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Voorwoord 
 
Het Geïntegreerd jaardocument 2015 bevat het jaarverslag van de Raad van Toezicht, het Jaarverslag van de 
Medezeggenschapsraad, het Bestuursverslag van de directeur/bestuurder, een blik op de toekomst in de 
continuïteitsparagraaf, en de Jaarrekening van de Stichting Erasmus College.  
 
De opzet en vorm is grotendeels identiek gehouden aan de vorig jaar geïntroduceerde nieuwe opzet. Die keuze 
vloeide voort uit de wens om de leesbaarheid te vergroten en de relatie tussen de visie en de missie van de school met 
de ondernomen activiteiten en resultaten duidelijker naar voren te brengen. Verder zijn meer dan in het verleden 
tabellen opgenomen met kengetallen om meerjarige ontwikkelingen beter zichtbaar te maken. 
 
Het document is voorzien van foto’s, enerzijds om het geheel te verluchtigen, anderzijds om een impressie te geven 
van de vele activiteiten die plaats vinden op deze bruisende school.  
 
De primaire doelstelling van dit geïntegreerd jaardocument 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. 
 
De focus in 2015 lag op het verder gaan met de ingezette ontwikkeling om primaire onderwijsprocessen en de rol van 
docenten nog meer centraal te stellen, voortkomend uit de overtuiging dat ‘docenten het verschil maken’. Daarnaast 
besteedden we bijzondere aandacht aan het continueren en bewaken van de kwaliteit van alle randvoorwaarden 
voor goed en uitdagend onderwijs, in het besef dat de sterke leerlingenstijging in de afgelopen vijf jaar eisen stelt aan 
de organisatie, de huisvesting en de (nieuwe) medewerkers.  
 
In 2015 vierden we ook ons 45 jarig bestaan, met een muziekgala in het late voorjaar en met een scala aan 
feestelijke, cultureel-educatieve- en ludieke activiteiten gedurende de lustrumweek in oktober voor leerlingen, oud-
leerlingen, medewerkers, oud-medewerkers en ouders.  
 
Cees Molsbergen 
Directeur/bestuurder 
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Missie en kernwaarden Erasmus College 
 
Alles dat de school in 2015 heeft ondernomen is in beginsel verbonden met onze statutaire uitgangspunten en bouwt 
voort op onze ontwikkeling in de afgelopen meerjarenbeleidsperiode. De missie en de kernwaarden van de school én 
de evaluatie van onze recente ontwikkeling zijn daarom relevant voor de beoordeling van de context voor alles dat in 
dit ‘geïntegreerde jaardocument 2015’ 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 gericht is op persoonsvorming. Deze vorming is gebaat 

bij een onderwijsaanbod, waarin substantieel aandacht wordt besteed aan de mogelijkheid 

om culturele en sportieve ontwikkeling voor alle leerlingen mogelijk te maken.  

 

Onze daltonschool wil leerlingen leren zelfstandig te worden, leren dat samenwerking met 

anderen – hoe verschillend deze ook zijn – een noodzakelijke voorwaarde is voor 

maatschappelijk functioneren en te leren dat individuele vrijheid een groot goed is in een 

democratische samenleving. Dat is slechts mogelijk door verantwoordelijkheid te nemen én te 

dragen en betekent dat de eigen vrijheid beperkt wordt door de vrijheid van en voor de ander. 

Op onderwijskundig gebied betekent dit dat het onderwijsaanbod uitnodigend is om 

zelfstandig te leren werken, samenwerking bevordert, ‘begrensde’  individuele vrijheid 

toestaat en gelegenheid biedt om verantwoordelijkheid te nemen en te dragen.  

 

Onze samenwerkingsschool wil leerlingen ‘waarden’ meegeven gedurende hun schoolcarrière. 

Deze waarden zijn gebaseerd op het mensbeeld zoals dat voortvloeit uit de statutaire 

uitgangspunten van de school. Dat heeft consequenties voor onderwijsaanbod en -inhoud en 

met name ook voor de wijze van omgaan met elkaar in de school. Activiteiten die al dan niet 

impliciet bijdragen aan het leren respectvol om te gaan met verschillen tussen mensen en met 

verschillende levensopvattingen, dienen dan ook gestimuleerd te worden. 

 

Zowel de uitgangspunten van dalton als die van de samenwerkingsgedachte leiden tot een 

onderwijs- 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 doelstellingen betekent dat de school haar streven naar 

kwaliteit niet uitsluitend richt op het bereiken van goede examenresultaten, maar uitdrukkelijk 

ook richt op  persoonsvorming.  

 

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

 

1. Pluriformiteit 

Het Erasmus College staat voor een democratische samenleving waarin mensen 

van verschillende achtergronden en met verschillende levensbeschouwingen 

vreedzaam kunnen samenleven en samenwerken en streeft mede daarom naar 

onderwijsaanbod, onderwijsorganisatievormen en activiteiten die dit 

bevorderen. 

2. Verdraagzaamheid 

Het Erasmus College hanteert als uitgangspunt dat leerlingen en personeel 

onderling en met elkaar op verdraagzame wijze omgaan en streeft mede 

daarom naar het aanbieden 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 betrokkenen en wil een betrouwbare 

partner zijn voor leerlingen, ouders, personeel en betrokken organisaties. 

4. Verantwoordelijkheid 

Het Erasmus College streeft naar het bevorderen van het nemen en tonen van 

verantwoordelijkheid door leerlingen en personeel en hanteert mede daarom 

onderwijs- en organisatievormen die handelingsvrijheden 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 personeel. 

6. Betrokkenheid 

Het Erasmus College wil betrokkenheid tonen 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 activiteiten. 

7. Prestatiegerichtheid 

Het Erasmus College streeft naar prestatiegerichtheid in haar onderwijs, de 

onderwijsactiviteiten 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 visie openstaan voor ontwikkelingen in 

onderwijs en maatschappij 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Erasmus College realiseert de missie door: 

 

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

gymnasium. 

 Het gedachtegoed van Helen Parkhurst, beter bekend als daltononderwijs, als 

richtinggevend 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 onderwijsniveau doorbrekende activiteiten  

 Personeelsbeleid dat gericht is op het werven, begeleiden, stimuleren en 

behouden van medewerkers die bijdragen aan het realiseren 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 pedagogische- en didactische- en 

vakkennis van onderwijsgevenden.  

 Zorg en begeleiding te bieden in een klimaat, waar aandacht is voor individuele 

mogelijkheden en beperkingen van leerlingen. De begeleiding is sterk verweven 

met het primaire proces en wordt grotendeels gedragen door 

onderwijsgevenden, met een centrale rol voor de mentor, ondersteund door 

‘specialisten’ voor leerlingen met specifieke zorgvraag en ondersteund door 

begeleiders bij extra-curriculaire activiteiten. 

 Het beschikbaar stellen van adequate onderwijsfaciliteiten, faciliteiten voor 

extra-curriculaire (culturele en sportieve) activiteiten en faciliteiten voor een 

prettige leer- en leefomgeving. 

 

        Het karakter van de samenwerkingsschool wordt gewaarborgd door: 

 

 In de dagelijkse omgang vertrouwen, respect en verdraagzaamheid centraal te 

stellen.  

 

 Leerlingen te confronteren met verschillende levensbeschouwingen, 

godsdiensten en de diversiteit van onze cultuur. Hierbij worden de uiteindelijke 

keuzes aan de leerling gelaten. 
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Algemene Profielschets Erasmus College 

 Mavo, havo, atheneum en gymnasium op één locatie 
Het Erasmus College biedt mavo, havo, atheneum en gymnasium onderwijs aan in Zoetermeer en is gevestigd op één 
locatie. Oorspronkelijk in twee los en naast elkaar staande gebouwen, die sinds 2012 na ingrijpende renovatie 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 samenwerkingsschool van Nederland, waarbij niet één specifieke levensovertuiging de grondslag vormt. 
Protestanten, katholieken en de Gemeente Zoetermeer voor het openbaar onderwijs richtten de school gezamenlijk 
op en namen plaats in het stichtingsbestuur. Daardoor behoort het Erasmus College tot het algemeen bijzonder 
onderwijs. Het gedachtegoed van Helen Parkhurst, beter bekend als daltononderwijs, werd statutair als uitgangspunt 
genomen 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 Erasmus tot naamgever van de school werd verkozen.  
 

 Juridische structuur 
In 1970 is de school opgericht door de Stichting Samenwerkingsscholen Voortgezet Onderwijs Zoetermeer. Op 1 juni 

2013 is de naam statutair 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 voldoen aan de behoefte van 
ouders aan daltononderwijs in de stad. 
In 2005 is gestart met de Erasmus Master Class Tweejarig (EMC2), als daltonvariant van het gymnasium. De school 
ontving voor deze bijzondere 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 identiteit 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 de laatste jaren sterk gegroeid en heeft momenteel 1.868 leerlingen (excl. Vavo-leerlingen). 
 

 Schoolklimaat en binding 
Het Erasmus staat bekend als een eigenzinnige en creatieve school met een bijzonder schoolklimaat door de 
daltonwerkwijze en de vele extra-curriculaire activiteiten op muziek-, theater- en sportgebied. Leerlingen gaan er een 
bijzondere band mee aan. Tijdens lustrumvieringen 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 dienstverband met 
pensioen gegaan. Het schoolklimaat en de extra-curriculaire activiteiten hebben een bijzondere aantrekkingskracht 
op meisjes. Al sinds de oprichting kent de leerlingenpopulatie een verhouding van ca. 60% meisjes en 40% jongens.  
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Organisatie 
 
De Stichting Erasmus College heeft een eenhoofdig bestuur, waarvan de bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten 
en opgenomen in het ‘Handboek Governance’ van de school. De school heeft een centrale financiële administratie, 
voert een eigen administratiekantoor (AK) en heeft geen apart bestuursbureau. 
 
Persoonlijk contact vereist een sfeer waarin kinderen, ouders en medewerkers elkaar makkelijk, snel en zonder al te 
veel formaliteiten kunnen ontmoeten en benaderen. De schoolorganisatie is dan ook zodanig ingericht dat mentoren, 
leerlaag coördinatoren en begeleiders van projecten en extra-curriculaire activiteiten makkelijk toegankelijk zijn en 
ruime autonomie hebben om snel actie of initiatief te nemen. Procedures en regelingen zijn belangrijk om de 
medewerkers en de leerlingen en de ouders duidelijkheid te geven en ‘automatismen’ 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 volgen.  
 
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.  
 

Organigram 
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Bestuursverslag 

inleiding 

Alle activiteiten die in 2015 zijn ondernomen vloeien voort uit de hoofdcriteria die gehanteerd worden voor het 

besturen van het Erasmus 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 beschreven in de missie en de visie, zoals opgenomen aan het begin van 

dit geïntegreerde jaardocument. Onze activiteiten vloeien daaruit voort en een selectie daarvan is opgenomen in dit 

bestuursverslag. De school komt niet uit het ‘niets’, vandaar de opgenomen evaluatie van de afgelopen 

beleidsperiode, zodat vanuit deze context mede de ontwikkeling beoordeeld kan worden. De continuïteit, zowel voor 

wat betreft leerlingenaantal, de financiële positie van de school als de resultaten, is gewaarborgd zoals blijkt uit de 

opgenomen tabellen met kengetallen en de getallen in de continuïteitsparagraaf van dit document. De exploitatie 

blijkt te leiden tot betaalbaarheid. We zijn daardoor nog steeds in staat om ons uitgebreide programma uitvoerbaar 

te houden.  

A. Evaluatie van de afgelopen meerjarenbeleidsperiode en de positie van de school anno 2015 
 

De school staat er goed voor. De 11 hoofddoelstellingen uit de meerjarenbeleidsplannen 2005-2010 en 2010-2015 

zijn grotendeels gerealiseerd. 

 

1. De examenresultaten in de bovenbouw van havo en vwo zijn op of boven het landelijk 
gemiddelde gebracht, zowel qua percentage, gemiddelde examencijfer als qua 
discrepantie tussen CE en SE cijfer.  

 

Daartoe is veel gebeurd. Na uitvoerige analyse van cijfer carrières van leerlingen van klas 3 t/m 6 is besloten de 

overgangsnormen in stappen aan te passen, zodat de determinatie meer recht doet aan de capaciteiten van de 

leerlingen.  Aan de hand van het historisch overzicht ‘adviesniveaus’ van leerlingen per leerjaar kan geconstateerd 

worden dat bv. het aantal leerlingen in 6 vwo met een basisschool-advies lager dan vwo is gedaald van ca. 60% naar 

ca. 25%. Gelijktijdig hebben we de organisatorische vormgeving van ons daltonuur zodanig aangepast dat leerlingen 

bewuster moeten kiezen tussen lokaal of studieruimte (bovenbouw) en leerlingen in de onderbouw vooral werken in 

een lokaal gedurende het gehele dalton uur. Docenten van vakken met zwakkere resultaten zijn in sectieverband 

geschoold in Leiden en we hebben examentrainingen ingevoerd. Er is afscheid genomen van een beperkt aantal 

collega’s die minder leken te passen in ons streven naar kwaliteitsverbetering. De rol van de coördinatoren in de 

leerlingenbegeleiding is zwaarder gemaakt, mede mogelijk door de organisatiewijziging die in 2008 – 2009 is 

doorgevoerd. Er wordt jaarlijks inmiddels minstens 1 gesprek gevoerd met vaksecties over ‘de stand van zaken’ en 

mogelijke verbeteracties, waarbij het verslag in het sectiedossier geldt als richtsnoer voor het volgende gesprek.  
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2. Bij de aanmeldingen voor klas 1 is  verhoudingsgewijs het aantal leerlingen met een vwo 
advies toegenomen 

 

Voor de langere termijn werd geconcludeerd dat de kwaliteit c.q. de opbrengsten in de bovenbouw van het havo en 

vwo sterk gebaat is bij een stijging van het aantal potentiele  havo en vwo leerlingen, mede vanwege het  hoge 

percentage niet-vwo geadviseerden in de bovenbouw van het vwo. Deze doelstelling is gerealiseerd. We hebben 

daartoe onze onderbouw onderwijskundig minder heterogeen georganiseerd door de m/h/v 1e klas om te zetten in 

dakplanklassen m/h en h/v en naast de al bestaande emc2 stroom ook het gymnasium vanaf leerjaar 1 apart aan te 

bieden. Verder zijn havo en vwo voornamelijk geconcentreerd in Erasmus I en de Mavo in Erasmus II. Uit het 

historisch overzicht adviezen 1e klas blijkt dat het percentage vwo geadviseerden is gestegen van ca. 25% naar bijna 

35%. 

3. De geleidelijke daling van het totale leerlingenaantal is omgebogen naar een  stijging 

 

De school streefde jarenlang naar een gemiddelde nieuwe aanmelding voor klas 1 van ca. 330 leerlingen, waarmee 

de totale schoolpopulatie, al naar gelang adviesniveau, ergens rond de 1.600 à 1.700 zou liggen. Na fluctuaties 

stabiliseerde het leerlingenaantal vier jaar lang op ca. 285 aanmeldingen en daarmee daalde het totale 

leerlingenaantal naar ca. 1.500. Mede onder invloed van de maatregelen die hebben bijgedragen aan het realiseren 

van de eerstgenoemde twee hoofddoelstellingen, is de aanmelding eerst gestegen naar ca. 350 en voor schooljaar 

2012-2013 naar ca. 460, waarvan ruim 180 leerlingen met een mavo advies. Die onverwachte zeer hoge aanmelding 

leidde voor schooljaar 2013 – 2014 tot de instroom beperkende maatregel van een lotingsprocedure voor leerlingen 

met een mavo advies.  Overwegingen om dat te doen: beperkte huisvestingscapaciteit, ontbrekende bekostiging voor 

de stijging van het leerlingenaantal gedurende 5 maanden ten gevolge van de bekostigingsregels, effecten op de van 

sterke daling en dientengevolge noodzakelijke keuzes om medewerkers versneld te laten afvloeien. De 

lotingsprocedure moest voor de schooljaren 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016 elk jaar ook toegepast worden. Bij 

aanvang van schooljaar 2015 – 2016 bestaat de totale leerlingenpopulatie uit 1.868 leerlingen. 

4. De huisvesting is ingrijpend gerenoveerd en uitgebreid volgens de uitgangspunten in het 
huisvestingsplan 

 

In de periode 2009 – 2012 is het gehele gebouwencomplex en de omgeving van de school ‘op de schop gegaan’. 

Gelijktijdig is vrijwel de gehele inventaris vernieuwd, inclusief het realiseren van digiborden in elk lokaal en een 

docentenbureau met aansluiting op Magister. De dalton-studieruimtes zijn vernieuwd, de bibliotheek is verplaatst, 

heringericht en gemoderniseerd, de science afdeling is gemoderniseerd, twee nieuwe muzieklokalen zijn gebouwd, 

een multifunctionele verbinding tussen beide gebouwen is gerealiseerd, het terrein is omgevormd tot groene 

aangename campus, er is een aparte werkruimte voor docenten gebouwd naast de compleet vernieuwde  
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personeelskamer,  medewerkers hebben de beschikking gekregen over goede werkruimtes, spreekkamers en 

vergaderfaciliteiten, de kleine aula is omgevormd tot project- en presentatieruimte en de grote aula is volledig 

beschikbaar gemaakt voor grootschalige culturele evenementen, voorlichtingen en exposities, inclusief voldoende 

bergruimte, en met behoud van de functie als (school-)examenruimte. Daarmee zijn randvoorwaarden gerealiseerd 

om onze onderwijsdoelstellingen beter te kunnen realiseren, ons personeels- en organisatiebeleid te versterken, bij te 

dragen aan een veilig, sociaal en stimulerend schoolklimaat, ouders en leerlingen betere recreatie- en 

ontvangstruimte te bieden en persoonsvormende activiteiten beter te faciliteren. Alle bouwactiviteiten mochten geen 

belemmering vormen om gelijktijdig onze onderwijskwaliteit te verbeteren. Dat is ook gelukt. De doelstellingen van 

het huisvestingsplan zijn ook gerealiseerd binnen de gestelde budgettaire kaders.  

 

5. Ons daltononderwijs dient organisatorisch en inhoudelijk vernieuwd te worden 

 

Na uitvoerige discussies in de periode van het meerjarenbeleidsplan 2005 - 2009 is geconcludeerd dat we de wijze 

waarop we ons daltononderwijs hebben georganiseerd, vernieuwd diende te worden. Daarbij werd enerzijds ingezet 

op een grotere koppeling tussen de daltontaak en de ontwikkeling van planningsvaardigheid van de leerlingen en 

anderzijds op het nader ontwikkelen van dalton-didactische vaardigheden van docenten. Dit leidde tot het afschaffen 

van de wisselmogelijkheid tijdens het daltonuur (en daarmee van het traditionele rode lampje), de ontwikkeling van 

de periodetaak van ca. 8 weken (i.p.v. de tweeweekse opdracht) op basis van een ontwikkeld format door de 

daltoncommissie, scholing van docenten in samenwerking met de Saxion Hogeschool, een dalton lessenserie voor de 

mentorlessen in klas 1 en 2, daltonstudiedagen voor docenten met input van leerlingen, en de invoering van 

facultatief digitaal intekenen op de daltonuren. Landelijk wordt intensiever samengewerkt binnen de Nederlandse 

Dalton Vereniging en er wordt actief deelgenomen aan en geparticipeerd in scholings- en visitatiebijeenkomsten door 

directieleden en leden van de daltoncommissie. Inmiddels wordt viermaal per jaar intern overleg gevoerd tussen de 

directie en de daltoncommissie, waarbij de voortgang van het Dalton Ontwikkelplan de leidraad vormt.  

 

6. Onderwijsontwikkeling vereist (ook) beschikbaarheid van meer informatie op leerling-
niveau  

 

De organisatorische aanpassingen in schooljaar 2008 – 2009 leidden tot uitbreiding van het aantal coördinatoren en 

vermindering van het aantal directieleden op afdelingsniveau, opdat meer tijd beschikbaar kwam voor de reguliere 

leerlingenbegeleiding. De schoolzorg coördinator is verder gefaciliteerd, mede ter ondersteuning van coördinatoren 

bij de contacten met externe hulpverleners en de afdeling Leerplicht van de Gemeente.  Magister wordt steeds meer 

‘gevuld’ met informatie over deficiënties van leerlingen ten behoeve van mentoren en docenten. Deze informatie is 

gekoppeld aan verdere versterking van (procedures en) faciliteiten bij proefwerken en examens (tijdpas t.b.v. 

verlenging, Kurzweil e.d.). Er is inmiddels een fulltime ‘absentenbeheerder’ aan het werk, waarbij de informatie 

beschikbaar is voor leerlingbegeleiders. Ouders hebben inzage gekregen in Magister. Bezoek van ouders aan 

ouderavonden is gestimuleerd, mede door digitaal intekenen voor ouderavonden te realiseren. Sinds 2012 – 2013 

worden de methodeonafhankelijke 0123-toetsen afgenomen. Uitslagen daarvan worden in de taalcommissie, de 

rekencommissie geëvalueerd en beleid er op aangepast. De vaksecties Nederlands, wiskunde/rekenen en Engels 

krijgen de resultaten van de toetsen ter inzage en passen waar nodig hun programma aan. Leerlingen die individueel  
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uitvallen kunnen eventueel extra hulp krijgen. Rekenonderwijs is ingevoerd en diagnostische toetsen zorgen voor 

informatie op individueel leerlingenniveau. 

 

7. Het personeelsbeleid dient verder gekoppeld te worden aan de onderwijskundige 
doelstellingen 

 

Binnen de kaders van de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de functiemix moest een sterkere koppeling 

gelegd worden met de ontwikkelde schooleigen functiebeschrijvingen, de gewenste vernieuwing van ons 

daltononderwijs en de verhoging van de opbrengsten in de bovenbouw van het havo en vwo. Sollicitatieprocedures 

voor LC en LD functies zijn toegepast en na de extra mogelijkheden ten gevolge van het Nationaal Onderwijsakkoord 

en Herfstakkoord zijn vrijwel alle (meer) ervaren docenten in een hogere functie geplaatst. De toegenomen 

verantwoordelijkheid van coördinatoren heeft geleid tot ‘automatische’ kwalificatie voor de vereisten die aan de 

schooleigen LD functie(-beschrijving) worden gesteld. In de functioneringsgesprekken behoort ‘dalton’ en 

‘ontwikkeling’ nu standaard tot de gespreksonderwerpen. Het streven om het aantal  bevoegd gegeven lessen verder 

te verhogen tot boven de 90 % is gerealiseerd, zowel door het behalen van de bevoegdheid te stimuleren, 

onderbevoegden minder in te zetten in de bovenbouw als door aannamebeleid. Het aantrekken van academisch 

gevormde docenten voor m.n. vwo bovenbouw is gecontinueerd. Er zijn mentortrainingen gerealiseerd en 

voorlichtingsbijeenkomsten over ‘deficiënties’ bij leerlingen. Bij de aanname van nieuwe docenten is  aanvankelijk 

ingezet op ‘ervaring en kwaliteit’ en inmiddels wordt gestreefd naar verjonging in verband met een evenwichtige 

leeftijdsopbouw op langere termijn. Van een aantal docenten die minder pasten binnen de doelstellingen is afscheid 

genomen. In het jaarrooster is ruimte gemaakt voor vaksectie-, team-, mentoren- en commissieoverleg. Het 

begeleidingsprogramma voor nieuwe docenten is verder geprofessionaliseerd onder leiding van twee opgeleide 

Bossers (Begeleiders Op School), waarbij naast ‘inburgering’ daltonontwikkeling en collegiale consultatie voorop 

staat.  

8. Op financieel gebied wordt gestreefd naar een sluitende exploitatie en realisatie van de 
huisvestingsplannen binnen het gestelde budget  

 

De grootschalige renovatie en verbouwing zijn binnen het gestelde budget gerealiseerd. Ten gevolge van de 

landelijke (stille) bezuinigingen, in combinatie met de niet-financiering gedurende vijf maanden per schooljaar van 

het sterk gestegen leerlingenaantal, moest in deze periode van het meerjarenbeleidsplan sterk bezuinigd worden. 

Gedurende drie schooljaren werd een fors tekort op de exploitatie gerealiseerd. De stijging van het leerlingenaantal 

van ca. 1.500 naar ca. 1. 850 leidde door de bezuinigingen nauwelijks tot een stijging van het aantal docenten. 

Vergroting van klassen, combinatie van kleine groepen, vermindering van normjaartaakuren voor niet-lestaken 

zorgden ervoor dat de toegenomen lesvraag grotendeels kon worden opgevangen binnen de bestaande 

benoemingsomvang van docenten. Daarnaast werd de directieformatie en de OOP-formatie verkleind door natuurlijk 

verloop in combinatie met herschikking van taken. Dankzij de bezuinigingen en het beredeneerd opgebouwde 

weerstandsvermogen van de school konden we de ‘onmogelijke’ combinatie van landelijke bezuinigingen, een voor 

onze school zeer ongunstig uitpakkend bekostigingsstelsel ,en achterblijvende financiering opvangen zonder 

gedwongen ontslagen én handhaving van vrijwel alle taken en activiteiten. De behoefte aan betere financiële 

sturingsinformatie leidde o.a. tot de keuze om met ingang van schooljaar 2013 – 2014 binnen de directie een 

volledige fte vrij te maken voor de functie directeur bedrijfsvoering.  
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9. De extra-curriculaire activiteiten dienen waar mogelijk verder versterkt te worden 

De school is vanaf de start in 2009 gaan meedoen aan het Nederlands Thrillerfestival Zoetermeer, een initiatief van 

de Rabobank, Stadstheater, Bibliotheek en Erasmus College om samen met 12  culturele instellingen gedurende een 

week culturele producties in Zoetermeer op te voeren met als thema Thriller. Dit leidde op school tot een 

theaterproductie van voornamelijk 2e klassers en een schrijfwedstrijd voor leerlingen van groep 8 onder auspiciën van 

het Erasmus, in samenwerking met de Bibliotheek en het CKC. De thrillertheaterproductie is een aanvulling op de 

doorlopende leerlijn op theatergebied binnen onze school, waardoor in totaal  ca. 450 leerlingen participeren in 

theaterprojecten. 

Op initiatief van de videocommissie in de school is het project Erasmus TV in schooljaar 2012 – 2013 gestart. De 

uiteindelijke doelstelling is dat leerlingen wekelijks een ‘beeld’ geven van actualiteiten in de school en uit de 

samenleving.  

Op initiatief van de secties beeldende vakken is in 2013 – 2014 na schooltijd een ‘kunstklas’ gevormd, analoog aan de 

reeds bestaande ‘buitenschoolse’ andere activiteitengroepen op het terrein van muziek, theater en sport. 

Op initiatief van de excellentiecommissie is in 2012 – 2013 gestart met een project over kwantumfysica voor ‘de 

betere’ bèta-leerlingen in de bovenbouw onder begeleiding van oud-leerlingen uit de universitaire wereld met een 

afsluitend openbaar college  onder leiding van oud-leerling hoogleraar Leo Kouwenhoven. Ruim 30 leerlingen 

participeerden en het hoorcollege werd bezocht door ca. 250 leerlingen, collega’s en ouders. Het succes van dit 

project werd aangegrepen om meer ‘excellentie-projecten’ te gaan ontwikkelen.  

Op initiatief van de sectie Lichamelijke Opvoeding is het buitenschools sporten uitgebreid met grootschalige 

voorbereiding op deelname aan de CPC loop in Den Haag. In 2012 – 2013,  2013 – 2014 en 2014-2015 deden meer 

dan 200 leerlingen mee aan de loop. 

Op initiatief van de sectie Klassieke talen is een jaarlijkse excursie naar Trier toegevoegd aan het programma voor de 

ca. 40 gymnasiasten in 4 vwo. Tevens is de jaarlijkse “Klassieke dag” voor  leerlingen in de school met Latijn en Grieks 

inmiddels uitgegroeid tot een groot evenement met ca. 150 deelnemers. 

Op initiatief van de bovenbouwdecanen is in het kader van de beroepen- en studiekeuze voorbereiding een 

avondbijeenkomst toegevoegd voor leerlingen uit havo en vwo, waarbij leerlingen ‘flitsafspraken’ hebben met leden 

van de plaatselijke Rotaryclubs uit vele verschillende beroepsgroepen.  

Op initiatief van leerlingen werd het leerlingenparlement nieuw leven ingeblazen, werd ‘roze vrijdag’ een jaarlijkse 

manifestatie in de school en werden acties gehouden voor goede doelen in het kader van de kerstviering. 

Op initiatief van de sectie muziek werd het praktijkexamen muziek een openbare presentatie voor ouders, 

medeleerlingen en medewerkers. 
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In het kader van de maatschappelijke stages deden leerlingen o.a. mee aan het vormgeven van de Zoetermeerse 

maatschappelijke stage-krant My Stage. 

Op initiatief van de Ouder Vereniging werden themabijeenkomsten voor ouders georganiseerd over ‘pubers’, ‘pesten’ 

en ‘social media’.  

Op initiatief van de EMC2 projectgroep wordt jaarlijks een avond georganiseerd voor ouders en collega’s, waarbij 

leerlingen hun project “De duurzame stad van de toekomst” presenteren, inclusief maquettes en 

PowerPointpresentaties, en een deskundige jury van ouders en relaties uit de bouwwereld. 

 

10. Bij interne en externe communicatie gaan we meer gebruik maken van digitale middelen 

 

Intern is Erasmus Info gestart, een databank met relevante informatie en procedures. Delen hiervan zijn opengesteld 

voor ouders.  

De nieuwsbrief voor ouders wordt inmiddels digitaal verzonden en gepubliceerd op de website. 

Magister wordt in toenemende mate ook gebruikt om leerlingen en ouders van informatie te voorzien. 

Ouders kunnen digitaal intekenen op ouderavonden en krijgen in toenemende mate digitale informatie in plaats van 

schriftelijke informatie. 

Van alle ouders worden emailadressen systematisch opgevraagd. 

Interne frequente schriftelijke berichtgeving over allerlei zaken wordt in toenemende mate vervangen door digitale 

informatie. 

In de school zijn monitoren opgehangen om leerlingen dagelijks te informeren over roosterzaken en andere 

actualiteiten. 

Leerlingen kunnen roosters digitaal inzien.  

In toenemende mate maken docenten gebruik van digitale communicatiemiddelen om leerlingen te informeren.  

 

11. Landelijke ontwikkelingen op alle beleidsterreinen worden gevolgd en waar nodig ingebed 
in schoolbeleid 

 

In de beleidsperiode is landelijk veel aandacht ontstaan voor opbrengstgericht werken. Dit sloot aan op onze eigen 

ontwikkeling om de resultaten in bovenbouw havo en vwo m.n. te verbeteren. We zijn meer aandacht gaan besteden 

aan het verzamelen van statistische informatie als sturingsbron voor ons (onderwijskundig) beleid en ten behoeve 

van terugkoppeling aan vaksecties. Verder is de landelijke focus komen te liggen op ‘taal’, ‘rekenen’ en’ excellentie’. 

Er is een taalbeleidscommissie in het leven geroepen, een rekencommissie en een excellentiecommissie. Inmiddels 

vertaalt zich dit in concrete acties, o.a. in projectvorm, in rekenlessen, in afspraken van secties, in het initiatief van 

taaldorpen bij de moderne vreemde talen. De taalcommissie geeft ook een workshop ‘examentaal’, er wordt gewerkt 

met een schooltaalwoordenlijst en de rekencommissie experimenteert met digitaal rekenonderwijs. We zijn gaan 

deelnemen aan de pilot rekentoetsen en er werd  gewerkt aan de voorbereiding van de invoering van de 0,1,2,3 Cito 

toetsen. Daarnaast heeft het besluit tot invoering van Passend Onderwijs geleid tot intensief overleg binnen het 
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Zoetermeers Regionaal Samenwerkingsverband in samenwerking met de Gemeente om in ieder geval ‘technisch’ 

voorbereid te zijn op de implementatie met ingang van 2014 – 2015. Dat heeft o.a. geleid tot het opstellen van 

schoolondersteuningsprofiel en op schoolniveau  een schoolondersteuningsplan voor het gehele 

Samenwerkingsverband. Op schoolniveau is vooral op ‘functionarissenniveau’ geïnventariseerd waar we verder 

moeten ontwikkelen en scholing gevolgd. 

De landelijke problematiek van de stille bezuinigingen werd zo goed als mogelijk verwerkt in 

bezuinigingsmaatregelen. Vooralsnog was het afwachten wat de rijksoverheid met deze problematiek zou doen en 

hoe het overleg tussen werkgevers en werknemers zou verlopen over cao zaken als bapo, functiemix en entreerecht. 

In onze (meerjaren-)begrotingen zijn we dan ook terughoudend geweest om structurele uitgaven op te nemen met 

incidenteel geld.  

Er is kennis genomen van de aangekondigde afschaffing van (de subsidie voor) cultuurkaart, maatschappelijke stage 

en gratis schoolboeken. Inmiddels is op schoolniveau besloten de cultuurkaart te handhaven met behulp van de 

vrijwillige ouderbijdrage en de maatschappelijke stage vooralsnog ook te handhaven. Op leermiddelengebied zijn we 

bezig geweest vaksecties te stimuleren meer over te gaan op digitaal materiaal en kostenbewuster naar de methodes 

te kijken.  

Landelijk is veel aandacht gekomen voor ‘governance-zaken’. Op schoolniveau heeft zich dit in 2013 vertaald – na 

discussies, themabijeenkomsten,  scholing en raadpleging van de MR - in de keuze de rector bestuurder te maken, het 

bestuur Raad van Toezicht te maken en een Handboek Governance op te stellen.  

Landelijke verontrusting over krimp van leerlingenaantallen zijn besproken in Zoetermeers verband. Demografische 

gegevens duiden er op dat deze problematiek zich in Zoetermeer tot ca. 2027 zeker niet voordoet en dat daarna een 

zeer geleidelijke daling plaats vindt. Op schoolniveau houden we rekening met behoud van ca. 20% van ‘de markt’, 

hetgeen betekent dat we in onze prognoses vooralsnog blijven rekenen met ca. 320 à 340 aanmeldingen per jaar.  

Op huisvestingsgebied is landelijk gesproken over doordecentralisatie. In Zoetermeer is door scholen en Gemeente 

overleg gevoerd, vooralsnog niet leidend tot wijzigingen. Gelet op onze grote renovatie en vernieuwbouw in de 

periode 2009 – 2012 stellen we ons ‘passief’ op.  

Landelijke aandacht naar aanleiding van incidenten (pesten, zelfmoord , radicaliserende jeugd e.d.) hebben we 

aangegrepen om ons sociaal veiligheidsbeleid nog eens door te lichten en te actualiseren, overigens zonder 

noemenswaardige wijzigingen door te voeren.  

Landelijke aandacht voor zaken als ‘roken op scholen’, ‘alcohol op scholen’, ‘gezonde voeding’, ‘examenfraude’, zijn 

besproken op schoolniveau. De kantine is inmiddels uitbesteed, roken op school en op het terrein inmiddels verboden, 

alcohol voor leerlingen verboden bij evenementen en de procedures rond (school-) examens zijn verder aangescherpt. 
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B. Kengetallen met toelichting  

B.1. Ontwikkeling Leerlingenaantal  

Aantallen Leerlingen 2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015 
 leerjaar 1 285   353   349   459   351 * 339 * 366 * 

leerjaar 2 302   307   369   352   448   374   349 
 leerjaar 3 269   271   286   350   348   432   369 
 leerjaar 4 334   304   295   316   384   400   468 
 leerjaar 5 216   228   207   192   191   215   239 
 leerjaar 6 71   68   80   62   74   63   77 
 totaal excl. VAVO 1.477   1.531   1.586   1.731   1.796   1.823   1.868 
 VAVO 27   16   6   11   6   11   18 
 totaal incl. VAVO 1.504   1.547   1.592   1.742   1.802   1.834   1.886 
 

               adviesniveaus 1e leerjaar 2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015 
 mavo advies absoluut 108   134   117   171   86 * 87 * 83 * 

h/v advies absoluut 177   210   232   288   265   252   283 
 

               mavo advies % 37,90%   37,90%   33,50%   37,30%   24,50%   25,70%   22,7% 
 h/v advies %  62,10%   62,10%   66,50%   62,70%   75,50%   74,30%   77,3% 
 

               "marktaandeel" V.O. 2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015 
 Zoetermeer 18,70%   19,20%   20,10%   22,10%   22,80%   23,10%   24,1% 
                                                                                                                                                                         * In deze jaren werd geloot. 

Beleid 

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 verklaren dit door in 2008 gewijzigde onderwijskundige inrichting van de 

school (dakpanklassen mavo/havo, havo/vwo met daarnaast gymnasium en EMC2), verdere versterking van de 

leerlingenbegeleiding en de kwaliteit van het onderwijs. In 2012 werden we verrast door een wel zeer hoge aanmelding voor het 

1
e
 leerjaar. Vanwege de grenzen van de huisvestingscapaciteit en het geformuleerde beleid om op onderwijskundig-, personeels-, 

organisatorisch- en financieel gebied de groei zorgvuldig en evenwichtig in te passen binnen het meerjarenbeleid, is besloten in 

te grijpen op de groei. Vanaf 2013 hanteert de school een maximale toelating van 87 leerlingen met een mavo advies vanuit het 

basisonderwijs. Dat gebeurt door middel van een lotingsprocedure. Daarmee streven we een geleidelijke groei na met stabilisatie 

op ca. 1.900 leerlingen vanaf ca. 2015.  

Beleid 

De Gemeente Zoetermeer stelt zich op het standpunt dat geen extra lokalen worden bekostigd omdat in andere scholen sprake is 

van onderbezetting van lokalen. Men veronderstelt daarbij dat een deel van onze leerlingenpopulatie daar ondergebracht zou 

kunnen worden. Het Erasmus College meent dat onze daltonwerkwijze, de vele extra-curriculaire activiteiten, de daarmee 

verbonden faciliteiten en voorzieningen en het daarmee samenhangende onderwijskundige en sociale klimaat, zich slecht 

verhouden met het onderbrengen van een beperkt aantal klassen in een andere school. We kiezen er dan voor om een beperkt 

aantal lokalen voor eigen rekening op ons schoolterrein te realiseren. In de zomer van 2015 zijn vier lokalen bijgeplaatst. 
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B.2 Demografische ontwikkeling 

De Gemeente Zoetermeer stelt elk jaar een prognose op van de omvang van de zogenaamde basisgeneratie met behulp van 

landelijk ontwikkelde prognosemodellen. Daarmee ontstaat een trendbeeld van de verwachte ontwikkeling van het aantal 

leerlingen in de Zoetermeerse scholen. Voor het voortgezet onderwijs zijn de basisgeneratiecijfers 12 – 16 jaar en 12 – 18 jaar 

relevant. Deze cijfers laten zien dat er de laatste 10 jaar (2005 – 2014) sprake was een geleidelijke daling van ca. 1.500 leerlingen 

in de generatie 12 – 18 jaar, dat de komende 10 jaar (2015 – 2025) vrijwel sprake zal zijn van stabilisatie en dat daarna (2025 – 

2034) weer een geleidelijke daling zal optreden van ca. 800 leerlingen in het voortgezet onderwijs in Zoetermeer.  

Het Erasmus College heeft in de periode 2005 – 2015 na een aanvankelijke daling juist een stijging van het leerlingenaantal 

meegemaakt. In 2015 zou de school volgens de interne prognose uit 2013 uitkomen op ca. 1.900 leerlingen en daarop  

stabiliseren tot ca. 2025. Vanaf 2025 zal op basis  van deze demografische gegevens een geleidelijke daling plaats vinden. Deze 

daling zal bij een ongeveer gelijk blijvend ‘marktaandeel’ van ca. 20% van het Erasmus College ongeveer 160 leerlingen minder in 

de totale schoolpopulatie betekenen.  

De cijfers dienen met het nodige voorbehoud gehanteerd te worden. Het Erasmus heeft al jarenlang ca. 15% leerlingen uit 

omliggende gemeenten. Verder spelen onderwijskundige ontwikkelingen, en het imago van de school altijd een rol bij het 

belangstellingspercentage en dus ook bij de ontwikkeling van het leerlingenaantal.  

Beleid 

Stabilisatie op ca. 1.900 leerlingen en daarna een geleidelijke daling in 10 jaar tijd met ca. 160 leerlingen, is op onderwijskundig-, 

personeels-, organisatorisch-, financieel- en huisvestingsgebied goed te hanteren in meerjarenbeleidsplannen en de daaraan 

gekoppelde meerjarenbegrotingen. Het biedt stabiliteit en dus continuïteit aan de school.   

 
basisgeneratie 12 - 16   basisgeneratie 12 - 18   

2009 7591   11114   

2010 7370   10756   

2011 7240   10566   

2012 7012   10314   

2013 7033   10201   

2014 7041   10046   

2015 7105   10049   

2016 7004   10007   

2017 7054   10033   

2018 6949   9960   

2019 6922   9986   

2020 6845   9853   

2021 6899   9899   

2022 7001   9893   

2023 6978   9927   

2024 7090   10.041   

2025 7112   9988   

2026 6959   9938   

2027 6823   9867   

2028 6734   9739   

2029 6572   9610   

2030 6510   9502   

2031 6535   9315   

2032 6476   9220   

2033 6411   9213   

2034 6337   9121   
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B.3 Ontwikkeling personeelsformatie 

Aantal fte's * 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Directie 7 7 6 6 6 6 6 

Docenten 91,42 93,30 89,76 94,17 96,43 96,47 97,29 

Ondersteuning 31,35 32,94 32,94 30,58 29,75 29,87 30,37 

Totaal 129,77 133,24 128,7 130,75 132,18 132,34 133,66 
*Vaste formatie exclusief vervangingen. Directie incl. directeur/bestuurder en ca. 1 fte lesgevende taken. Ondersteuning incl. 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 landelijk beslissingen genomen die effectief leidden tot zogenaamde ‘stille’  bezuinigingen. Het 

gaat daarbij om een combinatie van maatregelen: verkorting van salaris carrière lijnen van 18 naar 12 periodieken, vergroting 

van de omvang van het aantal hogere docentfuncties (functiemix), verhoging van de pensioenleeftijd, meer gebruik van opname 

BAPO (ouderenregeling), geen indexatie materiele bekostiging, algemene bezuinigingen. 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 zogenaamde Herfstakkoord dat extra bekostiging beschikbaar 

wordt gesteld. Onduidelijk is nog in hoeverre deze gelden ook op langere termijn structureel beschikbaar zijn.  

Schoolbeleid 

Aangezien personeelskosten ca. 80 % uitmaken van de schoolbegroting, is het bij omvangrijke bezuinigingen onmogelijk om 

‘ombuigingen’ alleen te realiseren op de materiele kosten. 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 

gehanteerd: 

- De 10% tijd voor deskundigheidsbevordering blijft gehandhaafd; 

- De streefcijfers voor de functiemixdoelstellingen in 2020 trachten we zo mogelijk eerder te realiseren; 

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

- De kwaliteit van het onderwijs en de leerlingenbegeleiding dient onaangetast te blijven; 

- We moeten in beginsel een sluitende exploitatie realiseren en ruimte overhouden om de stijging van het 

leerlingenaantal te bekostigen. 

De belangrijkste consequenties van de uitwerking van deze uitgangspunten was dat de maximale klassengrootte is verhoogd van 

30  naar 32 en dat docenten gemiddeld een uur meer zijn gaan lesgeven binnen dezelfde benoemingsomvang. Het gevolg voor de 

meerjarige ontwikkeling van de personeelsformatie is dat bij een sterk stijgend leerlingenaantal het aantal arbeidsplaatsen 

slechts zeer gering is toegenomen. De medewerkers hebben de daarmee samenhangende toegenomen arbeidsbelasting loyaal 

‘geïncasseerd’. In 2015 is op basis van toegenomen landelijke bekostiging in overleg met de personeelsvertegenwoordiging 

besloten tot een werkdrukverlagende maatregel met ingang van schooljaar 2015-2016 door binnen de gehanteerde systematiek 

meer tijd beschikbaar te stellen voor een lesuur.  
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B.4 Ontwikkeling Leeftijd en scholing 

 
Leeftijdsverdeling  docenten 
2014/2015   

 

Leeftijdsverdeling docenten 
2015/2016   

  
    

  
 

  
    

  

leeftijd aantal aantal   aantal aantal  
 

leeftijd aantal aantal   aantal aantal  

  abs.  %   abs. % 
 

  abs.  %   abs. % 

20 t/m 29 15 11,90%       
 

20 t/m 29 20 16,30%       

        36 28,60% 
 

        39 31,80% 

30 t/m 39 21 16,70%       
 

30 t/m 39 19 15,50%       

            
 

            

40 t/m 49 27 21,40%       
 

40 t/m 49 27 22,00%       

        75 59,50% 
 

        73 59,40% 

50 t/m 59 48 38,10%       
 

50 t/m 59 46 37,40%       

            
 

            

60+ 15 11,90%   15 11,90% 
 

60+ 11 8,90%   11 8,90% 

            
 

            

totaal 126 100%   126 100% 
 

totaal 123 100%   123 100% 

            
 

            

gemiddelde leeftijd 46,9 jaar   
 

gemiddelde leeftijd 45,4 jaar   

 
Schoolbeleid 

Opvolging van generaties 

Docenten blijven van oudsher lang aan de school verbonden. De eerste generatie docenten tijdens de opbouwfase van de school 

van 1970 tot 1976 startte veelal jong en het merendeel 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 21
e
 eeuw is deze generatie met pensioen gegaan. Dat 

betekent dat de laatste tien jaar veel nieuwe docenten aan de school verbonden zijn; bijna 50% van de docenten is 0 tot 10 jaar 

werkzaam aan de school. De gemiddelde leeftijd is in die 10 jaar gedaald van ca. 54 jaar naar ca. 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 klimaat dat hiermee samenhangt én bereid en in staat zijn om daar hun 

bijdrage aan te geven. Het introductie- en  begeleidingsprogramma en de beoordelingsprocedure voor nieuwe docenten is daar 

dan ook op afgestemd en de afgelopen 10 jaar geïntensiveerd vanwege de instroom van veel nieuwe docenten.  

De introductie en begeleiding zijn gericht op ‘inburgering’, kennis en vaardigheden in de dalton didactiek en – pedagogiek en de 

wijze waarop de school de curriculaire en extra-curriculaire activiteiten organisatorisch en inhoudelijk op hoog niveau wenst te 

houden. Twee opgeleide docenten verzorgen, met deskundigen vanuit de school op deelterreinen, een intensief 

begeleidingsprogramma, terwijl vanuit de vaksecties vakinhoudelijke begeleiding wordt geboden. In de afgelopen twee jaar zijn 

docenten in opleiding van universitaire lerarenopleidingen en hogescholen in toenemende mate  ook betrokken bij dit 

programma. 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 professionalisering tot stand te brengen. 
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Oud-leerlingen 

Van de 29 nieuwe docenten die de afgelopen vier jaar regulier nieuw de school zijn binnen gekomen, zijn er 21 na een positieve 

beoordeling vast in dienst gekomen, waaronder wederom ook vijf oud-leerlingen. Van de 123 docenten die momenteel in dienst 

zijn, is 30 oud-leerling, bijna 25%. Dat beschouwen we als een compliment voor de school én als een voordeel. Ze hebben 

blijkbaar interesse gekregen om voor het leraarschap te kiezen én hebben zodanig goede herinneringen aan de school dat ze er 

ook zelf wilden terugkeren als docent. Daarnaast kennen zij als leerling de daltonwerkwijze, het belang van de extra-curriculaire 

activiteiten voor het sociale klimaat in de school en begrijpen dan ook goed hoezeer docenten op het Erasmus 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 onderwijs processen. Mede daartoe zijn we in 2013 gestart met de interne “Erasmus Academie”, waarin 

onderlinge kennisdeling, interne kennisoverdracht en samen leren centraal staat; op onderdelen worden externe scholers ‘in 

company’ ingepast binnen deze Erasmus Academie. Specifieke op vak-ontwikkeling of specifieke taken gerichte scholing vindt 

individueel plaats en op vaksectieniveau, waarbij de schoolorganisatie faciliterend optreedt. Komende jaren zullen de interne 

‘nieuwe docenten-begeleiders’ in samenspraak met de directeur onderwijs – mede op basis van het samenwerkingstraject met de 

universiteit Leiden - het begeleidingsprogramma verder uitbreiden naar een periode van 3 à 4 jaar, gericht op kwalificatie voor 

de schooleigen functiebeschrijvingen. Directieleden zijn in schooljaar 2014 – 2015 gestart met structurele (‘flits-‘)lesbezoeken, 

waarbij ‘good practice’ wordt teruggekoppeld aan het gehele docententeam. De laatste jaren is het aantal docenten in opleiding 

dat stage loopt in de school vergroot; per schooljaar doen ca. 20 stagiairs op die manier ervaring op. De begeleiding van hen 

door ervaren docenten draagt mede bij aan de professionalisering van hen zelf. 

 

 

               

                                         Allemaal harde werkers die leerlingen op het Erasmus… 
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B.5 Leerlingen per medewerker 

Leerlingratio's aantal  
aantal 
fte ratio   aantal fte ratio 

  leerlingen docenten docent/leerling   totaal  totaal fte/ 

  
 (excl. 
Vavo)         leerling 

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 13,85 

              

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

              
 

Landelijk beleid 

De landelijke ‘stille bezuinigingen’ in de periode 2007 – 2012 leidde er toe dat bijna 70% van de scholen in Nederland in de ‘rode 

cijfers’ kwam. Tekorten in de bekostiging los je nu eenmaal niet van het ene op het andere jaar op, omdat er arbeidsrechtelijke 

verplichtingen bestaan tegenover personeel en de onderwijsvraag in beginsel niet wijzigt. Scholen in Nederland werden dan ook 

massaal gedwongen om te bezuinigen. Aangezien de materiele kosten en de kosten van bestuur en beheer slechts een beperkt 

deel uit maken van de Lump Sum 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 bieden is geen reële optie. Veel scholen kozen er voor de 10% tijd voor 

deskundigheid van docenten (meer dan) te halveren, zodat in de ‘vrij komende tijd’ les gegeven kon worden. Dat beperkt de 

noodzaak om bij vacatures nieuwe docenten aan te trekken. Feitelijk leidt dat tot meer uren lesgeven in dezelfde 

benoemingsomvang. Verder kozen scholen ervoor de klassen groter te maken, indien daartoe de mogelijkheid bestond (bij 17 

leerlingen die een bepaald vak gekozen hebben, blijft de klassengrootte 17 ook al stel je de splitsingsnorm op 32). Eerst eind 2013 

(schooljaar 2013 – 2014) ontstond landelijk erkenning voor de problematiek door het Nationaal Onderwijsakkoord en het 

Herfstakkoord door meer geld beschikbaar te stellen.  

Schoolbeleid 

De school heeft de 10% tijd voor deskundigheidsbevordering bij docenten gehandhaafd en minder tijd ter beschikking gesteld 

voor allerlei taken en via natuurlijk verloop bezuinigd op de formatie van directie en OOP. Docenten zijn hierdoor gemiddeld een 

uur meer les gaan geven binnen dezelfde benoemingsomvang. Tevens zijn klassen vergroot en groepen gecombineerd, waar dat 

mogelijk was. Dankzij de leerlingenstijging behoefden geen ontslagen te vallen. De consequentie 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) en toename van de landelijke bekostiging in de komende 

jaren, biedt ruimte voor werkdrukverlagende maatregelen en zal naar verwachting vanaf schooljaar 2016-2017 leiden tot lichte 

daling van de leerlingratio. 
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B.6 Ontwikkeling Functiemix 

 
startmeting 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 streef Randstad 

Rest 
Ned. 

 
                2020 2015 2015 

LB 61,80% 61,20% 34,40% 29,90% 34,10% 38,10% 18,50% 17,00% 17,80% 31,50% 49,10% 

LC 9,20% 10,00% 39,40% 42,40% 40,30% 38,30% 48,90% 51,00% 48,20% 39,60% 24,70% 

LD 23,00% 23,00% 21,60% 26,00% 24,50% 22,60% 32,60% 32,40% 34,00% 28,70% 26,10% 

LE 4,90% 5,20% 4,10% 1,10% 1,00% 1,00%         -       -         - 0,20% 0,10% 

overig 1,00% 0,60% 0,60% 0,60%         -       -         -       -         -             -          - 
 

Landelijk beleid 

In het zogenaamde Convenant Plasterk is in 2007 vastgelegd dat de omvang van het aantal hogere functies voor docenten 

substantieel moet stijgen. Aanvankelijk met een tussendoelstelling in 2011 en een einddoelstelling in 2014. Tussentijds is landelijk 

door vakbonden, werkgevers en overheid geconcludeerd dat deze doelstellingen financieel onhaalbaar waren. Er bleken ook 

grote verschillen te bestaan tussen scholen omdat begin 21
e
 eeuw scholen op grond van op dat moment geldende regelgeving  

verschillende keuzes hadden gemaakt voor hun eigen functiemix en men landelijk de uiteindelijke streefmix relateerde aan de 

feitelijke functiemix tijdens de startmeting. In 2014 zijn de doelstellingen voor de functiemix geprojecteerd voor 2020. Landelijk is 

een rekenmodel ontwikkeld door ministerie, werkgevers- en werknemersorganisaties om de haalbaarheid daarvan op 

schoolniveau bij benadering te kunnen toetsen. Voor het Erasmus College was 92% de uitkomst. 

Schoolbeleid 

Het Erasmus heeft begin 21
e
 eeuw gekozen voor een ruimere LD formatie uit overwegingen van onderwijskundig kwaliteitsbeleid 

in relatie tot personeelsbeleid. Tijdens de startmeting had het Erasmus College dan ook ca. 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 de nieuwe cao afgesproken dat 1
e
 

graads bevoegde docenten die voor meer dan 50% in het 1
e
 graads gebied werkzaam zijn, entreerecht hebben op een LD functie. 

Er is niet gekozen om docenten bewust onder de 50 % te houden. Er is vastgehouden aan de indeling zoals we die op 

onderwijskundige gronden beleidsmatig al jaren hanteren, mede uit overwegingen van personeelsbeleid. 

Op basis van projectie bij verschillende scenario’s  is doorgerekend of we in staat zijn om in het najaar van 2014 de 

streefdoelstelling van (oorspronkelijk 2014) 2020 te realiseren met ingang van schooljaar 2014/2015. Onder handhaving van het 

overige formatiebeleid– inclusief de in de periode 2009 – 2012 doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen en rekening houdend met 

de toegezegde stijging van overheidsbekostiging tot 2020  – bleek dit mogelijk. Besloten is dan ook de streefformatie functiemix 

als uitgangspunt te nemen met ingang van schooljaar 2014 – 2015. 

Deze forse verschuiving in de functiemix vereiste dat de schooleigen functiebeschrijvingen LB en LC aangepast werden en dat 

interne bevorderingsprocedures LC en LD op elkaar afgestemd werden. Voor docenten die in aanmerking kwamen voor het 

zogenaamde LD –entreerecht functie werd een ‘getrapte’ beoordelingsprocedure opgesteld, waarbij men zich in maximaal twee 

jaar definitief moet kwalificeren voor de gehandhaafde LD functiebeschrijving.  

Met deze besluiten kan het al jaren bestaande uitgangspunt dat onderwijskundig- en personeelsbeleid integraal verbonden 

moeten zijn, gecontinueerd worden. Effectief leidden de maatregelen eind 2014 tot 24 bevorderingen van LB naar LC en 16 

‘entreerecht-bevorderingen’ naar LD.  
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B.7 Ontwikkeling Bevoegde lessen 

Benchmark 2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015 

                            

Erasmus College 92,90%   93,10%   95,50%   95,30%   92,20%   95,10%   94,90% 

                            

Landelijk n.b.   n.b.   75,90%   n.b.   77,40%   n.b.   n.b. 

                            

Regio West Nederland n.b.   n.b.   73,80%   n.b.   75,90%   n.b.   n.b. 

                            

Haaglanden n.b.   n.b.   n.b.   n.b.   74,50%   n.b.   n.b. 

                            
 

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 correlatie is er uiteraard, ook al 

biedt bevoegdheid geen garantie op bekwaamheid.  

Het begrip ‘bevoegde lessen’ moet genuanceerd. Bevoegde docenten voor de onderbouwklassen en de mavo, die  bijvoorbeeld in 

het kader van een 1
e
 graads studie  een aantal lessen geven in de bovenbouw, kunnen zeer bekwaam zijn om die lessen te geven 

ook al zijn ze formeel onbevoegd.  

Pas sinds kort worden landelijk cijfers verzameld. De benchmark is dan ook voorzien van een flink aantal  ‘niet bekend’ 

aanduidingen. De landelijke en regionale gegevens zijn afkomstig van VOION. 

Schoolbeleid 

Begin 21
e
 eeuw is intern geformuleerd dat we onderwijskundig- en personeelsbeleid meer integraal met elkaar willen verbinden. 

Al hetgeen dat we onderwijskundig willen bereiken, zal door docenten en ondersteunend personeel gerealiseerd moeten worden. 

Scholing, ontwikkeling, bekwaamheid, functiebeschrijvingen, taakbeleid en uiteraard ook bevoegdheid spelen daarin een rol. 

Vanaf die tijd zijn we systematisch gaan registreren hoeveel en welke lessen er bevoegd, onderbevoegd en onbevoegd in de 

school worden gegeven. We trokken de conclusie dat ons percentage van ‘achter in de 70%’ te laag was en zijn vervolgens 

systematisch gaan ‘sturen’ op ‘bevoegde lessen’. Het bewust stimuleren en faciliteren van studie en het behalen van een hogere 

bevoegdheid naast benoemingsbeleid en indelingsbeleid van lessen 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 ervaring 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 nauwelijks binding met de school kan 

opbouwen en voor ‘slechtere’ roosters zorgt.  

Erasmus College 2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015 

bevoegde lessen 92,90%   93,10%   95,50%   95,30%   92,20%   95,10%   94,90% 

                            

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

                            

onderbevoegde lessen 2,00%   2,40%   1,20%   0,70%   1,10%   1,20%   2,01% 
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B.8 Ontwikkeling Examenresultaten 

 
             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% 

                  
 

Landelijk beleid 

Examenresultaten worden steeds belangrijker gemaakt. De eisen zijn in de afgelopen jaren ook sterk aangescherpt. Eerst door de 

slaagnorm hoger te leggen, daarna door de vakken Nederlands, Engels en wiskunde een zwaardere rol te geven in de slaagnorm. 

Recente ontwikkeling is het opnemen van het cijfer voor het nieuw geïntroduceerde ‘rekenen’ in de slaagnorm. Al weer wat 

langer is ook de discrepantie tussen school examen cijfer en centraal examen cijfer een beoordelingscriterium voor de 

onderwijsinspectie, ook al speelt dit verschil (maximaal 0,5 wordt als aanvaardbaar beschouwd) geen rol bij de uitslag.  

Schoolbeleid 

Vanaf de stichting van de school zijn de onderwijsdoelstellingen van de school veel breder dan het realiseren van een goed 

examenresultaat. Persoonsvorming, sociale ontwikkeling en vaardigheden die niet getoetst worden in landelijke 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 uitdrukkelijk op meer dan ‘harde examenresultaten’. Tegelijkertijd realiseren we ons dat de 

samenleving ons mede beoordeelt op basis van ‘ranglijstjes’ in de media en de soms zeer ongenuanceerde conclusies die daaraan 

verbonden worden. We hanteren daarom als beleid dat we op en liefst boven het landelijk gemiddelde willen ‘scoren’.  

In de Mavo afdeling was in 2014 een aantal leerlingen de ‘dupe’ van de aangescherpte zak-slaagregeling, waardoor ze wel 

voldeden aan de oude norm, maar net niet aan de nieuwe norm. In 2015 was dat wel het geval en dat leidt dan gelijk tot 4% 

‘beter’ resultaat. In de Havo afdeling lag het percentage de laatste jaren ca.6% hoger dan het landelijk gemiddelde, reden voor 

een iets ruimhartiger bevorderingsbeleid in 4 havo om meer leerlingen kansen te geven. Het lagere percentage in 2015 verklaren 

we daardoor. 

In het examenjaar vwo is het aandeel leerlingen dat ooit binnen kwam met een lager advies dan vwo op het Erasmus altijd zeer 

hoog geweest, tot wel 60% van de examenkandidaten. We waren en zijn trots op zo’n opstroompercentage. Dat heeft uiteraard 

wel invloed op het slaagpercentage. Het is nu eenmaal eenvoudiger om een vwo geadviseerde te laten slagen voor een vwo 

examen dan een mavo- of havo geadviseerde leerling. In 2008 is onder invloed van de landelijke ‘scorebord-politiek’ van 

slaagpercentages en de daarmee samenhangende beeldvorming, besloten tot een bevorderingsbeleid waarin dit percentage 

geleidelijk is verlaagd naar ca. 30%. De slaagpercentages zijn mede daardoor verbeterd. 
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B.9 Ontwikkeling financiën 

Financiële 
                                                  Erasmus 
College                 Benchmark 

kengetallen                    scholengroep 3 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015   2014 2013 

                      

solvabiliteit 0,81 0,81 0,74 0,7 0,71 0,76 0,76   0,67 0,66 

                      

liquiditeit 3,21 3,49 1,99 1,99 2,15 2,81 2,61   1,83 1,92 

(current ratio)                     

rentabiliteit 0,00% -40,20% -1,50% -0,80% 3,40% 1,90% -2,72%   -0,3% 2,90% 

                      

kapitalisatiefactor 91,92 81,62 40,69 40,00 34,56 35,86 37,63   39,24 39,99 

                      

weerstandsvermogen 70,10% 27,90% 28,30% 26,10% 21,60% 22,63% 19,00%   27,60% 27,50% 

                      
Nb.1.  voor een toelichting op de betekenis van de gehanteerde begrippen wordt verwezen naar de legenda op de volgende pagina.                 

N.b. 2 . Cijfers t/m 2014 afkomstig van DUO van het ministerie van OC&W op basis van jaarrekeningen. 

Landelijk beleid 

De overheid heeft jarenlang de bekostiging van het voortgezet onderwijs geen gelijke pas laten lopen met de feitelijke 

kostenontwikkelingen ten gevolge van landelijk beleid en op basis daarvan afgesproken cao’s. In het bijzonder de combinatie van 

functiemixbeleid, ouderenbeleid, verkorting van salaris carrièrelijnen, verhoging van de uittredeleeftijd in het onderwijs en het 

niet indexeren van de materiele bekostiging, leidden tot de zogenaamde ‘stille bezuinigingen’ in de periode 2007 – 2013. Eerst 

eind 2013 is door het ‘Nationaal Onderwijsakkoord’ en ‘Herfstakkoord’ extra geld beschikbaar gekomen om deze problematiek 

(deels) op te lossen. 

Het Erasmus College behoort tot scholengroep 3 in de bekostiging (landelijk 42 scholen mavo/havo/vwo). Die bekostiging is 

substantieel lager dan van de groep ‘brede scholen’ (122 scholen vmbo/mavo/havo/vwo + 61 scholen met een soortgelijke 

combinatie), die bestuursmatig dan wel een breder aanbod hebben, maar in de praktijk bijna altijd  een aparte mavo/havo/vwo 

locatie hebben en in die zin volstrekt vergelijkbaar onderwijs aanbieden. Dat verschil stamt uit de tijd dat de overheid eind jaren -

80/begin jaren -90 fusies sterk stimuleerde en daar een ‘premie’ op zette. Inmiddels is het beleid bijna tegengesteld, maar de 

‘premie’ is gebleven. Bij een school van onze omvang is dat verschil ruim 8 ton (!), elk jaar opnieuw. Inmiddels wordt al jaren 

erkend dat dit zeer onrechtvaardig is, heeft de Algemene Rekenkamer dat ook overtuigend aangetoond, wordt ministerieel beleid 

aangekondigd om dit te wijzigen, maar wordt feitelijke verandering keer op keer uitgesteld, eerst vanwege ‘technische 

complicaties’ en recent vanwege ‘effecten voor krimpscholen’.  

De landelijke bekostiging vindt plaats op basis van de leerlingentelling per 1 oktober van een jaar en gaat 1 januari 

daaropvolgend in. Dat geeft een school bij een daling van het leerlingenaantal een financieel ‘voordeel’ van 5 maanden 

(augustus t/m december). Bij een stijgend leerlingenaantal betekent het echter dat de school gedurende 5 maanden geen 

bekostiging krijgt voor het gestegen leerlingenaantal. Het Erasmus heeft sinds 2009 te maken met een leerlingenstijging van 

1504 naar 1886 (inclusief VAVO-leerlingen). Dat heeft bijna een miljoen tot en met 2015 aan inkomsten gescheeld, terwijl de 

kosten er wel waren. Landelijk is er sprake van ‘krimp’ van leerlingenaantallen, waardoor er landelijk geen enkele urgentie 

ervaren wordt om deze problematiek op te lossen.  

De combinatie van beide bovengenoemde bekostigings-‘verschijnselen’ ervaren wij als grove rechtsongelijkheid. Het verschijnsel 

is jaar in jaar uit onder de aandacht gebracht via de V.O. Raad, in landelijk bekostigingsoverleg herkend en door de Algemene 

Rekenkamer bevestigd. Wijziging is keer op keer aangekondigd, doch wordt telkenmale ‘om technische redenen’ uitgesteld.  
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Schoolbeleid 

Het Erasmus College heeft grootschalige renovatie- en verbouwingsplannen in 2000 moeten uitstellen vanwege plannen van de 

gemeente Zoetermeer om op de locatie van de school ‘projectontwikkeling’ te laten plaats vinden. In 2003 bleek dit door macro-

economische omstandigheden geen doorgang te vinden. Daarna is met de Gemeente de draad weer opgepakt. De feitelijke ‘start 

bouw’ begon uiteindelijk pas in 2009. Gereserveerde gelden voor huisvesting en vervanging inventaris, compensatiegelden voor 

desinvesteringen en niet ingezet geld voor groot onderhoud en vervanging inventaris, is vervolgens ingezet om de renovatie en 

gedeeltelijke nieuwbouw mede te kunnen bekostigen naast de gemeentelijke investeringen. De school beschikte door dit uitstel 

van plannen en het gevoerde beleid in het eerste decennium over veel ‘kapitaal’. Dat verklaart ook de omslag in de financiële 

kengetallen kapitalisatiefactor en weerstandvermogen in 2010 - 2011. Dat verklaart ook de rentabiliteit van -40,20% in 2010 als 

gevolg van het feit dat vermogen is ingezet voor bouw en inrichting.  

In de periode 2010 – 2012 zijn net als op alle andere scholen in Nederland bezuinigingen doorgevoerd in verband met de 

landelijke ‘stille bezuinigingen’ om daarmee de exploitatie weer positief te krijgen. In december 2013 heeft de overheid extra geld 

overgemaakt als gevolg van Nationaal Onderwijsakkoord en Herfstakkoord. Dat verklaart de omslag van de rentabiliteit in 2013. 

De keuze om de streeffunctiemixcijfers voor 2020 vanaf najaar 2014 al te realiseren, een eerste stap te maken met 

werkdrukverlagende maatregelen, na herberekening bijgestelde dotaties voor de voorziening persoonlijk budget en bijstelling 

van de dotatie aan groot onderhoud op grond van een vernieuwd Meerjaren Onderhoud Plan, zorgen in combinatie met elkaar 

voor een fors negatief rendement in 2015. 

Vanwege de stijging van het leerlingenaantal en de daarmee samenhangende ‘gemiste’ bekostiging, wordt gestuurd op 

geleidelijke stabilisatie van het leerlingenaantal, mede om onderwijskundig-, huisvestings-, organisatorisch- en personeelsbeleid 

financieel meerjarig verantwoord te kunnen uitvoeren.  

                                                               Legenda kengetallentabel vorige pagina 

Solvabiliteit 2            Definitie: (eigen vermogen + voorzieningen)/totaal passiva 

Toelichting: De solvabiliteit geeft aan op welke wijze de bezittingen, die op de actiefzijde van de balans staan, zijn gefinancierd, 

namelijk met eigen vermogen en/of vreemd vermogen. Hoe slechter de solvabiliteit, des te groter het risico dat 

vermogensverstrekkers hun vermogen deels of geheel verloren zien gaan. Een slechte solvabiliteit bemoeilijkt daarom het vinden 

van vermogensverstrekkers.  

Liquiditeit (current ratio)           Definitie: vlottende activa/kortlopende schulden 

Toelichting: De liquiditeitsratio geeft aan in welke mate de instelling aan haar verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Een 

liquiditeit groter dan 1 wordt doorgaans als voldoende gekwalificeerd. 

Rentabiliteit             Definitie: (Resultaat/totale baten + rentebaten) *100% 

Toelichting: Dit kengetal geeft aan welk deel van de totale baten c.q. opbrengsten over blijft na aftrek van de lasten c.q. kosten. 

Kapitalisatiefactor    Definitie: (totale kapitaal-/-gebouwen en terreinen)/ totale baten + rentebaten 

Toelichting: De kapitalisatiefactor meet het verband tussen het kapitaal dat een bestuur gebruikt voor haar activiteiten en de 

inkomsten van dat bestuur. Kapitaal dat vastligt in gebouwen en terreinen wordt hierbij buiten beschouwing gelaten. 

Weerstandsvermogen   Definitie: (eigen vermogen-/-materiele vaste activa)/rijksbijdrage 

Toelichting: Het eigen vermogen van het bestuur afgezet tegen de hoogte van rijksbijdrage. 
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C. Verslag 2015 

 
1. Leerlingenaantal 

De totale leerlingenpopulatie steeg voor het zesde jaar op rij. Het beleid om de groei geleidelijk te beperken door 

middel van het inzetten van een lotingsprocedure werd voortgezet. Doel is om het leerlingenaantal te stabiliseren op 

ca. 1.850 à 1.900 leerlingen.  

Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar paragraaf B.1 (ontwikkeling leerlingenaantal) en de toelichting 

daarbij. 

2. Examenresultaten 

In de Mavo afdeling was in 2014 een aantal leerlingen de ‘dupe’ van de aangescherpte zak-slaagregeling, waardoor 

ze wel voldeden aan de oude norm, maar net niet aan de gemiddelde voldoende voor de combinatie van vakken 

Nederlands, Engels en wiskunde. In 2015 was dat wel het geval en dat leidt dan gelijk tot 4% ‘beter’ resultaat. In de 

Havo afdeling lag het percentage de laatste jaren ca.6% hoger dan het landelijk gemiddelde, reden voor een iets 

ruimhartiger bevorderingsbeleid om meer leerlingen kansen te geven. Het lagere percentage in 2015 verklaren we 

daardoor. In het examenjaar vwo is het aandeel leerlingen dat ooit binnen kwam met een lager advies dan vwo op 

het Erasmus altijd zeer hoog geweest, tot wel 60% van de examenkandidaten. We waren en zijn trots op zo’n 

opstroompercentage. Dat heeft uiteraard wel invloed op het slaagpercentage. Het is nu eenmaal eenvoudiger om 

een vwo geadviseerde te laten slagen voor een vwo examen dan een mavo- of havo geadviseerde leerling. In 2008 is 

onder invloed van de landelijke ‘scorebord-politiek’ van slaagpercentages en de daarmee samenhangende 

beeldvorming, besloten tot een bevorderingsbeleid waarin dit percentage geleidelijk is verlaagd naar ca. 30%. De 

slaagpercentages zijn mede daardoor verbeterd. 

Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar paragraaf B.8 (ontwikkeling examenresultaten) en de toelichting 

daarbij.  

3. Onderwijsbeleid curriculair 

In de afgelopen vijf à zes jaar zijn de nodige beleidsmaatregelen genomen om de kwaliteit van ons onderwijs verder 

te ontwikkelen. De onderwijskundige inrichting in de onderbouw is ingrijpend gewijzigd door minder homogeen te 

groeperen. Er zijn inmiddels vier verschillende niveaus aangebracht: mavo/havo, havo/vwo, gymnasium, Erasmus 

Master Class Tweejarig. Dat vereiste aanpassing van de organisatie, aanpassing van het curriculum, aanpassing van 

daltonopdrachten, aanpassing van overgangsnormen, aanpassing van cijfer- en toetsbeleid en vele andere praktische 

zaken. Dat proces is inmiddels vrijwel afgerond. Landelijke en interne ontwikkelingen gaan echter door.  

Hierna een selectie van onderwerpen waar de school in 2015 mee bezig was.  

Lessentabellen 

Op basis van doorstroomgegevens, wijziging van examenprogramma’s, landelijke ontwikkelingen, analyse van door 

docenten aangegeven aansluitingsknelpunten op vakniveau tussen onder- en bovenbouw en na intensieve 

gesprekken met vaksecties, zijn na twee jaar voorbereiding een aantal belangrijke wijzigingen vastgesteld in de 

lessentabellen van de onderbouw met ingang van schooljaar 2016-2017. Nederlands wordt versterkt in de mavo, 

Natuur- en scheikunde worden versterkt, Duits wordt ingevoerd in het 1e leerjaar, techniek wordt herverkaveld en 

ondergebracht bij de vakken natuurkunde, economie en handvaardigheid, rekenen wordt structureel ondergebracht 

bij enerzijds wiskunde en anderzijds economie, de verdeling van uren voor de creatieve vakken is aangepast om de  
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doorlopende leerlijn te versterken, en er is op verzoek van vaksecties bij meerdere vakken horizontaal en verticaal 

herschikt in de verdeling van les- en daltonuren.  

                                                             

                                                                      Steeds meer examens  in de kluis… 

Motivatie in de mavo 

Bij de uitslagen van de LAKS enquête in 2014 viel de mavo respons én waardering lager uit dan de (zeer) hoge 

waardering in havo en vwo. In combinatie met toenemende geluiden dat ‘de’ (examen-)leerlingen in ‘de mavo’ 

gemiddeld meer motivatieproblematiek vertonen dan leerlingen in havo en vwo, en het examenresultaat 2015 lager 

was (91%) dan wat we gewend zijn (94% à 96%), was dat aanleiding om nader onderzoek te doen en concrete acties 

te ondernemen. Besloten werd dat ook mavoleerlingen examentraining gaan krijgen (naast de al bestaande 

examentrainingen voor havo en vwo leerlingen) en dat mentoren van de examenklassen meer individueel gerichte 

leerlingbegeleiding gaan uitvoeren. Naast het reeds bestaande IELTS (aparte cursus Engels gericht op internationaal 

Engelstalig examen) voor havo en vwo, werd besloten tot het aanbieden van  het ‘soortgelijke’ Anglia programma als 

extra uitdaging voor leerlingen in de mavo. Leerlingen van de mavo zijn ook integraal mee gaan doen aan de 

‘taaldorpen’ in de moderne vreemde talen. De LOB in de mavo werd gekoppeld aan het sectorwerkstuk, ter stimulans 

van de tijdige studiekeuze voor vervolgopleidingen. Daarnaast werd gestart met de mogelijkheid om leerlingen als 

uitdaging een extra vak te laten volgen. De maatschappelijke stage werd verwerkt in de overgangsnormen van 3 

naar 4 mavo, mede om het belang daarvan sterker te benadrukken. Een tijdelijke commissie ‘motivatie’ werd gestart 

die op basis van literatuuronderzoek, enquêtes onder leerlingen in verschillende leerjaren, en ervaringen met  
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experimenten van andere scholen, met nadere voorstellen is gekomen, die in schooljaar 2016-2017 concreet gemaakt 

gaan worden. 

Leerlingenbegeleiding 

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 beleid met betrekking tot ‘de leerlingenbegeleiding’. 

De komst in de afgelopen jaren van veel nieuwe collega’s, die ook mentor worden, was aanleiding om een 

herhalingscursus voor nieuwe mentoren te organiseren onder leiding van Maya Bakker, zodat ook zij zich verder 

kunnen ontwikkelen. De mentoren in de mavo kregen een training ‘oplossingsgericht coachen’ van een andere 

externe deskundige. De LOB in de mavo werd gekoppeld aan het sectorwerkstuk en het decanaat.  

Rekentoetsen en zak-slaagregeling 

De landelijke invoering van de verplichte rekentoets en het aangekondigde opnemen van 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 gebrekkige vaardigheid ‘repareren’) en modulair in de bovenbouw op basis van 

diagnostische toetsuitslagen. De als overhaast te typeren landelijke invoering en de opeenvolgende telkenmale 

wijzigende instructies rond wisselende invoeringsdata en geldende criteria, hebben landelijk veel kritiek opgeleverd. 

Wij delen de kritiek, zowel organisatorisch, inhoudelijk als procedureel. Het is onbehoorlijk dat leerlingen, ouders, 

docenten en schoolorganisatie op basis van rammelende kaders en met voorbijgaan aan het aspect uitvoerbaarheid, 

geacht worden het gewenste ‘rekenbeleid’ zorgvuldig uit te voeren. Ons beleid is leerlingen hier niet te dupe van te 

laten worden. Elke leerling die het nodig blijkt te hebben, krijgt ‘reparatie-gelegenheid’. Inmiddels hebben we een 

nieuwe lessentabel voorbereid waarin rekenen niet als apart vak, maar wel als apart onderdeel wordt ondergebracht 

bij de vakken wis- en natuurkunde.  

ICT en pilot 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 ondersteunend voor het onderwijskundig proces. ICT-gebruik in 

de lessen moet niet verworden tot ’30 leerlingen die een leerboek achter glas’ bestuderen 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 verdere ontwikkeling van didactisch verantwoord gebruik door docenten. 

Er is dus bewust niet gekozen voor school-breed invoeren van I-pads, notebooks of laptops. Elk lokaal is voorzien van 

digiborden, er zijn ruim voldoende ‘laptopkarren’ 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 

informatieuitwisseling met leerlingen en hun ouders. Belangrijkste doelstellingen zijn de didactiek in het gebruik van 

ICT verder te ontwikkelen, ervaringen op docentniveau uit te wisselen en de randvoorwaarden voor technische 

stabiliteit verder te exploreren. Ouders, leerlingen en betreffende docenten zijn intensief betrokken bij tussentijdse 

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, wederom op vrijwillige basis.   

Zomerschool 

Na een gehonoreerde aanvraag om deel te kunnen nemen aan de landelijke pilot ’zomerschool’ , organiseerden we in 

de eerste twee weken van de zomervakantie een zomerschool. Specifiek gericht op leerlingen van 4 havo, omdat juist 

deze ‘doelgroep’ – zowel bij ons op school als landelijk – het hoogste zittenblijverspercentage geldt. In samenwerking  
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met landelijk bureau BMC verliep het project organisatorisch en inhoudelijk goed. Er werd hard gewerkt. Leerlingen 

van het Alfrink College – ook uit Zoetermeer - werden uit efficiencyoverwegingen ook in onze ‘organisatie’ van de 

zomerschool opgenomen. De samenwerking verliep prima. Van de deelnemende leerlingen haalde 85% alsnog de 

overgang naar 5 havo. Dat ‘resultaat’ kan pas echt beoordeeld worden na de examens in 2016. Vooralsnog besloten 

we ook voor 2016 een aanvraag te doen om dit project zomerschool te herhalen.  

Dalton 

De daltoncommissie heeft in 2015 een volgend Dalton Ontwikkel Plan opgesteld en een start gemaakt met de 

uitvoering. In relatie tot de landelijk door de NDV vastgestelde aangepaste daltonpijlers en het nieuwe landelijke 

visitatiekader, werd vooral gewerkt aan de voorbereiding van onze landelijke daltonvisitatie voorjaar 2016. Er 

werden enquêtes onder leerlingen, ouders en docenten afgenomen, een inspiratieavond dalton voor leerlingen en 

ouders georganiseerd, en een studiedag voor alle docenten over ‘reflectie’ met als spreker prof. Joseph Kessels. In 5 

vwo startte een experiment met ‘paraaf-loze’ daltonopdrachten, ter nadere verkenning van de mogelijkheid om 

leerlingen individueel te stimuleren (nog) meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Er werd 

een digitale vorm van intekenen gestart op de daltonuren, mede gericht op ervaring opdoen met voor- en nadelen 

hiervan op planningsgedrag en –vaardigheid van leerlingen. In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) werden ontwikkelde 

‘daltonlessen’ voor mentorklassen uitgevoerd. Leden van de daltoncommissie participeerden in daltonvisitaties van 

andere daltonscholen in Nederland en er werd actief deelgenomen aan de werkgroep West-Nederland van 

daltonscholen. Vaksecties werkten verder aan het meerjarige traject om de daltonopdrachten te laten voldoen aan 

het in 2013 vastgestelde beleid om van tweeweekse naar achtweekse opdrachten te gaan, hierin meer 

differentiatiemogelijkheden te realiseren en reflectieonderdelen op te nemen.  

Passend Onderwijs 

De invoering van de wet Passend Onderwijs met ingang van schooljaar 2014 – 2015 was zodanig voorbereid en 

afgestemd  met alle betrokken partijen en de Gemeente in het Regionaal Samenwerkingsverband, dat we in de 

praktijk geen wezenlijke nieuwe problematiek zijn tegengekomen. Kritiek richtte zich op ‘tijdrovende bureaucratische 

formulieren’ voor aanvragen bij het Regsam. Intern losten we dat op door de schoolzorgcoördinator daar als 

‘specialist’ voor in te zetten. Extern werd deze door alle scholen ervaren problematiek in Regsam verband aan de orde 

gesteld, waarna een werkgroep werd ingesteld om met oplossingen te komen.  

Passend Onderwijs richtte zich oorspronkelijk vooral op leerlingen met een deficiëntie; inmiddels richt de aandacht 

zich ook op ‘excellente leerlingen’. Binnen onze school leidde dat tot verdere ontwikkeling van excellentieprojecten. 

De inzet van Begeleiders op School uit subsidies van Regsam en Gemeente, wordt als positieve ontwikkeling èn 

ondersteuning ervaren. De school werd voor het eerst verrijkt met een dove leerling, die permanente ondersteuning 

krijgt van een gebarentolk.  

In Regsam verband en in overleg tussen besturen- en directeurenoverleg met de Gemeente werd ook aandacht 

besteed aan de opvang van de grotere instroom aan vluchtelingen. Er werden in Zoetermeer aparte klassen gevormd, 

bij twee andere scholen voor VO. 

Het aantal VSV leerlingen was met 0,1 % (1 leerling) zeer gering. In de regio Haaglanden ligt het gemiddelde op 2,7%. 

4. Onderwijs extra-curriculair 

Vanuit het statutaire uitgangspunt om in ons onderwijs ook de persoonsvorming van leerlingen te bevorderen, heeft 

de school in de loop der jaren beleid ontwikkeld waarin een grote rol is weggelegd voor ‘extra-curriculaire  
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activiteiten’ tijdens de schoolcarrière. Dat zijn activiteiten waarin leerlingen bezig zijn met - veelal leerlaag- en 

onderwijsniveau overstijgende - projecten, waarin zij samen iets tot stand brengen, samen plezier beleven en 

vaardigheden opdoen die binnen de ‘gewone’ lessentabel nauwelijks te realiseren zijn. Veel van deze activiteiten 

vinden dan ook ‘na schooltijd’ plaats of zijn vervangend voor lessen. Personeels-, 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 excelleren. Het sociale klimaat in de 

school wordt in sterke mate bevorderd door deze activiteiten. 

Hierna een selectie van deze activiteiten uit 2015.  

Theater 

De improvisatiegroepen ‘1e klas toneel’ konden weer op grote belangstelling rekenen. Ruim 80 eerste klas leerlingen 

deden mee en voerden elk een voorstelling op voor publiek.  

Tijdens de zesde editie van het Zoetermeers Thrillerfestival deed het Erasmus wederom mee met een 

theaterproductie. Bijna 50 leerlingen – voornamelijk uit 2e klassen – voerden vier keer een voorstelling op, o.a. tijdens 

de gala avond in de grote theaterzaal van het Erasmus College voor genodigden van het Zoetermeers Thrillerfestival 

uit de culturele wereld, het bedrijfsleven en het openbaar bestuur. 
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Bijna 130 leerlingen uit de 3e klassen deden mee aan ‘het 3e klas improvisatietoneel’, uitmondend in vier 

avondvoorstellingen. 

 

Ruim 100 leerlingen uit 4 havo en 5 vwo (ondersteund door zo’n 50 vrijwilligers voor allerlei ondersteunende 

disciplines) deden mee aan ‘het Groot Erasmus Toneel’. Zij speelden zeven maal ‘Euripides’, waarin ‘Medea’ en ‘Het 

Vrouwenfeest’ op ingenieuze wijze waren verweven. Ongeveer 2.500 bezoekers zagen de voorstellingen.  

 

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 theater-

gerelateerde projecten. 
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                                                                         Medea 

Geluid, licht, decor, kleding, rekwisieten, catering, marketing en communicatie bij al deze theatrale producties werd 

onder leiding van medewerkers door leerlingen en vrijwilligers verzorgd. De permanente Technische Commissie van 

leerlingen verrichtte weer wonderen. De videocommissie zorgde voor hoogstaande videoanimaties en registratie van 

alle activiteiten. 

 

                                                                 Vrouwenfeest 
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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. 

De ‘Kerstviering’ is  sinds de jaren -70 ontwikkeld tot een muzikale gebeurtenis die wijd en zijd bekend staat als ‘hét 

Kerstconcert’. Ruim 2.000 leerlingen, oud-leerlingen en ouders bezochten de vier concerten, waaraan ruim 200 

leerlingen een bijdrage leverden. 

 

Het praktijkexamen van de leerlingen met muziek als examenvak, is steeds meer een ‘publieke avondvoorstelling’ 

geworden. 

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’. Tijdens de Ludieke Week wordt o.a. een 

vierdaags ‘bandjesproject’ georganiseerd, leidend tot een optreden in de kleine theaterzaal op de Open Avond.  

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.  
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Muziekgala 

Eenmaal in de vijf jaar wordt in het kader van de lustrumviering het Muziekgala georganiseerd. Twee voorstellingen 

op één avond, waarin oud-leerlingen uit de muziek-, dans- en theaterwereld belangeloos een spetterende show 

opvoeren. In 2015 was het weer zo ver tijdens onze 9e lustrumviering. Een compleet symfonieorkest en tientallen 

zangers, instrumentalisten en dansers zorgden voor een schitterende avond in een fantastisch decor. Een 

inspiratiebron voor nieuwe talenten onder onze leerlingen. En na afloop een informele reünie van al die (min of meer 

beroemde) oud-leerlingen die hun weg in cultureel Nederland mede gevonden hebben door de podiumervaringen op 

‘hun oude middelbare school’.  

Kunst 

Voor leerlingen uit de onderbouw met belangstelling 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 kunsttechnieken verkent, op bezoek gaat bij praktiserende kunstenaars en gezamenlijk 

een kunstmuseum bezoekt. Bijna 40 leerlingen maakten hier in 2015 gebruik van onder leiding van docenten 

beeldende vakken. 

Bij vrijwel alle evenementen op school worden posters gemaakt door leerlingen en voor het Groot Toneel wordt 

jaarlijks een daltonopdracht gegeven een poster te ontwerpen die past bij die voorstelling.  

Vele decorstukken bij theaterproducties worden mede gemaakt door leerlingen. 

Bij vrijwel alle theater- en muziekproducties is dans inmiddels ook onderdeel van de productie. 

Ook dit jaar werd “De Tentoonstelling” in de grote theaterzaal van het Erasmus georganiseerd door docenten 

Tekenen en Handvaardigheid. Leerlingenwerk van klassen 1 t/m 6 werd in een professionele expositieopstelling 

getoond; leerlingrondleiders gaven medeleerlingen, ouders en andere belangstellenden deskundige en enthousiaste 

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

theatervoorstellingen en kunstenaars. Er werd samengewerkt met externe culturele instellingen als bibliotheek, CKC , 

Stadstheater en Stadsmuseum. 

 

 

                               Een 5 vwo groep op excursie in het Gemeente Museum in Den Haag 

 

 

Binnen de Ludieke Week is het ontwerpen en maken van een ‘Gaudibank’ voor het schoolterrein een doorlopend 

meerjarenproject, terwijl het ontwerpen en maken van mode en grimeren ook al jaren onderdeel uitmaken van het 

programma. 

 

 

http://www.erasmuscollege.nl/foto_overschot/201504_excursieAmsterdamKug_5v_6v/Fotos.html#1
http://www.erasmuscollege.nl/foto_overschot/201504_excursieAmsterdamKug_5v_6v/Fotos.html#1
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Tijdens de lustrumweek in oktober 2015 werden negen restaurantjes en theatertjes gebouwd, gedecoreerd en 

‘aangekleed’ door leerlingen, ter gebruik tijdens feestavonden voor (onder- en bovenbouw-)leerlingen, ouders en 

oud-leerlingen, maar ook overdag als ‘workshopplek’ van uitgenodigde landelijk bekende cabaretiers voor leerlingen 

uit de bovenbouw. 

Gedurende de lustrumweek werd ook het Eerste Erasmus Film Festival (EFF) gehouden, waarin door leerlingen films 

werden gemaakt. (zie: https://www.youtube.com/watch?v=a-fIoyFnssQ&feature=youtu.be) . 

Leerlingen namen in 2015 ook weer deel aan de nationale filmwedstrijd voor scholieren. Er werd liefst drie prijzen 

gewonnen en twee leerlingen werden afgevaardigd als landelijke vertegenwoordigers naar het Europese scholieren 

filmfestival.  

 

Sport 

 

 

De run-bike-run voor alle 3e klas leerlingen is inmiddels ’standaard’ onderdeel van het sportprogramma, naast de 

‘reguliere’ sporttoernooien. 

Op vier middagen in de week zijn er voor belangstellenden uit alle klassen sportieve activiteiten ‘na schooltijd’. Hierin 

vinden ook voorbereidingen plaats voor de vele toernooien waaraan schoolteams lokaal, regionaal en nationaal 

meedoen, zoals ‘Olympic Moves’ in Amsterdam, waar wederom de nodige prijzen werden gewonnen. 
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Voor het derde jaar deed de school mee aan de CPC loop in Den Haag/Scheveningen. Met ruim 200 deelnemers van 

het Erasmus was de school daarmee de grootste ‘scholen deelnemer’.  

 

 

 

Startklaar voor de CPC loop…. 

 

Tijdens de lustrumweek in oktober werd een zeer uitgebreid sportprogramma op ons campusterrein georganiseerd, 

waarin leerlingen van alle leerjaren op ludieke wijze met elkaar de competitie aangingen. De ‘opblaas-

hindernisbanen’ bleken een hilarische aantrekkingskracht uit te oefenen. Alle leerlingen liepen bij aanvang van het 

lustrum naar de Silverdome voor een schaatsdemonstratie, waarna vrij kon worden geschaatst. Er werd daarnaast 

o.a. een sponsorlustrumloop op de campus van de school georganiseerd. De opbrengst - ruim 11.000 euro - werd 

bestemd voor het Kika Kinderfonds en Vluchtelingenwerk.  

 

 

 

 

 



41 
 

 

 

                                       Lustrum sportfestijn op de campus van het Erasmus 

  

                            Met z’n allen schaatsen in de Silverdome tijdens de Lustrumweek 
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Ludieke Week 

Tijdens de Ludieke Week konden ca. 700 leerlingen van leerjaar 1 en 2 weer deelnemen aan ca. 30 projecten, waarin 

de nadruk ligt op talent- en vaardigheidsontwikkeling op een groot aantal terreinen en waarbij deels experts van 

buiten worden ingezet. In dezelfde week zijn bijna 400 leerlingen op zeven verschillende bestemmingen met 

werkweek geweest in alle uithoeken van Nederland. Educatieve onderdelen worden afgewisseld met sociaal-

recreatieve activiteiten. Ontmoeting en anticiperen op sociale groepsvorming in de navolgende ‘pakketklassen’ in het 

volgende leerjaar zijn nevendoelstelling van de werkweken. Ongeveer 300 leerlingen uit 4 havo en 5 vwo bezochten 

vijf verschillende bestemmingen in het buitenland, waarbij per reis verschillende accenten worden gelegd qua 

programmering. De 4 vwo leerlingen bezochten universiteitssteden in het kader van voorbereiding op vakken- en 

studiekeuze.  

 

 

                Robotica project                                                Ik kan vliegenproject…. 

 

(Excellentie-)Projecten van mavo en EMC2 tot gymnasium 

In de mavo werd het excellentieproject ‘ondernemen’ herhaald.  Bijna 100 leerlingen namen deel aan een  

internationaal opgezette wiskundewedstrijd. Een scala aan andere projecten gedurende het schooljaar bood 

verschillende groepen leerlingen gelegenheid om kennis en vaardigheden op te doen. Een voorbeeld daarvan is 

‘ontwerp een duurzame stad’ (idee- en infrastructurele planvorming, uitvoering op maquettebasis en presentatie 

voor een externe jury van deskundigen en belangstellende ouders). Traditie is inmiddels de “Klassieke Middag” 

waarbij de gymnasiasten in de huid kruipen van de bewoners uit de Klassieke Oudheid. 

Voor leerlingen met M&O en/of Economie in de bovenbouw werd een excellentieproject “In Holland staat een huis” 

georganiseerd in samenwerking met de afdeling bouwkunde van de universiteit Delft en met medewerking van 

aldaar werkzame oud-leerlingen en plaatselijke experts op het gebied ‘wonen’. Een openbaar hoorcollege van prof. 

Boelhouwer (ook oud-leerling) sloot dit project succesvol af. 
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Ruim 20 leerlingen van klas 4 t/m 6 participeerden als ‘jeugdexperts’ tijdens een door het bedrijfsleven in onze school 

georganiseerd mini-symposium “Ontketend”, waarbij de inbreng van deze leerlingen door de gasten uit het 

bedrijfsleven als ‘zeer inspirerend en creatief’ werd betiteld. Voldoende aanleiding om dit verder te ontwikkelen in de 

komende jaren.  

Voor ca. 30 leerlingen van klas 1 t/m 6 werd voor schooljaar 2015 – 2016 in samenwerking met de Chinese school in 

Delft een uitdagend “China-project” georganiseerd, waarin ‘kennismaking’ met allerlei aspecten van de Chinese 

cultuur en samenleving aan de orde kwamen. Er werd in dit kader ook contact gelegd met vertegenwoordigers van 

een school in China. Tijdens hun bezoek verkenden we mogelijkheden voor samenwerking in de toekomst.  

                                                               Tekst uit de ‘China project’ folder           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een groep leerlingen uit de bovenbouw speelde in De Appel in Den Haag “Zie de Mens”. Oud-leerling René van Kooten 

deelde in het kader van een Master Class “Jezus” o.a. zijn ervaringen als hoofdrolspeler in  ‘The Passion’.  

Op initiatief van de vaksectie Nederlands werd voor het eerst “Het Groot Erasmus Dictee” georganiseerd: deelname 

van leerlingen, ouders en medewerkers. Een verrijkende activiteit voor de school, waarin met humor ‘liefde voor taal’ 

wordt bevorderd. Datzelfde geldt voor het jaarlijkse Literair Concours, waarin leerlingen worden uitgedaagd om hun 

literaire producten voor publiek op het podium te brengen. 

Extracurricular activities 

Erasmus College is not only a school to provide a regular education, but also a place for students to discover and 

develop their talents. Apart from regular courses, Erasmus College organizes every year different kinds of 

extracurricular activities such as sports, arts, theatre and musical, and excellent projects (e.g., the project on Chinese 

culture offered this year), etc..  It should be mentioned that Erasmus College is one of the country’s leading schools in 

theatre and musical.  

In addition, the students of Erasmus College are active in taking part in national competitions of subjects like biology, 

mathematics and Greek. Students who have the intention to study abroad, are able to join the training and 

examination of the International English Language Testing System.  

伊拉斯谟中学在提供传统教育之外，也提供很多类型的课外活动。在这课外活动中，学生们又机会发现和发展

自己的才能。课外活动有：体育，艺术，话剧，和各种项目（例如今年有关中国文化学习的项目）等。值得一

提的是伊拉斯谟中院是国家级戏剧和音乐主导学校之一。 

此外，伊拉斯谟中学的学生积极参于全国性的比赛，如在生物，数学和希腊方面的竞赛。有意向出国留学的学

生，还能参加英语雅思训练及考试。  
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De school werd gevraagd als gastspreker op te treden bij de ‘Kickoff’ van de Nationale Talentnetwerken over onze 

‘doorlopende leerlijnen theater’. Twee leerlingen uit 6 vwo vonden dit een mooie uitdaging en hielden een 

indrukwekkende presentatie, waarbij zij ‘theater’ verbonden met de kernwaarden van dalton en ‘en passant’ een 

‘lesje’ gaven in de waarde van vrijheid. 

Leerlingencommissies  

Leerlingen uit alle leerlagen participeren bij allerlei activiteiten. Daarnaast zijn er specifieke ‘clubs’ die zich met het 

bedenken, organiseren, communiceren en uitvoeren bezig houden op een breed terrein. Het leerlingenparlement 

behartigt belangen van leerlingen en denkt mee over verbeteringen. 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 videocommissie 

registreert evenementen, edit de resultaten en presenteert videoproducties. Erasmus TV filmt activiteiten, gaat op 

jacht naar schoolnieuws en interviewt medewerkers en leerlingen en treedt op als interne televisiezender.  

 

 

 

 

                          Erasmus TV       zie      https://www.youtube.com/user/erastv 
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                                                       De Technische Commissie aan het werk…                                                                          

5. Huisvesting 

Na de complete renovatie,  gedeeltelijke nieuwbouw en herinrichting in de periode 2009 – 2012 zijn in 2014 

‘restpunten’ uit de bouwperiode afgehandeld. In 2015 besloten we vanwege het toegenomen leerlingenaantal tot 

plaatsing van vier extra lokalen op het terrein, inclusief twee kamers om ook aan de toegenomen vraag naar 

spreekruimte  voor ‘zorg en leerlingenbegeleiding’ enigszins te kunnen voldoen. Naast leerlingenwerk van tekenen 

en handvaardigheid in lijsten en vitrines, uitvergrote foto’s van allerlei theatervoorstellingen uit de geschiedenis van 

de school op meerdere plekken in de school , voegden we in 2015 ook fotocollages toe uit de ‘muziekgeschiedenis’ 

van de school. De opdracht om nu ook plek te vinden voor foto’s uit het sportleven is inmiddels gegeven… 

Er werd een contract gesloten met een nieuwe externe cateraar, mede om een ‘meer gezonde school’ te kunnen 

realiseren.  

Ondanks voortgaande besprekingen om plaatsing van ca. 700 zonnepanelen op ons dak te plaatsen, heeft realisatie 

nog niet plaats gevonden. We blijven ons daarvoor inzetten, mede om het besef van de waarde van ‘duurzaamheid’ 

bij onze leerlingen te bevorderen. 

De wens tot meer aandacht voor de vele logistiek-facilitaire processen in ons intensief gebruikte gebouwencomplex, 

leidde in november tot de aanstelling van een aparte facilitair coördinator. 

Pogingen om bij de Gemeente bekostiging te krijgen voor extra huisvesting vanwege het toegenomen 

leerlingenaantal strandden op het argument van gemeentezijde dat elders in de stad sprake is van leegstand aan 

lokalen.  
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Voor verdere informatie wordt verwezen naar de tabellen ontwikkeling leerlingenaantal en demografische ontwikkeling en de 

bijbehorende toelichting.  

 

                                                        Vier bijgeplaatste lokalen en twee spreekkamers                                     

6. Personeel en Organisatie 

 

In 2015 werd wederom veel gevraagd van de medewerkers. De in 2012 doorgevoerde bezuinigingen hebben geleid 
tot grotere klassen en docenten zijn gemiddeld een uur meer les gaan geven. Ondersteunend personeel kreeg te 
maken met ondersteuning van meer leerlingen en meer docenten. Men heeft begrip getoond en loyaal meegewerkt 
aan het blijven realiseren van onze doelstelling om ons onderwijs goed te laten blijven en verder te ontwikkelen en 
tevens voor onze leerlingen een veilig en uitdagend schoolklimaat te blijven bieden. Met ingang van schooljaar 2015-
2016 kon in het overleg tussen PGMR en directie/bestuur besloten worden tot een werkdrukverlagende maatregel 
door de ‘klokurentijd’ voor een lesuur te verhogen. 
 
Voor de ontwikkelingen van  personeelsformatie, functiemix en bevoegdheden wordt verwezen naar de betreffende tabellen met 
toelichting in hoofdstuk B. Kengetallen.   

 
De organisatie van de school ondervond geen wijzigingen, de vacatures konden adequaat vervuld worden en de 
ingezette beleidsontwikkeling om ons professionaliseringsbeleid zo dicht mogelijk te laten aansluiten op de dagelijkse 
lespraktijk van docenten is verder gestalte gegeven binnen de interne Erasmus Academie.  
 
De start van het lustrumschooljaar 2015-2016 werd overschaduwd door het bericht van ernstige ziekte van onze 
coördinator bovenbouw havo. Mw. Bakker overleed vlak na de lustrumviering; zij laat een leegte achter.  
 
Bij aanvang van het schooljaar 2015-2016 startte na een interne sollicitatieprocedure een nieuwe 
schoolzorgcoördinator. 
 
Onze interne begeleiders nieuwe docenten participeren vanaf begin schooljaar 2015-2016 in een project van het 
ICLON Leiden, met ondersteuning van de universiteit Groningen, gericht op verdere ontwikkeling van het 
begeleidingsprogramma voor nieuwe docenten, in samenwerking met ca. 10 andere scholen voor Voortgezet 
Onderwijs in Zuid-Holland. 
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De nieuwe cao met ‘entreerecht’ werd intern aangegrepen om een uitgebreide beoordelingsprocedure voor deze 
docenten te starten, waarin lesbezoeken, enquêtes onder leerlingen en POP gesprekken een wezenlijke rol spelen in 
het definitief verkrijgen van een LD functie, waarvoor de school een schooleigen functiebeschrijving ontwikkelde.  
 
De interne Erasmus Academie werd verder ontwikkeld en bevatte in 2015 ca. 15 ‘in company- scholingsactiviteiten’, 

variërend van een cursus differentiatie, digi-didactiek tot collegiale consultatie, goed stemgebruik en slimmer werken 

in het onderwijs. 

De Taalcommissie organiseerde een ‘special’ over examentaal in de drie onderwijsteams, ondersteund door een 

werkcollege.  

De wiskunde vaksectie organiseerde z’n eigen ‘externe’ 24-uursconferentie , o.a. om het programma en 

aangekondigde examenprogramma wijzigingen door te spreken. 

De sectie Nederlands organiseerde een werkconferentie over activerende werkvormen.  

 

Feestje reünie lustrum…                                    Lustrum Cabaretestafette met o.a. Guzman. 

 

Negen restaurants werden gebouwd voor de Lustrum Plaza voor leerlingen, oud-leerlingen, ouders en                       

(oud-)medewerkers.  

 
                                 Wanddecor restaurant ‘Le Chat Noir’ in voorbereiding… 
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     En klaar…                     
 
 

7. Horizontale en verticale verantwoording 
 
Stakeholders en tevredenheid 
De belangrijkste stakeholders voor 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 
massale bezoek aan voorlichtings- en informatiebijeenkomsten en culturele voorstellingen van ouders en oud-
leerlingen, hoge waardering van leerlingen in de landelijke Laksenquête (8,3 t.o.v. landelijk 7,6) en ruime 
tevredenheid van medewerkers (personeel enquête gehouden door PGMR), duiden er op dat deze belangrijkste 
stakeholders tevreden zijn met het gevoerde beleid.  
 
Oudervereniging en vrijwilligers 
De actieve Oudervereniging en de vele zeer actieve leerlingencommissies zijn direct betrokken bij allerlei activiteiten 
en hebben daar direct en veel informeel contact met medewerkers van de school, docenten, ondersteuners, 
directieleden en directeur/bestuurder. Knelpunten of verbetersuggesties worden mede daardoor zonder al te veel 
formaliteiten direct opgepakt en verwerkt. In 2015 was de Oudervereniging ook intensief betrokken bij ‘Het 
Ouderfeest’ in het kader van de lustrumviering. Ruim 1.000 ouders genoten van het tot Grand Theater met 
restaurants omgetoverde schoolgebouw en de daarin optredende bands van leerlingen, oud-leerlingen en van de 
ludieke acts die plaatsvonden. De school kon wederom bij allerlei activiteiten (culturele evenementen, bibliotheek, 
Ludieke Week, Open Huis, diploma-uitreikingen e.d.) rekenen op de inzet van ongeveer 100 vrijwilligers, waaronder 
ouders en veel oud-leerlingen. De vijfdaagse lustrumviering zou zonder de vele vrijwilligers onmogelijk zijn.  
 

 
 
                                                  Ouders kregen hun eigen lustrum feestje…                                           
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MR, Raad van Toezicht en onderwijsinspectie 
Daarnaast zijn Medezeggenschapsraad, Raad van Toezicht en de onderwijsinspectie uiteraard stakeholders waaraan 
het schoolbestuur verantwoording aflegt voor het gevoerde beleid en de resultaten, en positief-kritische inbreng 
‘meeneemt’ in de beleidsvorming.  
 
Onderwijsinspectie 
De onderwijsinspectie visiteerde in 2014 het kader van het reguliere toezicht onze mavo afdeling, bezocht lessen, 
sprak met leerlingen, docenten en directieleden, had kennis genomen van documenten en schreef een positief – 
openbaar - rapport. De suggestie om binnen ons beleid van meer focus op de primaire onderwijspraktijk ook gebruik 
te maken van ‘flitsbezoeken’ van directieleden aan lessen, is direct omarmd en in de schooljaren 2014-2015 en in 
2015-2016 als ‘instrument’ ingevoerd.  
 
MR 
Het reguliere overleg met de Medezeggenschapsraad verliep constructief en een vertegenwoordiging van de 
Personeelsgeleding participeerde en participeert actief in een werkgroep om de nieuwe cao (2014) werkbaar te 
vertalen naar schoolniveau. Voor de tweede maal werd ook een gemeenschappelijk overleg gevoerd met bestuurder 
en leden van de Raad van Toezicht, dat door alle deelnemers als stimulerend werd ervaren. Er werd ingezet op 
gezamenlijke voorbereiding van PGMR en directeur/bestuurder van mogelijkheden tot werkdrukverlagende 
maatregelen. De Oudergeleding was actief betrokken bij de werving van twee nieuwe leden van de Raad van 
Toezicht. Het leerlingenparlement werd ‘officieel’ achterban van de leerlingengeleding van de MR en was evenals de 
andere geledingen actief met kritisch commentaar op het nieuwe concept Meerjarenbeleidsplan 2016-2020. 
 
Raad van Toezicht 
Mede onder invloed van alle landelijke aandacht voor governance in het onderwijs, werd de bestuurder door de Raad 
van Toezicht gestimuleerd om de beschikbare financiële stuurinformatie verder te ontwikkelen. De landelijke 
totstandkoming van een nieuwe Governance Code werd gevolgd en inhoudelijk uitvoerig besproken op consequenties 
en mogelijkheden voor verdere verbetering van ‘goed bestuur’ in onze school.  
 
Nederlandse Dalton Vereniging en visitatie 
De school participeerde actief binnen de Nederlandse Dalton Vereniging bij het verder ontwikkelen van de onderlinge 
scholenvisitaties, mede in het kader van horizontale verantwoording, en het bijstellen van het landelijke dalton 
visitatiekader. In het landelijke overleg van schoolleiders van daltonscholen werd veel informatie uitgewisseld over 
praktijkervaringen, waarmee we ieder ons voordeel kunnen doen. Op regioniveau Zuidwest Nederland vindt 
werkgroepoverleg plaats, waarin de daltoncommissie is vertegenwoordigd.  
 
Basisscholen 

Elk jaar worden alle basisscholen bezocht door mentoren, enerzijds ten behoeve van praktische 

informatieuitwisseling over leerlingen, anderzijds om wederzijds feedback te geven. Tijdens de jaarlijkse  ‘warme 

overdracht’ tussen PO en VO wordt op mentoren- en afdelingsleidingniveau ook geëvalueerd. In het Bestuurlijk 

Overleg Zoetermeer wordt frequent informatie en kennis gedeeld tussen VO en PO, mede om de aansluiting zo 

optimaal mogelijk te laten verlopen. In 2015 werd op basis van deze contacten mede geparticipeerd in het tot stand 

brengen van een hoogbegaafdenproject voor groep 8 over ‘extreme wetenschap’.  

 
Overige stakeholders 
Op regionaal en landelijk niveau werd geparticipeerd in kenniskringen op onderwijskundig en personeelsgebied en 
werden gemeenschappelijke thema’s behandeld, ter bevordering van de kwaliteit van de deelnemende scholen. 
Semper Movens, Eerste Werkgevers coöperatie en regio VO-Raad kunnen hierbij genoemd worden. Op lokaal niveau 
werd met andere scholen op bestuurs-, school- en werkgroep niveau samengewerkt en onderling feedback gegeven. 
In dat verband wordt ook jaarlijks gesproken met B&W en commissaris van politie over relevante veiligheidsaspecten 
en mogelijke consequenties voor schoolbeleid. Met name in het Regionaal Samenwerkingsverband wordt horizontaal 
verantwoorden gekoppeld aan gezamenlijke afspraken over zorg aan leerlingen; dat gebeurt in nauwe samenwerking 
met de Gemeente Zoetermeer.   
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De school werkt bij allerlei maatschappelijke projecten (bv. maatschappelijke stages) en culturele activiteiten samen 
met het lokale bedrijfsleven en de lokale culturele instellingen en stelt het schoolgebouw met faciliteiten incidenteel 
beschikbaar voor Zoetermeer-brede algemeen nut dienende activiteiten en conferenties, zoals de Gala avond van het 
Nederlandse Thrillerfestival, de Meerpunt Conferentie over aspecten van Passend Onderwijs en het Zoetermeers 
Lentediner, een initiatief van de Zoetermeerse burgemeester. Wij beschouwen dat soort gelegenheden als evenzovele 
gelegenheden van horizontale 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 Governancecode 
De school publiceert op de door de brancheorganisatie VO Raad geïnitieerde website ‘Vensters voor Verantwoording’ 
alle relevante schoolinformatie (zie www.venstersvo.nl). De school houdt zich aan de (oude) Governance Code van de 
VO Raad (2011) en is in 2015 intensief bezig geweest om de nieuw vastgestelde Code ‘te vertalen’ naar werkbare 
procedures en protocollen in ons eigen Handboek Governance. Naar verwachting medio 2016 zijn we ‘nieuwe code 
proof’.  
 
Communicatie 
De school informeert ouders door middel van op leerlaag- en onderwijsniveau afgestemde brieven en mails, 
voorlichtings- en informatiebijeenkomsten en traditionele ouderavonden. De drempel om rechtstreeks te 
communiceren met mentoren, coördinatoren en bij zorg betrokken medewerkers is laag gelegd. Via nieuwsbrieven en 
de website wordt ook verantwoording afgelegd over resultaten en activiteiten. Procedures en regelingen zijn 
beschikbaar op Erasmus Info via de website. Voor medewerkers is er een intern mededelingen-, 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. Voor het onder de aandacht 
brengen van het uitgebreide programma van de school werd een flyer ‘mavo+’ toegevoegd aan de beschikbare 
andere voorlichtingsfolders. De ca. 10 vergaderingen per jaar van de Ouder Vereniging worden bijgewoond door een 
vertegenwoordiger van de directie, mede om signalen of vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Tijdens de 
wekelijkse directievergadering wordt in bijzijn van de directeur/bestuurder ‘standaard’ geïnformeerd en geëvalueerd 
wat er intern en extern aan signalen is binnen gekomen en wat daarvan kan bijdragen aan het permanente proces 
van het streven naar kwaliteitsverbetering. De informatie op de website wordt regelmatig ‘ververst’. Aan 
modernisering van de website zijn we (nog) niet toegekomen. 
 
Klachten 
De school is aangesloten bij alle voor het onderwijs relevante klachtencommissies. Er zijn in 2015 geen formele 
klachten via deze weg  binnen gekomen. De interne klachtencommissie heeft in 2015 ook geen klachten ontvangen. 
De school communiceert actief aan ouders dat bij vragen, knelpunten of problemen directe dialoog 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 2015 wordt verwezen naar de kengetallen in het eerste deel van dit document, 
de continuïteitsparagraaf en de jaarrekening in dit geïntegreerd jaardocument 2015.  
De facturatie van rekeningen aan ouders voor extra-curriculaire activiteiten en andere schoolactiviteiten werd  in 
2015 ‘geautomatiseerd’ door ingebruikname van WisCollect, een programma dat enerzijds gebruiksvriendelijker is 
voor ouders en anderzijds de schoolorganisatie sneller correcte financiële overzichten biedt.  
 
 
 
 

 

 
 

http://www.venstersvo.nl/
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Jaarverslag 2015 Medezeggenschapsraad 

Bemensing 

De MR bestond in 2015 uit de volgende personen: 

 

1 januari tot 31 augustus 

Oudergeleding Leerlinggeleding Personeelsgeleding 

Gwendola Piek 

(voorzitter) 

Sadjia Safdari Frans Bruggemann  

(voorzitter PGMR) 

Francesca Ellens Lars Volborth Astrid Japing 

(secretaris) 

Roland Starmans Kyne van Hoof Diane Lourens 

(vertegenwoordiging OOP) 

  Ivar Pijper  

(adviserend lid) 

  Marianne Hoekman 

  Patricia Vonk 

 

1 september tot 31 december 

Oudergeleding Leerlinggeleding Personeelsgeleding 

Francesca Ellens Andrea Tas Ivar Pijper 

(voorzitter) 

Roland Starmans Maxine van der Houwen Astrid Japing 

(secretaris) 

 Ilse Starmans Diane Lourens 

(vertegenwoordiging OOP) 

  Christien Wolters 

  Marianne Hoekman 

  Patricia Vonk 

 

 

Wegens vertrek van Marijke Meyers om medische redenen is Ivar Pijper ingesprongen. Hij is regulier aangetreden per 

september na verkiezingen, evenals Christien Wolters. 

Vanaf 1 september 2015 is er een vacature in de oudergeleding door het vertrek van Gwendola Piek. Voor deze plek 

hebben zich eind december kandidaten gemeld. Eén  van de twee heeft zich inmiddels teruggetrokken. 
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Overleg raad van toezicht 

Op 9 februari is er overleg met de raad van toezicht geweest. Gesproken is over het initiatiefrecht, instemmingsrecht 

en adviesrecht. Afgesproken is vaker informatie uit te wisselen, zodat dezelfde onderwerpen behandeld kunnen 

worden. Ook is er bijgepraat over waar de verschillende geledingen zich mee bezig houden, en waar ze verwachten 

zich het komende jaar in te verdiepen. 

Namens de oudergeleding van de MR heeft Roland Starmans deelgenomen aan de selectiecommissie voor invulling 

van vacatures in de RvT. 

 

Werkdruk (taakbeleid) 

De ouder- en leerlinggeleding hebben zorgen uitgesproken over de werkdruk en de volle klassen. Deze zorgen worden 

gedeeld door de personeelsgeleding, die zich inzet voor het verlagen van de werkdruk. Een manier hiertoe is 

aanpassing van het taakbeleid. Godfried Cobben is als adviseur aangetrokken om de PGMR te helpen met het 

doorgronden van het taakbeleid. Hij heeft aan de wieg gestaan van de ontwikkeling. De PGMR heeft met de 

bestuurder uitgebreid overleg over de invulling van het taakbeleid. De werkdruk staat centraal in de 

onderhandelingen. In 2014 is met terugwerkende kracht de functiemix ingesteld, in 2015 is de factor voor lessen in de 

normjaartaak omhoog gegaan van 48,4 naar 50. Dit scheelt bij een fulltime fte 40 uur in de jaartaak. Er zal nog 

verder worden gekeken naar de taakuren. 

 

Enquête werkdruk 

In 2014 is er een enquête onder het personeel geweest over onder andere werkdruk. De resultaten zijn in 2015 

besproken. Er blijkt uit dat de werkdruk hoog is, maar mensen wel veel werkplezier beleven, blij zijn met de inhoud 

van hun werk, hun ontwikkelingsmogelijkheden en samenwerking met collega’s. 

 

Emailadressen voor schoonmakers 

Bij het rondzenden van de enquête over werkdruk bleek dat de schoonmakers niet te bereiken waren, aangezien zij 

geen Erasmus-mailadres hadden. Op verzoek van de PGMR zijn deze aangemaakt.  

Bij het verspreiden van het Gele Blaadje is gekozen om dit voortaan alleen digitaal te doen. De schoonmakers bleven 

door het ontbreken van een mailadres niet op de hoogte van het reilen en zijlen binnen de school. Door het 

aangemaakte mailadres hebben zij die mogelijkheid nu wel. 

 

Bereikbaarheid en documentatie 

De PGMR is nu bereikbaar via het emailadres: pgmr@erasmuscollege.nl. Dit is via het personeelsblaadje 

gecommuniceerd naar de achterban. Er werd gemiddeld eens per 3 weken verslag gedaan in het gele blaadje over de 

werkzaamheden van de MR en/of PGMR. 

Documenten van de MR en PGMR worden opgeslagen op een eigen schijf (P) en op magister, teneinde terugzoeken te 

vergemakkelijken, niet alleen voor huidige leden, maar ook voor toekomstige naslag. 

mailto:pgmr@erasmuscollege.nl
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Splitsen overleg bij PGMR-onderwerpen 

Er is gebleken dat sommige zaken zoals bijvoorbeeld taakbeleid zodanig bij een geleding liggen, dat behandelen met 

de gehele MR erg lastig is. Besloten is dat de PGMR een aantal keer per jaar met Cees samen komt om dit soort 

onderwerpen te behandelen. In de MR-vergaderingen zal dan de uitkomst bekend worden gemaakt. 

 

Lessentabelwijziging 

In het schooljaar 2016/2017 zal de lessentabel gewijzigd worden. Veranderde omstandigheden, bijvoorbeeld door 

regeringsbesluiten en verzoeken vanuit secties heeft ertoe doen besluiten om de lessentabel aan te passen. Het plan 

werd goed doordacht beoordeeld, en ook de communicatie met de secties was juist gegaan. De MR heeft zijn fiat 

gegeven. 

 

Groepsgrootte 

Het document groepsgrootte lag wat gevoelig door bewoordingen. De MR wil ervan verzekerd zijn dat de secties 

geraadpleegd worden bij dreigende ophef van een lesgroep door te weinig animo. Secties zouden juist met 

onverwachte oplossingen kunnen komen. De MR heeft een voorstel tot bewoording gedaan. 

 

WKR 

Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht. Er is besloten de gelden van deze regeling die onbenut 

blijven, bij de eindejaarsuitkering van het personeel te doen als extraatje (naar rato). 

 

5-jarig VWO 

De school kreeg de kans om mee te doen met de pilot voor een versneld VWO. Na informatie van de directeur 

onderwijs, Elvira van den Hoek, werd het plan goed doordacht bevonden en de fiat gegeven voor het aanvragen van 

de pilot. Deze aanvraag is inmiddels goedgekeurd door het ministerie. 

 

Verkiezingen 

Voor het eerst sinds jaren zijn er verkiezingen gehouden voor een plek in de PGMR. Er waren 5 kandidaten voor 3 

plaatsen. Verkozen zijn Astrid Japing, Ivar Pijper en Christien Wolters. Het houden van verkiezingen wordt erg 

belangrijk geacht, en kandidatenwerving door plaatsing van een oproep in het personeelsblaadje zal dan ook net als 

in het verleden uitgevoerd worden. 

 

Rooster van werkzaamheden 

In het rooster van werkzaamheden moeten 5 vrije dagen voor het personeel worden ingepland. Dit jaar zijn deze 

dagen op het uitdrukkelijke verzoek van de MR zo geplaatst dat er een langere periode vrij voor het personeel (en dus 

ook voor leerlingen) is ontstaan. Het betreft goede vrijdag, zodat het paasweekend langer wordt, en de dagen rond 

Koningsdag, zodat er een meivakantie van twee weken is ontstaan. 
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Nieuwe lokalen 

Door de groei van het aantal leerlingen is er een lokalentekort ontstaan. Het huren van lokalen op een andere locatie 

was niet wenselijk wegens het unieke karakter van de school. Permanente bouw op de 130-gang had de voorkeur van 

de MR, maar dit bleek bouwtechnisch lastig. Zo zou de opgaande trap verbreed moeten worden, en zou er een 

noodtrap vanaf het dak bij moeten komen. Modulaire noodbouw in de kleuren van de school bleek de meest 

praktische en elegante oplossing. De MR heeft toestemming verleend. 

 

Meerjarenbeleidsplan 

Het meerjarenbeleidsplan is gepresenteerd. De MR zou hier liever wat meer concrete zaken in zien. Dit is 

overgeheveld naar het nieuwe jaar. 

 

Begroting 

De MR heeft op onderdelen van de concept begroting toelichting en verduidelijkingen gevraagd. Door de directeur is 

nadere toelichting gegeven op ondermeer de opbouw van: het exploitatieresultaat,  het 

weerstandsvermogen,  verwachte aanpassingen in CAO en pensioenstelsel als gevolg van het 

onderwijsakkoord,  wijzigingen in rijksbijdragen en het bekostigingsstelsel en daaruit volgende effecten op de 

meerjarenbegroting van de school. 

 

Lopende zaken 

- Picknickbanken en thee/koffie voor de leerlingen 

- Vakantieregeling en scholing OOP 

- Werkdruk personeel 

- WKR 2016 

 

Initiatieven van de MR 

Initiatieven lagen op het vlak van het taakbeleid, de WKR, het rooster van werkzaamheden, en het afsplitsen van het 

overleg over PGMR-onderwerpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

Financiën van de MR 

Datum   Omschrijving    debet 

2015   Mevr Sinniah notulen   700,00 

 

16-09-2015  MR etentje    800,00 

 

2015   Aob abonnement   750,00 

        _______________+ 

        2250,00 

 

 

 

Dit jaarverslag is vastgesteld in de MR-vergadering van 18 april 2016. 

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

Inleiding 

Via dit jaarverslag verantwoordt De Raad van Toezicht zich over de uitvoering van het toezicht in 2015. De Raad van 
Toezicht ziet er op toe dat het Bestuur van de stichting Erasmuscollege op adequate wijze bestuurt en 
vertegenwoordigt. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn expliciet beschreven in de statuten van 
de Stichting en het Handboek Governance.  
 
 
SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT  
 

De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vier en maximaal zeven leden. De leden hebben zitting voor een termijn 

van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor opnieuw 4 jaar. Zij treden af volgens een door de raad 

vastgesteld rooster. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld, dat de leden ten opzichte van elkaar, het Bestuur 

en andere mogelijke belanghebbenden en deelbelangen, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. 

Als gevolg van verloop in de Raad van Toezicht zijn per 1 juli 2015 twee nieuwe leden benoemd en bestond de raad, in 

verband met aflopen van de statutaire termijn van één lid, eind 2015 tijdelijk uit zeven leden. 

WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 
 
In 2015 is de Raad van Toezicht zeven maal in aanwezigheid van de directeur-bestuurder in vergadering bijeen 
gekomen. Voorafgaand aan elke vergadering heeft een voorbereidende bespreking plaats gevonden tussen voorzitter 
en directeur-bestuurder. 
Eén vergadering heeft in het teken gestaan van het thema persoonsontwikkeling. Leerlingen, oud-leerlingen, 
docenten en ouders waren te gast en in een ronde tafel bijeenkomst is gediscussieerd over de wijze waarop in het 
Erasmus College aandacht wordt besteed aan persoonsvorming van de leerlingen.  
 
De Raad heeft in 2015 een auditcommissie en een remuneratiecommissie ingesteld. De auditcommissie adviseert de 

Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beheer en 

beleid. De commissie heeft tot taak de toezichthoudende rol van de raad ter zake van financiële aangelegenheden 

meer diepgang te geven. In 2015 is de auditcommissie drie maal bijeen geweest en is onder meer gesproken over het 

Geïntegreerde Jaardocument, het accountantsverslag en opvolging van eerdere actiepunten daaruit, begroting, 

maandrapportages, de invullingswijze van de financiële functie, voorbereidende stappen ten aanzien van het 

aanbesteden van de accountantsdienstverlening. 

De remuneratiecommissie vertegenwoordigt de raad bij de beoordelingsgesprekken met de directeur-bestuurder. In 
2015 heeft de raad als geheel het beoordelingsgesprek met de directeur-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 governance. 

 

De raad of leden van de raad zijn aanwezig geweest bij diverse activiteiten op school, zoals Kerstviering, 
Thrillerfestival, Lustrum en Toneel. In februari heeft het jaarlijks overleg met de Medezeggenschapsraad 
plaatsgevonden.  

 

Tijdens een bijeenkomst van Semper Movens heeft de raad gewerkt aan zijn professionalisering door met leden van 
andere raden van toezicht en besturen van gedachten te wisselen over governance. 
 
De verbeterpunten die de raad van toezicht heeft benoemd naar aanleiding van de zelfevaluatie van de raad, zijn in 
2015 opgevolgd en hebben onder andere geleid tot het opstellen en gebruiken van een toezichtkalender. 
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De externe accountant is aanwezig geweest bij de bespreking geïntegreerd jaardocument waarbij de accountant 
tevens zijn accountantsverslag heeft toegelicht. In verdiepende zin heeft de audit commissie aanvullend gesproken 
met de externe accountant. 
 
 
BESLUITEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 
 
De raad heeft in 2015 de volgende besluiten genomen: 

 Benoeming van mevrouw Husmann  als voorzitter van de raad per 1 januari 2015. 

 Benoeming van de heer van Zelst per 14 april 2015 als vicevoorzitter. 

 Benoeming per 1 juli 2015 van mevrouw Pors en de heer Leget als nieuwe leden van de raad na het doorlopen 
van een vacaturetraject. 

 Instellen van een audit commissie per 17 maart 2015 en benoeming van de heren Beckand Verwée en de heer 
Van Zelst als lid van deze commissie. 

 Instellen van een remuneratiecommissie per 14 april 2015 en benoeming van mevrouw Husmann en mevrouw 
Visser als lid van deze commissie. 

 Goedkeuring van het geïntegreerd jaardocument 2014. 

 Voorstel inzake het realiseren van 4 extra lokalen per schooljaar 2015/2016. 

 Voorstel aanpassing van de bezoldiging van de leden van de raad van toezicht. 

 De raad heeft de bestuurder gemandateerd het vernieuwingscontract voor het kalenderjaar 2015 met de 
accountant te tekenen. 

 
 

GESPREKSTHEMA’S RAAD VAN TOEZICHT 
 

In het kader van invulling van het toezicht heeft de raad de volgende, belangrijkste, thema’s in haar vergadering aan 
de orde gehad: 

 Leerlingaantallen en prognoses 

 Onderwijsresultaten 

 Het meerjaren personeelsbeleid 

 Communicatie tussen de Raad, de directeur-bestuurder, medezeggenschapsraad en andere stakeholders 

 Evaluatie afgelopen meerjarenbeleidsperiode 

 Opstellingswijze en inhoud strategisch beleidsplan 2015-2020 

 Toezichtkalender 

 Zoetermeerse scholensituatie 

 Vijfjarig VWO beleidsregel OC&W 

 Beleid ten aanzien van academische geschoolde docenten 

 Actualisatie Handboek Governance 

 Risicomanagement 

 Geïntegreerd Jaardocument 

 Accountantsverslag 

 Begroting en uitgangspunten daarbij 

 Maandrapportages, zowel inhoudelijk als wijze van vormgeving daarvan 

 Kwaliteit van de financiële functie 
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TOEPASSING EDUCATIEVE GOVERNANCE  
De raad van toezicht volgt de governance code zoals vastgesteld door de VO raad op 27 mei 2008. Deze code is 
verder aangescherpt in 2011 en geldig vanaf 1 augustus 2011. Op basis hiervan heeft de raad haar eigen handboek 
governance samen gesteld en handelt hiernaar. Dit handboek is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de 
raad en de bestuurder. Onderdeel van het handboek is het reglement Raad van Toezicht. Het handboek governance is 
openbaar en opvraagbaar bij het bestuur van de stichting Erasmuscollege Zoetermeer.   

 
 
BEZOLDIGING RAAD VAN TOEZICHT  
De raad volgt de adviezen en tabellen van de VTOI bij het vaststellen van de bezoldiging van de raad van toezicht.  
 
De afgelopen jaren is door de raad gewerkt aan professionalisering van het toezicht. Dit brengt ook een flinke 
tijdbesteding in de RvT-werkzaamheden die recht doet aan de schaalgrootte van het Erasmus College met zich mee. 
De vergaderfrequentie is het afgelopen jaar verhoogd naar zes a zeven vergaderingen per schooljaar. Besloten is de 
vergoeding van RvT-leden te verhogen van € 2.500,- naar € 3.000,- op jaarbasis. De vergoeding voor de voorzitter 
wordt € 4.500,-. Daarnaast is besloten een vergoeding voor de twee leden van de Audit Commissie in te voeren van  
€ 700,- op jaarbasis. Alle vergoedingen zijn inclusief BTW. 
 
De aangepaste vergoeding van de raad valt ruim binnen de door de Minister van OCW vastgestelde WNT normen.  
 
 
TOT SLOT 
De raad spreekt zijn waardering en dank uit voor de inzet en enthousiasme waarmee het directieteam en de 
medewerkers hun functie uitoefenen en waardoor het Erasmus College haar betekenisvolle positie onverminderd 
vorm en inhoud kan blijven geven. 
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Continuïteitsparagraaf 
 
Leerlingen 
Het leerlingenaantal is de afgelopen jaren sterk gestegen, van 1.477 in 2009 naar 1.868 in 2015. De oorzaken 
daarvan zijn niet verklaarbaar op basis van demografische gegevens. Wijziging van onze onderwijskundige inrichting, 
renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw, verdere versterking van de leerlingenbegeleiding, goede resultaten en een 
actief schoolleven worden dan ook gezien als verklaring. Er is bewust ingegrepen om de instroom te beperken door 
middel van een lotingsprocedure. Beperkte huisvestingscapaciteit, achterlopende rijksbekostiging bij stijging van het 
leerlingenaantal en het streven naar een evenwichtig opbouw van het docentenbestand, zijn de redenen geweest om 
tot dit middel over te gaan. Daarmee moet de stijging van het leerlingenaantal beperkt worden. We streefden naar 
een stabilisatie op ca. 1.750 a 1.800 in de komende vijf jaar, maar constateerden dat we - zonder (te) ingrijpende 
(risicovolle) maatregelen -  moesten accepteren dat we de komende vijf jaar stabiliseren op ca. 1.850 a 1.900 
leerlingen. Demografische gegevens van Zoetermeer (en omgeving, aangezien ca. 15% van onze leerlingen afkomstig 
is uit de regio) laten zien dat tot ca. 2025 nauwelijks wijziging te verwachten is in de instroom van leerlingen in het 
Voortgezet Onderwijs in Zoetermeer. We verwachten de komende jaren de volgende ontwikkeling van het 
leerlingenaantal. 
 

 
 
Naar verwachting zal het leerlingenaantal de komende jaren stabiliseren. 
 

 
Personeel  
De afgelopen jaren is de omvang van het docentenbestand zeer beperkt gestegen, ondanks de forse stijging van het 
leerlingenaantal. Bezuinigingsmaatregelen ten gevolge van de zogenaamde ‘stille bezuinigingen’ zijn hiervoor de 
verklaring. Gelet op de leeftijdsopbouw van het personeel, wordt bij vacaturevervulling verder ingezet op verjonging. 
Gelet op de prognose van het leerlingenaantal,  binnen het kader van de genomen maatregel van loting, en rekening 
houdend met besluiten tot werkdrukverlagende maatregelen voor schooljaar 2015-2016 en 2016-2017 verwachten 
we bij verder ongewijzigd beleid de navolgende ontwikkeling van het personeelsbestand. 
 

 
 
Het feitelijke verloop van de ontwikkeling van het personeelsbestand zal mede afhankelijk zijn van de ontwikkeling 
van het leerlingenaantal, eventuele gevolgen van cao’s (functiemix, entreerecht, bapo-gebruik), eventuele 
aanpassingen in de rijksbekostiging en fluctuatie in vervangingen.  
 
 
 
 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

leerjaar 1 355 355 355 355 355

leerjaar 2 383 363 360 359 359

leerjaar 3 351 368 352 348 348

leerjaar 4 415 400 409 397 392

leerjaar 5 304 280 290 290 276

leerjaar 6 78 99 120 134 128

vavo 21 21 21 21 21

totaal 1.907         1.886         1.907         1.904         1.879       

Ontwikkeling leerlingaantal en Vavo

Verslagjaar 2015 2016 2017 2018

Aantal FTE vast personeel 121,89 118,68 118,68 118,68

Aantal FTE tijdelijk personeel 14,14 16,53 15,73 15,73

Aantal FTE vervanging 2,102 0 0 0

Totaal 138,132 135,21 134,41 134,41
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Huisvesting 
Na de zeer ingrijpende renovatie en vernieuwbouw in de periode 2010 – 2012, verwachtten we geen ingrijpende 
huisvestingsoperaties. De stijging van het leerlingenaantal heeft er toe geleid dat we in 2015 een viertal lokalen 
hebben bij geplaatst – in beginsel voor een periode van 10 jaar - om de capaciteit te vergroten. Dat moest uit eigen 
middelen bekostigd worden, aangezien de Gemeente niet bereid was tot bekostiging, omdat er volgens de Gemeente 
‘leegstand’ is in andere scholen in Zoetermeer.  
Gedeeltelijke plaatsing in een andere school achten we echter onaanvaardbaar gelet op ons duidelijk van andere 
scholen onderscheiden daltononderwijs, dat andere eisen stelt aan huisvesting, voorzieningen en roosters, terwijl het 
schoolklimaat ook duidelijk afwijkt van dat van andere scholen. We blijven in gesprek met de Gemeente over deze  
situatie, aangezien er samenhang is met het gemeentelijk huisvestings- en onderwijsbeleid. Gelet op de maatregel 
om door loting de groei van de instroom te beperken, verwachten we geen verdere maatregelen om de capaciteit te 
vergroten. 
Het meerjaren onderhoudsplan en de voorzieningen voor vervanging van inventaris zijn eind 2015 geactualiseerd, 
noodzakelijk na de nieuwbouw en renovatie, waarna de meerjarenbegroting daarop is aangepast vanaf 2016. In de 
komende jaren zullen we nagaan in hoeverre we ‘de duurzaamheid’ van ons gebouwencomplex verder kunnen 
vergroten. Op ICT gebied hebben we behoefte aan meer stabiliteit van het ‘net’. Om dat te realiseren wordt 
aangesloten bij een initiatief uit het lokale bedrijfsleven om een nieuw sneller netwerk in Zoetermeer te realiseren. Nu 
besloten is tot uitbreiding met lokalen, zullen we dat tevens aangrijpen om met meer vaste netwerkcomputers te 
gaan werken, zowel vanwege het gestegen leerlingenaantal als vanwege de landelijke ontwikkelingen rond 
rekentoets, 0/1/2/3 toetsen en mogelijke ‘digitalisering’ van examens. 
 
Onderwijs 
Na de ingrijpende herschikking van onze onderwijskundige 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. Enerzijds ligt de nadruk op verdere ontwikkeling van ingezette kwaliteitsverbetering van 
de daltonwerkwijze, anderzijds op het beter maken van onze kernactiviteit, lesgeven, mede door verdere 
ontwikkeling van onze interne Erasmus Academie. Interne mechanismen ter borging van kwaliteit zullen verder 
ontwikkeld worden. 
 
Financiën 

Administratieve organisatie en planning & control 
Eind 2013 is een proces ingezet om de boekhouding zodanig anders in te richten, inclusief een aangepast 
grootboekschema en invoering van kostenplaatsen en kostenstructuur, dat eenvoudiger, sneller en adequater 
sturingsinformatie verkregen kan worden uit de administratieve, personele, onderwijskundige en financiële 
administratie.  
Op basis van het leerlingenaantal, de verwachte rijksbekostiging, het activiteitenplan en het meerjaren 
onderhoudsplan wordt jaarlijks een (meerjaren-)begroting opgesteld. De realisatie van de financiële en personele 
doelstellingen wordt gemonitord middels maandelijkse rapportages. 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 proces- en procedurebeschrijvingen, actualisering van 
formele documentatie en ontwikkeling van betere financiële sturingsinformatie en heeft daarbij externe 
deskundigheid ingehuurd.  
 
Treasury 
Het Erasmus College houdt zich aan de wettelijke ‘regeling beleggen en belenen’ (RBB 2010), heeft geen leningen of 

derivaten of beleggingen. Liquide middelen worden aangehouden op spaarrekeningen van twee verschillende banken 

die voldoen aan de RBB 2010 rating eis van AA-. Naar verwachting wordt in 2016 een nieuw Treasury Statuut 

vastgesteld. In 2015 is een auditcommissie vanuit de Raad van Toezicht ingesteld, die mede toezicht houdt op het 

Treasurybeleid.                                                                          
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Meerjarenbegroting en exploitatie:   
Op basis van nu beschikbare gegevens zien balans en meerjarenbegroting er de komende jaren zodanig uit dat de 
continuïteit in financiële zin gewaarborgd is.  
 

 
 

 
 
De meerjarenraming 2015 – 2018 laat een structureel positief exploitatieresultaat zien. Naar verwachting blijven de 
relevante financiële kengetallen de komende jaren gezonde waarden tonen.  
 

  

2015 2016 2017 2018

Materiele vaste activa 1.795                                              1.795                  1.795                 1.795                 

Vorderingen 149                                                 149                     149                     149                     

Liquide middelen 2.888                                              2.993                  3.129                 3.221                 

Totaal Activa 4.832                                              4.937                  5.073                 5.165                 

Eigen vermogen 2.437                                              2.542                  2.678                 2.770                 

Voorzieningen 1.233                                              1.102                  1.102                 1.102                 

Kortlopende schulden 1.162                                              1.293                  1.293                 1.293                 

Totaal Passiva 4.832                                              4.937                  5.073                 5.165                 

Balans 

2015 2016 2017 2018

Rijksbijdragen 12.063                                            12.569                13.112               12.984               

Overige overheidsbijdragen 21 3                          3                         3                         

Overige baten 737 673                     666                     673                     

Totaal 12.821                                            13.245                13.781               13.660               

Personele lasten 10.165                                            10.328                10.555               10.507               

Afschrijvingen 246                                                 320                     333                     330                     

Huisvestingslasten 845                                                 815                     820                     812                     

Overige lasten 1.936                                              1.693                  1.954                 1.935                 

Totaal 13.192                                            13.156                13.661               13.584               

Financiele baten  en lasten 22 16 16 16

Resultaat -349                                                105                     136                     92                       

Staat van baten en lasten

Signalering Realisatie

Min Max 2015 2016 2017 2018

Solvabiliteit 20% n.v.t. 76,0% 71,7% 72,5% 73,0%

Liquiditeit 0,5 1,5 2,61 2,43 2,54 2,61

Rentabiliteit 0,00% 5,00% -2,72% 0,79% 0,99% 0,67%

Weerstandsvermogen 10% 40% 19,0% 19,2% 19,4% 20,3%

Kapitalisatiefactor n.v.t. 35% 37,63% 37,23% 36,77% 37,77%

waarvan:

Financieringsfunctie n.v.t. 9% 13,26% 12,84% 12,35% 12,45%

Transactiefunctie n.v.t. 21% 9,05% 9,76% 9,37% 9,46%

Bufferfunctie € 100.000 * 5% 15,32% 14,63% 15,05% 15,86%

* absolute ondergrens

Financiele kengetallen per 31 december 



62 
 

 

Financiële analyse vergelijking realisatie 2015 – begroting 2015 
 

 
 
Het resultaat is € 700.000 lager dan begroot. Op hoofdlijnen is de oorzaak daarvan: 
 
Rijksbijdragen ( € 110.000 hoger) 
Hogere personele bekostiging dan begroot    € 253.000 
Lagere geoormerkte subsidies dan begroot    € 149.000-/- 
Hogere overige subsidies dan begroot     €      6.000 
Totaal rijksbijdragen       € 110.000 
 
Overige baten (€ 278.000 hoger)  
Hogere baten inzake buitenschoolse leerling activiteiten  €  91.000 
Lustrumfeest        € 104.000 
Hogere baten inzake binnenschoolse leerling activiteiten  €  22.000 
Evenementen niet begroot      €  24.000 
Hogere baten inzake zorgactiviteiten en ouderbijdragen  €  37.000 
Totaal overige baten       € 278.000 
 
Rentebaten lager dan begroot      €     5.000-/- 
 
Totaal baten ( hoger dan begroot)     € 383.000 
 
Personele lasten ( € 555.000 hoger) 
Hogere personele lasten i.v.m. uitbreiding aantal FTE   € 113.000 
Hogere dotatie personele voorzieningen    € 247.000 
Hogere personele lasten inzake vervangingen    €   69.000 
Hogere uitgaven inzake scholingskosten    €   24.000 
Hogere dotatie inzake spaarverlof     € 102.000 
Totaal personele lasten       € 555.000 
 
Hogere afschrijvingen        €   11.000 
 

in € 1.000 2015 2015 2014

3.1 Rijksbijdragen 12.063       94% 11.953     96% 11.701 95%

3.2 Overige overheidsbijdragen 21               0,2% 22             0,2% 23         0,2%

3.5 Overige baten 737            6% 459          4% 588       5%

Totaal 3. baten 12.821       100% 12.434     100% 12.312 100%

4.1 Personeelslasten 10.165       77% 9.610       79% 9.530   79%

4.2 Afschrijvingen 246            1,9% 235          1,9% 226       1,9%

4.3 Huisvestingslasten 845            6% 696          6% 706       6%

4.4 Overige lasten 1.936         15% 1.569       13% 1.648   14%

Totaal 4. lasten 13.192       100% 12.110     100% 12.110 100%

5. Financiele baten en lasten 22               0,2% 27             0,2% 33         0,3%

Resultaat -349           -3% 351          3% 235       2%

Realisatie Begroot

Staat van baten en lasten

Realisatie
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Huisvestingslasten ( € 149.000 hoger) 
Hogere onderhoudskosten      €  131.000 
Hogere energielasten       €    23.000 
Overige ( o.a. minder beveiligingskosten)     €      5.000-/- 
Totaal huisvestingslasten       €  149.000 
 
Overige instellingslasten ( € 367.000 hoger) 
Hogere administratielasten (drukwerk, contributie, ICT, telefoon) €     50.000 
Hogere lasten inzake inventaris, apparatuur en leermiddelen  €     54.000 
Hogere lasten inzake het lustrumfeest     €   161.000 
Hogere overige lasten (oninbare vorderingen en verbruiksmiddelen) €   102.000 
Totaal overige instellingslasten      €   367.000 
 
Totaal lasten ( hoger dan begroot)     €   1.082.000 
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Financiële analyse vergelijking realisatie 2015 – realisatie 2014 

 
Het resultaat is ten opzichte van boekjaar 2014 € 584.000 lager. Op hoofdlijnen is de oorzaak daarvan: 
 
Rijksbijdragen ( € 362.000 hoger) 
Hogere rijksvergoeding als gevolg van aanpassing normbedragen € 574.000 
en stijging van het aantal leerlingen.       
Afwikkeling subsidie jonge leerkrachten 2013    € 120.000-/- 
Beëindiging subsidie maatschappelijke stage    €   92.000-/- 
Totaal rijksbijdragen       € 362.000 
 
Overige baten (€ 149.000 hoger)  
Hogere baten inzake Lustrum activiteiten    €  106.000 
Hogere baten als gevolg stijging aantal leerlingen   €    43.000 
Totaal overige baten       € 149.000 
 
Rentebaten lager dan realisatie 2014     €   11.000-/- 
 
Totaal baten (hoger dan realisatie 2014)    € 500.000 
 
Personele lasten ( € 635.000 hoger) 
Hogere personele lasten i.v.m. uitbreiding aantal FTE en  € 326.000 
cao wijzigingen die zijn doorgevoerd in 2014 (vanaf aug)      
Hogere dotatie personele voorzieningen    € 138.000 
Hogere dotatie spaarverlof      € 127.000 
Hogere personele lasten inzake inleenpersoneel   €   12.000 
Hogere uitgaven inzake scholingskosten    €   32.000 
Totaal personele lasten       € 635.000 
 
Hogere afschrijvingen        €   20.000 
 
Huisvestingslasten ( € 139.000 hoger) 
Hogere uitgaven onderhoudskosten     €  122.000 
Hogere energielasten       €    27.000 
Lagere uitgaven inzake o.a. schoonmaak en onderhoud tuin  €    10.000-/- 
Totaal huisvestingslasten       €  139.000 
 
Overige instellingslasten ( € 287.000 hoger) 
Hogere uitgaven inzake lustrum activiteiten    €   181.000 
Hogere uitgaven aanschaf lesmateriaal / verbruiksmiddelen       €     49.000 
i.v.m. stijging aantal leerlingen  
Hogere uitgaven VAVO leerlingen     €     27.000  
Afboekingen oninbare vorderingen     €     30.000 
Totaal overige instellingslasten      €   287.000 
 
Totaal lasten ( hoger dan begroot)     €   1.082.000 
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Risicomanagement 

 
Definitie 
Risico’s zijn de effecten van onzekerheden op het behalen van doelstellingen. Onzekerheden ontstaan als gevolg van 
het geheel of gedeeltelijk ontbreken van informatie over, inzicht in of kennis van een gebeurtenis, de gevolgen 
daarvan, of de waarschijnlijkheid dat een gebeurtenis zich voordoet.  
 
Interne risicobeheersing en –controle 
Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting een actualisatie gemaakt van mogelijke risico’s en de mate waarin 
deze zich kunnen voordoen. Daar waar uit deze risico-inventarisatie 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 managementinformatie ten behoeve van sturing, is maandelijkse 
rapportage van uitputting van budgetten en ontwikkeling van formatieplaatsen opgenomen. Bestuur, Raad van 
Toezicht en MR krijgen vervolgens ieder op eigen aggregatieniveau rapportages over de voortgang.  
 
Risico’s 
In de jaarlijkse begrotingsdocumenten zijn risico’s uitputtend beschreven. Hier worden de actueel belangrijkste 
vermeld, inclusief de getroffen maatregelen. 
 
Huisvesting en leerlingenaantal 
De sterke leerlingenstijging heeft geleid tot forse investeringen, die niet vergoed werden door de Gemeente. Door 
middel van een lotingsprocedure is ingegrepen in de groei, waardoor verdere  investeringen in uitbreiding van de 
lokalencapaciteit niet verwacht worden. Interne aanpassingen om de capaciteit van studieruimtes en de ICT 
faciliteiten daarin te vergroten, worden opgenomen in de reguliere begrotingen. 
 
Bekostigingsstelsel , overheidsbeleid en leerlingenaantal 
Het overheidsbeleid in combinatie met CAO verplichtingen zorgden in de periode 2010 – 2013 voor snelle stijging van 
kosten en tekorten in de exploitatie. De bekostigingssystematiek voor ons soort school (scholengroep 3) is zeer sterk 
nadelig ten opzichte van de zogenaamde brede scholengemeenschappen. Binnen de landelijke 
bekostigingssystematiek leidt een meerjarige achtereenvolgende stijging van het leerlingenaantal tot een continue 
achterlopende bekostiging, omdat de stijging van het leerlingenaantal gedurende vijf maanden niet wordt bekostigd 
(inmiddels in vijf jaar tijd opgelopen tot ca. een miljoen). Doorgevoerde bezuinigingen en een ingreep in de groei van 
het leerlingenaantal door middel van lotingssystematiek, hebben geleid tot beheersing van de continue druk op het 
exploitatieresultaat. Dankzij het ingestelde weerstandsvermogen en de doorgevoerde bezuinigingen konden we de 
sterke leerlingenstijging 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. Er wordt al jaren serieus gesproken over een nieuw bekostigingsstelsel, 
waarbij het al jaren bestaande voordeel voor brede scholengemeenschappen ‘omgebogen’ zou worden naar smallere 
scholengemeenschappen zoals de onze. Dat zou enige lucht kunnen bieden. Keer op keer wordt aangekondigde 
wijziging van overheidsbeleid echter uitgesteld.  
 
CAO  
De nieuwe CAO bevat verplichtingen die consequenties hebben op termijn, zoals de functiemix en het persoonlijk 
budget. In combinatie met de onzekere lange termijn bekostiging, houden we rekening met hogere kosten op termijn. 
Krap toedelen van de formatie en jaarlijkse berekening van de (dan bekende) verplichtingen, moet leiden tot een 
zodanig weerstandsvermogen dat tegenvallers of daling van bekostiging door dalende leerlingenaantallen, 
opgevangen kan worden. De invoering van het persoonlijk budget in de cao van zomer 2014 werd op schoolniveau 
onvoldoende vertaald in een adequate financiële voorziening. Dat was reden om ook de voorziening spaarverlof door 
te rekenen (en in het verlengde daarvan ook de voorziening groot onderhoud) . De tekorten in deze voorzieningen zijn 
ten laste gebracht van boekjaar 2015, waarna het weerstandsvermogen is aangesproken om het tekort in de 
exploitatie over 2015 op te kunnen vangen.  
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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. verhoging van de AOW leeftijd, langer gebruik maken van bapo-regelingen en persoonlijk budget 
door meer personeel, leidt tot (sterke) kostenstijging. Verlaging van de gemiddelde leeftijd leidt voor de korte termijn 
wel tot kostenbesparing, maar zal op middellangere termijn geen soelaas bieden omdat de gemiddelde periode dat 
docenten naar het maximum bezoldigd 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 weerstandsvermogen moet o.i. ca. 20 % bedragen om een toekomstige ‘zachte landing’ te 
kunnen realiseren, indien personeel moet afvloeien bij een demografisch voorzienbare daling van het 
leerlingenaantal op termijn.  
 
 
Ontwikkeling Risicomatrix 
De wens tot verdere professionalisering van ons risicomanagement heeft geleid tot de behoefte de beschreven 
risico’s beter te kunnen kwantificeren. We hanteren daartoe de volgende risicomatrix als uitgangspunt voor het 
inschatten van de financiële risico’s.  
 
 

 
 
 
Op basis van deze risicomatrix hebben we onze risico’s nu voor het eerst getracht te kwantificeren. Verdere 
ontwikkeling en verfijning staat op de rol, waarbij jaarlijkse actualisering zal plaats vinden in begrotingsdocument en 
in deze continuïteitsparagraaf.  
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Risicoanalyse in risicomatrix 
 

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   begeleiding nieuwe         

    docenten, beschikbaar         

    stellen scholingstijd en          

    scholingsbudgetten         

bezuinigingen rijksoverheid lagere bekostiging volgen van politieke ont- 2 2 € 600.000 

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         

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 

 
 
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 2016 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.  
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 Balans per 31-12-2015  

ACTIVA

Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 308      -                      

Inventaris en appartuur 1.487     1.461             

Totaal materiële vaste activa 1.795              1.461               

Vlottende activa

Debiteuren 107         11                   

Voorziening debiteuren 63-           -                      

Totaal debiteuren 44                    11                     

Overige vorderingen 65           49                   

Overlopende activa 40           51                   

Totaal vorderingen 105                 100                   

Liquide middelen 2.889     2.927             

2.889              2.927               

Totaal vlottende activa 3.038              3.038               

TOTAAL 4.833              4.499               

2015 2014

 Balans per 31-12-2015  

 PASSIVA 

 Eigen vermogen 

 Algemene reserve 2.437 2.786             

2.437 2.786               

 Voorzieningen 

 Voorziening duurzame inzetbaarheid 216         96                   

 Voorziening jubilea 75           55                   

 Voorziening spaarverlof 261         128                

 Voorziening personeel 131         -                      

 Voorziening groot onderhoud 550         353                

 Totaal voorzieningen 1.233              632                   

 Kortlopende schulden 

 Crediteuren 122         90                   

 OCW 24           -                      

 Loonheffing 433         435                

 Pensioenen 110         130                

 Overige kortlopende schulden 103         86                   

 Totaal kortlopende schulden 792                 741                   

 Overlopende passiva 

 Reservering vakantiegeld 316         312                

 Reservering bindingstoelage 25           -                      

 Accountantskosten 28           16                   

 Vooruitontvangen bedragen 2             12                   

 Totaal overlopende passiva 371                 340                   

 Totaal kortlopende schulden 1.163              1.081               

TOTAAL 4.833              4.499               

2015 2014
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Staat van baten en lasten 2015

Stichting Erasmus College

2015

realisatie

x € 1.000

2014

realisatie

x € 1.000

2015

begroting

x € 1.000

Baten

Rijksbijdrage OCW 12.063             11.701                11.952              

Overige overheidsbijdragen 21                     23                        23                      

Overige baten 737                   588                      459                    

Totaal Baten 12.821             12.312                12.434              

Lasten

Personele lasten 10.165             9.530                   9.610                

Afschrijvingen 246                   226                      235                    

Huisvestingslasten 845                   706                      696                    

Overige instellingslasten 1.936                1.648                   1.569                

Totaal lasten 13.192             12.110                12.110              

Saldo baten en lasten 371-                   202                      324                    

Financiële baten en lasten 22                     33                        27                      

Resultaat 349-                   235                      351                    

Kasstroomoverzicht 2015

Stichting Erasmus College

Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatiesaldo (resultaat) 349-       235       

Afschrijvingen 246       226       

103-              461          

Mutaties werkkapitaal

Vorderingen 38-         60         

Kortlopende schulden 81         90-         

43                30-             

Mutaties voorzieningen 601              274          

Kasstroom uit operationele activiteiten 541             705          

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiële vaste activa 579-       125-       

(Des) investeringen financiële vaste activa -            -            

Afgesloten langlopende leningen

579-              125-          

Kasstroom uit operationele activiteiten 579-             125-          

Mutatie liquide middelen 38-                580          

Beginstand liquide middelen 2.927          2.347       

Mutatie liquide middelen 38-                580          

Eindstand liquide middelen 2.889          2.927       

2015

in Euro

 (x € 1.000)

2014

in Euro

 (x € 1.000)
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

 

Grondslagen  
Stichting Erasmus College   

  Algemeen  

  

 De Stichting Erasmus College te Zoetermeer biedt onderwijs aan voor mavo, havo, atheneum en gymnasium in Zoetermeer. De 
Stichting bestuurt alleen het Erasmus College. Er zijn geen nevenstichtingen of andere instellingen waar de school zeggenschap in 
heeft.  

  Gehanteerde valuta  

 De in het jaarverslag opgenomen geldbedragen zijn uitgedrukt in euro's. 

  Presentatie  

 De jaarrekening over 2015 is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en overeenkomstig de 
verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk 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 duizenden euro's.  

  Waardering van de activa en passiva  

 De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, inclusief BTW. 
BTW is zeer beperkt aftrekbaar. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden 
de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze 
betrekking hebben. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat reguliere onderwijstaken gelijkmatig over het schooljaar zijn verspreid.  
Extra baten worden slechts genomen voor zover 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, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardevermindering.  De jaarlijkse afschrijvingen zijn gebaseerd op de 
geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend 
met een eventuele restwaarde. De activeringsgrens voor materiële vaste activa is € 500. Er wordt afgeschreven vanaf de maand 
volgend op de ingebruikname.                                     
 
Op het schoolgebouw rust een economisch claimrecht van de gemeente Zoetermeer. Het juridische eigendom van het gebouw berust 
bij de Stichting Erasmus College.  
Vanwege de onbeperkte gebruiksduur wordt op de ondergrond van gebouwen niet afgeschreven.  
Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige 
voorzieningen aan de passiva kant van de balans. 

De indeling in activagroepen en afschrijvingstermijnen is als volgt: 

 Gebouwen        10   jaar 

 Inventaris en Apparatuur: 
o ICT        3-20  jaar 
o Apparatuur         3-20  jaar 
o meubilair           7-20  jaar 

 

   Liquide middelen  

 De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur en worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde.  
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 Vorderingen  

 De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Oninbare vorderingen worden 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 overschotten, welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en 
werkelijk gemaakte lasten. Indien er sprake is van een negatief resultaat, dan wordt dit ten laste van de algemene reserve gebracht. 
De resultaatbestemmingen zijn in de jaarrekening over het verslagjaar verwerkt. De gelden die zijn opgenomen onder het eigen 
vermogen betreffen publieke gelden.  

  Voorzieningen  

 Onder de voorziening is een drietal voorzieningen opgenomen, de personele voorzieningen, voorziening duurzame inzetbaarheid en 
de voorziening groot onderhoud.  
 
Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen nominale waarde.  
Een voorziening in verband met verplichtingen wordt uitsluitend genomen indien op balansdatum aan de volgende voorwaarden 
wordt voldaan:  
• De organisatie heeft een huidige in recht afdwingbare of feitelijke verplichting op grond van gebeurtenissen uit het verleden;  
• Een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van het bedrag van de verplichting.  

 Onderhoudsvoorziening 

Deze voorziening moet leiden tot een evenwichtige verdeling van lasten voor groot onderhoud van het gebouw en wordt bepaald op 
basis van de te verwachten uitgaven voor groot onderhoud over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het 
uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.  

 Voorziening jubilea uitkeringen 

Hieronder is de voorziening opgenomen voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van 

personeelsleden. De hoogte van deze voorziening wordt per begrotingsjaar bepaald, waarin wordt nagegaan wie in het verslagjaar 

recht hebben op een jubileumuitkering. 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 
opnemen. 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 dekking van de kosten inzake ontslagvergoedingen, welke voor rekening zijn van het bestuur. 

 Voorziening duurzame inzetbaarheid 

In de nieuwe cao zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid waaronder werktijdvermindering en levensfase bewust 
personeelsbeleid. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om een spaartegoed op te bouwen dat later tot opname leidt. Hiervoor is 
het inrichten van een voorziening duurzame inzetbaarheid noodzakelijk binnen bepaling van de Regeling Jaarverslaggeving ter 
financiering van mogelijke vervanging. 
 

  Kortlopende schulden  

  
Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar.  
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de schuld.  
 
De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en nog te betalen 
bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te plaatsen.   
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 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 opgebouwd bij de stichting.De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze 
rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds ABP. De stichting Erasmus College betaalt hiervoor 
premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks 
geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfond (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar 
financiële verplichtingen) dit toelaat. De Stichting Erasmus College heeft geen verplichting 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 verantwoord. De dekkingsgraad van het 
pensioenfonds is per 31 december 2015 97,2%. 

 
Rijksbijdragen  

  
De ontvangen (normatieve) rijksbijdragen worden tijdsevenredig aan het jaar toegerekend waarop deze betrekking hebben.  
De niet-geoormerkte 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 bekostigde activiteiten nog niet in dat jaar hebben 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 verantwoordingsjaar.  
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                                  Toelichting op de jaarrekening 
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Toelichting op de Balans 

Materiële vaste activa 

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt: 

 

Gebouwen  
In 2015 is besloten tot plaatsing van vier extra lokalen op het terrein vanwege het toegenomen leerlingenaantal. 
Tevens zijn daarbij 2 extra kamers gecreëerd om aan de vraag naar spreekruimte voor “zorg en 
leerlingenbegeleiding” te kunnen voldoen. De totale investering in 2015 bedraagt  € 319.000.  
 
Inventaris en apparatuur 
In inventaris en apparatuur is een bedrag geïnvesteerd van € 260.000. Er is geïnvesteerd in meubilair, apparatuur en 

ICT waaronder de inrichting van de vier extra lokalen en de 2 extra kamers die zijn aangeschaft in 2015.  

Aanschafprijs

1-1-2014

Cumulatieve

afschrijvingen

tm 2014

Boekwaarde

31-12-2014

Investeringen

2015

Afschrijvingen

2015

Boekwaarde

31-12-2015

In Euro (x € 1.000)

Materiele vaste activa

Gebouwen -€                          -€                           -€                         319€                    11€                          308€                        

Inventaris en apparatuur 2.827€                  1.365€                  1.462€                260€                    235€                        1.487€                    

-€                             

Totaal materiële vaste activa 2.827€                  1.365€                  1.462€                579€                    246€                        1.795€                    
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Debiteuren 
Onder deze post worden verantwoord de nog te ontvangen gelden van ouders voor onder meer ouderbijdrage en 
schoolkosten. Gezien het karakter van de ouderbijdrage is er ultimo 2015 een voorziening dubieuze debiteuren 
gevormd van € 63.000. 
 

Liquide middelen 

 
 

Het dagelijks betalingsverkeer vindt plaats via de ABN AMRO Bank N.V., de inning van debiteurengelden loopt via de 

ING-bank. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. De mutatie t.o.v. 2014 wordt toegelicht in 

het kasstroomoverzicht. 

Vorderingen

Debiteuren 107           11              

Voorziening dubieuze debiteuren 63-             -                 

Totaal debiteuren 44             11              

Gemeente Zoetermeer inzake huisvesting 33              5               

Rente 17              14             

Regsam inzake passend onderwijs 10              -                

Vorderingen personeel 3                -                

NTO bedragen inzake verhuur locatie 5               

NTO schoolkosten / ouderbijdragen -                 24             

Overige vorderingen 2                1               

Overige vorderingen 65             49              

Vooruitbetaalde kosten 40             51              

TOTAAL 149           111           

31-12-2015

in Euro

 (x € 1.000)

31-12-2014

in Euro

 (x € 1.000)

Liquide middelen

Kasmiddelen 2            2            

Tegoeden op bank- girorekeningen 107        21         

Deposito`s 2.780    2.904    

2.889       2.927        

TOTAAL 2.889       2.927        

31-12-2015

in Euro

 (x € 1.000)

31-12-2014

in Euro

 (x € 1.000)
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Eigen vermogen 

De mutaties in het eigen vermogen zijn als volgt samengesteld: 

 

Bestemmingsreserve Lustrum 
Ten behoeve van de viering van het 10e lustrum van de school heeft het bestuur besloten hiervoor jaarlijks een 

dotatie te plegen van € 10.000 gelet op het sterk gestegen leerlingenaantal en het 50 jarig bestaan (voorheen               

€ 6.807). De komende 5 jaar ( vanaf 2016 t/m 2020) zal de dotatie jaarlijks gedoteerd worden aan de 

bestemmingsreserve Lustrum. 

Bestemmingsreserve algemene vervanging inventaris 
Naast het feit dat geïnvesteerd is in activa met een daaraan gekoppelde afschrijvingskostensystematiek, is besloten 

om een reservering op te bouwen om in de toekomst nieuwe inventaris te kunnen financieren passend bij het niveau 

van de faciliteiten voor daltononderwijs en extra-curriculaire activiteiten, zonder een beroep te behoeven doen op 

bankkrediet.  

Bestemmingsreserve renovatie, aanpassing en uitbreiding 
Er is besloten om een algemene bestemmingsreserve vervanging te vormen om in de toekomst nieuwe inventaris te 
kunnen financieren. Hierdoor is de bestemmingsreserve renovatie, aanpassing en uitbreiding komen te vervallen.  
 
Resultaat en –bestemming 
Het exploitatieresultaat over 2015 komt uit op € 348.954 negatief en komt ten laste van de algemene reserves.  

 

 

 

 

  

Saldo

31-12-2014

Bestemming 

resultaat 2015

Resultaat

2015

Saldo

31-12-2015

In Euro (x € 1.000)

Algemene reserves 1.675 522 522 2.197

Bestemmingsreserves 1.111 -871 -871 240
Statutaire reserves 1 0 1

Totaal eigen vermogen 2.786 -349 -349 2.437

Lustrum 27 -27 -27 0

Vervanging inventaris 240 0 0 240

Renovatie, aanpassing en uitbreiding 844 -844 -844 0

Totaal bestemmingsreserves 1.111 -871 -871 240
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Voorzieningen 

 

 
 
 
Voorziening adv-spaarverlof 
Een aantal medewerkers maakt gebruik van de mogelijkheid van het adv-spaarverlof, conform de geldende 
afspraken. De hoogte van de voorziening adv-spaarverlof worden bepaald door de uren te delen door 1.659 uur 
(normbetrekking) en te vermenigvuldigen met de GPL van de betreffende doelgroep. De waardering van de 
voorziening adv- spaarverlof is tegen nominale waarde opgenomen. 
 
Voorziening groot onderhoud 
Voor het dekken van de uitgaven van het meerjaren onderhoud aan het gebouw, terrein en de technische installaties 

is een voorziening groot onderhoud gevormd. De dotatie en de onttrekkingen aan deze voorziening worden ontleend 

aan het meerjaren onderhoudsplan (MOP) en worden jaarlijks ten laste gebracht van de exploitatie. Het MOP wordt 

vijfjaarlijks getoetst door een externe gekwalificeerde partij.  

Voorziening duurzame inzetbaarheid 
In het kader van de nieuwe cao afspraken duurzame inzetbaarheid waaronder werktijdvermindering en levensfase 
bewust personeelsbeleid, wordt de mogelijkheid geboden om een spaartegoed op te bouwen dat later tot opname 
leidt. Hiervoor is het inrichten van een voorziening duurzame inzetbaarheid noodzakelijk binnen de bepalingen van de 
Regeling Jaarverslaglegging ter financiering van mogelijke vervanging. 
 
Personele voorziening 
De personele voorziening is gevormd t.b.v. beëindiging van actief dienstverband in het medewerkersbestand. 

Voorziening jubileumuitkeringen 

Conform de CAO VO heeft het personeel bij het bereiken van de jubileumdatum aanspraak op een gratificatie. Deze 

bedraagt bij 25 jaar 50% en bij 40 jaar 100% van het maandsalaris (inclusief vakantiegeld).  

 

  

Saldo

31-12-2014

Dotaties

2015

Onttrekkingen

2015

Saldo

31-12-2015

In Euro (x € 1.000)

Spaarverlof 128€                    132€               -€                                260€                

Onderhoudsvoorziening 353€                    360€               163€                          550€                

Duurzame Inzetbaarheid 96€                      121€               -€                                217€                

Personele voorziening -€                         131€               131€                

Jubileumuitkeringen 55€                      39€                 19€                             75€                  

Voorzieningen 632€                    783€               182€                          1.233€            

 Kortlopend

deel < 1 jaar 

 Langlopend

deel > 1 jaar 

Spaarverlof -                                          260                           

Onderhoudsvoorziening 11                                       539                           

Duurzame inzetbaarheid -                                          217                           

Personele voorziening 131                                    -                                

Jubileumuitkeringen 20                                       55                             

162 1071

Voorzieningen
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Kortlopende  schulden 

 
 
Kort lopende schulden 
Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende schulden 
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Overlopende passiva 
De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en 
nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te plaatsen. 
 

 

 

 

 

 

 

Kortlopende schulden

 Crediteuren 122          90             

 OCW 24             -                

 Loonheffing 433          435          

 Pensioenen 110          130          

Solidariteitsfonds 15         9            

Cultuurkaart -            8-            

Oudervereniging 26         27         

Lief en leed 10         6            

Leerlingen vereniging 4            15         

Energiemaatschappijk 18         12         

Sponsorloop 11         -            

NTB Uitkeringskosten 8            9            

NTB OZB gemeente Zoeteremeer -            16         

Overige 11         -            

 Totaal kortlopende schulden 103          86             

Reservering vakantiegeld 316       312       

Reservering bindingstoelage 25         -            

Accountantskosten 28         16         

Vooruitontvangen bedragen 2            12         

 Totaal overlopende passiva 371          340          

TOTAAL 1.163       1.081       

31-12-2015

in Euro

 (x € 1.000)

31-12-2014

in Euro

 (x € 1.000)
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            Toelichting op de staat van baten en lasten 
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Rijksbijdragen OCW 

 

Rijksbijdrage OCW 
De gerealiseerde (normatieve) rijksbijdrage OCW komt € 111.000 hoger uit dan de begroting 2015 en € 362.000 

hoger dan de realisatie 2014, voornamelijk ten gevolge van het gestegen leerlingenaantal en door aanpassing van 

normbedragen. 

Overige overheidsbijdragen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

RIJKSBIJDRAGE OCW

Personele vergoedingen 9.643          9.217         9.389        

Functiemix randstadregio 238              238             238            

Vermindering verrekening uitkeringskosten 118-              131-             96-              

Vergoeding materiële instandhouding 1.349          1.300         1.338        

Jonge leerkracht -                   120             -                 

Lerarenbeurs -                   6                 -                 

Zomerschool 16                -                  -                 

Maatschappelijke stage -                   92               165            

Prestatiebox 338              287             336            

Prestatiesubsidie VSV VO 32                30               20              

Leerling gebonden financiering 4                 -                 

Tegemoetkoming  gratis lesmateriaal 565              538             562            

12.063          11.701          11.952        

Totaal (Rijk)bijdragen OCW 12.063          11.701          11.952        

2015

in Euro

 (x € 1.000)

Realisatie

2014

in Euro

 (x € 1.000)

Realisatie

2015

in Euro

 (x € 1.000)

Begroting

OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN

Gemeentelijke bijdragen

Cultuureducatie 19            22         21        

Subsidie project sportorientatie 2              2           2          

21                24                23                

Totaal overige overheidsbijdragen 21                24                23                

2015

in Euro

 (x € 1.000)

Realisatie

2014

in Euro

 (x € 1.000)

Realisatie

2015

in Euro

 (x € 1.000)

Begroting
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Overige baten 

 

 

Overige baten 
De overige baten zijn gestegen met € 150.000 door lustrum feest, stijging van het aantal leerlingen, meer 

buitenlandse reizen. De overige baten zijn t.o.v. de begroting met € 278.000 gestegen; dit wordt vooral veroorzaakt 

doordat we niet meer salderen bij reizen en werkweken e.d.   

 

 

 

 

 

 

 

OVERIGE BATEN

Verhuur medegebruik 4              5           4          

Verhuur kluisjes 28            27         27        

Kantine opbrengsten 2              -            5          

Advertenties / sponsoring 4              2           2          

Vrijwillige ouderbijdrage 175         174       170      

EMC2 18            17         18        

Schoolkosten 63            43         40        

Binnenschoolse activiteiten 81            23         9          

Buitenlandse activiteiten 254         214       163      

Overige activiteiten 22            10         6          

Evenementen 24            16         -           

Kaartverkoop 56            24         11        

Overige 6              32         4          

Totaal overige baten 737              587              459              

2015

in Euro

 (x € 1.000)

Realisatie

2014

in Euro

 (x € 1.000)

Realisatie

2015

in Euro

 (x € 1.000)

Begroting
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Personeelslasten 

 

Personele lasten 
De personele lasten komen € 555.000 hoger uit dan begroot. Er heeft een herberekening plaats gevonden voor de 

dotaties aan de personele voorzieningen duurzaamheid en spaarverlof, omdat deze in de begroting niet juist waren 

opgenomen. Dit heeft geleid tot de hogere dotatie personele voorzieningen van € 349.000. Als gevolg van uitbreiding 

van de personeelsformatie ten gevolge van een hoger leerlingenaantal en werkdrukverlagende maatregel  is               

€ 113.000 meer uitgegeven. Vervangingskosten van inhuur extern personeel waren € 69.000 hoger dan begroot ten 

gevolge van een aantal ernstig zieken. Daarnaast werd € 24.000 meer aan scholing uitgegeven.   

  

Lasten

PERSONELE LASTEN

Brutolonen en salarissen 7.614           7.199          9.400         

Loonheffing & sociale lasten 915              883             -                  

Pensioenpremies 983              1.105          -                  

Totaal lonen en salarissen 9.512             9.187            9.400           

Uitkeringen 33-                32-               20-               

Totaal uitkeringen 33-                  32-                  20-                 

Lonen en salarissen incl. uitkeringen 9.479             9.155            9.380           

Dotatie personele voorzieningen 423              153             75               

Personeel niet in loondienst 109              93               40               

Scholingskosten 70                39               40               

Kosten Arbo dienst 25                23               25               

Wervingskosten 3                   1                  2                 

Kantine kosten 7                   25               -                  

Reis- en verblijfkosten 3                   3                  3                 

Personeelsactiviteiten 13                7                  30               

Overige personele lasten 33                31               15               

Overige personele lasten 686                375               230               

Totaal personele lasten 10.165          9.530            9.610           

2015

in Euro

 (x € 1.000)

Realisatie

2014

in Euro

 (x € 1.000)

Realisatie

2015

in Euro

 (x € 1.000)

Begroting
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Afschrijvingen  

 

De afschrijvingslasten zijn € 11.000 hoger dan begroot ten gevolge van aanschaf inrichting extra lokalen. 

 

Huisvestingslasten 

 

Huisvestingskosten 
Op basis van het nieuw opgestelde M.O.P. door een extern gekwalificeerd bedrijf is de post voor regulier onderhoud 

toegenomen met € 122.000 t.o.v. 2014 en € 130.000 t.o.v. de begroting. De energierekening is omhoog gegaan met € 

26.000 t.o.v. 2014 en € 23.000 t.o.v. de begroting ten gevolge van o.a. de ingebruikname van vier extra lokalen en 

toename van leerling activiteiten. De overige huisvestingskosten zijn met € 6.000 gedaald, o.a. door € 5.000 minder 

beveiligingskosten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFSCHRIJVINGEN

Gebouwen 11           -             -               

Inventaris en apparatuur 235         226       235          

Totaal afschrijvingen 246              226              235          

2015

in Euro

 (x € 1.000)

Realisatie

2014

in Euro

 (x € 1.000)

Realisatie

2015

in Euro

 (x € 1.000)

Begroting

HUISVESTINGSLASTEN

Huur 49           47          46            

Verzekeringen 4              5            4              

Onderhoud 175         53          45            

Energie en water 143         117       120          

Schoonmaakkosten 49           54          45            

Heffingen 13           12          11            

Dotatie voorziening grootonderhoud 360         360       360          

Overige 52           58          65            

Totaal huisvestingslasten 845              706              696          

2015

in Euro

 (x € 1.000)

2014

in Euro

 (x € 1.000)

2015

in Euro

 (x € 1.000)
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De overige lasten 

 

De contributie is gestegen met € 10.000 t.o.v. 2014 doordat er in 2015 ook kosten uit voorgaand jaar zijn 

verantwoord. De kosten inzake applicaties zijn met € 6.000 gestegen t.o.v. 2014 vanwege aanschaf Wis Collect. De 

kosten stijging t.o.v. de begroting met € 49.000 wordt veroorzaakt doordat er in de begroting geen rekening is 

gehouden met inhuur externe deskundige € 24.000 en er is geen rekening gehouden met stijging van de 

kopieerkosten € 17.000 mede ten gevolge van gestegen leerlingenaantal. 

 

 

De stijging t.o.v. 2014 met € 112.000 wordt veroorzaakt door hogere kosten lesmateriaal (meer leerlingen) ad.           

€ 35.000,  meer kosten Onderwijs derden (VAVO) ad. € 28.000. De kosten huur middelen activiteiten stijgen met          

€ 55.000 vanwege het lustrumfeest. In de begroting was abusievelijk geen rekening gehouden met stijging 

lesmateriaal en de uitgaven inzake het lustrumfeest. 

Lasten

Administratie en beheerslasten

Contributie besturenorganisatie 42           32          30       

Abonnementen 19           17          16       

Telefoonkosten 32           36          25       

Portikosten 18           22          21       

Accountantskosten 28           30          28       

Applicatie ( Magister, Salaris, Financien) 85           79          78       

Drukwerk en kopieerkosten 84           85          67       

ICT & automatisering 69           63          76       

Externe deskundige 39           43          15       

Overige 5              15          16       

Totaal Administratie en beheerslasten 421               422              372              

2015

in Euro

 (x € 1.000)

Realisatie

2014

in Euro

 (x € 1.000)

Realisatie

2015

in Euro

 (x € 1.000)

Begroting

Inventaris, appartuur en leermiddelen

Kosten kluisjes 28           45          29       

Verstrekking gratis lesmateriaal 613         578       570     

Lesmateriaal secties 116         130       149     

Leerlingbegeleiding 48           28          25       

Excursies / workshops /sporttoernooien 39           25          25       

Huur middelen activiteiten 85           30          27       

Kosten onderwijs derden (VAVO) 58           30          35       

Overige -              9            -          

Totaal Inventaris, appartuur en leermiddelen 987               875              860              

2015

in Euro

 (x € 1.000)

Realisatie

2014

in Euro

 (x € 1.000)

Realisatie

2015

in Euro

 (x € 1.000)

Begroting
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De overige lasten zijn gestegen met € 131.000 ten gevolge van stijging van het aantal leerlingen, meer buitenlandse 

reizen en de lustrumviering. 

Honorarium externe accountant. 

In het verslagjaar zijn de volgende honoraria van PKF Wallast ten laste gebracht van de stichting Erasmus College, 

een en ander zoals bedoeld in artikel 2:328a BW: 

 

Financiële baten en lasten   

 

De rentebaten betreft de rente inkomsten van de spaarrekeningen die lopen bij de ABNAMRO en Rabobank.  

De rentelasten betreft de reguliere bankkosten. De daling t.o.v. 2014 wordt veroorzaakt door een lagere rentestand. 

  

Overige 

Kosten activiteiten 438        307      280   

Kosten evenementen 15           13         -          

Oninbare vorderingen 34          5           -          

Overige kosten 41           26         58      

Totaal overige 528          351          338         

2015

in Euro

 (x € 1.000)

Realisatie

2014

in Euro

 (x € 1.000)

Realisatie

2015

in Euro

 (x € 1.000)

Begroting

2015

realisatie

x € 1.000

2014

realisatie

x € 1.000

2015

Verschil

x € 1.000

Specificatie honorarium acccountant

Controle jaarrekening 22                     24                        2-                        

Controle bekostiging 6                        6                           -                         

Totaal honorarium accountant 28               30                  2-                  

Financiële baten en lasten

Rente baten 27            35            30            

Rente lasten 6-              3-              3-              

Totaal financiële baten en lasten 21             32               27            

2015

in Euro

 (x € 1.000)

Realisatie

2014

in Euro

 (x € 1.000)

Realisatie

2015

in Euro

 (x € 1.000)

Begroting
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

De niet uit de balans blijkende rechten betreft: 

Per 1 december 2014 had de Stichting een vordering op het Ministerie van OC&W ten bedrage van € 691.244. Deze 

vordering is conform de geldende regelgeving op nihil gewaardeerd en als een niet in de balans opgenomen actief 

verantwoord. Het betreft een vordering uit hoofde van de regeling “Onvoorziene gevallen bij invoering 

vereenvoudigde bekostiging voortgezet onderwijs”. Deze vordering heeft betrekking op de op balansdatum nog te 

ontvangen bekostiging voor de pensioenpremie, loonheffing en de opgebouwde vakantierechten. De uitbetaling is 

voorwaardelijk en vindt slechts plaats indien de Stichting op een andere datum dan 1 augustus van een jaar zou 

ophouden te bestaan. 

De niet uit de balans blijkende verplichtingen betreft: 

Het contract met Ricoh Nederland met betrekking tot een huurovereenkomst van een vijftal kopieerapparaten. De 

overeenkomst is aangegaan voor een periode van 72 maanden met als ingangsdatum 29 januari 2012. 
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Overzicht verbonden partijen 

Naam Juridische  Statutaire Code Eigen    Resultaat art. 2:403 Deelname Consolidatie 

  vorm 2015 zetel activiteiten vermogen        jaar .      BW     

        .  31-12-2015 .     2015       

            .    Ja/nee .          %  .  ja/nee 

Over 2015 zijn geen verbonden partijen. 

Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen 

WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Stichting Erasmus College 

 

De heer Molsbergen kreeg in 2014 de jubileumgratificatie voor 40 jaar diensttijd in het onderwijs. Inschaling is 

conform de Bestuurders cao, groep B2 regel 7, kolom minimum. 

Bij de WNT wordt uitgegaan van een rapportage van het belastbaar inkomen dat bestaat uit het toegekende salaris, 

de toelagen en toeslagen en de overige vergoedingen en verstrekkingen die op grond van de bepalingen in de Wet op 

de loonbelasting aan de loonbelasting zijn onderworpen.  

In het kader van de WNT zijn er in 2015 geen medewerkers in dienst geweest met een salaris boven het grensbedrag 

van € 178.000.  

Vermelding van alle toezichthouders (lid van het hoogste toezichthoudend orgaan) 

 

 

 

  

Naam Voorzitters Ingangsdatum 

dienstverband

Einddatum 

dienstverband

Omvang 

dienstverband 

in fte

Beloning Belastbare vaste en 

variabele 

onkostenvergoeding

Voorzieningen 

beloning 

betaalbaar op 

termijn

Uitkering wegens 

beeindiging

Motivering 

overschrijding 

norm en 

andere 

toelichtingen

2014-C.Molsbergen J 1-4-1989 1,00                  112.083€        1.447€                         17.425,56€              n.v.t.

2015-C.Molsbergen J 1-4-1989 1,00                  105.288€        1.650€                         14.920,00€              n.v.t.

Naam Voorzitters Ingangsdatum 

dienstverband

Einddatum 

dienstverband

Omvang 

dienstverband 

in fte

Beloning Belastbare vaste en 

variabele 

onkostenvergoeding

Voorzieningen 

beloning 

betaalbaar op 

termijn

Uitkering wegens 

beeindiging

Motivering 

overschrijding 

norm en 

andere 

toelichtingen

K.C.E. Husmann J 1-1-2010 4.125€            n.v.t.

P.R. Wind-Visser N 1-7-2014 2.750€            n.v.t.

J. Leget N 1-7-2015 1.500€            n.v.t.

M.R. van Zelst * N 1-7-2014 3.450€            n.v.t.

M.C. Zwalf N 1-1-2008 2.750€            n.v.t.

M.A.Y.C. Beckand Verwée * N 1-1-2012 3.450€            n.v.t.

S.J. Pors N 1-7-2015 1.500€            n.v.t.

* Inclusief vergoeding € 700 voor de audit cie.
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Vaststelling Jaarrekening door Bestuur en Raad van Toezicht 

 

De jaarrekening 2015 is goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht van de Stichting Erasmus College 

d.d. 30 mei 2016. 

 

 

   ……………………………..                                                                                    …………………………………… 

  Mevrouw K.C.E. Husmann                                                                            De Heer C. Molsbergen 

  Voorzitter Raad van Toezicht                                                                       Directeur/Bestuurder 

  Gemandateerd door de Raad van Toezicht 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan de Raad van Toezicht van Stichting Erasmus College 

 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de jaarrekening 2014 van Stichting Erasmus College te Zoetermeer gecontroleerd. Deze jaarrekening 

bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn 

opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

Verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag 

Het bevoegd gezag van de school is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en 

resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, alsmede 

voor het opstellen van het jaarverslag, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

bevoegd gezag is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde 

baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de 

relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het bevoegd gezag is voorts verantwoordelijk voor een 

zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die 

relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of 

fouten. 

 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld 

in artikel 18, lid 3 van het Bekostigingsbesluit W.V.O. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met 

Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2014. Dit 

vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en 

uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel 

belang bevat. 

 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de 

toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant 

toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van 

materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de 

accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het 

getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante 

wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. 

Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de 

interne beheersing van de entiteit.  

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van de door het bevoegd gezag 

van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 
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Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing 

voor ons oordeel te bieden. 

 

Oordeel betreffende de jaarrekening 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 

Stichting Erasmus College per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2014 in alle 

van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de 

bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld 

in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2014. 

 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen  

Ingevolge artikel 2:393, lid 5 onder e en f van het BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar 

aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.3 Jaarverslag van het onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014 is 

opgesteld, en of de in artikel 2:392, lid 1 onder b tot en met h van het BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens 

vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals 

vereist in artikel 2:391, lid 4 van het BW.  

 

Woerden, 11 juni 2015 

 

 PKF Wallast 

 

 

 drs. R. van Ast RA 
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 (Voorstel) Bestemming Resultaat Stichting Erasmus College 

 

 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn na balansdatum geen noemenswaardige gebeurtenissen met betrekking tot 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat exploitatie 2015: -349€     

Resultaatverdeling:

Algemene reserve 522€                

Bestemmingsreserve publiek

Lustrum -27

Vervanging inventaris 0

Renovatie, aanpassing en uitbreiding -844

-349€                                 
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Overzicht hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht 

Mw. K.C.E. Husmann 

Hoofdfunctie(s): 

- Directeur Plant One B.V. 

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

Nevenfunctie(s) 

- n.v.t. 

 

Dhr. M.A.Y.C. Beckand Verwée 

Hoofdfunctie(s): 

- Bestuurder Crosspring B.V./Business in Ventures 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 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.C. Zwalf 

- Gepensioneerd inspecteur onderwijs 

- Docent H.B.O. 

- Zelfstandig onderwijsadviseur 

Nevenfunctie(s): 

- Taalcoach het Gilde 

- Ambassadeur Gemeente Den Haag 

 

Dhr. M.R. van Zelst 

Hoofdfunctie(s): 

- Manager Finance, Planning & Control Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine 

Nevenfunctie(s):  

- Lid Raad van Toezicht scholengroep Leonardo da Vinci Leiden 
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Mw. S.J.Pors 

Hoofdfunctie(s):  

- Manager Bestuurszaken Rabobank 

Nevenfunctie(s): 

- Lid van de Raad van Toezicht OZHW 

- Lid van de adviesraad HRM VNO-NCW Rotterdam 

Dhr. J.Leget 

Hoofdfunctie(s): 

- Senior Managing Consultant Mobiliteit/ Programmamanager Outplacement Gemeente Rotterdam 

Nevenfunctie(s): 

- Lid College van Advies Avicenna Academie voor Leiderschap 

- Lid Examencommissie Management & Beroepenveldcommissie Business Studies Hogeschool In Holland 

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

 

Overzicht Hoofd- en nevenfuncties directeur/bestuurder 

Dhr. C. Molsbergen 

Hoofdfunctie: 

 Directeur/bestuurder Stichting Erasmus College 

(onbezoldigde) Nevenfuncties: 

 Voorzitter raad van toezicht Stadsmuseum Zoetermeer 

 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 

 Deelnemer Cultureel Overleg Zoetermeer 

 Lid Eerste Coöperatief Werkverband Voortgezet Onderwijs 

 Lid Besturen- en rectorenoverleg Vereniging Semper Movens, samenwerkingsverband VO scholen regio 

Haaglanden, Rijnmond, Leiden.  
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 Afkortingenlijst 

Adv       arbeidsduurverkorting 

Bapo    bevordering arbeidsparticipatie ouderen 

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) 

Havo      hoger algemeen voortgezet onderwijs 

Hbo        hoger beroepsonderwijs 

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 

Regsam  regionaal samenwerkingsverband (passend onderwijs) 

RvT         raad van toezicht 

SE           schoolexamen 

VAVO     voortgezet algemeen vormend volwassenenonderwijs 

Voion     voortgezet onderwijs in ontwikkeling (arbeids- en opleidingsfonds) 

VSV        voortijdig schoolverlaten 

Vwo       voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 

 


