevolge van de omslag van groei naar 
daling van het leerlingenaantal.   
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Ontwikkeling bevoegde lessen 
 

 
 
Landelijk beleid 
De laatste jaren is er landelijk in toenemende 
mate aandacht voor onbevoegde lessen in het 
onderwijs. De veronderstelling is dat er een 
verband bestaat tussen de bevoegdheid van de 
docent en de kwaliteit van de lessen. Die corre-
latie is er uiteraard, ook al biedt bevoegdheid 
geen garantie op bekwaamheid. 
 
Het begrip “bevoegde lessen” moet genuan-
ceerd. Bevoegde docenten voor de onder-
bouwklassen en de mavo, die bijvoorbeeld in 
het kader van een 1e graadstudie een aantal 
lessen geven in de bovenbouw, kunnen zeer 
bekwaam zijn om die lessen te geven ook al zijn 
zij formeel onbevoegd. 
 
Schoolbeleid 
Begin 21e eeuw is intern geformuleerd dat wij 
onderwijskundig- en personeelsbeleid meer in-
tegraal met elkaar willen verbinden. Al hetgeen 
dat wij onderwijskundig willen bereiken, zal 

door docenten 
en ondersteu-
nend personeel 

gerealiseerd 
moeten worden. 
Scholing, ont-

wikkeling, bekwaamheid, functiebeschrijvin-
gen, taakbeleid en uiteraard ook bevoegdheid 
spelen daarin een rol. Vanaf die tijd zijn wij sys-
tematisch gaan sturen op bevoegde lessen. Het 
bewust stimuleren en faciliteren van studie en 
het behalen van een hogere bevoegdheid naast 
benoemingsbeleid en indelingsbeleid van les-
sen heeft geleid tot een duidelijke stijging van 
het aandeel bevoegde lessen. Een 100%-score 
is onmogelijk en onwenselijk. Er zullen altijd 
docenten in opleiding zijn, docenten die voor 
een hogere bevoegdheid studeren zullen erva-
ring moeten opdoen en er zullen altijd kleine 
vacatures blijven die beter vervuld kunnen 
worden door een “onderbevoegde” docent 
dan door een zeer kleine parttimer die nauwe-
lijks binding met de school kan opbouwen en 
voor “slechtere” roosters zorgt. 
In 2016 en 2017 zien wij een stijging van de on-
bevoegde lessen. Dat heeft twee oorzaken:  
a. Er zijn meerdere jonge docenten benoemd 
die nog studerende zijn; 
b. Door een aantal langdurig ernstig zieke do-
centen in vakgebieden waar de markt klein is, 
zijn wij aangewezen op uitzendbureaus, waar 
veelal onbevoegde docenten werkzaam zijn. 
Het aandeel bevoegde lessen (bijna 90%) ligt 
overigens nog steeds ruim hoger dan regio-
naal (80%) en landelijk (85%).  
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bevoegde lessen 92,90% 93,10% 95,50% 95,30% 92,20% 95,10% 94,90% 91,00% 89,63%

onbevoegde lessen 5,10% 4,50% 3,40% 4,00% 5,70% 3,80% 3,10% 8,10% 8,67%

onderbevoegde lessen 2,00% 2,40% 1,20% 70,00% 1,10% 1,20% 2,01% 0,90% 1,70%
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Ontwikkeling examenresultaten 
 

 
 
Landelijk beleid 
Examenresultaten zijn steeds belangrijker ge-
maakt. De eisen zijn in de afgelopen jaren ook 
sterk aangescherpt. Eerst door de slaagnorm 
hoger te leggen, daarna door de vakken Neder-
lands, Engels en wiskunde een zwaardere rol te 
geven in de slaagnorm. Recente ontwikkeling 
was het opnemen van het cijfer voor het nieuw 
geïntroduceerde “rekenen” in de slaagnorm. 
De discrepantie tussen schoolexamencijfer en 
het centraal examencijfer  wordt niet meer 
meegenomen als beoordelingscriterium. De in-
spectie blijft dit nog wel monitoren.  
 
Schoolbeleid 
Vanaf de stichting van de school zijn de onder-
wijsdoelstellingen van de school veel breder 
dan het realiseren van een goed examenresul-
taat. Persoonsvorming, sociale ontwikkeling en 
vaardigheden die niet getoetst worden in lan-
delijke examens en wel belangrijk zijn om te 
kunnen functioneren in onze gecompliceerde 
democratische rechtstaat, zijn ook van groot 
belang. Het Erasmus richt zich dan ook uitdruk-
kelijk op meer dan ‘harde examenresultaten’. 
Tegelijkertijd realiseren wij ons dat de samen-
leving ons mede beoordeelt op basis van ‘rang-

lijstjes’ in de media en de soms zeer ongenuan-
ceerde conclusies die daaraan verbonden wor-
den. Wij hanteren daarom als beleid dat wij op 
en liefst boven het landelijk gemiddelde willen 
scoren. 
 
Het examenresultaat 
in 2017 lag in elk van 
de drie examenjaren 
lager dan we gewend 
zijn. Men name in de havo was het resultaat 
zeer teleurstellend. De oorzaak verklaren we  
door de combinatie van een zeer grote lichting 
examenkandidaten, effecten van wijzigingen in 
de landelijke zak-slaagregeling, tegenvallende 
resultaten van alsnog bevorderde ‘zomerscho-
lers’ en ernstige ziekte van een aantal docenten 
en overlijden van de afdelingscoördinator. We 
hebben in de onderwijsteams op leerling-, af-
delings- en vakniveau de resultaten geanaly-
seerd en vooralsnog geconcludeerd dat er 
sprake is geweest van een combinatie van fac-
toren. Begeleidingsactiviteiten zijn met name 
in de bovenbouw havo geïntensiveerd, reke-
nen is inmiddels geïntegreerd in de vakken wis-
kunde en economie, stoppen met de zomer-
school en de ingezette lessentabelwijziging 
biedt specifieke vakken meer ruimte.

 
  

mavo havo vwo

EC Land EC Land EC Land

2009 95% 95% 88% 89% 91% 91%

2010 90% 94% 89% 87% 94% 89%

2011 94% 94% 92% 85% 96% 89%

2012 96% 93% 87% 85% 88% 87%

2013 95% 93% 92% 85% 92% 92%

2014 91% 93% 94% 88% 95% 90%

2015 95% 94% 85% 88% 91% 92%

2016 94% 94% 91% 86% 91% 92%

2017 90% 80% 86%
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Ontwikkelingen en activiteiten 

 
We komen niet uit het ‘niets’: docententeam oktober 1980 

Inleiding
Alle activiteiten die in 2017 zijn ondernomen 
vloeien voort uit de hoofdcriteria die gehan-
teerd worden voor het besturen van het Eras-
mus College, uiteraard naast het voldoen aan 
de wettelijke voorschriften. 
a. De continuïteit moet gewaarborgd blijven; 
b. De identiteit moet gewaarborgd blijven en 

waar mogelijk versterkt; 
c. De kwaliteit van resultaten en processen 

moet gewaarborgd worden en versterkt 
waar mogelijk; 

d. Activiteiten en plannen moeten getoetst 
worden op realistische  uitvoerbaarheid; 

e. Betaalbaarheid op korte en lange termijn is 
voorwaarde. 

De identiteit en de kwaliteitsopvatting zijn be-
schreven in de missie en de visie, zoals opgeno-
men aan het begin van dit geïntegreerde jaar-
document. Onze activiteiten vloeien daaruit 
voort en een beperkte selectie daarvan is op-
genomen in dit bestuursverslag. De school 
komt niet uit het ‘niets’, we bouwen voort op 
hetgeen in vorige beleidsperiodes is gereali-
seerd. In het jaarverslag over 2015 is een eva-
luatie opgenomen van de hoofddoelstellingen 
uit de beleidsperiodes 2005 - 2010 en 2010 - 
2015; we herhalen dat hier daarom niet. In het 

voorjaar van 2016 is een nieuw Meerjarenbe-
leidsplan 2016 – 2020 vastgesteld na bespre-
king in alle geledingen van de school. De daarin 
geformuleerde ambitie voor 2020 is kort sa-
mengevat ‘op alle beleidsterreinen van beter 
naar best…’  
 
Leerlingenaantal 
Voor de ontwikkeling van het leerlingenaantal 
en toelichting daarbij wordt verwezen naar de 
paragraaf ontwikkeling leerlingenaantallen bij 
het hoofdstuk Kengetallen.  
 

Onderwijsbeleid curriculair 
In de afgelopen vijf à zes jaar zijn de nodige be-
leidsmaatregelen genomen om de kwaliteit 
van ons onderwijs verder te ontwikkelen. De 
onderwijskundige inrichting in de onderbouw 
is zodanig ingericht dat naast homogeen ge-
groepeerde klassen (gymnasium en EMC2) in 
de eerste klas dakpanklassen mavo/havo en 
havo/vwo bestaan, terwijl in het tweede en 
derde leerjaar de dakpanklassen havo/vwo zijn 
gehandhaafd.  
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Onderwijskundige inrichting van de eerste twee leerja-
ren 

Er zijn daardoor vier verschillende niveaus aan-
gebracht: mavo/havo, havo/vwo, gymnasium, 
Erasmus Master Class Tweejarig. Overstappen 
van leerlingen van het ene naar het andere ni-
veau - op basis van hun resultaten - zonder ver-
traging, is in de onderbouw daardoor verder 
ontwikkeld.  
Dat vereiste aanpassing van de organisatie, 
aanpassing van het curriculum, aanpassing van 
daltonopdrachten, aanpassing van overgangs-

normen, aanpassing van cijfer- en toetsbeleid 
en vele andere praktische zaken. Dat proces is 
inmiddels afgerond. We willen daarmee de 
kansen van leerlingen om een zo hoog mogelijk 
onderwijsniveau te bereiken zo goed mogelijk 
waarborgen. 
Hierna een selectie van onderwerpen waar de 
school in 2017 mee bezig was. 
 
Lessentabellen 
Op basis van doorstroomgegevens, wijziging 
van examenprogramma’s, landelijke ontwikke-
lingen, analyse van door docenten aangegeven 
aansluitingsknelpunten op vakniveau tussen 

onder- en bovenbouw en na intensieve ge-
sprekken met vaksecties, zijn na twee jaar 
voorbereiding een aantal belangrijke wijzigin-
gen doorgevoerd in de lessentabellen van de 
onderbouw met ingang van schooljaar 2016-
2017. De gefaseerde invoering vindt plaats ge-
durende drie schooljaren. Nederlands wordt 
versterkt in de mavo,  Duits is inmiddels inge-
voerd in het 1e leerjaar, techniek werd herver-
kaveld en ondergebracht bij de vakken natuur-
kunde, economie en handvaardigheid, rekenen 
wordt structureel ondergebracht bij enerzijds 
wiskunde en anderzijds economie, Natuur- en 
scheikunde worden versterkt, de verdeling van 
uren voor de creatieve vakken is aangepast om 
de doorlopende leerlijn te versterken, en er is 
op verzoek van vaksecties bij meerdere vakken 
horizontaal en verticaal herschikt in de verde-
ling van les- en daltonuren in het eerste tot en 
met het derde leerjaar. 
 
Leerlingenbegeleidingen Passend Onderwijs  
Aandacht en begeleiding, zowel op klasniveau 
als gericht op individuele leerlingen en op de 
vele ‘extra-curriculaire activiteitengroepen’ in 
de school, is al jaren een speerpunt in ons be-
leid met betrekking tot ‘de leerlingenbegelei-
ding’. De landelijke invoering van ‘Passend On-
derwijs’ voor leerlingen met specifieke beper-
kingen en voor leerlingen met uitzonderlijke ta-
lenten, was mede aanleiding om te bezien in 
hoeverre we nog verder kunnen differentiëren 
in onze leerlingenbegeleiding. Naar analogie 
van onze RT- en faalangstgroepjes, de eerder 
doorgevoerde rekenlessen “op maat” voor spe-
cifieke groepen leerlingen en vele excellentie-
groepen op een breed terrein, startten we in 
schooljaar 2016 – 2017 met een zevental klas- 
en/of leerlaagoverstijgende coachingsgroepen, 
variërend gericht op hoogbegaafden, taal en 
motivatie. De eerste ervaringen daarmee zijn 
positief.  
 
Het aantal VSV leerlingen was met 0,1 % (1 
leerling) opnieuw zeer gering. In de regio Haag-
landen ligt het gemiddelde op 2,7%.  
 
Rekentoetsen en zak-slaagregeling 
De landelijke invoering van de verplichte re-
kentoets en het aangekondigde opnemen van 

Onderwijskundige inrichting van vierde, vijfde en zesde 
leerjaar 
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de uitslag daarvan in de zak-slaagregeling, 
heeft geleid tot de beleidskeuze om rekenen in 
eerste instantie als apart vak in de onderbouw 
aan te bieden (ontbrekende kennis en gebrek-
kige vaardigheid ‘repareren’) en modulair in de 
bovenbouw op basis van diagnostische toets-
uitslagen. De als overhaast te typeren lande-
lijke invoering en de opeenvolgende telken-
male wijzigende instructies rond wisselende in-
voeringsdata en geldende criteria, hebben lan-
delijk veel kritiek opgeleverd. Wij delen de kri-
tiek, zowel organisatorisch, inhoudelijk als pro-
cedureel. Ons beleid is leerlingen hier niet te 
dupe van te laten worden. Elke leerling die het 
nodig blijkt te hebben, krijgt ‘reparatie-gele-
genheid’. Inmiddels hebben we een nieuwe 
lessentabel voorbereid waarin rekenen niet als 
apart vak, maar wel als apart onderdeel 
is/wordt ondergebracht bij de vakken wis- en 
natuurkunde en economie. De nieuwe minister 
voor onderwijs heeft op de valreep in decem-
ber 2017 besloten rekenen vooralsnog niet te 
laten meetellen bij de examenuitslag. Terecht.  
 
ICT en notebookklas 
Het beleidsuitgangspunt van de school is dat 
ICT een hulpmiddel is, dat nuttig gebruikt kan 
worden door leerlingen en docenten. Inzet van 
ICT is dus geen doel op zich, maar ondersteu-
nend voor het onderwijskundig proces. ICT-ge-
bruik in de lessen moet niet verworden tot ’30 
leerlingen die een leerboek achter glas’ bestu-
deren en nauwelijks  interactie meer hebben 
met medeleerlingen en docenten. De nadruk 
ligt op het integreren van ICT in de didactische 
daltonuitgangspunten van de school en op ver-
dere ontwikkeling van didactisch verantwoord 
gebruik door docenten. Er is dus bewust niet 
gekozen voor schoolbreed invoeren van I-pads, 
notebooks of laptops. Elk lokaal is voorzien van 
digiborden, er zijn in toenemende mate ‘lap-
topkarren’ die ingezet kunnen worden voor 
klassikale lessen en in de daltonstudieruimtes 
kunnen leerlingen volop gebruik maken van 
desktop computers. In schooljaar 2014 – 2015 
is een pilot gestart in (bewust) een 2e klas 
havo/vwo met notebooks. Op vrijwillige basis 
na uitgebreid overleg en informatie-uitwisse-
ling met leerlingen en hun ouders. Belangrijk-

ste doelstellingen zijn de didactiek in het ge-
bruik van ICT verder te ontwikkelen, ervaringen 
op docentniveau uit te wisselen en de rand-
voorwaarden voor technische stabiliteit verder 
te exploreren. Ouders, leerlingen en betref-
fende docenten zijn intensief betrokken bij tus-
sentijdse evaluaties. Op basis van de evaluatie 
is besloten ook in 2015 – 2016 hiermee door te 
gaan in een 3 h/v klas en zowel met een nieuwe 
laptopklas in 2e klas h/v als nu ook in 2 mavo te 
starten in 2016 - 2017, wederom op vrijwillige 
basis. Na schooljaar 2017 – 2018  vindt een 
nieuwe evaluatie plaats. 
In het kader van ons vervangingsplan van onze 
ICT voorzieningen, is besloten notebooks van 
deze ‘notebookklassen’ na drie à vier jaar ‘door 
te laten stromen’ – na revisie – naar de ‘laptop-
karren’ die docenten voor klassikaal gebruik ter 
beschikking staan. Daarmee worden de kosten 
voor ouders verlaagd en de capaciteit van het 
aantal laptopkarren verhoogd.  
Binnen de interne Erasmus Academie voor do-
centen zijn specifieke cursussen gegeven in het 
didactisch gebruik van digiborden. In de meer-
jarenbegroting is vervanging van de inmiddels 
vier à vijf jaar oude digiborden voorzien in 2017 
en 2018. In 2016 zijn meerdere nieuwe digibor-
den beoordeeld en docenten hebben de gele-
genheid gekregen te oefenen met een proefop-
stelling. In 2017 zijn op basis daarvan 25 
nieuwe digiborden geïnstalleerd. 
 
Zomerschool 
Na een gehonoreerde aanvraag om deel te 
kunnen nemen aan de landelijke pilot ’zomer-
school’ in 2015, organiseerden we ook in de 
eerste twee weken van de zomervakantie 2017 
voor de derde keer een zomerschool. Specifiek 
gericht op leerlingen van 4 havo, omdat juist 
deze ‘doelgroep’ – zowel bij ons op school als 
landelijk – het hoogste zittenblijverspercen-
tage geldt. In samenwerking met landelijk bu-
reau BMC verliep het project organisatorisch 
en inhoudelijk goed. Er werd hard gewerkt. 
Leerlingen van het Alfrink College – ook uit Zoe-
termeer - werden uit efficiencyoverwegingen 
ook in onze ‘organisatie’ van de zomerschool 
opgenomen. De samenwerking verliep prima. 
Het aantal deelnemende leerlingen was in 
2016 ongeveer de helft van dat in 2015 en in 
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2017 een kwart, voornamelijk veroorzaakt 
door minder ‘reguliere’ zittenblijvers. Van de 
leerlingen die in 2015, 2016 en 2017 door de 
zomerschool alsnog bevorderd werden, 
slaagde gemiddeld iets minder dan 50%. Dat 
‘drukte’ ons totale slaagpercentage in 5 havo 
met gemiddeld ca. 6%. We hebben – conform 
afspraak met de MR over evaluatie na drie lich-
tingen ‘zomerschool’ - besloten in 2018 niet 
opnieuw mee te doen aan de zomerschool.  
 
5-jarig vwo 
Onze aanvraag bij het Ministerie van OC&W 
om deel te nemen aan een pilot ’5-jarig vwo’ 
werd in 2016 gehonoreerd. Voorbereidingen 
werden gestart om ons specifieke invullingplan 
nader uit te werken in een programma waarbij 
een beperkt aantal excellerende leerlingen 
leerjaar 3 en 4 zouden gaan combineren in 
schooljaar 2018 – 2019. Daarna aangekondigde 
wijzigingen in de wet op de onderwijstijd en de 
constatering dat invoering zonder extra bekos-
tiging niet realistisch was, deed ons in 2017 be-
sluiten af te zien van verdere deelname aan de 
pilot.  
 
 

Taaldorpen 

Na de start met een ‘Taaldorp Frans” zes jaar 
geleden, worden inmiddels voor elk van de drie 
moderne vreemde talen elk jaar “Taaldorpen” 
georganiseerd. Met behulp van native spea-
kers, docenten en excellente leerlingen uit de 
bovenbouw, wordt een ‘levensechte’ omge-
ving gerealiseerd, waarin leerlingen uit de on-
derbouw zich in de vreemde taal verstaanbaar 
moeten maken en moeten redden in allerlei 
praktische situaties.  Ook in 2017 vonden deze 
‘Taaldorpen’ plaats.  
 
Social media, radicalisering, afval, pesten, 
burgerschap… 
De samenleving maakt zich zorgen over ont-
wikkelingen in de maatschappij en heeft de nei-
ging de oplossing te zoeken in ‘het onderwijs’. 
Scholen worden veel meer dan in verleden ge-
acht hun leerlingen te waarschuwen voor aller-
lei verlokkingen en verleidingen in de maat-
schappij, ze bewust te maken van allerlei ri-
sico’s die ze lopen en ze mede op te voeden tot 

democratische burgers die rekening houden 
met hun medemensen - in binnen- en buiten-
land -  en ze bij te laten dragen aan het beter 
omgaan met het milieu. De school kan niet alles 
doen op deze terreinen, want de leerlingen 
moeten ook beter leren spellen, beter leren re-
kenen, hogere cijfers halen op hun eindexa-
men, beter hun best doen om zo hoog moge-
lijke opleidingen af te ronden en minder te blij-
ven zitten… 
We doen echter ons best om onze leerlingen 
‘meer mee te geven dan hun diploma’, dus ook 
op deze terreinen zoeken en vinden we moge-
lijkheden om een bijdrage te leveren. Een se-
lectie. 
 
(Cyber-)pesten 
Alle leerlingen van 
de eerste klassen 
bezochten ook dit 
jaar de interactieve 
voorstelling “Shame 
& Share” van thea-
tergroep “Het Thea-
terhart”. In deze 
voorstelling worden realistische situaties uit de 
sociale media (en de ‘fysieke’ wereld) nage-
speeld, waarbij leerlingen in die situatie wor-
den geplaatst. Daarna vindt dialoog plaats over 
de effecten van het gebruik van sociale media 
op anderen en op je zelf. Voor ouders van de 
leerlingen werd dezelfde voorstelling gespeeld.  
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Joods weeshuis 

Al meer dan 10 jaar heeft een 3e klas havo/vwo 
het Joods Weeshuis in Leiden geadopteerd, 
waarbij de verschrikkingen van de deportatie 
van Joodse kinderen in de Tweede Wereldoor-
log als uitingsvorm van antisemitisme, in les-
verband aan de orde komen, inclusief bezoek 
van een gastspreker. De oorzaken en achter-
gronden worden gerelateerd aan het politieke 
klimaat waarin dit kon ontstaan. 
 
Milieu 
Afval 

Theatergroep “De Afvalbutlers” bezocht op-
nieuw met hun rijdende mini-theaterbus het 
Erasmus en confronteerde leerlingen van alle 
eerste klassen met het verzamelde zwerfafval 
rond de school. Vervolgens werd de invloed 
daarvan op het milieu en op het welbevinden 
van mensen op hilarische manier zichtbaar ge-
maakt en gekoppeld aan eigen gedrag van 
leerlingen.  

Alle leerlingen, van klas 1 t/m 6, worden een 
aantal dagen per jaar ingeroosterd voor ‘cor-
vee’ in en om de school na de pauzes. Niet als 
‘straf’, maar om bij te dragen aan bewustwor-
ding van ‘afvalgedrag’ 

Zonnepanelen 

In oktober 2016 werden 753 in de zomervakan-
tie geplaatste zonnepanelen op het dak van de 
school in gebruik genomen. De opbrengsten 
daarvan – en de besparingen aan energie, be-
perking van CO2 uitstoot e.d. – worden zicht-
baar gemaakt op een monitor in het atrium van 
de school, naast de monitor met de dagelijkse 
roosterwijzigingen. 

Tuinproject 

Tijdens de Ludieke Week van de school startte 
vorig jaar als een van de ca. 30 projecten, een 
groep leerlingen met de aanleg van een 
‘ecotuin’ – een bestrijdingsmiddelen-vrije-tuin 
- binnen het campusterrein van de school. 
Planten en struiken zijn uitgezocht die aantrek-
kelijk zijn voor bijen, vlinders en vogels. Inmid-
dels zijn ook vleermuizen ‘gespot’. Mede mo-
gelijk gemaakt door een bijdrage in natura van 
“Bijen in de buurt”, een project dat gesteund 

wordt door Fonds 1818. Het project werd in 
2017 voortgezet met onderhoud en uitbreiding 

van de tuin en voorlichting door gastsprekers 
op meerdere locaties in Zoetermeer. 
 
Burgerschap 
Het Erasmus heeft vanaf de oprichting het vak 
KGML (Kennis van het Geestelijk en Maat-
schappelijk Leven) c.q. Wereldoriëntatie op de 
lessentabel staan. Vanuit de grondslag van de 
samenwerkingsschool wordt hierin structureel 
aandacht besteed aan verschillende levensbe-
schouwingen en aan de grondslagen van de 
rechtsstaat. Excursies aan de rechtbank, de 
Tweede Kamer, de Gemeenteraad en Pro-
Demos maken onderdeel uit van het pro-
gramma. Op initiatief van de vaksectie Maat-
schappijleer werd een project uitgevoerd 
waarin leerlingen een politieke partij opricht-
ten, een programma met ‘schoolactiepunten’ 
opstelden en een verkiezingscampagne uit-
voerden.  In de EMC2 klassen is Filosofie mede 
op het programma geplaatst om ‘zindelijk’ te 
leren argumenteren. De school heeft er bewust 
voor gekozen om het vak Maatschappijweten-
schappen in de bovenbouw van het havo en 
vwo als examenvak aan te bieden, evenals het 
vak maatschappijleer in de mavo.  

Ontmoeting 

De vele extra-curriculaire activiteiten - veelal 
ook klas-, niveau- en leerlaag-overstijgend - 
dragen bij aan ‘ontmoeting’, waardering en 
respect voor elkaar en daarmee aan sociaal ge-
drag dat past binnen een democratische pluri-
forme maatschappij.  
 

Het eerste bloeiseizoen van de in 2016 aangelegde 
bestrijdingsmiddelen-vrije ecotuin 
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Onderwijs extra-curriculair 
Vanuit het statutaire uitgangspunt om in ons 
onderwijs ook de persoonsvorming van leer-
lingen te bevorderen, heeft de school in de 
loop der jaren beleid ontwikkeld waarin een 
grote rol is weggelegd voor ‘extra-curriculaire 
activiteiten’ tijdens de schoolcarrière. Dat zijn 
activiteiten waarin leerlingen bezig zijn met - 
veelal leerlaag- en onderwijsniveau overstij-
gende - projecten, waarin zij samen iets tot 
stand brengen, samen plezier beleven en vaar-
digheden opdoen die binnen de ‘gewone’ les-

sentabel nauwelijks te realiseren zijn. Veel van 
deze activiteiten vinden dan ook ‘na schooltijd’ 
plaats of zijn vervangend voor lessen. Perso-
neels-, organisatie-, huisvestings-, facilitair- en 
financieel beleid zijn afgestemd op het kunnen 
realiseren en begeleiden van deze activiteiten. 
Veel van deze extra-curriculaire activiteiten 
bieden leerlingen tevens de gelegenheid te ex-
celleren. Het sociale klimaat in de school wordt 
in sterke mate bevorderd door deze activitei-
ten. 
Hierna een selectie van deze activiteiten uit 
2017.  

Eerste klas theater  

In samenwerking met het NME kregen de eer-
ste klassen weer de gelegenheid om deel te ne-
men aan de improvisatiegroepen ‘1e klas to-
neel’. Ongeveer een kwart van deze leerlingen 
deed mee en de drie groepen voerden elk een 
voorstelling op voor publiek in de Kleine Zaal 
van de school.  

Tweede klas theater 

Tijdens de negende  editie van het Zoetermeers 
Thrillerfestival deed het Erasmus wederom 
mee met een theaterproductie. Bijna 50 leer-
lingen – voornamelijk uit 2e klassen – voerden 

zes keer een voorstelling op, o.a. tijdens de 
gala-avond in de grote theaterzaal van het 
Erasmus College voor genodigden van het Zoe-
termeers Thrillerfestival uit de culturele we-
reld, het bedrijfsleven en het openbaar be-
stuur. 

Derde klas theater 

‘Het 3e klas improvisatietoneel’ , begonnen in 
de jaren -80 van de 20e eeuw, kon rekenen op 
deelname van bijna 100 leerlingen, waarvan ca. 
60 als acteur en 40 bij muziek, grime, decor, 
techniek, video, productie, kostuums e.d.   Dit 
leidde tot drie avondvoorstellingen en uitver-
kochte zalen voor de voorstelling “Gestoord”.  

Vierde en vijfde klas theater 

Ruim 100 leerlingen uit 4 havo en 5 vwo (on-
dersteund door zo’n 50 vrijwilligers voor aller-
lei ondersteunende disciplines) deden mee aan 
‘het Groot Erasmus Toneel’. Zij speelden vijf 
avondvoorstellingen en twee middagvoorstel-
lingen van de productie “Commedia della 
Morte”. Ongeveer 2.500 bezoekers zagen de 
voorstellingen. Geluid, licht, decor, kleding, re-
kwisieten, catering, marketing en communica-
tie bij al deze theatrale producties werd onder 
leiding van medewerkers door leerlingen en 
vrijwilligers verzorgd. De permanente Techni-
sche Commissie van leerlingen verrichtte weer 
wonderen. De videocommissie zorgde voor 
hoogstaande videoanimaties en registratie van 
alle activiteiten. 

Kleinere theaterproducties 

In de EMC2 en gymnasiumklassen werden 
kleine zelfstandige theaterproducties gemaakt 
binnen de kaders van het lesprogramma. Tot 
het programma van de Ludieke Week in mei 
voor 1e en 2e klassers behoorden o.a. vijf thea-
ter-gerelateerde projecten. 
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Muziek 

Bij alle genoemde theaterproducties werd live 
muziek ten gehore gebracht door leerlingen.  
Tijdens feestavonden op school verzorgden 
leerlingenbandjes en leerling-dj’s de muziek. 
 

Kerstconcerten 

 
Grand Finale Kerstconcert 

De ‘Kerstviering’ is  sinds de jaren -70 ontwik-
keld tot een muzikale gebeurtenis die wijd en 
zijd bekend staat als ‘hét Kerstconcert’. Ruim 
2.000 leerlingen, oud-leerlingen en ouders be-
zochten de vier concerten, waaraan ruim 200 
leerlingen een bijdrage leverden.  

Praktijkexamen muziek 

Het praktijkexamen van de leerlingen met mu-
ziek als examenvak, is steeds meer een ‘pu-
blieke avondvoorstelling’ geworden.  

X-factory 

Onderbouwleerlingen kunnen zich opgeven 
voor de X-factory, waarin het leren bespelen 
van een instrument en zang centraal staat. 
Doelstelling is ‘optreden met een bandje voor 
publiek’.  
 

Muziek Ludieke Week 

Tijdens de Ludieke Week wordt o.a. een vier-
daags ‘bandjesproject’ georganiseerd, leidend 
tot een optreden in de kleine theaterzaal op de 
Open Avond.  

Muziekrepetities 

Repetities en voorbereiding van de muzikale 
producties vinden voornamelijk na schooltijd 
op avonden en in weekends plaats, deels in de 
muzieklokalen en muziekstudio van de school 
en deels in de Kleine of de Grote Theaterzaal in 
het gebouw. De begeleiding is in handen van de 
vier muziekdocenten. 

Erasmus Classique 

In  januari   2017  werd  voor het eerst  “Eras-
mus Classique”   georganiseerd.  Een kleinscha-
lige muziekavond in het teken van  het spelen 
(en zingen) van klassieke  muziek.  Uitgevoerd 
door leerlingen met medewerking van enkele 
oud-leerlingen die  zijn doorgegaan in de klas-
sieke muziekwereld.  De reacties waren zeer 
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positief en besloten werden  deze avond vol-
gend jaar te continueren. 

Vrienden van Erasmus Live 
Sinds 17 jaar wordt elk jaar “Vrienden van Eras-
mus Live” gehouden. Live muziek van bandjes, 
zangers en musici met muziek vanaf ongeveer 

de jaren -60. Deelnemers: leerlingen, oud-leer-
lingen, medewerkers, ouders en ‘andere vrien-
den’ die komen aanwaaien. Ongeveer 40 op-
tredens gedurende een avond in festivalsfeer 
(zonder stoelen….). In 2016 en in 2017 ver-
plaatst van voorjaar naar oktober omdat het 
‘schoolrooster van werkzaamheden en activi-
teiten’ dan ‘minder vol’ is en examenkandida-
ten en ‘de organisatie’ dan minder belast zijn. 
Een avond waarop vele ‘cross-overs’ plaats vin-
den, zowel muzikaal inhoudelijk als tussen ver-
schillende ‘soorten’ deelnemers. Leuk ook om 
bekende oud-leerlingen uit de professionele 
muziekwereld te zien (en te horen) aanschui-
ven.  

Kunstklas 

Voor leerlingen uit de onderbouw met belang-
stelling en talent voor beeldende kunst is sinds 
2013 – 2014 gelegenheid om deel te nemen 

aan de ‘Kunstklas’, een ‘naschoolse’ activiteit, 
geïnitieerd door de sectie Beeldende Vakken, 
waarin men verschillende beeldende kunst-
technieken verkent, op bezoek gaat bij prakti-
serende kunstenaars en gezamenlijk een kunst-
museum bezoekt. Bijna 40 leerlingen uit de 
leerjaren 1 t/m 3 maakten hier in 2017 gebruik 
van onder leiding van docenten beeldende vak-
ken.  

Posters ontwerpen 

Bij vrijwel alle evenementen op school worden 
posters gemaakt door leerlingen en voor het 
Groot Toneel wordt jaarlijks een daltonop-
dracht gegeven een poster te ontwerpen die 
past bij die voorstelling.  

Decorbouw 

Vele decorstukken bij theaterproducties wor-
den mede gemaakt door leerlingen. 
 

De Tentoonstelling 

Ook dit jaar werd “De Tentoonstelling” in de  
grote theaterzaal van het Erasmus georgani-
seerd door docenten Tekenen en Handvaardig-
heid. Leerlingenwerk van klassen 1 t/m 6 werd 
in een professionele expositieopstelling ge-
toond; leerlingrondleiders gaven medeleer-
lingen, ouders en andere belangstellenden des-
kundige en enthousiaste toelichting.  
 

Kunstexcursies 

Door de vaksecties Tekenen, Handvaardigheid 
en CKV werden ca. 20 excursies georganiseerd 
naar musea, theatervoorstellingen en kunste-

Vrienden van Erasmus Live 
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naars. Er werd samengewerkt met externe cul-
turele instellingen als bibliotheek, CKC , Stads-
theater en Stadsmuseum, o.a. door middel van 
workshops. 

Gaudibanken maken 

Binnen de Ludieke Week is het ontwerpen en 
maken van een ‘Gaudibank’ voor het schoolter-
rein een doorlopend meerjarenproject.  

 

Film 

Leerlingen namen in 2017 ook weer deel aan 
de nationale filmwedstrijd voor scholieren. Er 
werden weer twee prijzen gewonnen.  
 
 

 
 
 

 
Dans onderdeel in vele muziek- en theaterproducties 

   Podiumervaring opdoen, ook tijdens vier Kerstconcerten 
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Sport 
      

 
Op vier middagen in de week zijn er voor be-
langstellenden uit alle klassen sportieve activi-
teiten ‘na schooltijd’. Hierin vinden ook voor-
bereidingen plaats voor de vele toernooien 
waaraan schoolteams lokaal, regionaal en na-

tionaal meedoen, zoals ‘Olympic Moves’ in Am-
sterdam, waar wederom de nodige prijzen wer-
den gewonnen. 
In vrijwel alle werkweken en buitenlandse rei-
zen zijn sportonderdelen opgenomen.

 

               
…Sportonderdelen werkweek Texel     …en surfles in Zeeland 
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…mountainbike in de omgeving van Barcelona 

    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

…Jumping in to the water in Wales 

…samenwerken tijdens deze werkweek in de Ardennen 

…wildwatervaren in werkweek Ameland 
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De run-bike-run voor alle 3e klas leerlingen is inmiddels ’standaard’ onderdeel van het sportpro-
gramma, naast de ‘reguliere’ sporttoernooien. 

Ludieke Week 

Tijdens de Ludieke Week konden ca. 650 leer-
lingen van leerjaar 1 en 2 weer deelnemen aan 
ca. 30 projecten, waarin de nadruk ligt op ta-
lent- en vaardigheidsontwikkeling op een groot 
aantal terreinen en waarbij deels experts van 
buiten worden ingezet. In dezelfde week zijn 
bijna 350 leerlingen op zeven verschillende be-
stemmingen met werkweek geweest in alle uit-
hoeken van Nederland. Educatieve onderdelen 
worden afgewisseld met sociaal-recreatieve 
activiteiten. Ontmoeting en anticiperen op so-

ciale groepsvorming in de navolgende ‘pakket-
klassen’ in het volgende leerjaar zijn neven-
doelstelling van de werkweken. Ongeveer 300 
leerlingen uit 4 havo en 5 vwo bezochten zes 
verschillende bestemmingen in het buitenland, 
waarbij per reis verschillende accenten worden 
gelegd qua programmering. De 4 vwo leer-
lingen bezochten universiteitssteden in het ka-
der van voorbereiding op vakken- en studie-
keuze. 
 

 

    
Voor het Colosseum…                     theaterpubliek in Rome…        
 
 
 
 
 
 
Een project uit de Ludieke Week - djembé spelen - op 

de campus van de school, in het buitentheatertje 
                    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Project grimeren                                                                             
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(Excellentie-)Projecten en excursies van mavo en EMC2 tot gymnasium 
 
In de mavo werd het excellentieproject ‘onder-
nemen’ herhaald en werd Anglia voor de 
tweede maal aangeboden, een gerichte extra 
cursus Engels, afgesloten met een examen dat 
internationaal geldig is.  
Bijna 100 leerlingen namen deel aan de inter-
nationaal opgezette wiskunde-kangoeroe-
wedstrijd. In de Erasmus Master Class werd het 
succesproject ‘Ontwerp een duurzame stad’ 
gecontinueerd, waarbij o.a. maquettes en fly-
ers ontworpen worden en presentatie aan een 
deskundige externe jury de afsluiting vormt, 
onder toeziend oog van ouders, vrienden en 
medewerkers. Een scala aan andere projecten 
gedurende het schooljaar bood verschillende 
groepen leerlingen gelegenheid om kennis en 
vaardigheden op te doen. De “Klassieke Mid-
dag”, waarbij de gymnasiasten in de huid krui-
pen van de bewoners uit de Klassieke Oudheid, 
maakt daar onderdeel van uit.  
Leerlingen bezochten musea, kunstenaars, de 
Tweede Kamer, Trier, Naturalis, de Rotter-
damse havens, de rechtbank, deden bodemon-
derzoek, ‘Shell generation discover’  en nog 
veel meer. 

Het in 2015 gestarte project ‘China’ werd met 
ingang van 2017/2018 uitgebreid naar een 
driejarige cursus, wederom in samenwerking 
met de Chinese School Delft. Er doen ruim 35 
leerlingen aan mee, afkomstig van klassen 1 
t/m 6.  
 

Op initiatief van de vaksectie Nederlands werd 
voor het derde opeenvolgende jaar het “Het 
Groot Erasmus Dictee” georganiseerd: deel-
name van leerlingen, ouders en medewerkers.  
 

Leerlingencommissies  
Leerlingencommissies zijn er in soorten en ma-
ten in de school, ook al worden ze niet allemaal 
‘commissies’ genoemd. Het leerlingenparle-
ment behartigt belangen van leerlingen en 
denkt mee over verbeteringen.  Zij koppelden 
hun activiteiten dit jaar meer aan de leerlingen-
geleding van de MR. De Feestcommissie regelt 
‘alles’ rondom feesten en partijen in de school, 
inclusief het creatieve Sinterklaasfeest. 

  
 

         
 
De Technische Commissie is onmisbaar bij alle 
theater-, muziek- en andere activiteiten waarbij 
licht, geluid en techniek onmisbaar zijn. De video-
commissie registreert evenementen, edit de re-
sultaten in de eigen studio en presenteert video-
producties. Erasmus TV filmt activiteiten, gaat op 
jacht naar schoolnieuws en interviewt medewer-
kers en leerlingen en treedt op als interne televi-
siezender.  
                                                                                                                               
 

Erasmus TV, zie: https://www.youtube.com/user/erastv 
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Horizontale en verticale verantwoording 
 
Stakeholders en tevredenheid 
 
De belangrijkste stakeholders van de school 
zijn leerlingen, ouders, docenten en overige 
medewerkers. De grote belangstelling voor de 
school, de grote participatie van leerlingen bij 
de vele extra-curriculaire activiteiten, het mas-
sale bezoek aan voorlichtings- en informatiebij-
eenkomsten en culturele voorstellingen van 
ouders en oud-leerlingen, hoge waardering van 
leerlingen in de landelijke LAKS enquête  en 
ruime tevredenheid van medewerkers (perso-
neelsenquête gehouden in het kader van arbo-
beleid), duiden er op dat deze belangrijkste sta-
keholders in belangrijke mate tevreden zijn 
met het gevoerde beleid.  
 
De leerlingenraad maakte zich via de leerlin-
gengeleding van de MR hard voor meer zitgele-
genheid buiten de school. Dat leidde tot de 
aanschaf van 18 picknickbanken. Regelmatige 
onderbrekingen in de bereikbaarheid van Wifi 
in de school, leidde tot de beslissing om in de 
zomervakantie het aantal zenders in de school 
vergroten. Klachten over de schoonheid van 
leerlingentoiletten na pauzes leidde tot een  
extra ronde van de schoonmaakploeg na de 
pauze. 
 
In heel Nederland worden klachten van docen-
ten gehoord over werkdruk en grote klassen. 
Dat geldt ook in onze school en daar werd ook 
in 2017 over gesproken tussen directie en 
PGMR. Op de landelijke bekostiging die daar 
aan ten grondslag ligt, kunnen we geen invloed 
uitoefenen. Dat geldt wel voor het vermijden 
van administratieve rompslomp, regelen van 
ondersteuning door onderwijsondersteunend 
personeel en organisatorische aanpassingen in 
het jaarrooster van werkzaamheden. Op die 
terreinen werden waar mogelijk kleinere ingre-
pen gedaan om de ervaren werkdruk te ver-
minderen.  
 
 
 

 
Oudervereniging en vrijwilligers 
 
De actieve Oudervereniging en de vele zeer ac-
tieve leerlingencommissies zijn direct betrok-
ken bij allerlei activiteiten en hebben daar di-
rect en veel informeel contact met medewer-
kers van de school, docenten, ondersteuners, 
directieleden en directeur-bestuurder. Knel-
punten of verbetersuggesties worden mede 
daardoor zonder al te veel formaliteiten direct 
opgepakt en verwerkt. In 2017 was de Ouder-
vereniging actief betrokken bij ouderavonden, 
Open Huis, diploma-uitreikingen, organiseerde 
men een Ludieke Week project, participeerde 
men actief in de samenstelling van het Jaar-
boek voor alle examenkandidaten, konden we 
weer een beroep doen op het Solidariteits-
fonds voor leerlingen om toch te kunnen deel-
nemen aan allerlei activiteiten en hield men 
een themabijeenkomst over cyberpesten tij-
dens de jaarvergadering.  
De school kon wederom bij allerlei activiteiten 
(toneelkleding, bibliotheek, Ludieke Week, 
Kerstviering, Theatervoorstellingen, Literair 
Concours, Open Huis, diploma-uitreikingen, 
surveillance, taaldorpen Frans, Duits en Engels 
e.d.) rekenen op de inzet van ongeveer 100 vrij-
willigers, waaronder ouders en veel oud-leer-
lingen.  

MR, Raad van Toezicht en onderwijsinspectie 
Daarnaast zijn Medezeggenschapsraad, Raad 
van Toezicht en de onderwijsinspectie uiter-
aard stakeholders waaraan het schoolbestuur 
verantwoording aflegt voor het gevoerde be-

Diploma’s tekenen… 
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leid en de resultaten, en positief-kritische in-
breng ‘meeneemt’ in de beleidsvorming. Het 
overleg met de MR verliep constructief. Er 
werd veel aandacht besteed aan allerlei proto-
collen en reglementen naar aanleiding van de 
revisie van het Leerlingenstatuut. Voor de vele 
behandelde onderwerpen wordt verwezen 
naar het jaarverslag van de MR. De vergaderin-
gen van de Raad van Toezicht richtten zich 
enerzijds op de reguliere toezichttaken en an-
derzijds op thema’s die actueel zijn. Voor een 
overzicht van onderwerpen wordt verwezen 
naar het jaarverslag van de Raad van Toezicht. 
De contacten met de inspectie verliepen plezie-
rig en de inspectie had geen aanleiding tot bij-
zondere opmerkingen. De school ‘scoort’ op 
alle terreinen ‘groen’. 
 
Nederlandse Dalton Vereniging  
De school werd in maart 2016 conform de vier-
jarencyclus gevisiteerd door de commissie van 
de Nederlandse Dalton Vereniging, hetgeen 
leidde tot een reguliere verlenging van het dal-
tonpredicaat voor de komende vier jaar. Tij-
dens de landelijke evaluatie van alle dat jaar 
uitgevoerde visitaties op de Nederlandse scho-
len, kwam o.a. naar voren dat uitwisseling van 
‘good practice’ een wezenlijk onderdeel uit-
maakt van de ‘opbrengsten’ van de visitaties 
voor leden van de visitatieteams en de betrok-
kenen op de gevisiteerde scholen. Dat was  
mede aanleiding voor de dalton coördinatoren 
van de zeven daltonscholen voor VO in Zuid-
West Nederland om een gezamenlijke studie-
dag te organiseren in het voorjaar van 2017 in 
het Erasmus. 
Een inspirerende starttoespraak van neuropsy-
choloog en hoogleraar Sitskorn, daarna zo’n 30 
workshops over (dalton-) thema’s in het och-
tendprogramma en na de lunch uitwisseling op 
vaksectie- en specialistenniveau. De evaluatie 

op basis van de bijna 700 deelnemers leidde tot 
een (zeer) positief oordeel. Besloten werd een 
dergelijke studiedag elke twee jaar te organise-
ren. 
De school participeerde verder actief binnen de 
Nederlandse Dalton Vereniging bij het verder 
ontwikkelen van de onderlinge scholenvisita-
ties, mede in het kader van horizontale verant-
woording, en het bijstellen van het landelijke 
dalton visitatiekader. In het landelijke overleg 
van schoolleiders van daltonscholen werd veel 
informatie uitgewisseld over landelijke onder-
wijsontwikkelingen in relatie tot ons daltonon-
derwijs. 

Scholen en besturen Zoetermeer 

Alle basisscholen in Zoetermeer en directe om-
geving waar onze eerste klas leerlingen van-
daan komen, werden bezocht door de mento-
ren, enerzijds ten behoeve van praktische in-
formatie-uitwisseling over leerlingen, ander-
zijds om wederzijds feedback te geven. Tijdens 
de jaarlijkse lokale ‘warme overdracht’ tussen 
PO en VO werd op mentoren- en afdelingslei-
dingniveau ook geëvalueerd. 
In het Bestuurlijk Overleg Zoetermeer werd fre-
quent informatie en kennis gedeeld tussen VO, 
PO en MBO, mede om de aansluiting zo opti-
maal mogelijk te laten verlopen.  
In 2017 werd met de Gemeente Zoetermeer en 
andere instellingen die betrokken zijn bij 
‘jeugd’ gesproken over de contouren voor een 
nieuwe Lokale Educatieve Agenda. 
Gemeenschappelijk overleg van de besturen 
vond plaats met politie en Burgemeester over 
veiligheid en jeugd en de rol van het onderwijs 
en Gemeentebestuur daarbij.  
Veel basisschool leerlingen namen deel aan de 
onder auspiciën van het Nederlands Thrillerfes-
tival mede door het Erasmus College georgani-
seerde schrijfwedstrijd ‘spannende verhalen’. 
Sinds jaar en dag wordt de studiekeuze-en be-
roepenvoorlichting voor (pre-)examenkandida-
ten mede ondersteund door studie- en beroe-
penmarkten. De organisatie is in handen van de 
decanen van alle Zoetermeerse scholen. Verte-
genwoordigers van universiteiten, hogescho-
len en MBO zijn dan zeer breed vertegenwoor-
digd.  
 

 .. in de Grote Zaal 



Jaarverslag Erasmus College 2017 
 

 

37 

Overige stakeholders 
Op regionaal en landelijk niveau werd geparti-
cipeerd in kenniskringen op onderwijskundig 
en personeelsgebied en werden gemeenschap-
pelijke thema’s behandeld, ter bevordering van 
de kwaliteit van de deelnemende scholen. 
Semper Movens, Eerste Werkgevers coöpera-
tie en regio VO-Raad kunnen hierbij genoemd 
worden.  
Met name in het Regionaal Samenwerkingsver-
band (Regsam) wordt horizontaal verantwoor-
den gekoppeld aan gezamenlijke afspraken 
over zorg aan leerlingen; dat gebeurt in nauwe 
samenwerking met de Gemeente Zoetermeer. 
Voorbereidingen voor een nieuw Zoetermeers 
Ondersteuningsplan Zorg vonden plaats, er 
werd gesproken over huisvestingsproblema-
tiek voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen, 
toename van leerlingen in het speciaal onder-
wijs en over beschikbare gelden voor breedte-
ondersteuning op de scholen.  
De school werkt bij allerlei maatschappelijke 
projecten (bv. maatschappelijke stages) en cul-
turele activiteiten samen met het lokale be-
drijfsleven en de lokale culturele instellingen 
en stelt het schoolgebouw met faciliteiten inci-
denteel beschikbaar voor Zoetermeer-brede 
algemeen nut dienende activiteiten en confe-
renties, zoals de Gala avond van het Neder-
landse Thrillerfestival en de Meerpunt Confe-
rentie over aspecten van Passend Onderwijs. 
De leden van de lokale Rotaryclubs stelden we-
derom hun verschillende beroepsdeskundighe-
den ter beschikking van onze bovenbouwleer-
lingen in het kader van hun oriëntatie op studie 
en beroep. Wij beschouwen dat soort gelegen-
heden als evenzovele gelegenheden van hori-
zontale verantwoording, mede door leerlingen 
daar actief in te zetten en te laten zien wat zij 
organisatorisch en ‘cultureel’ in huis hebben. 
 

Vensters voor Verantwoording en Governan-
cecode 
 
De school publiceert op de door de brancheor-
ganisatie VO Raad geïnitieerde website ‘Ven-
sters voor Verantwoording’ alle relevante 
schoolinformatie (zie www.venstersvo.nl). De 
school houdt zich aan de (nieuwe) Governance 
Code van de VO Raad (2015) en is tot in 2017 in 

MR en Raad van Toezicht intensief bezig ge-
weest om de nieuw vastgestelde Code ‘te ver-
talen’ naar werkbare procedures en protocol-
len in ons eigen Handboek Governance.  
 
Communicatie 
De school informeert ouders door middel van 
op leerlaag- en onderwijsniveau afgestemde 
brieven en mails, voorlichtings- en informatie-
bijeenkomsten en traditionele ouderavonden. 
De drempel om rechtstreeks te communiceren 
met mentoren, coördinatoren en bij zorg be-
trokken medewerkers is laag gelegd. Via 
nieuwsbrieven voor ouders en de website 
wordt ook verantwoording afgelegd over resul-
taten en activiteiten. Procedures en regelingen 
zijn beschikbaar op Erasmus Info via de web-
site. Voor medewerkers is er een intern mede-
delingen-, informatie- en communicatieblad. 
Ouder Vereniging en vertegenwoordigers van 
leerlingen en medewerkers verzorgen jaarlijks 
een Jaarboek, waarin vooral met veel foto’s 
wordt getoond wat er weer allemaal gebeurd 
is.  
De ca. 10 vergaderingen per jaar van de Ouder 
Vereniging worden bijgewoond door een ver-
tegenwoordiger van de directie, mede om sig-
nalen of vragen zo snel mogelijk te beantwoor-
den. Tijdens de wekelijkse directievergadering 
wordt in bijzijn van de directeur-bestuurder 
‘standaard’ geïnformeerd en geëvalueerd wat 
er intern en extern aan signalen is binnen geko-
men en wat daarvan kan bijdragen aan het per-
manente proces van het streven naar kwali-
teitsverbetering. De informatie op de website 
wordt regelmatig ‘ververst’. De verouderde 
website werd vervangen door een nieuwe ver-
sie, met meer mogelijkheden om achtergrond-
informatie beschikbaar te stellen. De ‘papie-
ren’ communicatie is mede daardoor aan het 
verminderen.  
Een start werd gemaakt met het in kaart bren-
gen van de consequenties van de nieuwe Euro-
pese privacywetgeving - die in mei 2018 ingaat 
- voor de wijze waarop en via welke (digitale) 
wegen we communiceren.  
 
Klachten 
De school is aangesloten bij alle voor het on-
derwijs relevante klachtencommissies. Er zijn 

http://www.venstersvo.nl/
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in 2017 geen formele klachten via deze weg  
binnen gekomen.  
De school communiceert actief aan ouders dat 
bij vragen, knelpunten of problemen directe di-
aloog de beste wijze is om verbeteringen tot 
stand te brengen. Dat gebeurt ook en mede 
daardoor veronderstellen we dat de formele 
weg naar klachtencommissies ook dit jaar niet 
gevolgd is. 
 

Financiën 
Voor de financiële gang van zaken in 2017 
wordt verwezen naar de kengetallen in het eer-
ste deel van dit document, de continuïteitspa-
ragraaf en de jaarrekening in dit jaarverslag 
2017. Dit document wordt geplaatst op de 
website. 
 
 

 

 
1e klassers gaan hun eerste week met ‘wendagen’ ergens in Nederland voor hun introductie. Mentoren mee, sportdo-
centen mee, leerling-mentoren mee uit de bovenbouw havo en vwo. Oefenen met dalton, mede-leerlingen leren ken-
nen, veilige sfeer creëren. 
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Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2017 

Bemensing 
De MR was in 2017 samengesteld uit de volgende personen: 
Oudergeleding 
Karol Henke  zit in de raad sedert  09/2016  
Sicco Louw  … 09/2016 
Roland Starmans  … 06/2013 herkozen 06/2016 
Leerlinggeleding 
Maxine van der Houwen  … 09/2015 afgetreden 09/2017 
Fleur Termoshuizen … 09/2017 
Ilse Starmans  … 09/2015  
Andrea Tas  … 09/2015 
Personeelsgeleding 
Godfried Cobben  … 09/2016 
Marianne Hoekman  … 01/2014 herkozen 06/2017 
Suzanne Kuhry … 09/2016 
Diane Lourens (secretaris) … 09/2013 herkozen 06/2016 
Ivar Pijper (voorzitter)  … 01/2015 
Christien Wolters  … 09/2015 

 
Bijeenkomsten 
De medezeggenschapsraad is in 2017 zeven 
maal bijeengekomen voor gezamenlijk beraad. 
Naast deze bijeenkomsten van de gehele me-
dezeggenschapsraad vergaderen de geledin-
gen naar behoefte ook afzonderlijk; voor de 
personeelsgeleding is dat in beginsel elke twee 
weken.  

Er is in 2016 een scheiding aangebracht tussen 
het beraad van de MR en het overleg met de 
directeur-bestuurder. Deze is niet standaard 
meer aanwezig bij de MR vergadering, maar 
wel bereikbaar. De MR geeft van te voren aan 
of verwacht wordt dat overleg tussen raad en 
bestuurder nodig is. Het uitwisselen van infor-
matie en wensen ten aanzien van de behande-
ling van medezeggenschapsonderwerpen is 
vaak schriftelijk gebeurd, en afgestemd in een 
agendaoverleg. De raad is ook dit jaar tevreden 
over de wijze waarop het overleg vorm heeft 
gekregen. 

Bereikbaarheid en documentatie 
De MR is bereikbaar via het emailadres 
mr@erasmuscollege.nl, de personeelsgeleding 
is bereikbaar op pgmr@erasmuscollege.nl. Bij 
de aanvang van het schooljaar wordt dit via het 

personeelsblad, nieuwsbrief en de website ge-
communiceerd naar de achterban. Er wordt 
ook verslag gedaan in deze media over de 
werkzaamheden van de MR en/of PgMR. Dit 
jaar is dat minder regelmatig gebeurd dan de 
raad wenselijk acht. 

Documenten van de MR en PgMR worden op-
geslagen op een netwerkschijf en op magister, 
teneinde terugzoeken te vergemakkelijken, 
niet alleen voor huidige leden, maar ook voor 
toekomstige naslag. De administratie en com-
municatie van de MR was onder meer door de 
toename van aantal en omvang van de stukken 
een punt van zorg. 

Er is dit jaar afgezien van de diensten van een 
notulist; na een korte proefperiode zijn de ver-
slagen van de MR-vergaderingen dit jaar in ei-
gen beheer opgemaakt door afwisselend Chris-
tien Wolters en Suzanne Kuhry. Elk jaar op-
nieuw zal moeten worden bekeken of deze 
vorm werkbaar is. 

Medezeggenschapsreglement 
De Wet op Medezeggenschap is per 1 januari 
2017 aangepast, waardoor het MR-reglement, 
MR-statuut en het Huishoudelijk reglement MR 

mailto:mr@erasmuscollege.nl
mailto:pgmr@erasmuscollege.nl
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gewijzigd moesten worden. De raad heeft zelf 
het initiatief genomen om een vernieuwd re-
glement op te stellen. Het concept daarvan is 
aan het bevoegd gezag aangeboden en in over-
leg op enkele details aangepast waarna het re-
glement werd vastgesteld. In de MR-vergade-
ring van 30 januari 2017 heeft de MR inge-
stemd met het “Medezeggenschapsreglement 
2017”. 

Het Huishoudelijk reglement MR waarin o.m. 
de orde van de vergadering wordt geregeld 
heeft de MR vastgesteld op 12 juni 2017. Het is 
(nog) niet gelukt om ook een Medezeggen-
schapsstatuut vast te stellen voor het Erasmus 
College. Dit is een punt van aandacht voor 
2018. 

Scholing 
Er was dit jaar geen gezamenlijke scholing voor 
de MR-leden; in de afgesproken tweejaarlijkse 
cyclus is deze in 2018 gepland. Individuele le-
den zijn wel in de gelegenheid gesteld om naar 
behoefte een persoonlijke scholing of training 
te volgen. Twee leden van de PgMR hebben en-
kele regiobijeenkomsten van de AOb bijge-
woond en hebben daar inzichten kunnen uit-
wisselen met collega’s van andere scholen in 
de regio. 

Overleg met de Raad van Toezicht 
Het overleg met de raad van toezicht is een 
wettelijk recht cq. verplichting en wordt erva-
ren als een zinvolle uitwisseling van gezichts-
punten. Het gezamenlijk overleg vond plaats 
op 30 januari 2017. De gewijzigde personele 
bezetting van beide raden maakte een her-
nieuwde kennismaking nuttig. Vervolgens is 
aan de hand van enkele thema’s gesproken 
over hetgeen belangrijk is voor het Erasmus, 
kortom wat gaat er goed en wat kan er beter. 
De RvT was deze keer benieuwd hoe de MR in 
staat wordt gesteld de rol van medezeggen-
schapsorgaan goed te vervullen. Hoe is de ver-
houding met de bestuurder, hoe verloopt de 
informatievoorziening van de zijde van de be-
stuurder, worden adviezen van de MR ‘ge-
hoord’. Van de zijde van de MR is geprobeerd 

om een verbinding te leggen tussen actuele be-
stuurlijke zaken en de dagelijkse praktijk met 
werkdruk, volle klassen, mogelijkheden voor 
leerling participatie, beschikbare faciliteiten 
voor het onderwijs. 

Voor beide raden heeft dit jaar de formule 
waarbij het tweede overleg wordt ingevuld 
met het wederzijds bijwonen van een vergade-
ring tot volle tevredenheid gewerkt. We gaan 
met deze formule door. Opnieuw bleek dat 
beide raden zeer begaan zijn met de school, en 
dat er vaak dezelfde onderwerpen aan bod ko-
men en er dezelfde punten van zorg zijn. 

Leerlingenstatuut 
Eind 2016 is het gewijzigde Leerlingenstatuut 
met veel opmerkingen teruggegeven aan de 
bestuurder. Zoals verwacht kreeg de raad een 
aangepaste versie in 2017. Veel documenten 
bleken gelieerd aan het leerlingenstatuut zodat 
ook die documenten besproken dienen te wor-
den. De passage “valt onder de werking van dit 
Leerlingenstatuut” bij een groot aantal docu-
menten riep de vraag op hoe dit uitgelegd 
moest worden in het licht van het instem-
mingsrecht van de leerlingen. De MR stelde 
vast dat het instemmingsrecht van de leerling-
geleding niet verder reikt dan het Leerlingen-
statuut zelf, maar dat de bedoelde documen-
ten in een flink aantal gevallen wel op een of 
andere wijze voor medezeggenschap in aan-
merking komen. Voor de passages over klach-
ten met betrekking tot de uitvoering van het 
Leerlingenstatuut (artikel 34) heeft de raad ge-
adviseerd om deze aan te passen. Het is met de 
aanpassing meteen duidelijk waar een klacht 
kan worden ingediend (nl. de secretaris MR) en 
welke actie daarop volgt. In de vergadering van 
30 januari 2017 stemde de leerlinggeleding in 
met het statuut zodat het met de geadviseerde 
aanpassingen kan worden vastgesteld. 

De bespreking van de documenten die met het 
Leerlingenstatuut zijn verbonden werd van-
wege het grote aantal verdeeld over de MR-
vergaderingen in 2017. 
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Documenten bij het leerlingenstatuut 
Veiligheidsregels  (gepasseerd na opmerkingen MR) 
Ordereglement  (gepasseerd na opmerkingen MR) 
Daltonuren reglement  (gepasseerd na opmerkingen MR) 
Regels programma toetsing en afsluiting  (gepasseerd na opmerkingen MR) 
Procedure schorsing en verwijdering  (gepasseerd na opmerkingen MR) 
Aanmelding en toelating  (gepasseerd na opmerkingen MR) 
Verzuimbeleid  (gepasseerd na opmerkingen MR) 
Sociaal veiligheidsplan  (gepasseerd na opmerkingen MR) 
Privacy reglement  (gepasseerd na opmerkingen MR) 
Boekje pesten doen we niet  (nieuw vastgesteld) 
Procedure revisie vergadering  (nieuw vastgesteld) 
Klachtenprocedure inzake seksuele discriminatie (gepasseerd na opmerkingen MR) 
Examenreglement  (nieuwe versie) 
Procedure revisie vergadering (adviezen overgenomen) 
Reglement begeleiding en beoordeling nieuwe docenten  (adviezen overgenomen) 
Ontruimingsplan intern  (nieuw vastgesteld) 
Ontruimingsplan extern  (nieuw vastgesteld) 
Protocol cameraregistratie  (nieuw vastgesteld) 
 

Al deze documenten zijn in de raad besproken 
en werden meestal na opmerkingen (lees: ad-
viezen) van de raad aangepast. Een punt van 
zorg blijft de hoeveelheid documenten, de om-
vang ervan, de samenhang tussen de docu-
menten en het gebruik in de praktijk. Er is ook 
gewezen op de noodzaak om aandacht te be-
steden aan de toegang tot al deze documenten 
(fysieke en online toegang). 

Rooster van Werkzaamheden 2017-2018 

In april is het Rooster van Werkzaamheden 
2017-2018 (RvW) in de raad besproken inclu-
sief wijzigingsvoorstellen die zijn ingebracht 
door de PgMR om daarmee de werklast te ver-
minderen. De PgMR was teleurgesteld in de re-
actie van de bestuurder; zo werd de eerste dag 
na de zomervakantie geen lesvrije dag voor 
leerlingen, terwijl het in een eerder overleg er 
op leek dat dit wel gerealiseerd zou kunnen 
worden. De PgMR is echter niet overtuigd door 
het argument dat dit organisatorisch niet mo-
gelijk zou zijn en wil vooralsnog niet instemmen 
met dit RvW. 

Na de eerste bespreking zijn nog een aantal wij-
zigingen aangebracht en hoewel niet al onze 
suggesties zijn verwerkt, is de MR toch ver-

heugd dat een aantal adviezen wel zijn overge-
nomen. Zo is er een wijziging op de eerste dag 
waarmee de mentoren tevreden zijn. Het einde 
van het schooljaar wordt echter nog als te 
zwaar ervaren. Dit heeft de PgMR al eerder 
aangegeven en ook op de AV is dit naar voren 
gekomen. Wij denken dat met een aantal wijzi-
gingen de werkdruk als minder zwaar kan wor-
den ervaren. De voorzitter heeft hierover met 
de directeur/bestuurder gesproken. De direc-
tie zoekt nog naar een manier om dit construc-
tief met het personeel te bespreken. 

Formatieplan 
Het formatieplan is een jaarlijks terugkerend 
document waarin vorm wordt gegeven aan het 
formatiebeleid. Het is een belangrijk instru-
ment voor de planning van de personele inzet 
in een schooljaar en de personeelsgeleding be-
steedt veel aandacht aan de beleidskeuzen die 
er in zijn verwerkt. Voor vrijwel elke vergade-
ring stond een Formatieplan op de agenda. 

Het dit jaar in een vroeg stadium voorgelegde 
formatieplan gaat vergezeld van de vraag of de 
vorm waarin het is aangeboden dienstbaar is 
aan de inhoudelijke bespreking door de MR. In 
het overleg met de directeur-bestuurder kon 
(in de eerste plaats) de PgMR vaststellen dat 
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het format een bruikbare basis vormt voor het 
overleg over het formatiebeleid en de forma-
tie. De omvang van het document is echter 
door de hoeveelheid aangeboden gegevens en 
de plaats van die gegevens nog onderwerp van 
gesprek.  

Ook het moment van aanbieden is nog onder-
werp van gesprek; de PgMR komt tot de con-
clusie dat definitieve bespreking van het For-
matieplan 2017-2018 pas mogelijk is nadat de 
aanmeldingen in april zijn verwerkt in het plan. 
Nu weten we dat het in januari verwachte aan-
tal leerlingen dit jaar niet werd gehaald en het 
aanvankelijke Formatieplan 2017-2018 flink 
werd aangepast. 

De MR heeft in juni kritiek op het definitieve 
Formatieplan; er wordt een bezuiniging bear-
gumenteerd op basis van een pessimistische 
prognose terwijl de feitelijke aantallen dat niet 
volledig ondersteunen. Een deel van de leer-
ling-terugloop (ca de helft) was bovendien te 
verwachten. De MR heeft vragen gesteld aan 
de directie over de afweging om goede nieuwe 
collega's uit te laten stromen die in de toe-
komst veel voor de school hadden kunnen be-
tekenen. De oudergeleding heeft vragen ge-
steld over de leeftijdsopbouw van het docen-
tenteam; de grootste groep is die van 50 jaar 
en ouder. De directie heeft laten zien dat het 
volgens hen niet verantwoord zou zijn geweest 
om de goede nieuwe docenten binnen de 
school te houden en heeft de MR verzekerd dat 
de leeftijdsopbouw van het personeel hun aan-
dacht heeft. 

Naar aanleiding van de meerjarenformatie 
heeft de MR opnieuw de splitsingsnorm onder 
de aandacht van het bevoegd gezag gebracht; 
de MR heeft geadviseerd om, ook al kiest de 
school voor een norm bij 32 leerlingen, toch bij 
individuele gevallen een kwalitatieve keuze te 
maken en sommige groepen eerder te splitsen. 
We wezen weer op het advies naar aanleiding 
van onze Enquête Groepsgrootte. 

Het in het formatieplan nog steeds genoemde 
maximum aantal van 26 lessen per FTE blijft 
voor de PgMR onverteerbaar. Er is in 2006 een 

maximum van 25 lessen afgesproken en wijzi-
ging kan alleen met instemming van 2/3 van 
het personeel. Ook werd in het formatieplan 
melding gemaakt van een wijziging van het 
taakbeleid. Een dergelijke wijziging van het 
taakbeleid zou voorafgaand aan het formatie-
plan moeten worden vastgesteld, niet naar 
aanleiding van een krimp van het leerlingaan-
tal. De vereiste instemming aan het formatie-
plan 2017-2018 wordt om die reden niet gege-
ven.  

In november kreeg de raad een nieuw meerja-
renformatieplan aangeboden, nu voor 2018-
2022.  

Begroting 
In het verslagjaar is de Begroting 2017 drie 
maal geagendeerd. In januari zijn een aantal 
technische vragen gesteld die tot tevredenheid 
van de raad zijn beantwoord door het manage-
ment. De verhelderingen zijn in maart door de 
MR besproken. Waaronder het meerjarig on-
derhoudsplan en het voorgenomen onderzoek 
naar de fysiek aanwezige inventaris. Een en an-
der is een vervolg op de herziening in 2016 van 
de financiële huishouding. 

Over de in de begroting opgenomen leerling 
prognoses werd uitgelegd dat de technische 
aanpassing aan de meest recente aantallen ten 
grondslag lag aan de groei die de begroting te 
zien gaf, terwijl eerdere prognoses een daling 
te zien gaven. 

Naast de technische vragen waren er ook in-
houdelijke vragen. Het laten vervallen van de 
reservering voor gespaard verlof van directiele-
den riep bijvoorbeeld de vraag op waar het al 
gespaarde saldo dan was gebleven. Volgens de 
uitleg zou dat aan het resultaat 2016 worden 
toegevoegd en dan de algemene reserve in 
vloeien. Dat roept vervolgens de vraag op hoe 
bij verlofopname dan de algemene reserve 
weer wordt aangesproken ter dekking van die 
kosten… 

De raad heeft n.a.v. de bespreking van de Be-
groting 2017 en eerdere begrotingen de be-
hoefte om zijn deskundigheid op m.n. het fi-
nancieel technische gebied te vergroten. De 
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Begroting 2018 werd nog net in december gea-
gendeerd maar nog niet in eerste termijn be-
sproken vanwege de volle agenda (en mede 
door de notitie “Toekomst van bestuurs-, di-
rectie- en schoolorganisatie”). 

Schoolorganisatie 
De schoolorganisatie krijgt doorlopend aan-
dacht van alle geledingen in de MR. Soms gaat 
de aandacht uit naar het effect van bepaalde 
reglementen die we krijgen voorgelegd om 
daarover medezeggenschap uit te oefenen, 
soms zijn het wensen die leven in de school of 
problemen die zich voordoen in de dagelijkse 
praktijk. Een klein voorbeeld is de kast voor de 
leerlinggeleding/leerlingenraad; het recht op 
een ruimte of kast staat al jaren in het Leerlin-
genstatuut en die kast er nu in september ook 
echt gekomen. Ander voorbeeld. De wens van 
leerlingen om meer zitplaatsen buiten te heb-
ben werd in 2016 door de leerlinggeleding in-
gebracht, en in april 2017 werd in de MR-ver-
gadering de komst van 18 picknicktafels aange-
kondigd.  

De zorg over grootte van de groepen en het 
effect daarvan op het onderwijs leidde tot een 
enquête en een advies op basis van de uit-
komsten. 32 leerlingen in 3 en 2 mavo is het 

minst wenselijk. Het advies aan de schoollei-
ding was om rekening te houden met deze uit-
komst. 

Schoolorganisatie gaat over hoe we het samen 
doen, wat we daarover afspreken en hoe we 
dat vastleggen. Eind november kreeg de raad 
de notitie “Toekomst van bestuurs-, directie- 
en schoolorganisatie” waarin oplossingen 
worden aangedragen voor een Erasmus dat te 
maken krijgt met een vertrekkende bestuur-
der, en vertrekkende directie-, staf- en oop-
medewerkers. De notitie werd in eerste ter-
mijn besproken in de laatste MR-vergadering 
van het jaar en riep de nodige vragen op. On-
der meer over de haalbaarheid van het tijd-
pad, het standpunt van de direct betrokkenen 
bij de voorstellen, de waarborgen voor hun 
rechtspositie, de betaalbaarheid, de gewenste 
profielen voor op te vullen vacatures, en waar 
wij als MR onze medezeggenschap kunnen en 
moeten uitoefenen. 

Dit jaarverslag is vastgesteld in de MR-verga-
dering van 4 april 2018. 

Ivar Pijper, voorzitter. 
Diane Lourens, secretaris. 
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Verslag Raad van Toezicht 2017. 

 

Inleiding 
Via dit jaarverslag verantwoordt De Raad van 
Toezicht zich over de uitvoering van het toe-
zicht in 2017. De Raad van Toezicht ziet er op 
toe dat het Bestuur van de stichting Erasmus 
College op adequate wijze bestuurt en verte-
genwoordigt. De taken en bevoegdheden van 
de Raad van Toezicht zijn expliciet beschreven 
in de statuten van de Stichting en het Hand-
boek Governance. 

Samenstelling Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vier 
en maximaal zeven leden. De leden hebben zit-
ting voor een termijn van vier jaar, met de mo-
gelijkheid van herbenoeming voor opnieuw 4 
jaar.  

Zij treden af volgens een door de raad vastge-
steld rooster. De Raad van Toezicht is zodanig 
samengesteld, dat de leden ten opzichte van 
elkaar, het Bestuur en andere mogelijke be-
langhebbenden en deelbelangen, onafhanke-
lijk en kritisch kunnen opereren.  
In 2017 is 1 lid om privé redenen gestopt. Be-
sloten is om de ontstane vacature nu niet op te 
vullen en met 1 voorzitter en 4 leden verder te 
gaan. Aangezien de 2e benoemingstermijn van 
de voorzitter  per 31 december 2017 afliep, is 
na werving in Q4 met succes een nieuwe voor-
zitter geselecteerd.   

 

 

Naam Rol in RvT Benoemd 
per 

Afloop 
1e termijn 

Afloop 
2e termijn 

Karin Husmann 
Marc van Zelst 
Maurice Beckand Verwee 
Petra Visser 
Jan Leget 
** Sylvia Pors 

voorzitter, remuneratiecie. 
vice-voorzitter, audit cie. 

lid, audit cie. 
lid, remuneratiecie. 

lid 
lid 

01-01-2010 
01-07-2014 
01-01-2012 
01-07-2014 
01-07-2015 
01-07-2015 

31-12-2013 
30-06-2018 
31-12-2015 
30-06-2018 
30-06-2019 
30-06-2017 

*2) 

31-12-2017 
30-06-2022 
31-12-2019 

*1) 
30-06-2023 

- 

*1) Heeft aangegeven geen 2e termijn zitting te nemen 

*2) Is per 01-10-2017 om privé-redenen gestopt 

 

Werkzaamheden 

Raad van Toezicht 
In 2017 is de Raad van Toezicht zes maal in aan-
wezigheid van de directeur-bestuurder in ver-
gadering bijeen gekomen. In voorbereiding op 
elke vergadering heeft een agenda-overleg 
plaatsgevonden tussen voorzitter en directeur-
bestuurder. 
In een vergadering in januari heeft een geza-
menlijk overleg RvT-medezeggenschapsraad 
(MR) plaatsgevonden waarin gezamenlijke 
agendapunten aan de orde zijn geweest. In het 
kader van de Wet Versterking Bestuurskracht 

zijn, net als in 2016, twee leden van de MR aan-
wezig geweest bij een vergadering van de RvT 
en vice versa. Dit heeft wederzijds geleid tot 
betere inzichten m.b.t. overwegingen bij be-
spreking en besluitvorming. 
In januari 2017 is in een themabespreking RvT-
directieteam de toekomstige bestuursstruc-
tuur en eventueel benodigde bijstelling daar-
van aan de orde geweest.  
Twee leden zijn in april 2017 aanwezig geweest 
bij een thematische bijeenkomst van het ken-
nisuitwisselingsverband Semper Movens 
waarin is gesproken over de wenselijkheid/ on-
wenselijkheid van het scheiden van taken van 
directeur en bestuurder. Dit onderwerp lag in 
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het verlengde van de themabespreking van ja-
nuari 2017. 
De externe accountant is aanwezig geweest bij 
de bespreking geïntegreerd jaardocument 
waarbij de accountant tevens zijn accountants-
verslag heeft toegelicht. 
Naast de reguliere vergaderingen is de Audit 
Commissie twee maal bijeen geweest en heeft 
de remuneratiecommissie het jaarlijkse beoor-
delingsgesprek van de RvT met de direc-
teur/bestuurder voorbereid. 
De RvT heeft haar eigen functioneren geëvalu-
eerd in een afzonderlijke vergadering.  
De aanbevelingen die de raad van toezicht 
heeft opgesteld naar aanleiding van de zelfeva-
luatie van de raad, zijn in 2017 verder opge-
volgd. 
Twee leden van de RvT hebben zitting geno-
men in de sollicitatiecommissie gericht op het 
aantrekken van een nieuwe voorzitter voor de 
Raad van Toezicht. 
De raad is of leden van de raad zijn ook in 2017 
opnieuw aanwezig geweest bij diverse activi-
teiten op school, zoals de Kerstviering en To-
neel. 
 

Audit Commissie 
De audit-commissie adviseert de Raad van Toe-
zicht gevraagd en ongevraagd over de rechtma-
tigheid en doelmatigheid van het financieel be-
heer en beleid. De commissie heeft tot taak de 
toezichthoudende rol van de raad ter zake van 
financiële aangelegenheden meer diepgang te 
geven. De auditcommissie heeft in 2016 twee 
keer vergaderd in bijzijn van de Bestuurder en 
de Directeur Bedrijfsvoering. Van deze verga-
deringen is een verslag opgesteld dat in de re-
guliere RvT-vergadering is besproken en door 
de Audit Commissie is toegelicht. 
De belangrijkste onderwerpen waarover in 
2017 over is gesproken betreffen de opstelling 
van het Jaarverslag 2016, de managementlet-
ter en het accountantsverslag 2016, de opvol-
ging van benoemde attentiepunten uit het ac-
countantsverslag het jaar daarvoor, tussen-
tijdse financiële rapportages, voorzieningen en 
reserves m.b.t. personeel en huisvesting en be-
groting 2018. 

 

Remuneratiecommissie 
De remuneratiecommissie vertegenwoordigt 
de raad bij de beoordelingsgesprekken met de 
directeur-bestuurder. In 2017 heeft de raad als 
geheel het beoordelingsgesprek met de direc-
teur-bestuurder voorbereid, gebruik makend 
van informele bronnen binnen en buiten de 
school. Tijdens het gesprek is het functioneren 
van de bestuurder besproken aan de hand van 
het beoordelingskader directeur/bestuurder 
zoals dat is opgenomen in het handboek gover-
nance. 
 

Besprekingen en besluiten van de 
Raad van Toezicht 
De raad heeft in 2017 de volgende belangrijk-
ste zaken besproken waarbij de RvT de met een 
*) aangegeven zaken heeft goedgekeurd: 

 Bestuurstructuur 

 Daling leerlingaantallen en bijsturing van 
kosten om de lagere Rijksbijdrage op te 
vangen 

 Kwalitatieve analyse bij daling leerling-
aantallen 

 Onderwijsresultaten 

 Voortgang op Meerjarenbeleidsplan 

 Financiële rapportages 

 Incidentenrapportage 

 Zoetermeerse scholensituatie 

 Personele ontwikkelingen en perso-
neelsbeleid 

 Jaarverslag 2016 *) 

 Accountantsverslag *) 

 Begroting 2018 en uitgangspunten daar-
bij *) 

 Handboek Governance 

 Werving nieuwe voorzitter RvT 

 Toezichtplan RvT 

Tot slot 
De raad spreekt zijn waardering en dank uit 
voor de inzet en enthousiasme waarmee het 
directieteam en de medewerkers ook in 2017 
hun functies hebben uitgeoefend,  waardoor 
het Erasmus College haar betekenisvolle posi-
tie onverminderd vorm en inhoud kan blijven 
geven. 
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Overzicht Hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht  

 

Mw. K.C.E. Husmann (tot 1 januari 2018) 

Hoofdfunctie(s): 

- Directeur Plant One B.V. 

- En daarna: Business development manager Airbus Defense and Space Netherlands B.V. 

Nevenfunctie(s) 

- Lid Raad van Toezicht Stichting Natuur en Milieu Federatie Zuid-Holland 
 

 

Dhr. M.A.Y.C. Beckand Verwée 

Hoofdfunctie(s): 

- Bestuurder Crosspring B.V./Business inVentures B.V. / Crosspring Lab B.V./Udoc Group B.V. 

Nevenfunctie(s): 

- Lid Bestuur Stichting New Venture en jury voorzitter 

- Lid bestuur vereniging Creative Community Dutch Innovation Factory 

- Lid investeringscomité Walvis Participaties Fonds 1 

- Aandeelhouder/ adviseur diverse start ups 

- Gastdocent diverse hogescholen en universiteiten 

- Board member EU project Startup Scaleup 

- Lid raad van commissarissen Hearon BV 
 

 
Mw. P.R. Visser 

Hoofdfunctie(s): 

- Opleidingsmanager Communication & Multimedia Design (CMD) Haagse Hogeschool 

Nevenfunctie(s 

- Secretaris Stichting Leer Zelf Online 
 

 
Dhr. M.R. van Zelst 
 

Hoofdfunctie(s): 

- Directeur Bedrijfsvoering & Control Haagse Hogeschool 

Nevenfunctie(s): 

- Lid Raad van Toezicht scholengroep Leonardo da Vinci Leiden 
 

Mw. S.J. Pors (tot oktober 2017) 
 
Hoofdfunctie(s): 

- Manager Business support Rabobank 

-     vanaf 1 maart 2017) Directeur HRM Scheepvaart en Transport College te Rotterdam 
Nevenfunctie(s): 

- Lid Raad van Toezicht Onderwijsstichting OZHW te Barendrecht 

- Lid van Adviesraad HRM VNO-NCW Rotterdam 
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Dhr. J. Leget 

Hoofdfunctie(s): 

- Concern coördinator Integriteit Gemeente Rotterdam 

Nevenfunctie(s): 

- Lid College van Advies Avicenna Academie voor Leiderschap 

- Lid Examencommissie Marketing & Management Hogeschool  InHolland 

- Tutor Strategisch Management, Ondernemen en Ethiek LOI University (MBA) 

 

Mw. E.V. Kuipéri (vanaf 1 januari 2018) 

Hoofdfunctie(s):  

- n.v.t. (gepensioneerd) 

Nevenfunctie(s): 

- Bestuurslid van de Stichting tot Steun van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum te Den Haag 

- Lid Ombudscommissie BOVO Haaglanden 

 
Overzicht Hoofd- en nevenfuncties directeur-bestuurder 
Dhr. C. Molsbergen 
Hoofdfunctie: 

 Directeur-bestuurder Stichting Erasmus College 
(onbezoldigde) Nevenfunctie(s): 

 Lid bestuur Stichting Nederlands Thrillerfestival 
 
en vanuit de hoofdfunctie: 

 Lid bestuur Regionaal Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO2807 

 Lid besturenoverleg onderwijs Zoetermeer 

 Lid visitatiecommissie Nederlandse Dalton Vereniging 

 Vertegenwoordiger Besturen Overleg Voortgezet Onderwijs/Gemeente Zoetermeer 

 Lid directeuren- en rectorenoverleg Zoetermeer 

 Lid Eerste Coöperatief Werkgeversverband Voortgezet Onderwijs 

 Lid Besturen- en rectorenoverleg Vereniging Semper Movens, samenwerkingsverband VO 
scholen regio Haaglanden, Rijnmond, Leiden.  
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Financieel beleid 
 

 
 
Financiële positie balansdatum 
Per ultimo 2017 is er sprake van een sterke fi-
nanciële positie voor Stichting Erasmus Col-
lege. De belangrijkste graadmeters zijn de sol-
vabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, weerstands-
vermogen en kapitalisatiefactor. Alle kengetal-
len laten gezonde waarden zien. 
 
Solvabiliteit 
De solvabiliteit geeft de verhouding weer tus-
sen het totaal eigen vermogen en het balansto-
taal en geeft daarmee informatie over de kre-
dietwaardigheid van de stichting. De commis-
sie Don kiest er daarbij voor om de op de balans 
aanwezige voorzieningen tot het eigen ver-
mogen te rekenen en hanteert een ondergrens 
voor de solvabiliteit van 30%. De solvabiliteit 
van de stichting is ultimo 2017 gestegen van 
74,4% naar 77,3%. De solvabiliteit ligt ultimo 
2017 boven de minimumgrens van 30% van de 
inspectie. De stichting kan op lange termijn 
haar financiële verplichtingen voldoen. 
  
Liquiditeit 
De liquiditeit van de stichting kan worden be-
paald aan de hand van de current ratio. Dit ken-
getal wordt hier berekend door het totaal van 
de vlottende activa (vorderingen plus liquide 
middelen) te delen door alle korte termijn ver-

plichtingen (kortlopende schulden). De liquidi-
teit van de stichting is gestegen van 2,48 naar 
2,78. De stichting kan hiermee de financiële 
verplichtingen op korte termijn voldoen. 
 
Rentabiliteit 
De rentabiliteit geeft de verhouding weer tus-
sen het resultaat en de totale baten. Ook voor 
deze indicator heeft de commissie Don signale-
ringsgrenzen aangegeven. De commissie han-
teert een ondergrens van 0% en een boven-
grens van 5%. De rentabiliteit is gestegen van 
0,4% naar 2,5%. De stijging wordt veroorzaakt 
door het positieve resultaat van 2017.  
 
Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen geeft de verhouding 
weer tussen het eigen vermogen en de totale 
baten en legt daarmee een verband tussen de 
omvang van het eigen vermogen en de be-
drijfsvoering. Het weerstandsvermogen is ul-
timo 2017 gestegen van 18,7% naar 20,7%.  
 
Kapitalisatiefactor 
Om vast te stellen of de stichting mogelijk over 
te veel middelen beschikt die nog niet zijn inge-
zet in het onderwijsproces, introduceerde de 
commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstel-

Realisatie Realisatie

Min Max 2016 2017

Solvabiliteit 30% n.v.t. 46,9% 47,6%

Solvabiliteit incl. voorzieningen 30% n.v.t. 74,4% 77,3%

Liquiditeit (current ratio) 0,75 1,5 2,48 2,78

Rentabiliteit 0% 5% 0,4% 2,5%

Weerstandsvermogen 10% 40% 18,7% 20,7%

Kapitalisatiefactor n.v.t. 35% 37,7% 41,6%

waarvan:

Transactiefunctie n.v.t. 9% 10,2% 9,9%

Financieringsfunctie n.v.t. 21% 19,64% 22,27%

Bufferfunctie € 100.000* 5% 7,8% 9,5%

* absolute ondergrens

Signalering

Financiele kengetallen per 31 december
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lingen een financieel kengetal “Kapitalisatiefac-
tor”. De definitie van de commissie is als volgt: 
Mate waarin het kapitaal wordt benut voor 
vervulling van taken. De kapitalisatiefactor is 
het startpunt van de berekening van de be-
schikbare financiële buffer en wordt berekend 
door de telling van de debetzijde van de balans 
te verminderen met de boekwaarde van de 
post gebouwen en terreinen en dit totaal te de-
len door de totale baten vermeerderd met de 
rentebaten. De insteek hierbij is dus primair 
het kapitaal (activazijde van de balans) en niet 
het (eigen) vermogen (de passivazijde van de 
balans). De signaleringswaarde van de kapitali-
satiefactor heeft de commissie bepaald op 35% 
voor grote besturen en 60% voor kleine bestu-
ren. 
Binnen de kapitalisatiefactor wordt een drietal 
functies onderscheiden, namelijk: 

 De transactiefunctie betreft de middelen 
die moeten worden aangehouden om de 
kortlopende schulden te voldoen. De trans-

actiefunctie wordt berekend door het be-
drag van de kortlopende schulden te delen 
door het totaal van de jaarlijkse baten. 

 De financieringsfunctie betreft de middelen 
die moeten worden aangehouden om de 
materiele vaste activa (niet zijnde gebou-
wen en terreinen) te zijner tijd te kunnen 
vervangen. Als vervangingswaarde wordt 
aangemerkt de cumulatieve aanschaf-
waarde van de materiële vaste activa (niet 
zijnde gebouwen en terreinen). Het percen-
tage voor de vervangingswaarde is voor 
grote schoolbesturen in het VO gesteld op 
75%. De procentuele financieringsfunctie 
wordt berekend door 75% van de vervan-
gingswaarde van de materiële vaste activa 
(niet zijnde gebouwen en terreinen) te de-
len door het totaal van de jaarlijkse baten. 

 De bufferfunctie betreft de middelen die 
moeten worden aangehouden om onvoor-
ziene risico`s te kunnen opvangen. 
De financiële buffer is gestegen van 7,8% 
naar 9,5%. 
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Financiën 
 

Financiële analyse vergelijking realisatie 2017 – begroting 2017 
 

  

(in euro`s)

Baten

Rijksbijdragen 12.993.546 12.679.233 314.313       

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 2.387            2.133            254               

Overige baten 700.018       674.269       25.748         

Totaal baten 13.695.950 13.355.635 340.315       

Lasten

Personeelslasten 10.602.097 10.646.163 -44.066        

Afschrijvingen 306.411       350.000       -43.589        

Huisvestingslasten 718.097       735.301       -17.204        

Overige lasten 1.727.092    1.636.171    90.921         

Totaal lasten 13.353.696 13.367.635 -13.939        

Saldo baten en lasten 342.254       -12.000        354.254       

Financiële baten en lasten -286              12.000         -12.286        

Resultaat 341.968       -                341.968       

Belastingen -                -                -                

Resultaat deelnemingen -                -                -                

Resultaat na belastingen
341.968       -                341.968       

Resultaat derden -                -                -                

Netto resultaat
341.968       -                341.968       

Totaal resultaat
341.968       -                341.968       

2017 Begroting 2017 Afwijking
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Het resultaat in 2017 bedraagt € 341.968 posi-
tief versus nihil begroot. Dit verschil wordt ver-
oorzaakt door een stijging van de baten met € 
340.315, terwijl de exploitatielasten dalen met 
€ 13.939.  
 
Toelichting baten: 
De stijging van de baten van € 340.315 wordt 
veroorzaakt door: 
 
Rijksbijdragen 
Stijging van de rijksbijdragen met € 314.300 
wordt grotendeels veroorzaakt door gewij-
zigde leerlingenaantallen en gewijzigde norm-
bedragen  ter compensatie van de stijging las-
ten. 
 
Exploitatiebekostiging  €     20.000 
Lesmateriaal   €       8.100 
Bekostiging personeelskosten €   264.100   
Prestatiebox    €       5.300-/- 
Lerarenbeurs   €    10.000 
Doorbetalingen SWV  €     11.750 
Overige bekostiging  €       5.650 
Totaal    €  314.300 
 
Exploitatiekosten en lesmateriaal 
In 2017 zijn de normbedragen verhoogd i.v.m. 
loon- en prijsbijstelling (1,47%).  
 
Bekostiging personeelskosten 
Per 1 januari 2017 heeft het ABP de pensioen-
premie verhoogd, ter compensatie is de GPL 
verhoogd met (2,63%).  
 
Prestatiebox 
In de begroting is rekening gehouden met een 
normbedrag van € 273 i.p.v. € 270. 
 
Doorbetalingen SWV 
In de begroting was geen rekening gehouden 
met het nog te besteden budget vanuit boek-
jaar 2016.  
 
Overige overheidsbijdragen en -subsidies 
De overige overheidsbijdragen en –subsidies 
liggen in lijn met de begroting. 
 
 
 

Overige baten 
De overige baten zijn voorzichtig begroot. De 
overige baten stijgen t.o.v. de begroting met 
€ 25.748.   
 
Verhuur   €      3.000 
Ouderbijdragen   €      2.500 
Bijdrage schoolkosten  €    17.500-/-   
Overige    €    37.000 
Totaal    €    25.500 
 
Bijdrage schoolkosten 
De bijdrage schoolkosten zijn gedaald met circa 
€ 17.500 t.o.v. de begroting. Dit wordt veroor-
zaakt doordat de buitenlandse reis Oostenrijk 
niet door is gegaan.  
 
Overige 
De overige baten zijn gedaald met circa                   
€ 37.000 vanwege het organiseren van een  
Dalton studiedag en incidentele baten.  
 
Toelichting lasten: 
De daling van de lasten van € 13.939 wordt ver-
oorzaakt door: 
 
Personeelslasten 
De personele lasten dalen met € 44.079. 
 
Lonen en salarissen  €    45.000 
Overige personele lasten  €    23.500-/- 
Ontvangen vergoedingen €    65.500-/- 
Totaal    €    44.000-/- 
 
Lonen en salarissen 
De lonen en salarissen stijgen met € 45.000. Dit 
wordt o.a. veroorzaakt door de stijging van de 
pensioenpremie. Het ABP heeft de pensioen-
premie per 1 januari 2017 verhoogd en een 
aantal tijdelijke contracten is vanaf het nieuwe 
schooljaar niet verlengd. Per saldo stijgen de 
reguliere personeelslasten met € 45.000. 
 
Overige personele lasten 
De overige personele lasten dalen met 
€ 23.500. Dit wordt veroorzaakt door een la-
gere dotatie (€ 39.000-/-) aan de personele 
voorzieningen en door stijging kosten arbo-
dienst en Raad van Toezicht (werving nieuwe 
voorzitter RvT).  



Jaarverslag Erasmus College 2017 

 

 

52 

 
Ontvangen vergoedingen 
Vanuit het UWV zijn er vergoedingen ontvan-
gen in het kader van ziekte en ouderschapsver-
lof. De vergoedingen waren niet meegenomen 
in de begroting. 
 
Afschrijvingen 
De afschrijvingen dalen met € 43.589 door uit-
stel van investeringen. 
 
Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten dalen met € 17.204. Dit 
wordt o.a. veroorzaakt door 
 
Onderhoudskosten gebouw €  47.000-/- 
Schoonmaakkosten  €  17.000 
Lasten voor energie en water €  13.000 
Totaal    € 17.000-/- 
 
Onderhoudskosten gebouw 
De onderhoudskosten m.b.t. het gebouw val-
len lager uit dan verwacht. Dit wordt veroor-
zaakt door minder gebruik te maken van de 
post onvoorzien onderhoud .   
 
Schoonmaakkosten 
De schoonmaakkosten stijgen met circa 
€ 17.000. Dit is het gevolg van aanschaf extra 
schoonmaakmateriaal en hogere kosten inzake 
de “zomer” schoonmaakbeurt. 
 
Lasten Energie en water 
De lasten energie en water stijgen met circa 
€ 13.000. Dit is wordt grotendeels veroorzaakt 
doordat de opbrengsten van de opgewekte 
stroom lager uitvallen dan verwacht. 
 
Overige lasten 

De overige lasten zijn gestegen met € 90.921. 
Dit wordt veroorzaakt door: 
 
Administratie- en beheer 
Administratie- en beheerslasten stijgen met 
€ 13.000. Dit wordt veroorzaakt implementatie 
van een nieuwe systeem (digitaal facturensys-
teem) en uitbreiding van de huidige software 
(leerlingenadministratie)  
 
Inventaris, ICT en apparatuur 
De kosten voor inventaris, ICT en apparatuur 
dalen met circa € 37.000. Dit wordt veroorzaakt 
doordat de kosten voor het inhuren van extern 
ICT personeel lager zijn dan verwacht.  
 
Leer- en hulpmiddelen 
De kosten voor gratis lesmateriaal stijgen met 
€ 42.000. Dit wordt o.a. veroorzaakt door tus-
sentijds wijzigen van lesmethode(s) en doordat 
leerlingen tussentijds van studiekeuze wisse-
len. 
 
Overige lasten 
De overige lasten stijgen met € 72.000. Dit 
wordt veroorzaakt door o.a. stijging overige 
lasten zoals organiseren van de dalton studie-
dag, Europese aanbesteding boeken en arbo-
onderzoek (RIE). 
 
Overige lasten  €    13.000  
VAVO leerlingen  €     59.000     
Totaal    €     72.000 
 
Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten zijn gedaald met 
€ 12.000. Dit wordt veroorzaakt door een lager 
dan voorziene rentevergoeding op de liquide 
middelen. 

 

Administratie- en beheerlasten   €  13.000 
Inventaris, ICT en apparatuur   €  37.000-/- 
Leer- en hulpmiddelen    €  42.000 
Overige      €  72.000 
Totaal      €  90.000 
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Financiële analyse vergelijking realisatie 2017 – realisatie 2016 

 

 
  

(in euro`s)

Baten

Rijksbijdragen 12.993.546 12.622.604 370.942   

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 2.387            2.133            254           

Overige baten 700.018       698.676       1.342        

Totaal baten 13.695.950 13.323.413 372.538   

Lasten

Personeelslasten 10.602.097 10.493.696 108.401   

Afschrijvingen 306.411       268.573       37.838      

Huisvestingslasten 718.097       719.920       -1.823       

Overige lasten 1.727.092    1.789.432    -62.341    

Totaal lasten 13.353.696 13.271.621 82.075      

Saldo baten en lasten 342.254       51.792         290.462   

Financiële baten en lasten -286              5.880            -6.166       

Resultaat 341.968       57.672         284.296   

Belastingen -                -                -            

Resultaat deelnemingen -                -                -            

Resultaat na belastingen
341.968       57.672         284.296   

Resultaat derden -                -                -            

Netto resultaat
341.968       57.672         284.296   

Totaal resultaat
341.968       57.672         284.296   

Afwijking2017 2016
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Het resultaat in 2017 bedraagt € 341.968 posi-
tief. Dit is € 284.296 hoger t.o.v. 2016. 
 
Dit verschil wordt veroorzaakt door een stijging 
van de baten met € 372.538 terwijl de exploita-
tielasten niet evenredig meestijgen, maar     
met € 82.075.  
 
De stijging van de baten van € 372.538 wordt 
veroorzaakt door: 
 
Rijksbijdragen 
Stijging van de rijksbijdragen met € 370.942 
wordt grotendeels veroorzaakt door gewij-
zigde leerlingenaantallen en gewijzigde norm-
bedragen ter compensatie van de stijging las-
ten. 
 
Exploitatiebekostiging  €    14.000 
Lesmateriaal   €      4.000 
Bekostiging personeelskosten €  198.000 
Prestatiebox   €  113.000 
Studieverlof   €    26.000 
Doorbetalingen SWV  €    26.000 
Vermindering uitkeringskosten €    10.000 -/- 
Totaal    €  371.000 
 
Exploitatiekosten en lesmateriaal 
In 2017 zijn de normbedragen verhoogd i.v.m. 
loon- en prijsbijstelling (1,47%).  
 
Bekostiging personeelskosten 
De personele bekostiging steeg met € 198.000. 
Dit wordt veroorzaakt door een lager leerling 
aantal en per 1 januari 2017 heeft het ABP de 
pensioenpremie verhoogd, ter compensatie is 
de GPL verhoogd met (2,63%).  
 
Prestatiebox 
In 2017 is het normbedrag van de prestatiebox 
verhoogd van € 208 naar € 270 per leerling.  
 
Studieverlof 
Het aantal docenten wat een studie volgt is 
t.o.v. voorgaand jaar gestegen. 
 
Doorbetalingen SWV 
In 2017 is het restant van de subsidie 2016 be-
steed en verantwoord in 2017.  
 
 
 

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 
De overige overheidsbijdragen en –subsidies 
lagen in lijn met voorgaand jaar. 
 
Overige baten 
De overige baten stegen met € 1.342. Dit wordt 
veroorzaakt door lagere baten inzake ouderbij-
dragen en schoolkosten door minder leerlingen 
en door incidentele baten van                    € 
28.000. 
 
Verhuur   €     2.500 
Ouderbijdragen   €     8.600 -/- 
Overige baten   €   28.000 
Bijdrage schoolkosten  €   20.600 -/- 
Totaal    €     1.300 
 
Personeelslasten 
De personele lasten stegen met € 108.388.  
Dit wordt veroorzaakt door stijging van de pen-
sioenpremie. Het ABP heeft de pensioenpre-
mie per 1 januari 2017 verhoogd. Bij aanvang 
van het nieuwe schooljaar 2017-2018 is een 
aantal tijdelijke contracten niet verlengd waar-
door het gemiddelde aantal FTE over het jaar 
circa 4 FTE lager is t.o.v. voorgaand jaar. De 
ontvangen vergoedingen vanuit het UVW zijn 
circa € 65.000 afgenomen.  
 
Lonen en salarissen  €    292.000 
Overige personele lasten  €    233.000-/- 
Ontvangen vergoedingen €      49.000 
Totaal    €    108.000 
 
Lonen en salarissen 
De lonen en salarissen stegen met € 292.000. 
Dit wordt o.a. veroorzaakt door de stijging van 
de pensioenpremie. Het ABP heeft de pensi-
oenpremie per 1 januari 2017 verhoogd. De 
vervangingskosten zijn vanaf 2017 apart inzich-
telijk gemaakt om meer inzicht te krijgen in de 
vervangingskosten. De vervangingskosten wor-
den vanaf 2017 volledig verantwoord onder de 
lonen en salarissen. Het aantal FTE is gemid-
deld over 2017 met 4 FTE afgenomen t.o.v. 
voorgaand jaar. Per saldo stijgen de reguliere 
personeelslasten met € 292.000. 
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Overige personele lasten 
De overige personele lasten daalden met 
€ 233.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt 
doordat de vervangingskosten vanaf 2017 on-
der de lonen en salarissen worden verant-
woord. 
 
Afschrijvingen 
De afschrijvingen stegen met € 37.838 door in-
vesteringen. 
 
Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten zijn per saldo gedaald 
met € 1.823. De daling wordt grotendeels ver-
oorzaakt door lagere energielasten en hogere 
schoonmaakkosten. De energielasten zijn ge-
daald doordat er eind 2016 is gestart met het 
opwekken van elektriciteit met zonnepanelen. 

De schoonmaakkosten zijn gestegen doordat 
er extra mensen zijn ingehuurd m.b.t. de zomer 
schoonmaakbeurt.  
 
Overige lasten 
De overige lasten daalden met € 62.341. Dit 
wordt veroorzaakt door:  
Administratie- beheerslasten €       7.300 
Inventaris, ICT en apparatuur €     11.000 -/- 
Leer- en hulpmiddelen  €     29.000 -/- 
Overige lasten   €     29.500 -/- 
Totaal    €     62.300-/- 
 
Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten daalden met 
€ 6.166. Dit wordt veroorzaakt door een lagere 
rente vergoeding op de liquide middelen.  
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Continuïteitsparagraaf 
 

Algemeen 
De meerjarenbegroting bestrijkt een tijdvak 
van vijf kalenderjaren. Het eerste kalenderjaar 
betref de  realisatie. Het tweede kalenderjaar 
wordt beschouwd als de begroting, de begro-
ting is vastgesteld door het bestuur en goedge-
keurd door de Raad van Toezicht. De opvol-
gende kalenderjaren worden beschouwd als 
een raming. 

Leerlingen 

  
 
Het leerlingenaantal is van 2009 t/m 2016 sterk 
gestegen, van 1.477 in 2009 naar 1.868 in 2015. 
Na een ‘explosieve aanmelding’ in 2012/2013 
is bewust ingegrepen om de instroom te beper-
ken door middel van een lotingsprocedure en 
door sterke beperking van de “PR-activiteiten”.  
Beperkte huisvestingscapaciteit, achterlo-
pende rijksbekostiging bij stijging van het leer-
lingenaantal en het streven naar een evenwich-
tig opbouw van het docentenbestand, zijn de 
redenen geweest om tot dit middel over te 
gaan.  
De aanmelding voor schooljaar 2017-2018 is  
circa 50 leerlingen minder dan de hoge (ge-
maximeerde) aantallen in voorgaande jaren.  

 
 
Dit gebeurt in hetzelfde jaar waarin een groot 
aantal leerlingen uit havo 5 (de “lichting 
enorme aanmeldingen 2012/2013”) de school 
zal verlaten. De prognose is dat het totaal aan-
tal leerlingen daardoor sneller zal dalen. 

Personeel 

 
 
‘ ontslag boventalligheid is hierin opgenomen 

 
Tijdens de sterke groeiperiode van de school 
tot en met 2016 is het personeelsbestand ge-
stegen. Nu de omslag van groei naar daling is 
ingezet zal het personeelsbestand gaan dalen. 
Gelet op de prognose van het leerlingenaantal,  
wordt de komende paar jaar ingezet om de do-
centen in tijdelijke dienst waar mogelijk niet te 
benoemen in vaste dienst. 
De school is gericht op het vermijden van uitga-
ven inzake uitkeringen na ontslag. Formatiebe-
leid, beoordelingsprocedures, preventie ziek-
teverzuimbeleid, re-integratiebeleid, functio-
neringsgesprekken, beleid inzake begeleiding 
nieuw aangestelde docenten, taakbeleid zijn 
mede gericht op het vermijden van instroom in 
een uitkering. Dat geldt ook voor de participa-
tie in het samenwerkingsverband Semper Mo-
vens, waarin 12 scholen op personeelsgebied 
samenwerken, mede om onderling fricties in 
de formatie te verkleinen of op te kunnen los-
sen. De school heeft verder een contract met 
“Randstad” voor de begeleiding van uitstro-
mend c.q. uitgestroomd personeel naar een 
andere baan op de arbeidsmarkt.  

 
 

 

  

lot ing lot ing

17/18 18/19 19/20 20/21 21/22

leerjaar 1 295 275 325 335 335

leerjaar 2 364 316 278 322 335

leerjaar 3 369 358 316 278 315

leerjaar 4 396 420 405 369 329

leerjaar 5 267 268 295 267 240

leerjaar 6 112 89 119 143 102

1.803 1.726 1.737 1.715 1.655

vavo 21 25 25 25 25

totaal 1.824 1.751 1.762 1.740 1.680

sub mavo 376 363 413 439 464

sub 1e fa 763 679 612 601 620

sub 2e fa 664 684 712 675 571

1.803 1.726 1.737 1.715 1.655

vavo 21 25 25 25 25

totaal 1.824 1.751 1.762 1.740 1.680

fte per 31/12 *] 2017 2018 2019 2020 2021

directie 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00

docenten 92,37 90,43 89,98 87,43 83,09

ondersteuning 30,23 29,72 29,72 29,72 29,72

totaal 128,60 126,15 125,70 123,15 117,81
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Meerjarenbegroting en exploitatie  
Op basis van nu beschikbare gegevens zien balans en meerjarenbegroting er de komende jaren als 
volgt uit. 

 

 

 
 
 
Toelichting: 
De komende jaren wordt een verdere daling van het leerlingaantal voorzien. Als gevolg daarvan 
wordt in het tijdvak 2017-2020 een daling van de rijksbijdrage verwacht ad ca € 500k. Dit vereist dat 
de kosten de komende jaren verder worden teruggebracht. Hoewel het concrete pakket aan maatre-
gelen in de meerjarenraming van begroting 2019 zal worden vormgegeven, is duidelijk dat het zwaar-
tepunt daarvan zal liggen bij de personele lasten. De bovenstaande financiële meerjarenprojectie is 
in dit opzicht taakstellend voor de komende begrotingsronde.  

  

T+1 T+2 T+3

Realisatie Begroting Raming Raming

2017 2018 2019 2020

baten

Rijksbijdragen 12.993.000 12.826.870 12.375.791 12.480.596 

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 2.000            2.387            2.000            2.000            

Overige baten 700.000       670.000       638.553       642.993       

Totaal baten 13.695.000 13.499.257 13.016.344 13.125.589 

Lasten

Personeelslasten 10.602.000 10.501.000 10.293.365 10.373.988 

Afschrijvingslasten 306.000       370.000       370.000       370.000       

Huisvestingslasten 718.000       736.000       701.456       706.332       

Overige lasten 1.727.000    1.766.000    1.685.112    1.696.828    

Totaal lasten 13.353.000 13.373.000 13.049.932 13.147.148 

Financiële baten en lasten -                2.000            -                -                

Netto resultaat 342.000       128.257       -33.588        -21.559        

T+1 T+2 T+3

Realisatie Begroting Raming Raming

Balans 2017 2018 2019 2020

Activa

Materiële vaste activa 2.212.000    2.244.000    2.250.000    2.256.000    

Vorderingen 222.000       200.000       180.000       160.000       

Liquide middelen 3.524.000    3.900.000    4.173.000    4.177.000    

Totaal activa 5.958.000    6.344.000    6.603.000    6.593.000    

Passiva

Eigen vermogen 2.837.000    2.965.000    2.931.000    2.910.000    

Voorzieningen 1.772.000    2.137.000    2.387.000    2.504.000    

Kortlopende schulden 1.349.000    1.242.000    1.285.000    1.179.000    

Totaal passiva 5.958.000    6.344.000    6.603.000    6.593.000    
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Ontwikkeling financiële kengetallen 
Het onderstaand overzicht geeft een samenvatting van de financiële kengetallen van 2018 tot en met 
2020.  
 

 
 
Huisvesting 
Na de zeer ingrijpende renovatie en vernieuw-
bouw in de periode 2010 – 2012 en de plaat-
sing van vier extra tijdelijke lokalen in 2015 in 
verband met stijging van het leerlingenaantal, 
verwachten we geen ingrijpende huisvestings-
operaties. Indien het totale leerlingenaantal de 
vier tijdelijke lokalen overbodig maakt, zullen 
we deze afstoten. 
 
Het Meerjarenonderhoudsplan en de voorzie-
ningen voor vervanging van inventaris zijn eind 
2015 geactualiseerd, noodzakelijk na de nieuw-
bouw en renovatie, waarna de meerjarenbe-
groting daarop is aangepast vanaf 2016. In de 
komende jaren zullen we in samenspraak met 
de Gemeente Zoetermeer nagaan in hoeverre 
we ‘de duurzaamheid’ van ons gebouwencom-
plex verder kunnen vergroten.  
Op ICT gebied hebben we de stabiliteit van het 
‘net’ vergroot door deelname aan een initiatief 
uit het lokale bedrijfsleven om een nieuw snel-
ler netwerk in Zoetermeer te realiseren en zijn 
in 2017 extra radiozenders in het gebouw ge-
plaatst.  
 

Onderwijs 
Na de ingrijpende herschikking van onze onder-
wijskundige inrichting in de onderbouw in de 
jaren 2007 – 2009, wijzigingen in onze selectie- 
en determinatiemechanismen in de periode 
2008 – 2012, aanpassing van onze directie- en 
leerlingenbegeleidingsorganisatie in 2008, 
richten we ons de komende jaren vooral op 
verdere versterking van de kwaliteit van ons 
onderwijs.  
In de komende twee schooljaren bereiden we 
wijzigingen voor in de school- en directieorga-
nisatie ter anticipatie op pensioneringen van 
directieleden en directeur-bestuurder.  
 

Financiën 
Administratieve organisatie en planning & con-
trol. Eind 2013 is een proces ingezet om de 
boekhouding zodanig anders in te richten, in-
clusief een aangepast grootboekschema en in-
voering van kostenplaatsen en kostenstruc-
tuur, dat eenvoudiger, sneller en adequater 
sturingsinformatie verkregen kan worden uit 
de administratieve, personele, onderwijskun-
dige en financiële administratie. In 2016 is een 
start gemaakt met het opstellen van een hand-

T+1 T+2 T+3

Realisatie Begroting Raming Raming

Min Max 2017 2018 2019 2020

Solvabiliteit 30% n.v.t. 47,6% 46,7% 44,4% 44,1%

Solvabiliteit incl. voorzieningen 30% n.v.t. 77,4% 80,4% 80,5% 82,1%

Liquiditeit 0,5 1,5 2,78 3,30 3,39 3,68

Rentabiliteit 0% 5% 2,50% 0,95% -0,26% -0,16%

Weerstandsvermogen 10% 40% 20,7% 22,0% 22,5% 22,2%

Kapitalisatiefactor n.v.t. 35% 41,6% 45,3% 49,2% 49,0%

waarvan:

Transactiefunctie n.v.t. 9% 9,85% 9,20% 9,87% 8,98%

Financieringsfunctie n.v.t. 21% 22,27% 22,59% 23,43% 23,23%

Bufferfunctie € 100.000* 5% 9,51% 13,48% 15,90% 16,75%

* absolute ondergrens

Signalering

Financiele kengetallen per 31 december
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boek AO/IC. In 2017 is er een digitaal facturen-
systeem geïmplementeerd en in gebruik geno-
men. 
 
Op basis van het leerlingenaantal, de ver-
wachte rijksbekostiging, het activiteitenplan en 
het meerjaren onderhoudsplan wordt jaarlijks 
een geactualiseerde (meerjaren-)begroting op-
gesteld. De realisatie van de financiële en per-
sonele doelstellingen wordt gemonitord mid-
dels maandelijkse rapportages aan directeur-
bestuurder en kwartaalrapportages aan Raad 
van Toezicht. De rapportages worden gebruikt 
om indien nodig bij te sturen gedurende het 
jaar. Jaarlijks wordt voor 1 juli verslag gedaan 
van de activiteiten middels het jaarverslag. De 
school is volop bezig met administratieve pro-
ces- en procedurebeschrijvingen, actualisering 
van formele documentatie en ontwikkeling van 
betere financiële sturingsinformatie.  
Gelet op de omslag van een sterke groeiperi-
ode van leerlingenaantallen naar daling, zal ex-
tra aandacht besteed worden aan de jaarlijkse 
actualisering van de meerjarenbegroting. 
 

Treasury 
Het Erasmus College houdt zich aan de wette-
lijke ‘regeling beleggen, lenen en derivaten 

OCW 2016’, heeft geen leningen of derivaten 
of beleggingen. Het Erasmus College heeft vol-
doende middelen op de rekening-courant om 
op korte termijn aan haar betalingsverplichtin-
gen te voldoen. Overtollige liquide middelen 
worden aangehouden op spaarrekeningen van 
twee verschillende banken die voldoen aan de 
regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 
2016. Voor het plannen van de omvang en het 
tijdstip waarop middelen benodigd zijn, is een 
goede informatievoorziening vanuit de organi-
satie noodzakelijk. Het gaat dan met name om 
inzicht in de kasstromen te krijgen. Het 
treasury-statuut is opgesteld conform regeling 
beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. De 
auditcommissie vanuit de Raad van Toezicht 
houdt mede toezicht op het Treasurybeleid. 
 

Financieringsbehoefte kasstroom 
We verwachten voor de komende jaren een da-
ling van het aantal leerlingen.  Op basis van de 
meerjarige liquiditeitsprognose is de verwach-
ting dat er geen beroep wordt gemaakt van ex-
terne kredietverstrekkers.  De stichting heeft 
voldoende eigen middelen om haar verplichtin-
gen in de toekomst te kunnen voldoen. Zie 
hiervoor ook het kengetal liquiditeit. 
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Belangrijkste risico`s en onzekerheden 

Definitie 

Risico’s zijn de effecten van onzekerheden op 
het behalen van doelstellingen. Onzekerheden 
ontstaan als gevolg van het geheel of gedeelte-
lijk ontbreken van informatie over, inzicht in of 
kennis van een gebeurtenis, de gevolgen daar-
van, of de waarschijnlijkheid dat een gebeurte-
nis zich voordoet.  

Interne risicobeheersing en –controle 

Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begro-
ting een actualisatie gemaakt van mogelijke ri-
sico’s en de mate waarin deze zich kunnen 
voordoen. Daar waar uit deze risico-inventari-
satie blijkt dat maatregelen nodig zijn, worden 
deze verwerkt in de (meerjaren)-begroting. 
Deze risicoanalyse wordt opgenomen in het 
begrotingsdocument. In de planvorming rond 
het tot stand brengen van betere manage-
mentinformatie ten behoeve van sturing, is 
maandelijkse rapportage van uitputting van 
budgetten en ontwikkeling van formatieplaat-
sen opgenomen. Bestuur, Raad van Toezicht en 
MR krijgen vervolgens ieder op eigen aggrega-
tieniveau rapportages over de voortgang.  

Risico’s 

In de jaarlijkse begrotingsdocumenten zijn ri-
sico’s uitputtend beschreven. Hieronder wor-
den de actueel belangrijkste risico’s vermeld, 
inclusief de getroffen maatregelen. 

Leerlingenaantal 

De voorziene omslag van groei naar daling van 
het leerlingenaantal door ‘uitgroei’ van de ja-
ren met (zeer) hoge aanmeldingen, vindt mo-
menteel en de komende paar jaren plaats. Het 
vanwege de sterke groei ingezette beleid van 
loting en zeer terughoudend ‘PR-beleid’ in de 
afgelopen zes jaar zal nu losgelaten worden. 
Dat moet leiden tot een nieuw spilgetal van ca. 
320 à 330 aanmeldingen voor het 1e leerjaar.  

Bekostigingsstelsel en overheidsbeleid  

Het overheidsbeleid in combinatie met CAO 
verplichtingen zorgden in de periode 2010 – 
2013 voor snelle stijging van kosten en tekor-
ten in de exploitatie. Dankzij het ingestelde 

weerstandsvermogen en de doorgevoerde be-
zuinigingen konden we de sterke leerlingenstij-
ging financieel opvangen. 
Onzekerheid over structurele bekostiging is 
een landelijk probleem. Nu is er nog sprake van 
veel incidenteel geld. Dat probleem lossen we 
als school niet op.  
De bekostigingssystematiek voor ons soort 
school (scholengroep 3) is zeer sterk nadelig 
ten opzichte van de zogenaamde brede scho-
lengemeenschappen. Er wordt al jaren serieus 
gesproken over een nieuw bekostigingsstelsel, 
waarbij het al jaren bestaande voordeel voor 
brede scholengemeenschappen ‘omgebogen’ 
zou worden naar smallere scholengemeen-
schappen zoals de onze. Dat zou enige lucht 
kunnen bieden. Keer op keer wordt aangekon-
digde wijziging van overheidsbeleid echter uit-
gesteld.  

Huisvesting 

De sterke leerlingenstijging heeft geleid tot 
forse investeringen, die niet vergoed werden 
door de Gemeente. Door middel van een lo-
tingsprocedure is ingegrepen in de groei, waar-
door verdere  investeringen in uitbreiding van 
de lokalencapaciteit niet verwacht worden. In-
terne aanpassingen om de capaciteit van stu-
dieruimtes en de ICT faciliteiten daarin te verg-
roten, worden opgenomen in de reguliere be-
grotingen. 

CAO  

De CAO uit 2016 bevat verplichtingen die con-
sequenties hebben op termijn, zoals de functie-
mix en het persoonlijk budget. In combinatie 
met de onzekere lange termijn bekostiging, 
houden we rekening met hogere kosten op ter-
mijn. Krap toedelen van de formatie en jaar-
lijkse berekening van de (dan bekende) ver-
plichtingen, moet leiden tot een zodanig weer-
standsvermogen dat tegenvallers of daling van 
bekostiging door dalende leerlingenaantallen, 
opgevangen kan worden.  
De huidige cao is inmiddels verlopen en lande-
lijke onderhandelingen hebben nog niet tot re-
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sultaat geleid. Inschatting van eventuele effec-
ten op de meerjarenramingen is op dit moment 
niet mogelijk. 

Leeftijdsopbouw in relatie tot kosten 

Verkorting van salaris carrièrelijnen (van 18 
naar 12), uitbreiding van LC en LD functies t.g.v. 
de functiemix, langer doorwerken t.g.v. verho-
ging van de AOW leeftijd, langer gebruik maken 
van bapo-regelingen en persoonlijk budget 
door meer personeel, leidt tot (sterke) kosten-
stijging. Verlaging van de gemiddelde leeftijd 
leidt voor de korte termijn wel tot kostenbe-
sparing, maar zal op middellangere termijn 
geen soelaas bieden omdat de gemiddelde pe-
riode dat docenten naar het maximum bezol-
digd worden ca. 15 jaar langer zal worden dan 

ca. 10 jaar geleden het geval was. Landelijke 
bekostiging zal dat probleem moeten oplossen. 
Op schoolniveau blijven we zo scherp mogelijk 
toedelen van de formatie. Het weerstandsver-
mogen moet o.i. ca. 20 % bedragen om een 
toekomstige ‘zachte landing’ te kunnen realise-
ren, indien personeel moet afvloeien bij de 
voorziene daling van het leerlingenaantal in de 
komende jaren. 

Ontwikkeling Risicomatrix 

De wens tot verdere professionalisering van 
ons risicomanagement heeft geleid tot de be-
hoefte de beschreven risico’s beter te kunnen 
kwantificeren. We hanteren daartoe de vol-
gende risicomatrix als uitgangspunt voor het 
inschatten van de financiële risico’s. 

 

 
 
 

Op basis van deze risicomatrix hebben we onze risico’s gekwantificeerd. Verdere ontwikkeling en ver-
fijning staat op de rol, waarbij jaarlijkse actualisering zal plaats vinden in begrotingsdocument en in 
deze continuïteitsparagraaf.  
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Risicoanalyse in risicomatrix 
 

 
 

Uit bovenstaande risicoanalyse blijkt dat bij benadering een buffer van ca. € 2,2 miljoen noodzakelijk 
is. Ten opzichte van de totale begrote baten van € 13,2 miljoen in 2017 betekent dit een buffer van 
16,7%. Uit de bovengenoemde tabel met cijfers over de meerjarenbegroting blijkt dat deze buffer de 
komende jaren voldoende is.  

 
  

Risico Gevolgen Beheersing kans gevolg financieel 

sterke daling van het personeelsoverschot, betrouwbare leerlingen- 1 1 € 200.000

leerlingenaantal op korte leegstand van lokalen prognose

termijn 

sterke daling van het personeelsoverschot, betrouwbare demografische 2 2 € 400.000

leerlingenaantal op langere leegstand van lokalen, gegevens, betrouwbare lange

termijn onvoldoende middelen termijn leerlingenprognose

sociaal plan

onvoldoende goed onvoldoende onderwijs- bevoegd personeel in dienst, 1 1 € 200.000

gekwalificeerd onderwijs- kwaliteit lesbezoeken, intensieve

gevend personeel (lerarentekort) begeleiding nieuwe

docenten, beschikbaar

stellen scholingstijd en 

scholingsbudgetten

bezuinigingen rijksoverheid lagere bekostiging volgen van politieke ont- 2 2 € 400.000

bekostigingsstelsel (inkomsten) wikkelingen, onderhouden

van bestuurlijke contacten

budgetoverschrijdingen financiële schade contracteren van betrouw- 1 1 € 200.000

bij nieuwbouw (huisvesting) bare partijen

personeelsdossiers onvoldoende aantoonbare periodieke personeels- 1 1 €   200.000

onvolledig grond voor ontslag beoordeling en vastlegging

in dossiers

Juridische problematiek Hogere kosten, imago Zorgvuldige dossiervorming,  1 1 €   200.000

schade contractenbeheer, verzekeringen

werkdruk medewerkers stijging van vervanging- zorg dragen voor goed taak- 1 1 € 200.000

kosten en verzuimbeleid, voldoende

buffer realiseren, duurzame

inzetbaarheid realiseren

calamiteit op school materiele schade, immate- aanwezigheid calamiteiten- 1 1 € 200.000

riele schade plannen, BHV trainingen,

brandbeveiliging, financiële

buffer, verzekeringen, sociaal

veiligheidsbeleid, communi-

catieplannen

Totaal 2.200.000
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Jaarrekening         
            

Balans per 31 december 2017 ( na resultaatbestemming) 
 

  

(in euro`s)

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa -                  -                  

Materiële vaste activa 2.211.998 1.941.958 

Financiële vaste activa -              -              

Totaal vaste activa 2.211.998        1.941.958        

Vlottende activa

Voorraden -                  -                  

Vorderingen 221.690     176.140     

Effecten -              -                  

Liquide middelen 3.524.299 3.198.846 

Totaal vlottende activa 3.745.989        3.374.986        

Totaal activa 5.957.988        5.316.944        

Passiva

Eigen vermogen 2.836.534        2.494.566        

Voorzieningen 1.771.901        1.458.824        

Langlopende schulden -                         -                         

Kortlopende schulden 1.349.553        1.363.554        

Totaal passiva 5.957.988        5.316.944        

2017 2016



Jaarverslag Erasmus College 2017 

 

 

64 

Staat van baten en lasten over 2017 
 

 
  

(in euro`s)

Baten

Rijksbijdragen 12.993.546 12.679.233   12.622.604 

Overige overheids

bijdragen en -subsidies 2.387            2.133             2.133            

Baten werk in opdracht

van derden -                -                 -                

Overige baten 700.018       674.269        698.676       

Totaal baten 13.695.950 13.355.635   13.323.413 

Lasten

Personeelslasten 10.602.097 10.646.163   10.493.696 

Afschrijvingen 306.411       350.000        268.573       

Huisvestingslasten 718.097       735.301        719.920       

Overige lasten 1.727.092    1.636.171     1.789.432    

Totaal lasten 13.353.696 13.367.635   13.271.621 

Saldo baten en lasten 342.254       -12.000         51.792         

Financiële baten en lasten -286              12.000           5.880            

Resultaat 341.968       -                 57.672         

Belastingen -                -                 -                

Resultaat deelnemingen -                -                 -                

Resultaat na belastingen
341.968       -                 57.672         

Resultaat derden -                -                 -                

Netto resultaat
341.968       -                 57.672         

Totaal resultaat
341.968       -                 57.672         

2017 Begroting 2017 2016
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Kasstroomoverzicht over 2017 
 

 

  

(in euro`s)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 342.254   51.792       

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 306.411      268.573     

Mutatie voorzieningen 313.078      225.517     

619.489   494.089     

Veranderingen in werkkapitaal

Kortlopende vorderingen -45.550       -27.569      

Kortlopende schulden
-14.001       

201.443     

-59.552    173.874     

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest 3.832           12.089       

Betaald interest -4.118         -6.209        

-286         5.880         

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 901.905   725.635     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -576.452     -415.377   

Desinvesteringen in materiële vaste activa -               -              

Overige investeringen financiële vaste activa -               -              

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -576.452 -415.377   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Toename langlopende schulden -               -              

Aflossing langlopende schulden -               -              

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -            -              

Mutatie l iquide middelen 325.453   310.258     

Beginstand liquide middelen 3.198.846   2.888.588 

Eindstand liquide middelen 3.524.299   3.198.846 

Mutatie l iquide middelen 325.453   310.258     

2017 2016
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Toelichting behorende bij de jaarrekening 2017 
 
Waarderingsgrondslagen  
 
Algemene informatie 
De Stichting Erasmus College is statutair geves-
tigd Van Doornenplantsoen 31, 2722 ZA te Zoe-
termeer. Het Erasmus College staat ingeschre-
ven bij de Kamer van Koophandel onder num-
mer 41150726. De Stichting is het bevoegd ge-
zag (37052) van één Brinnummer te weten 
00PJ. 
 
Juridische vorm en activiteiten 
De Stichting Erasmus College te Zoetermeer 
biedt onderwijs aan voor mavo, havo, athe-
neum en gymnasium in Zoetermeer. De Stich-
ting bestuurt alleen het Erasmus College. Er zijn 
geen nevenstichtingen of andere instellingen 
waar de school zeggenschap in heeft. 
 
Gehanteerde valuta 
De in de jaarrekening opgenomen geldbedra-
gen zijn uitgedrukt in euro's. 
 
Presentatie 
De jaarrekening over 2017 is opgesteld con-
form de richtlijnen van de Regeling jaarverslag-
geving onderwijs en overeenkomstig de ver-
slaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals 
weergegeven in Titel 9 Boek 2 van het Burger-
lijk Wetboek. Tevens is de Richtlijn 660 van de 
Raad voor de Jaarverslaggeving gevolgd. In 
deze richtlijn zijn voor de sector presentatie-, 
waarderings-, en verslaggevingsvoorschriften 
opgenomen. De jaarrekening is opgesteld in 
euro's. 
 
Waardering van de activa en passiva 
De waardering van activa en passiva en de be-
paling van het resultaat vinden plaats op basis 
van historische kosten, inclusief BTW. BTW is 
zeer beperkt aftrekbaar. Tenzij bij de desbe-
treffende grondslag voor de specifieke balans-
post anders wordt vermeld, worden de activa 
en passiva gewaardeerd volgens het kostprijs-
model. Baten en lasten worden toegerekend 
aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat reguliere on-
derwijstaken gelijkmatig over het schooljaar 
zijn verspreid.  
Extra baten worden slechts genomen voor zo-
ver zij op balansdatum zijn gerealiseerd.  
Verplichtingen en mogelijke extra lasten die 
hun oorsprong vinden voor het einde van het 
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij 
voor het opmaken van de jaarrekening bekend 
zijn geworden. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd 
tegen verkrijging- of vervaardigingprijs, ver-
minderd met de cumulatieve afschrijvingen en 
indien van toepassing met bijzondere waarde-
vermindering.  De jaarlijkse afschrijvingen zijn 
gebaseerd op de geschatte economische le-
vensduur en worden berekend op basis van 
een vast percentage van de verkrijgingsprijs, 
rekening houdend met een eventuele rest-
waarde.  
De activeringsgrens voor materiële vaste activa 
is € 1.500. Voor de kosten van periodiek groot 
onderhoud wordt een voorziening gevormd. 
Deze voorziening is opgenomen onder de ove-
rige voorzieningen aan de passiva kant van de 
balans. Er wordt afgeschreven vanaf de maand 
volgend op de ingebruikname.  Op het school-
gebouw rust een economisch claimrecht van 
de gemeente Zoetermeer. Het juridische eigen-
dom van het gebouw berust bij de Stichting 
Erasmus College. Vanwege de onbeperkte ge-
bruiksduur wordt op de ondergrond van ge-
bouwen niet afgeschreven. 
De volgende afschrijvingstermijnen worden 
hierbij gehanteerd: 

 Gebouwen : 10 jaar 

 ICT  : 3-20 jaar 

 Apparatuur : 3-20 jaar 

 Meubilair : 7-20 jaar 
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Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voor zover niet an-
ders vermeld, ter vrije beschikking van het be-
stuur en worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde. 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde. Oninbare vorderingen wor-
den afgeboekt.  
 
Algemene reserve 
De algemene reserve (weerstandsvermogen) 
geldt als zekerheidsstelling van de continuïteit 
van de organisatie op de lange termijn. Het is 
opgebouwd uit resultaatbestemming van over-
schotten, welke ontstaan uit het verschil tus-
sen de toegerekende baten en werkelijk ge-
maakte lasten. Indien er sprake is van een ne-
gatief resultaat, dan wordt dit ten laste van de 
algemene reserve gebracht. De resultaatbe-
stemmingen zijn in de jaarrekening over het 
verslagjaar verwerkt. De gelden die zijn opge-
nomen onder het eigen vermogen betreffen 
publieke gelden. 
 
Voorzieningen 
Onder de voorziening is een vijftal voorzienin-
gen opgenomen: groot onderhoud, jubilea, 
spaarverlof, personeel en duurzame inzetbaar-
heid. Tenzij anders aangegeven worden de 
voorzieningen opgenomen tegen nominale 
waarde.  
Een voorziening in verband met verplichtingen 
wordt uitsluitend genomen indien op balans-
datum aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan: 

 De organisatie heeft een huidige in 
recht afdwingbare of feitelijke ver-
plichting op grond van gebeurtenissen 
uit het verleden; 

 Een betrouwbare schatting kan wor-
den gemaakt van het bedrag van de 
verplichting. 

 Het waarschijnlijk is dat voor de afwik-
keling van die verplichting een uit-
stroom van middelen nodig is. 

 
 
 

Voorziening groot onderhoud 
Deze voorziening moet leiden tot een even-
wichtige verdeling van lasten voor groot onder-
houd van het gebouw en wordt bepaald op ba-
sis van de te verwachten uitgaven voor groot 
onderhoud over een reeks jaren. De voorzie-
ning wordt lineair opgebouwd. Het uitge-
voerde onderhoud wordt ten laste van deze 
voorziening gebracht. 
 
Voorziening jubilea uitkeringen 
Hieronder is de voorziening opgenomen voor 
verplichtingen uit hoofde van toekomstige uit-
keringen bij ambtsjubilea van personeelsleden. 
De hoogte van deze voorziening wordt per be-
grotingsjaar bepaald, waarin wordt nagegaan 
wie in het verslagjaar recht hebben op een ju-
bileumuitkering. De voorziening wordt jaarlijks 
bepaald door het aantal personeelsleden (in 
fte`s) te vermenigvuldigen met een bedrag van 
€ 550. 
 
Voorziening spaarverlof 
De voorziening spaarverlof is opgebouwd om 
de kosten van vervangers te betalen wanneer 
personeelsleden het gespaarde verlof opne-
men. De voorziening is berekend op basis van 
de werkelijk gespaarde uren vermenigvuldigd 
met de op dat moment geldende GPL. 
 
Personele voorziening 
De voorziening personeel is gevormd ter dek-
king van de kosten inzake ontslagvergoedin-
gen, welke voor rekening zijn van het bestuur. 
 
Levensfase bewust beleid 
De voorziening is berekend op basis van de 
werkelijk gespaarde uren vermenigvuldigd met 
het uurtarief OP en OOP (GPL delen door de 
normjaartaak). De voorziening is niet opgeno-
men tegen de contante waarde, noch dat er re-
kening is gehouden met een vetrekkans. Hier-
voor is het inrichten van een voorziening Le-
vensfase bewust beleid noodzakelijk binnen 
bepaling van de Regeling Jaarverslaggeving ter 
financiering van mogelijke vervanging. 
 
Kortlopende schulden  
Dit betreffen schulden met een op balansda-
tum resterende looptijd van ten hoogste één 
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jaar. Kortlopende schulden worden gewaar-
deerd tegen de nominale waarde van de 
schuld. 
De overlopende passiva betreffen vooruit ont-
vangen bedragen die aan opvolgende perioden 
worden toegerekend en nog te betalen bedra-
gen, voor zover ze niet onder de andere kortlo-
pende schulden zijn te plaatsen. 
 
Pensioenverplichtingen 
De Stichting Erasmus College heeft voor haar 
werknemers een toegezegd pensioenregeling. 
Hiervoor in aanmerking komen de werknemers 
die op de pensioengerechtigde leeftijd recht 
hebben op een pensioen dat is gebaseerd op 
het gemiddeld verdiende loon berekend over 
de jaren dat de werknemer pensioen heeft op-
gebouwd bij de stichting. De verplichtingen, 
welke voortvloeien uit deze rechten van haar 
personeel, zijn ondergebracht bij Stichting Pen-
sioenfonds ABP. De pensioenrechten worden 
jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de 
dekkingsgraad van het pensioenfond (het ver-
mogen van het pensioenfonds gedeeld door 
haar financiële verplichtingen) dit toelaat. De 
Stichting Erasmus College heeft geen verplich-
ting tot het voldoen van aanvullende bijdragen 
in geval van een tekort bij het pensioenfonds, 
anders dan het effect van hogere toekomstige 
premies. De stichting heeft daarom alleen de 
verschuldigde premies tot en met het einde 
van het boekjaar in de jaarrekening verant-
woord. De dekkingsgraad van het pensioen-
fonds is per 31 december 2017 104,4%. 

Rijksbijdragen 
De ontvangen (normatieve) rijksbijdragen wor-
den tijdsevenredig aan het jaar toegerekend 
waarop deze betrekking hebben. De niet-ge-
oormerkte OCW-subsidies en geoormerkte 
OCW-subsidies zonder verrekening clausule 
worden ten gunste van de staat van baten en 
lasten verantwoord in het jaar van toewijzing, 
tenzij op basis van een bestedingsplan mag 
worden aangenomen dat de met subsidie be-
kostigde activiteiten nog niet in dat jaar heb-
ben plaatsgevonden. Het deel van de subsidies 
waar nog geen activiteiten voor zijn verricht 
per balansdatum worden verantwoord onder 
de overlopende passiva. 
 
Bepaling van het resultaat 
Bij de bepaling van het exploitatieresultaat 
worden de baten en lasten toegerekend aan 
het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
 
Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens 
de indirecte methode. 
 
Vergelijkende cijfers 
Voor zover van toepassing is ter vergelijking 
de realisatie opgenomen van het voorgaande 
jaar, alsmede de cijfers van de meest recente 
vastgestelde begroting van het verantwoor-
dingsjaar. 

 

Cijfers ter vergelijking zijn voor vergelijkings-
doeleinden waar nodig aangepast. 
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Toelichting op de balans 
 
Materiële vaste activa 
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt: 
(Euro`s) 
 

 
 

 
Gebouwen en terreinen 
Op het grootste gedeelte van het schoolge-
bouw rust een economisch claimrecht van de 
gemeente Zoetermeer. Het schoolgebouw kan 
bij vervreemding of onttrekking van de onder-
wijsbestemming worden overgedragen aan de 
gemeente Zoetermeer. Het juridisch eigendom 
van het schoolgebouw berust bij de stichting 
Erasmus College.  
 

Inventaris en apparatuur 
In 2017 is er ca. € 576.000 geïnvesteerd in in-
ventaris en apparatuur. De investeringen vallen 
uiteen in: 

 Apparatuur  €   34.000 

 Meubilair  €   82.000 

 ICT   € 461.000 
€ 577.000

 
  

Gebouwen 

en terreinen

Inventaris en 

apparatuur

Overige 

materiële 

vaste activa

Vaste 

bedrijfsmiddel in 

uitvoering en 

vooruitbetaald

Niet aan de 

bedrijfsuitoefening 

dienstbare 

materiële vaste 

activa

Totaal 

materiële 

vaste activa

Stand aan het begin van de periode 

Aanschafwaarde, begin van de periode 331.813            3.489.497       -                -                             -                                 3.821.310       

Cumulatieve afschrijvingen, begin van de periode 41.883              1.837.470       1.879.354       

Boekwaarde, begin van de periode 289.930            1.652.026       -                -                             -                                 1.941.956       

Verloop gedurende de periode

Investeringen -                     576.453           -                -                             -                                 576.453           

Desinvesteringen -                     -                    -                -                             -                                 -                    

Afschrijvingen 33.181              273.230           -                -                             -                                 306.411           

Afschrijvingen desinvesteringen -                -                             -                                 -                    

Mutaties -33.181             303.223           -                -                             -                                 
270.042           

Stand aan het einde van de periode 

Aanschafwaarde, einde van de periode 331.813            4.065.950       -                -                             -                                 4.397.763       

Cumulatieve afschrijvingen, einde van de periode 75.065              2.110.700       -                -                             -                                 2.185.765       

Boekwaarde, einde van de periode 256.749            1.955.249       -                -                             -                                 2.211.998       
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Toelichting op de balans 
 
Vorderingen 
(Euro`s) 

 
 
Debiteuren 
Onder de debiteuren worden de nog te ontvangen gelden van ouders van leerlingen verantwoord. 
De debiteuren kunnen we uitsplitsen in: 

 Vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018 €   33.000 

 Vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2016-2017 €   27.000 

 Schoolkosten voor het schooljaar 2017-2018 €     8.000 

 Overige debiteuren €   15.000 
Totaal debiteuren € 83.000 

 
Voorziening oninbare vorderingen 
Voor de openstaande debiteuren is een voor-
ziening gevormd ad. € 67.857 in verband met 
oninbare facturen uit voorgaande jaren. 
 
Personeel 
Ultimo 2017 betreffen de voorschotten aan 
personeelsleden nihil. 
 
 
 
 
 

Gemeente en GR`s 
De vordering op de gemeente Zoetermeer be-
treft herstel werkzaamheden inzake huisves-
ting. 
 
Overige vorderingen 
Overige vorderingen bestaan uit nog te ont-
vangen bedragen subsidie zonnepanelen, tele-
foonprovider en het UWV. 
 
Vooruitbetaalde bedragen 
De vooruitbetaalde bedragen betreffen factu-
ren die betrekking hebben op 2018.

Vorderingen

Debiteuren 82.863         53.498         

OCW / EZ -                -                

Gemeenten en GR's 23.949         32.887         

Personeel -                379               

Overige vorderingen 17.441         7.022            

Totaal vorderingen
124.253        93.786          

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 86.012         67.939         

Vooruitgefactureerde bedragen 75.575         41.088         

Verstrekte voorschotten 1.500            1.500            

Te ontvangen interest 2.207            8.974            

Overige overlopende activa -                -                

Totaal overlopende activa 165.294        119.501        

Voorziening wegens oninbaarheid vorderingen -67.857         -37.148         

Totaal vorderingen
221.690        176.140        

2017 2016
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Toelichting op de balans 
 
Liquide middelen 
(Euro`s) 

 
 

Het dagelijkse betalingsverkeer vindt plaats via 
de ABN AMRO Bank N.V., de inning van debi-
teuren loopt via de Rabobank. De liquide mid-
delen zijn direct opeisbaar door de stichting. De 
mutatie t.o.v. 2016 wordt toegelicht in het kas-
stroomoverzicht. 

 
 
 
 

 
  

Liquide middelen

Kasmiddelen 2.807            2.771            

Tegoeden op bankrekeningen 558.202       548.143       

Deposito`s 2.963.290    2.647.932    

Schatkistbankieren -                -                

Totaal liquide middelen
3.524.299        3.198.846        

2017 2016
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Toelichting op de balans 
 
Eigen vermogen 
 
(Euro`s) 
De mutaties in het eigen vermogen zijn als volgt samengesteld. 

 
 
Bestemmingsreserve lustrum 
Ten behoeve van de viering van het 10e lustrum 
in 2020 van de school heeft het bestuur beslo-
ten hiervoor jaarlijks een dotatie te plegen van 
€ 10.000 in de periode 2016 - 2020.  
 
Bestemmingsreserve vervanging inventaris 
Naast het feit dat geïnvesteerd is in activa met 
een daaraan gekoppelde afschrijvingskosten-
systematiek, is besloten om een reservering op 
te bouwen om in de toekomst nieuwe inventa-

ris te kunnen financieren passend bij het ni-
veau van de faciliteiten voor daltononderwijs 
en extra-curriculaire activiteiten, zonder een 
beroep te behoeven doen op bankkrediet. 
 
Resultaat verslagperiode 
Het nettoresultaat over 2017 komt uit op 
€ 341.968 positief. € 331.968 komt ten gunste 
van de algemene reserve en € 10.000 komt ten 
gunste van de bestemmingsreserve lustrum. 

 

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming 
 
Ingevolge de Wet op het Voortgezet Onderwijs 
wordt het resultaat van het verslagjaar verre-
kend met de reserve van Stichting Erasmus Col-
lege. Het positieve resultaat van het verslagjaar 

ad. € 341.968 wordt conform bovenstaande 
verdeling toegerekend aan het eigen ver-
mogen.

  

Saldo per 

01-01-2017

Resultaat 

verslagperiode

overige 

mutatie 

verslagperiode

Saldo per 

31-12-2017

Eigen vermogen, posten

Algemene reserve 2.244.498   331.968                 -                        2.576.466   

Bestemmingsreserve 250.000      10.000                    -                        260.000      

Herwaarderingsreserve -               -                          -                        -               

Andere wettelijke reserves -               -                          -                        -               

Statutaire reserves 68                 -                          -                        68                 

Totaal eigen vermogen 2.494.566   341.968                 -                        2.836.534   

Uitsplitsing bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve lustrum -               10.000                    -                        10.000         

Bestemmingsreserve vervanging inventaris 250.000      -                          -                        250.000      

Totaal bestemmingsreserve 250.000      10.000                    -                        260.000      
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Toelichting op de balans 
 
Voorzieningen 
(Euro`s) 

 
 
Uitsplitsing personele voorzieningen 
 

 

Voorziening spaarverlof 
Een aantal medewerkers maakt gebruik van de mogelijkheid van het spaarverlof, conform de geldende 
afspraken. De hoogte van de voorziening spaarverlof worden bepaald door de uren te delen door 1.659 
uur (normbetrekking) en te vermenigvuldigen met de GPL van de betreffende doelgroep. De waarde-
ring van de voorziening spaarverlof is tegen nominale waarde opgenomen. 
 
Jubilea voorziening 
Conform de CAO VO heeft het personeel bij het bereiken van de jubilea datum aanspraak op een gra-
tificatie. Deze bedraagt bij 25 jaar 50% en bij 40 jaar 100% van het maandsalaris (inclusief vakantie-
geld). 
 
Levensfase bewust beleid 
In het kader van de CAO afspraken duurzame inzetbaarheid waaronder werktijdvermindering en le-
vensfase bewust personeelsbeleid, wordt de mogelijkheid geboden om een spaartegoed op te bouwen 
dat later tot opnamen leidt. Hiervoor is het inrichten van een voorziening duurzame inzetbaarheid 
noodzakelijk binnen de bepalingen van de Regeling Jaarverslaglegging ter financiering van mogelijke 
vervanging.  
 
  

Personele 

voorzieningen

Voorziening 

grootonderhoud

Overige 

voorzieningen

Totaal 

voorzieningen

Voorzieningen, posten

Voorzieningen, begin van de periode 600.708          858.116               -                   1.458.824       

Dotaties 158.399          310.000               468.399          

Onttrekkingen 4.693               105.643               110.336          

Vrijval 44.985            -                        44.985            

Voorzieningen, einde van de periode 709.429          1.062.472            -                   1.771.901       

Spaarverlof
Jubilea- 

voorziening

Levenfase 

bewust beleid

Personele 

voorziening

Totaal 

voorzieningen

Voorzieningen, posten

Voorzieningen, begin van de periode 195.426          68.761                 336.521          -                    600.708          

Dotaties 26.264            7.135                    125.000          -                    158.399          

Onttrekkingen -                   4.693                    -                   -                    4.693               

Vrijval -                   -                        44.985            -                    44.985            

Voorzieningen, einde van de periode 221.690          71.203                 416.536          -                    709.429          

Bedrag looptijd maximaal 1 jaar -                   5.279                    -                   -                    5.279               

Bedrag looptijd meer dan 1 jaar 221.690          65.924                 416.536          -                    704.150          

Totaal 221.690          71.203                 416.536          -                    709.429          
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Toelichting op de balans 
 
Kortlopende schulden 
(Euro`s) 

 
 
Uitsplitsing overige kortlopende schulden 

 
  

Schulden

Crediteuren 74.185          101.781        

Schulden aan OCW / EZ 45.071          30.519          

Schulden gemeenten en GR's -                 -                 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 440.906        457.207        

Schulden ter zake van pensioenen 125.959        111.613        

Overige kortlopende schulden 140.436        128.469        

Totaal schulden
826.557              829.590           

Overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen 207.207        207.801        

Vakantiegeld en vakantiedagen 315.788        326.163        

Overige overlopende passiva -                 -                 

Totaal overlopende passiva 522.995              533.964           

Totaal schulden
1.349.553           1.363.554        

2017 2016

Overige kortlopende schulden

Reservering bindingstoelage 34.237          36.546          

Solidariteitsfonds 9.708            1.017            

Oudervereniging 2.149            5.065            

Lief en Leed 11.255          12.709          

Leerlingen vereniging 13.487          11.187          

Nog te betalen bedragen 63.689          61.263          

Netto salarissen 5.711            -625              

Overige kortlopende schulden 200                1.306            

Totaal overige kortlopende schulden
140.436              128.469           

2017 2016
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen en rechten 
 
De Stichting heeft een vordering op het minis-
terie van OC&W ten bedrage van € 772.982 
(7,5% van € 10.306.432). Deze vordering is con-
form de geldende regelgeving op nihil gewaar-
deerd en als een niet in de balans opgenomen 
actief verantwoord. Het betreft een vordering 
uit hoofde van de regeling “Onvoorziene geval-
len bij invoering vereenvoudigde bekostiging 
voortgezet onderwijs”. Deze vordering heeft 
betrekking op de op balansdatum nog te ont-
vangen bekostiging voor de pensioenpremie, 
loonheffing en opgebouwde vakantierechten. 
De uitbetaling is voorwaardelijk en vindt 
slechts plaats indien de Stichting op een andere 
datum dan 1 augustus van een jaar zou ophou-
den te bestaan. 
In 2016 zijn er circa 760 zonnepanelen ge-
plaatst op het dak van het Erasmus College. Op 
01 oktober 2016 is de subsidie voor duurzame 
energieprojecten toegekend door het ministe-
rie van Economische Zaken. De subsidie wordt 
uitgekeerd in de vorm van een vergoeding per 
geproduceerde Mwh met een maximum van 
€ 304.365 De vergoeding wordt maandelijks 
uitgekeerd van 01 november 2016 en eindigt 
op 31 oktober 2031.  
Het contract met Ricoh Nederland met betrek-
king tot een leaseovereenkomst van een vijftal 

kopieerapparaten. De overeenkomst is aange-
gaan voor een periode van 84 maanden met als 
ingangsdatum 18-02-2016 tot en met 18-02-
2023 voor € 40.000 per jaar.  
Het contract met betrekking tot een huurover-
eenkomst van schoonapparaten eindigt op 01-
08-2020. Jaarlijkse kosten € 36.000. 
Voor het digitale facturatiesysteem is een con-
tract aangegaan voor een periode van 45 
maanden met als ingangsdatum 01-04-2015 en 
eindigt op 31-12-2018 voor € 4.000 per jaar.  
Voor het huren van de kluisjes is een contract 
aangegaan voor een periode van 180 maanden 
met als ingangsdatum 01-07-2010 en eindigt 
op 01-07-2025 voor € 27.000 per jaar. 
Voor de software met betrekking tot de  salaris- 
en de financiële administratie is een contract 
aangegaan voor een periode van 48 maanden 
met als ingangsdatum 01-01-2011 en eindigt 
op 01-01-2019 voor € 34.000 per jaar. 
Voor het gebruik van glasvezelnet is een con-
tract aangegaan voor een periode van 60 
maanden met als ingangsdatum 01-04-2015 en 
eindigt op 31-03-2020 voor € 6.000 per jaar. 
Er is een leveringsovereenkomst aangegaan 
met betrekking tot het leveren van gas en elek-
triciteit met twee leveranciers voor een peri-
ode van 72 maanden met als ingangsdatum 01-
01-2015 en eindigt op 31-12-2020. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
Rijksbijdragen OCW / EZ 
(Euro`s) 

 
 

Rijksbijdragen OCW / EZ
De rijksbijdragen OCW bestaat uit een materi-
ele- en een personele lumpsumbijdrage. On-
danks een daling van het aantal leerlingen laat 
de materiële bekostiging een stijging zien van 
€ 1.375.654 naar € 1.389.454. Dit is een stijging 
van 1%. Dit is het gevolg van een prijsbijstelling 
van 1.47% die het kabinet heeft toegekend aan 
de materiële bekostiging . De personele bekos-
tiging is gestegen van € 10.108.609 naar 
€ 10.306.432. Dit is een stijging van 2%. Dit is 
het gevolg dat de landelijke GLP (directie, OP 
en OOP) is verhoogd met 2.63%. Dit heeft te 

maken  de toevoeging van de kabinetsbijdrage 
voor de contractloon- en premiekostenontwik-
keling. 
 
Overige subsidies OCW / EZ 
De overige subsidies OCW / EZ bestaan uit ge-
oormerkte- en niet-geoormerkte subsidies. Er 
zijn geen geoormerkte subsidies toegekend die 
groter zijn dan € 25.000 en derhalve niet opge-
nomen in het G-model, met uitzondering van 
de lerarenbeurs. De Overige subsidies OCW / 
EZ bestaan uit: 

 

 
 

Doorbetalingen rijksbijdrage SWV 
De doorbetalingen rijksbijdrage SWV betreffen 
de gelden passend onderwijs die ontvangen 
worden van het samenwerkingsverband. Hier 
is rekening gehouden met de bedragen die nog 

niet zijn besteed. Deze bedragen zijn in minde-
ring gebracht op de ontvangen bedragen en 
zijn opgenomen onder de kortlopende schul-
den. 

  

Rijksbijdragen OCW / EZ, toelichting

Rijksbijdragen OCW 11.695.886 11.411.593 11.484.264 

Totaal rijksbijdragen OCW /EZ 11.695.886  11.411.593  11.484.264  

Overige subsidies  OCW / EZ, toelichting

Geoormerkte OCW susbsidies 40.060         36.250         12.286         

Niet-geoormerkte OCW subsidies 1.204.855    1.190.490    1.099.325    

Totaal subsidies OCW / EZ 1.244.915    1.226.740    1.111.611    

Inkomensoverdracht van rijksbijdragen, toelichting

Doorbetalingen rijksbijdrage SWV 52.745         40.900         26.729         

52.745          40.900          26.729          

Totaal rijksbijdragen
12.993.546  12.679.233  12.622.604  

Begroting 20172017 2016

Geoormerkte subsidies

Subsidie zomerschool 10.000         

Lerarenbeurs 30.060         

Totaal geoormerkte subsidies 40.060         

Niet-geoormerkte subsidies

Prestatiebox VO 503.685       

Functiemix randstadregio`s VO 241.236       

Verrekening uitkeringskosten -151.546      

Tegemoetkoming gratis lesmateriaal 582.299       

Prestatiesubsidie VSV 29.180         

Totaal niet-geoormerkte subsidies 1.204.855    
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
Overheidsbijdragen en –subsidies overige overheden 
(Euro`s) 

 

 
 
Toelichting 
Jaarlijks ontvangt de stichting Erasmus College 
een tegemoetkoming per leerling ten gunste 
van “sportoriëntatie” van de gemeente Zoeter-
meer. De subsidie is licht gestegen van € 2.133 
naar € 2.387. 

 
 
 
 

  

Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -subsidies 2.387            2.133            2.133            

Totaal 2.387            2.133            2.133            

2017 Begroting 2017 2016
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
Overige baten 
(Euro`s) 

 
 

Toelichting 
De overige baten stijgen in 2017 met € 1.342 
ten opzicht van voorgaand jaar. Dit is een stij-
ging  van 0,2%. 
 
Verhuur 
De baten inzake verhuur bestaan uit verhuren 
van ruimte. De stijging van verhuur komt 
voort uit verhuur van ruimte aan de ge-
meente.  
 

Ouderbijdragen 
De ouderbijdragen dalen met € 8.568. De da-
ling wordt veroorzaakt door daling van het 
aantal leerlingen. 
 
Bijdrage schoolkosten 
De bijdrage schoolkosten daalt in totaal met 
€ 20.585. De daling wordt verklaard door een 
daling van het aantal leerlingen.  
 

 
 
Overige  
De overige baten bestaan uit opbrengsten in-
zake evenementen, kaartverkoop inzake to-
neel en overige baten. De overige baten stij-
gen in totaal met € 28.389. De stijging wordt  

verklaard door regionale dalton studiedag en 
door incidentele baten.

 
 

  

Overige baten

Verhuur 7.756      4.500      5.264      

Sponsoring 2.950      2.500      3.300      

Ouderbijdragen 184.385 182.000 192.953 

Catering 6.503      6.500      6.538      

Bijdrage schoolkosten 420.276 437.769 440.861 

Overige 78.148    41.000    49.759    

Totaal overige baten 700.018 674.269 698.676 

2017 Begroting 2017 2016

Bijdrage schoolkosten

EMC2 18.870    19.240    18.720    

Algemene schoolkosten 105.300 99.000    103.762 

Binnenschoolse leerling activiteiten 24.706    21.706    24.087    

Buitenschoolse leerling activiteiten 252.179 280.308 276.377 

Overige activiteiten 19.221    17.515    17.915    

Totaal bijdrage schoolkosten 420.276 437.769 440.861 

2017 Begroting 2017 2016

Overige

Evenementen -               5.000      14.346    

Kaartverkoop 10.602    10.000    9.997      

Overige baten 67.545    26.000    25.416    

Totaal overige 78.148    41.000    49.759    

2017 Begroting 2017 2016
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
Personeelslasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(Euro`s) 

  

                                                     
 
Toelichting 
De totale personeelslaten stijgen ten opzichte 
van 2016 met € 108.401. Dat is een stijging van 
1%. Oorzaken: 

 Het gemiddelde aantal FTE incl. interne ver-
vangingen over het boekjaar 2017 was 
134.38 FTE. In 2016 was dat 138,71 FTE.  

 Het ABP heeft de pensioenpremie per 1 ja-
nuari 2017 verhoogd. 

 Een aantal tijdelijke contracten is vanaf het 
nieuwe schooljaar 2017/2018 niet verlengd 
vanwege minder leerlingen. 

 Overwerk van de conciërges waren niet 
meegenomen in de begroting.  

 De vervangingskosten zijn vanaf 2017 apart 
inzichtelijk gebracht om meer inzicht te krij-

gen in de vervangingskosten. De vervan-
gingskosten worden vanaf 2017 volledig 
verantwoord onder de lonen en salarissen.  

 De uitkeringen die in mindering worden ge-
bracht op de personeelslasten zijn gedaald 
met € 49.129 als gevolg van een lager ver-
zuim (langdurig zieken,  verzuim i.r.t. zwan-
gerschap en zwangerschapsverlof). 

 De overige personele lasten   stijgen  t.o.v. 
voorgaand jaar met € 12.961. Dit wordt 
enerzijds veroorzaakt door minder scho-
lingskosten en anderzijds door wervingskos-
ten voor een nieuwe voorzitter RvT, en  
meer gebruik van de arbodienst.

                                                                                                                                                                                  

                                                      
 

Personeelslasten

Lonen en salarissen 8.045.476          10.195.663 8.247.053 

Sociale lasten 1.037.473          -                1.005.589 

Pensioenlasten 1.157.827          -                981.793     

Totaal lonen en salarissen 10.240.776 10.195.663  10.234.435 

Overige personele lasten, uitsplitsing

Dotaties personele voorzieningen 114.694             154.000       101.165     

Lasten personeel niet in loondienst 159.738             165.000       133.296     

Overige 152.423             131.500       139.461     

Totaal overige personele lasten 426.854       450.500        373.923       

Ontvangen vergoedingen

Overige uitkeringen die personele lasten verminderen -65.533              -                -114.662   

Totaal overige personele lasten -65.533        -                 -114.662      

Totaal personeelslasten 10.602.097 10.646.163  10.493.696 

10.602.097 10.646.163  10.493.696 

2017 Begroting 2017 2016

Overige

Scholingskosten 27.096               39.000         46.793       

kosten arbodienst 26.694               11.000         8.000         

Kantinekosten personeel 22.629               25.000         24.305       

Personeelsactiviteiten 10.000               10.000         16.139       

Overige personele lasten 65.992               46.500         44.224       

Totaal overige 152.410       131.500        139.461       

2017 Begroting 2017 2016
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Toelichting op de staat van baten en lasten  
 
Afschrijvingen 
(Euro`s) 

 
 

Toelichting 
De afschrijvingslasten stijgen ten opzichte van 
2016 met € 37.838. Dit komt door hogere  

begrote investeringen in ICT, inventaris, appa-
ratuur en  zonnepanelen in 2017. 
 

 
 

  

Afschrijvingen op gebouwen en terreinen 33.181    33.181    33.181    

Afschrijvingen op inventaris en apparatuur 273.230 316.819 235.392 

Totaal afschrijvingen
306.411       350.000 268.573 

2017 Begroting 2017 2016
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
Huisvestingslasten 
(Euro`s) 

 

De huisvestingslasten blijven nagenoeg ongewijzigd. Dit wordt per saldo verklaard door: 
 Een daling van de energielasten doordat er eind 2016 is gestart met het opwekken van elektriciteit 

met zonnepanelen.  
 De schoonmaakkosten stijgen t.o.v. 2016 door extra inhuur schoonmaakpersoneel tijdens de zomer 

schoonmaakbeurt.  

 
  

Huisvestingslasten

Huurlasten 45.904    52.000    51.508    

Verzekeringslasten 5.318      4.150      3.784      

Onderhoudslasten 125.806 172.651 116.995 

Lasten voor energie en water 118.334 105.000 137.494 

Schoonmaaklasten 70.830    54.000    56.929    

Belastingen en heffingen 37.957    34.500    38.161    

Dotatie onderhoudsvoorziening 310.000 310.000 310.000 

Overige 3.948      3.000      5.049      

Totaal huisvestingslasten 718.097 735.301 719.920 

2017 Begroting 2017 2016
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
Overige lasten 
(Euro`s) 

                                                                                                                                                 
De administratie- en beheerslasten bestaan uit: 

 
 
De administratie- en beheerslasten stijgen ten opzichte van 2016 met € 7.321. Dit wordt veroorzaakt 
door: 

 Contributies en abonnementen dalen t.o.v. 
voorgaand jaar door het wijzigen en beëin-
digen van huidige contracten. 

 De telefoonkosten stijgen t.o.v. voorgaand 
jaar doordat er kosten uit het voorgaand 
boekjaar zijn verantwoord in 2017. 

 In 2017 is gestart met een nieuw digitaal 
facturensysteem waardoor de kosten voor 
software applicaties t.o.v. voorgaand jaar 
stijgen.  

 De overige kosten bestaan uit kantoorbeno-
digdheden en representatiekosten. 

 
 
 

  

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten 243.281 230.200 235.961 

Inventaris, ICT en apparatuur 76.100    113.000 87.393    

Leer- en hulpmiddelen 609.667 567.000 638.681 

Overige 798.044 725.971 827.397 

Totaal overige lasten 1.727.092  1.636.171  1.789.432  

2017 Begroting 2017 2016

Administratie- en beheerslasten

Contributies besturenorganisaties 35.514    40.500    40.573    

Abonnementen 12.305    15.000    14.896    

Telefoon- en internetkosten 38.220    30.000    28.186    

Portikosten 18.467    21.000    19.051    

Accountantskosten 20.000    20.000    20.000    

Software applicaties HR, FA, Rooster, PSA, Bibliotheek 109.767 93.000    101.769 

Externe deskundigen 3.128      2.000      1.991      

Overige 5.882      8.700      9.495      

Totaal administratie- en beheerslasten 243.281     230.200     235.961     

2017 Begroting 2017 2016

Separate specificatie kosten instellingsaccountant

Accountantshonoraria, onderzoek van de jaarrekening 15.293    15.000    15.000    

Accountantshonoraria, andere controleopdrachten 5.098      5.000      5.000      

Accountantshonoraria, adviesidiensten op fiscaal terrein -          -          -          

Accountantshonoraria, andere niet-controlediensten -          -          -          

Totaal overige lasten 20.390        20.000       20.000        

2017 Begroting 2017 2016

Flynth Audit BV Flynth Audit BV
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De inventaris en apparatuur bestaan uit: 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
De Inventaris, ICT en apparatuur dalen ten opzichte van 2016 met € 11.293. Dit wordt verklaard  
door het vervallen van leasekosten schoonmaakapparatuur en minder onderhoudskosten ICT.  
 
De leer- en hulpmiddelen bestaan uit: 
 

 
 

De leer- en hulpmiddelen dalen ten opzichte van 2016 met € 29.015.  
 

 De kosten inzake verstrekking gratis lesmateriaal daalt door minder leerlingen. De afwijking t.o.v. 
de begroting wijkt af doordat er lesmethodes vervroegd zijn afgeschreven en doordat leerlingen 
hun vakkenpakket wijzigen waardoor extra boeken worden besteld.  

 
De overige lasten bestaan uit: 

 
 

 
De overige lasten dalen in totaal met € 29.353 
ten opzichte van 2016. De daling kan verklaard 
worden door: 

 De kosten inzake sectie- en overige activitei-
ten dalen met € 37.264 door minder leer-
lingen. 

 De kosten inzake drukwerk en kopieerkos-
ten dalen met € 23.871 door minder leer-
lingen. 

 Hogere kosten inzake kosten onderwijs der-
den. In de begroting was alleen rekening ge-
houden met leerlingen (VAVO) die voor 50% 

worden bekostigd. In 2017 waren er zowel 
leerlingen die 50% als 100% werden bekos-
tigd. Hierdoor stijgen de afdrachten van de 
ontvangen bekostiging aan de verschillende 
scholeninstanties.  

 Voorgaand jaar was er een post onvoor-
ziene debiteuren opgenomen onder de ove-
rige lasten van circa € 15.000. 

 
 

  

inventaris, ICT en apparatuur

Kosten kluisjes 28.120    32.000    27.195    

Kosten inzake overige inventaris, ICT en apparatuur 47.979    81.000    60.198    

Totaal inventaris en apparatuur 76.100        113.000     87.393        

2017 Begroting 2017 2016

Leer- en hulpmiddelen

Verstrekking gratis lesmateriaal 609.667 567.000 638.682 

Totaal leer- en hulpmiddelen 609.667     567.000     638.682     

2017 Begroting 2017 2016

Overige

Binnen- en buitenschoolse leerling activiteiten 383.770 383.142 368.010 

Kosten inzake secties - overige activiteiten 229.091 197.904 266.355 

Evenementen -          -          10.579    

Kosten MR 1.208      7.825      3.548      

Drukwerk en kopieerkosten 86.615    99.100    110.486 

Kosten Onderwijs Derden (VAVO) 97.361    38.000    52.827    

Oninbare debiteuren -          -          15.592    

Totaal Overige 798.044     725.971     827.397     

2017 Begroting 2017 2016
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
Financiële baten en lasten 
(Euro`s) 

 
Toelichting 
Het verschil in de rentebaten t.o.v. 2016 wordt 
veroorzaakt door de lagere rente op de liquide 
middelen.
  

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 3.832      16.000    12.089    

Rentelasten en soortgelijke kosten 4.118      4.000      6.209      

Totaal financiële baten en lasten -286            12.000        5.880          

Belastingen -          -          -          

Resultaat deelnemingen -          -          -          

Resultaat aandeel van derden -          -          -          

Buitengewoon resultaat -          -          -          

-               -               -               

-286            12.000        5.880          

2017 Begroting 2017 2016
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Overzicht verbonden partijen 
 
Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer, kortweg Regsam. 
 
Dit wettelijk samenwerkingsverband bestaat uit de statutair aangesloten scholen. Het risico bij even-
tuele tekorten die niet door het samenwerkingsverband gedragen kunnen worden, ligt wettelijk bij de 
aangesloten scholen, verdeeld op basis van leerlingenaantallen. 
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WNT-verantwoording 2017 Erasmus College 
(Euro`s) 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezol-
diging topfunctionarissen publieke en semipu-
blieke sector (WNT) ingegaan. Deze verant-
woording is opgesteld op basis van de volgende 
op Stichting Erasmus College van toepassing 
zijnde regelgeving: Het WNT maximum voor 
het onderwijs, plafond VO.  
Per 1 januari 2016 zijn de normen van de WNT 
voor bezoldiging topfunctionarissen in het on-
derwijs vervangen door bezoldigingsklassen op 
basis van instellingskenmerken (totale baten, 
aantal leerlingen en aantal onderwijssoorten). 

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor stich-
ting Erasmus College is op basis van de onder-
staande tabel € 141.000. Dit geldt naar rato van 
de duur en/of omvang van het dienstverband.  
Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrek-
king geldt met ingang van 1 januari 2016 voor 
de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende 
normering, zowel voor de duur van de op-
dracht als voor het uurtarief. De maximale be-
zoldiging voor de leden van de Raad van Toe-
zicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor 
de overige leden 10% van het bezoldingsmaxi-
mum.  

 
 

 
 
Bezoldiging topfunctionarissen 
Leidinggevende topfunctionarissen 
 

 
  

Berekening klassen

Totale baten € 13.685.123 4 punten

Aantal leerlingen 1.858 2 punten

Aantal onderwijssoorten 3 3 punten

Totaal 9 punten

Toepasselijke WNT-maximum € 141.000

2017 2016

Naam: C. Molsbergen C. Molsbergen

Functie(s) Directeur bestuurder Directeur bestuurder

Datum indiensttreding 1-4-1989 1-4-1989

Duur dienstverband in 2017 1/1 - 31-12 1/1 - 31-12

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0

Gewezen topfunctionaris Nee Nee

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja

Klasse D D

Bezoldiging

Beloning € 115.822 € 112.230

Beloningen betaalbaar op termijn € 16.988 € 14.512

Totaal bezoldiging € 132.810 € 126.742

Minus onverschuldigd betaald bedrag € 0 € 0

Totaal bezoldiging € 132.810 € 126.742

Toepasselijk WNT-maximum € 141.000 € 140.000

Motivering indien overschrijding N.V.T N.V.T
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Toezichthoudende topfunctionarissen 
 

 
*1 inclusief vergoeding € 700 voor de audit cie. 
*2 exclusief btw 
 

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT. 
Naast de hierboven vermelde topfunctionaris-
sen zijn er geen overige functionarissen die in 
2017 een bezoldiging boven de toepasselijke 
WNT-maximum hebben ontvangen, of waar-
voor in eerdere jaren een vermelding op grond 

van de WNT heeft plaatsgevonden of had moe-
ten plaatsvinden. 
Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen aan 
overige functionarissen betaald die op grond 
van de WNT dienen te worden gerapporteerd. 

 
 
 
  

Bezoldiging t.b.v. verslagjaar 2017

Naam: K.C.E. Husmann P.R. Wind-Visser J. Leget M.R. van Zelst *1
M.A.Y.C. Beckand Verwée 

*1 en *2
S.J. Pors *2

Functie(s) Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT

Datum indiensttreding 1-1-2010 1-7-2014 1-7-2015 1-7-2014 1-1-2012 1-7-2015

Duur dienstverband in 2017 1/1 - 31-12 1/1 - 31-12 1/1 - 31-12 1/1 - 31-12 1/1 - 31-12 1/1 - 31-10

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Bezoldiging

Beloning € 4.500 € 3.000 € 3.000 € 3.700 € 3.058 € 2.066

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging € 4.500 € 3.000 € 3.000 € 3.700 € 3.058 € 2.066

Toepasselijk WNT-maximum € 21.150 € 14.100 € 14.100 € 14.100 € 14.100 € 14.100

Motivering indien overschrijding N.V.T N.V.T N.V.T N.V.T N.V.T N.V.T

Bezoldiging t.b.v. verslagjaar 2016

Naam: K.C.E. Husmann P.R. Wind-Visser J. Leget M.R. van Zelst *1
M.A.Y.C. Beckand Verwée 

*1 en *2
S.J. Pors *2

Functie(s) Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT

Datum indiensttreding 1-1-2010 1-7-2014 1-7-2015 1-7-2014 1-1-2012 1-7-2015

Duur dienstverband in 2017 1/1 - 31-12 1/1 - 31-12 1/1 - 31-12 1/1 - 31-12 1/1 - 31-12 1/1 - 31-12

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Bezoldiging

Beloning € 4.500 € 3.000 € 3.000 € 3.700 € 3.058 € 2.479

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging € 4.500 € 3.000 € 3.000 € 3.700 € 3.058 € 2.479

Toepasselijk WNT-maximum € 21.000 € 14.000 € 14.000 € 14.000 € 14.000 € 14.000

Motivering indien overschrijding N.V.T N.V.T N.V.T N.V.T N.V.T N.V.T
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Verantwoording subsidies Model G 
 
(Euro`s) 
 

 

  

G1 Verantwoording subsidie zonder verrekeningsclausule

Omschrijving Toewijzing kenmerk Toewijzing datum Toewijzing bedrag Ontvangen t/m  2017 Prestatie afgerond

Verlofsubsidie 774969-1 17-8-2016 € 19.126,08 € 19.126,08 ja

Verlofsubsidie 852051-1 20-9-2017 € 37.031,04 € 37.031,04 nee



Jaarverslag Erasmus College 2017 
 

 

89 

Gebeurtenissen na balansdatum 
 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum  
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Overige gegevens  

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
In de bijlage is de controleverklaring van de accountant opgenomen. 
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Vaststelling Jaarrekening door Bestuur en Raad van Toezicht 
 
De jaarrekening 2017 is goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht van de Stichting 
Erasmus College d.d. 26 juni 2018. 
 
 
 
 
 
……………………………………………..     …………………………………………….. 
   
Mevrouw mr. E. Kuipéri     C. Molsbergen 
voorzitter Raad van Toezicht     directeur-bestuurder 
 
 
 
 
 
……………………………………………..     …………………………………………….. 
   
M. Beckand Verwee      J. Leget 
lid Raad van Toezicht      lid Raad van Toezicht 
lid auditcommissie 
 
 
 
 
……………………………………………..     …………………………………………….. 
   
M.R. van Zelst       Mevrouw drs. P. Visser 
lid Raad van Toezicht      lid Raad van Toezicht 
lid auditcommissie 
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Afkortingen 
 
Adv  arbeidsduurverkorting 
AO/IC administratieve organisatie / interne controle 
Bapo  bevordering arbeidsparticipatie ouderen 
BRIN Basisregistratie Instellingennummer 
Cao  collectieve arbeidsovereenkomst 
CE  centraal examen 
Cito  centraal instituut toetsontwikkeling 
CKC  cultureel en kunstzinnig centrum 
CKV culturele en kunstzinnige vorming 
DUO  dienst uitvoering onderwijs van het ministerie van OC&W 
EMC2  Erasmus Master Class tweejarig 
Fte  full time equivalent (voltijdbaan) 
GR Gemeenschappelijke regelingen 
Havo  hoger algemeen voortgezet onderwijs 
Hbo  hoger beroepsonderwijs 
ICT Informatie en Communicatie Technologie 
IELTS International English Language Testing System 
KGML Kennis van het geestelijk en maatschappelijk leven 
LAKS Landelijk Aktie Komitee Scholieren 
KWT Keuze Werk Tijd 
LEA Locale Educatieve Agenda 
LB/LC/LD docentfuncties in het voortgezet onderwijs 
Mavo middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 
MOP  meerjaren onderhoudsplan 
(PG)MR  (personeelsgeleding) medezeggenschapsraad 
OC&W  ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 
OP  onderwijs gevend personeel 
OOP  onderwijsondersteunend personeel 
OPR-raad Ondersteuningsplanraad (van het regionaal samenwerkingsverband passend onderwijs) 
Regsam  regionaal samenwerkingsverband (passend onderwijs) 
RvT  raad van toezicht 
SE  schoolexamen 
VAVO  voortgezet algemeen vormend volwassenenonderwijs 
Voion  voortgezet onderwijs in ontwikkeling (arbeids- en opleidingsfonds) 
VO-Raad Voortgezet Onderwijsraad (brancheorganisatie)  
VSV  voortijdig schoolverlaten 
Vwo  voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 
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