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VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2021

Stichting Interconfessioneel
VO Gregor Mendel

Algemeen
In 2021 is de verandering van het bestuur-directie-model naar een Raad van Toezicht (RvT)
model met een rector bestuurder verder geïmplementeerd. De diverse governance documenten
zijn daarop aangepast. De nieuwe structuur functioneert naar behoren.
In juli 2021 hebben we afscheid genomen van Hans Koster(voorzitter) en Lisa Kramer. Beiden
hebben gedurende vele jaren als bestuurslid zeer veel bijgedragen aan de continuïteit en kwaliteit
van het Mendelcollege. Hiervoor zijn de Raad van Toezicht en het Mendelcollege hen veel dank
verschuldigd.
Samenstelling van de Raad van Toezicht
De samenstelling van de Raad van Toezicht is met het vertrek van bovengenoemden gewijzigd.
Het voorzitterschap van de RvT is overgenomen door Clemens Berendsen. Er zij twee nieuwe
leden toegetreden Maaike Kluitmans en Baer Kramer.
De raad ontvangt geen vergoedingen.
Good governance
Voor het goed functioneren van het Raad van Toezichtmodel is het belangrijk om de
informatievoorziening tussen de leden van de Raad van Toezicht en de Bestuurder goed te
regelen. Het op tijd kunnen beschikken over de juiste informatie zorgt ervoor dat de RvT haar
taak naar behoren uit kan voeren.
Leidraad bij het toezicht proces is de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad. Deze is
door de RvT en het bestuur toegepast en nageleefd, met uitzondering van de verlenging van de
termijn van de voorzitter van de RvT met een jaar, zoals toegelicht onder de paragraaf “Rooster
van Aftreden.”
Belangrijke uitgangspunten zijn verder het Intern toezichtkader Stichting Interconfes-sioneel
Voortgezet Onderwijs Gregor Mendel en afspraken over informatievoorzie-ning – het
informatieprotocol. Deze zijn verwerkt in een jaarkalender van activiteiten en te ontvangen
documentatie voor de RvT. De RvT houdt o.a. toezicht op basis van diverse management
rapportages en een risico-inventarisatie.
De RvT herkent zich in de verschillende risico’s zoals deze beschreven staan onder het kopje
risicobeheersing in de Continuïteitsparagraaf (paragraaf 7) van het bestuurs-verslag. De
aandachtspunten die gerelateerd zijn aan deze risico’s zijn verwerkt in bovengenoemde
jaarkalender van activiteiten en ontvangen documentatie voor de RvT.
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Naast de informatie die de rector-bestuurder aanlevert hecht de RvT aan horizontaal toezicht en
heeft de raad daarom een schema voor gesprekken opgesteld met de di-verse geledingen binnen
de school. Hierdoor houdt de RvT voeling met de schoolge-meenschap. In dit kader wordt
jaarlijks overlegd met:
•
•
•
•
•

Delegatie van docenten;
Delegatie van onderwijsondersteunend personeel;
Afdelingsleiders;
Conrectoren;
De MR. (2 x keer per jaar).

De voorzitter RvT en Rector-bestuurder hebben driewekelijks overleg om bij te pra-ten hoe
zaken op school lopen.
Daarnaast zijn er natuurlijke contactmomenten tijdens de bijzondere bijeenkomsten op school.
Het contact met de ouders loopt via de oudergeleding in de MR.
Verder houdt de RvT de vinger aan de pols door de ontwikkeling van afgesproken kengetallen te
volgen. Uiteraard heeft de raad informele contacten in en om de school en worden de berichten
in de media (print en online) gevolgd en geïnterpre-teerd op mogelijke toepasbaarheid op het
Mendelcollege.
De RvT herkent zich in de beschreven resultaten en de voorgestelde acties uit het
bestuursverslag. 2020 heeft natuurlijk voor een belangrijk deel in het teken gestaan van COVID19 en wat dit voor de school en het onderwijs betekende. Het was een vast onderwerp van
gesprek in alle overleggen. De RvT realiseert zich dat het om-gaan met de gevolgen van
COVID-19 een enorme inspanning van de hele organisa-tie heeft gevraagd (en nog steeds
vraagt) en een grote impact heeft op leerlingen. De RvT heeft veel respect en grote waardering
voor de wijze waarop zowel medewer-kers als leerlingen zich steeds opnieuw weten aan te
passen aan de veranderende situatie.
In 2020 heeft de RvT voor het laatst gebruik gemaakt van de diensten van IJburg Ac-countants &
Adviseurs voor de controle van de Jaarrekening en de interne proces-sen. Naar aanleiding van
een geconstateerde onvolkomenheid zijn enkele procedu-res aangescherpt. Na vele jaren prettig
met IJburg te hebben gewerkt was het tijd voor verandering. Er zijn drie kantoren uitgenodigd
om een offerte uit te brengen. Met ieder van hen is een of meerdere keren gesproken, waarna de
keus is gevallen op Van Ree Accountants. Zij zijn inmiddels door de RvT aangesteld en doen de
controle vanaf 2020.
Met betrekking tot de controle van de Jaarrekening en interne processen hebben vanuit de
auditcommissie van de RvT een aantal gesprekken met de accountant plaatsgevonden, alle in
bijzijn van de rector-bestuurder, waarbij onder meer de inte-rim-management letter 2020 en de
jaarrekening 2020 besproken zijn. De interim ma-nagement letter heeft geleid tot een aantal
aanbevelingen rondom het aanscherpen van procedures, welke in gang gezet zijn en waarvan de
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afronding door de RvT ge-monitored wordt. De jaarrekening 2020 is, na een toelichting door de
rector bestuur-der en de accountant, formeel door de RvT goedgekeurd op 17 juni 2021.
In 2020 is 6 maal formeel met de rector-bestuurder vergaderd. Voorafgaand aan deze
vergaderingen heeft de RvT vooroverleg buiten aanwezigheid van de rector-be-stuurder.
De bovengenoemde gesprekken en rapportages, zorgen ervoor dat de RvT comforta-bel is met de
rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen alsmede met de
naleving van wettelijke voorschriften.
Belangrijkste resultaten bereikt door de RvT zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Verdere implementatie van het gewijzigde governance model, inclusief vaststellen van
diverse governance documenten (o.a. Intern Toezicht kader, ITK)
Verfijning van de toezicht-kalender van een jaarkalender
Selectie en aanstellen nieuwe accountant
Opstarten werving nieuwe RvT leden
Evaluatie eigen werkzaamheden, terugblik 1e jaar RvT
Werkbaar maken RvT op afstand a.g.v. corona
Invoering periodieke evaluatie Rector-Bestuurder

Uitoefening taken
In 2020 is de Raad zesmaal bijeengekomen en heeft zij haar toezichts-, advies- en
werkgeverstaak toegepast op onder meer de volgende onderwerpen en/of besluiten, met daarbij
formele goedkeuring van de met een (*) gemarkeerde documenten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaarverslag*, Jaarrekening* en Accountantsverslag 2019*
Monitoring schoolactiviteiten op basis van jaarkalender
Analyse onderwijs- en examenresultaten
Diverse rapportages
Meerjaren onderhoudsplan * en verbouwing binnen de school
Besluit benoeming accountant *
Formatieplan *
Risicomanagement en veiligheid *
Kwaliteit van onderwijs
Strategisch meerjarenplan (schoolplan) *
Begroting 2020 *

Daarnaast heeft de RvT als werkgever van de rector-bestuurder een periodieke evaluatiecyclus
ingevoerd, inclusief een planningsgesprek, tussentijdse en eindejaar valuatie met de RectorBestuurder. Aangezien de Rector-Bestuurder de enige Bestuurder is, behelst dit ook de evaluatie
van het uitvoerend bestuur. Aspecten waar de RvT de Rector-Bestuurder op heeft geëvalueerd
zijn onder meer continuïteit van de school, kwaliteit onderwijs, identiteit, governance model RvT
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/ Rector-Bestuurder, kwaliteit afdelingsleiders, en MOP. Ook is een uitgevoerde 360 graden
evaluatie meegewogen. De RvT is positief over het functioneren van de Rector-Bestuurder.
Functioneren raad van toezicht
De jaarlijkse zelfevaluatie van de raad heeft dit jaar plaatsgevonden aan de hand van de volgende
invalshoeken:
•
•
•
•

Het functioneren van de RvT als raad;
De relatie van de RvT tot het CvB;
Het strategisch beleid van de Stichting;
De resultaten en prestaties van de RvT; de juridische structuur van de stichting.

Aan de hand van een vragenlijst waarin de volgende thema’s aan de orde kwamen
(beleidsontwikkeling, rol- een taakverdeling, onafhankelijke opstelling, randvoorwaarden, kennis
en ervaring, sociale kenmerken leden RvT) hebben we het eigen functioneren geëvalueerd.
Dit heeft geleid tot een verdere herijking en aanscherping van de werkwijzen en doelstellingen
van de raad.
Samenstelling van de RvT in 2020
Lid
Hans Koster

Rol
Voorzitter
(remuneratiecom
missie)

Clemens
Berendsen
Annemarie
Mulder

Lid
(auditcommissie)
Lid
(remuneratiecom
missie)
Lid
(onderwijscommis
siecommissie)
Lid
(auditcommissie)
+
Lid namens MR

Lisa Kramer

Ramon van
den Dungen

Functies
• Senior Audit Manager bij
ABNAMRO (bezoldigde functie)
• Voorzitter Kennisgroep Betalingsverkeer
NOREA (onbezoldigde nevenfunctie)
•
•

Directeur Haagse Hogeschool (bezoldigde
functie)
General manager Site Facilities, Tata Steel
Europe (bezoldigde functie)

•

Pabo-docent op de Hogeschool Inholland
(bezoldigde functie)

•

Managing Director Energy, ING (bezoldigde
functie)

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt heeft de heer Berendsen, naast zijn lidmaatschap van de RvT,
een bestuursfunctie bij een andere onderwijsinstelling, de Haagse Hogeschool. Aangezien het
hier een (post-) hbo-instelling betreft, terwijl het Mendelcollege een voortgezet
onderwijsinstelling is, en beide scholen ook qua geografisch gebied geen overlap hebben is de
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RvT comfortabel dat de heer Berendsen zijn functie als RvT lid volkomen onafhankelijk
uitvoert.
Rooster van Aftreden
Naam

Startdatum

Eind 1e
periode

Eind 2e
periode

Eind 3e

Eind 8 jaars-

periode (cf.
nieuwe

periode (cf.
VO Raad)

Statuten *)
Hans Koster

2012

2015

2018

2021

2020

Lisa Kramer

2013

2016

2019

2022

2021

Annemarie Mulder

2017

2020

2023

2026

2025

Clemens Berendsen

2017

2020

2023

2026

2025

Ramon van den
Dungen

2019

2022

2025

2028

2027

* In de statuten is als maximale zittingstermijn voor toezichthouders drie termijnen van drie jaar
opgenomen. De VO Raad heeft in 2019 de Code Goed Onderwijsbestuur aangepast. Het
verplicht toe te passen rooster van af- en aantreden van de toezichthouder is door de VO Raad
gesteld op een maximale termijn van acht jaar (twee termijnen van vier jaar). Omdat 2 leden van
de RvT einde schooljaar 2019-2020 zijn afgetreden zal de voorzitter, de heer Koster nog een
schooljaar (2020-2021) aanblijven, hoewel zijn termijn in 2020 afloopt.
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B.

BESTUURSVERSLAG 2021

1. Inleiding
Voor u liggen de jaarstukken van 2021 van de Stichting Interconfessioneel (RK/PC) Voortgezet
Onderwijs Gregor Mendel. De jaarstukken zijn verdeeld in (A) een verslag van de raad van
toezicht, (B) het bestuursverslag en (C) de jaarrekening. Het jaar 2021 is een bijzonder jaar geweest
voor het Mendelcollege; voor het hele onderwijs in Nederland! Voor het eerst sinds 1945 is er
geen CE afgenomen. Omdat het onderwijs half maart stilviel is door OC&W besloten om het SE
te laten gelden als landelijk examen. Daarnaast is er een enorme inspanning geleverd om van fysiek
onderwijs over te schakelen naar online onderwijs. Docenten, schoolorganisaties en vooral
leerlingen (en ouders!) zijn het grootste van het schooljaar 2020-2021 enorm op de proef gesteld.
Voor het schooljaar 2021-2022 hopen we dat het onderwijs zoveel mogelijk zijn oude,
vertrouwede ritme kan oppakken.
Wat blijft hangen is de krachtige wendbaarheid en weerbaarheid van alle partijen om er het beste
van te maken. Als rector-bestuurder mag ik wel zeggen dat ik meer dan trots ben op iedereen die
hieraan heeft bijgedragen. Wat voor mij overeind blijft is hetzelfde is de energie, het elan en de
kracht van het Mendelcollege.

Jan-Mattijs Heinemeijer
Rector-bestuurder
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2. Visie op Leidinggeven
Leidend voor de besturingsfilosofie binnen het Mendelcollege is de visie op leidinggeven. Het
managementstatuut geeft het wat en wie aan; de visie op leidinggeven bepaalt daarnaast het hoe.
De visie op leidinggeven is gebaseerd op 3 pijlers:
•

Gelijkwaardigheid.

Het vertrekpunt van gelijkwaardigheid is de erkenning van elkaars rol en de waardering voor ieders
professionele inbreng.
•

Transparantie.

De basis van dit principe gaat verder dan ‘samen door een deur kunnen’. Het is een wijze van
samenwerken die de gehele schoolleiding als team veronderstelt; elkaar opzoeken, informeren,
met elkaar sparren en elkaars afhankelijkheid als meerwaarde accepteren, zijn de kenmerken van
dit principe. Samen zijn wij verantwoordelijk voor onze stichting: wij zijn trots op elkaar.
•

De wil om te leren.

De wil om te leren en te veranderen is een vanzelfsprekendheid in onze organisatie. De mate van
willen leren wordt o.a. zichtbaar in de mate van het organiseren van eigen feedback en de
presentatie van eigen resultaten (verantwoording). Zoeken naar verbetering (verandering) van de
kwaliteit van ons werk is de focus en het vertrouwen in de professionaliteit is de basis van onze
organisatie. De eigen rol willen invullen veronderstelt dat leidinggevenden nooit zijn of haar
invloedsfeer (speelveld) verlaat. Je bent eigenaar van je deskundige inbreng en in je handelen
voorbeeld voor anderen.

3. Visie en besturing

a.

Missie en visie

Het Mendelcollege heeft als doelstelling het bevorderen en in stand houden van voortgezet
onderwijs op interconfessionele grondslag in de regio Haarlem.
De school heeft een onderwijsaanbod dat zich richt op de vorming van de gehele mens. Zij
streeft goed onderwijs na, zodat kennis en vaardigheden de leerlingen helpen verantwoordelijk te
zijn voor zichzelf en de wereld om zich heen; om van mens tot medemens te worden. Van mens
tot medemens gaat over oprechte interesse in elkaar. De betrokken en deskundige docenten
begeleiden hierin.
b.
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Good governance
In aug. 2019 is het bestuursmodel over gegaan naar een College van Bestuur (rector-bestuurder)
en een RvT. Samen met Verus zijn er gesprekken geweest in aug en sept 2019 om de nieuwe
rollen te duiden en op te pakken. Daarmee is er ook een geactualiseerd managementstatuut
vormgegeven.
De RvT houdt o.a. toezicht op basis van diverse managementgegevens, en een risicoinventarisatie. In principe gaat het daarbij om het bewaken van de kwaliteit, identiteit en
continuïteit. Naast de informatie die het college van bestuur (rector-bestuurder) aanlevert heeft
de RvT een schema opgesteld om voeling te houden met verschillende geledingen in de school.
In dit kader wordt jaarlijks gesproken met:
•
•
•
•
•
•

Een delegatie van docenten
Een delegatie van onderwijsondersteunend personeel;
Een delegatie van de leerlingenraad;
De afdelingsleiders;
De directie;
De MR.

Daarnaast zijn er natuurlijke contactmomenten tijdens de bijzondere bijeenkomsten op school.
Het contact met de ouders loopt via de oudergeleding in de MR.
Vermelding code goed bestuur die gehanteerd wordt. De rector-bestuurder en de RvT hanteren
de code goed bestuur van de VO-raad 2019. Waarbij verantwoordelijkheid, professionaliteit,
integriteit en openheid leidende principes zijn. En worden de ´pas-toe´ bepalingen uitgevoerd.
Vermelding van de afwijking van deze code. Er wordt niet afgeweken van de code goed bestuur
VO 2019.
Reguliere vergaderingen
Het bestuur heeft 6 formele reguliere vergaderingen gehouden in 2020. Deze zijn steeds
begonnen met een vergadering van alleen de toezichthouders. Daarna wordt vergaderd in
aanwezigheid van de rector-bestuurder.
De vergaderthema’s in 2020 kregen inhoud aan de hand van de continuïteits-paragraaf:
•
•
•
•
•
•
•
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•

Identiteit

Organisatie van de Schoolleiding.
Het Mendelcollege wordt aangestuurd door een schoolleiding van 10 mensen. De directie bestaat
uit drie mensen, twee conrectoren met portefeuilles en een rector-bestuurder. Daarnaast zijn er 7
afdelingsleiders: drie voor het vwo, twee voor het havo en twee voor de mavo. De secties zijn
sterke, autonome eenheden in de school. Het centrale overlegorgaan is de onderwijsmiddag. Hier
komen secties en afdelingen bij elkaar. De kracht van het Mendelcollege zit in deze matrix. De
schoolleiding stuurt zowel op secties, op afdelingen als op het individu (zie ook professioneel
statuut).

c. Organogram “De boot”.

d.

RvT

In 2019 is er door de RvT en de rector-bestuurder veel energie gestoken in het opzetten van een
stabiele en werkbare samenwerking. Als eerste is er een ITK en een BTK opgesteld. Dat is gedaan
met ondersteuning van Verus. Daarnaast zijn de documenten die noodzakelijk zijn voor de ¨pastoebepalingen¨ vanuit de VO-raad opgesteld. Dit alles geeft richting aan het handelen waarbij de code
goed bestuur de leidraad is. Voor de RvT en de rector-bestuurder gaat het over
verantwoordelijkheid, professionaliteit, integriteit en openheid.
e.

MR

De MR heeft een bijzondere constructieve houding. Ze onderschrijven dat medezeggenschap,
zeggenschap volgt. De PMR heeft een proactieve houding en praat in een vroegtijdig stadium mee
m.b.t. beleidszaken. De leerlingenraad is actief en spreek minimaal 1x in de zes weken met de
rector-bestuurder. Tenslotte zoekt de oudergeleding van de MR constant naar grotere
betrokkenheid van ouders in wisselende samenstelling.
f. Overige verplichte thema´s
Prestatiebox
o Uitdagend onderwijs voor elke leerling:
Het Mendelcollege kent heterogene brugklassen met in 2020 ook de mogelijkheid om
vanuit havo-vwo brugklas door te stromen naar 2 gymnasium door extra lessen aan te
bieden aan leerlingen die daarvoor in aanmerking (willen) komen.
Al jaren biedt de school TTO-onderwijs op het vwo aan. Sinds 2016 wordt ook TTO –
havo aangeboden. In 2020 gestart met het programma Business English in 4 havo.
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Leerlingen in reguliere stroom worden in havo en vwo voorbereid op Cambridge
examens Engels.
In 2020 gestart met voorbereidingen om Topsporttalentschool te worden. In november
aspirant lidmaatschap.
o Eigentijdse voorzieningen
Verder invoer van Chromebook bij leerlingen en personeel en daaraan gekoppeld
scholing voor docenten. Verder investeringen in ICT-voorzieningen. Op diverse in school
zijn werkplekken voor leerlingen gecreëerd om samenwerkend leren te versterken.
o Partnerschap in regio
Lid van Rosa, Werkkring, eenpitteroverleg in regio.
o Scholen als lerend organisatie
Mendelcollege is lid van Rosa en begeleidt als gecertificeerde opleidingsschool jaarlijks
studenten van aangesloten lerarenopleidingen. Het volgen van een opleiding voor tweede
bevoegdheid wordt gestimuleerd. Voor startende docenten is er een driejarig
inductietraject. Vanaf augustus 2020 doet het Mendelcollege mee met Trainees in het
onderwijs.
o Scholing van personeel sluit aan bij de strategische doelstelling van de school. Er is
ingezet op meer eigenaarschap bij docenten bij hun ontwikkeling. In de jaargesprekken
wordt hierbij stilgestaan. Er is ruimte om met en van elkaar te leren.
o Kwaliteitszorg
We volgen op gestructureerde wijze de onderwijsresultaten en delen deze op Scholen op
de Kaart. Ieder jaar worden er tevredenheidsonderzoeken afgenomen bij ouders en
leerlingen. Ook de In-door-en uitstroomgegevens, met speciale aandacht voor de
opstroom vanuit de heterogene brugklassen worden gemonitord. De examenresultaten
worden in oktober besproken met de secties. De IDU ligt als jaren boven de norm van de
inspectie en ook de examenresultaten liggen de laatste jaren voor alle afdelingen boven
het landelijk gemiddelde.
Juridische structuur
•

Op 18-6-2019 heeft er een staturenwijziging plaatsgevonden. Het betreft de
Stichting Interconfessioneel (RK/PC) Voortgezet Onderwijs Gregor Mendel.
Gevestigd in Haarlem (postcode 2024 BT). KvK nummer 41224031.
Bestuursnummer: 85425. Brinnummer: 07FH.

Zaken met politieke of maatschappelijk impact
•
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In 2020 speelde twee belangrijke maatschappelijk thema´s die ook hun weerslag
hadden op het onderwijs. Het lerarentekort: een thema wat al langer speelt en
waarin we proactief willen opereren. Dat betekent dat we aan de ene kant een
goede werkgever willen zijn en aan de andere kant onze inspanningen als
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onderwijs. Coroana: Corona heeft een enorme impact op het onderwijs gehad. In
het welzijn van personeel, zowel fysiek als psychisch. En op dat van leerlingen,
zowel fysiek als psychisch. Daar is vanaf maart 2020 vrijwel alle energie naar toe
gegaan. Sterker, medio 2021 is dat nog steeds zo.
Informatie over maatschappelijk aspecten van het ´ondernemen´.
•

Op dit vlak zijn in 2020 geen stappen gezet. De focus lag volledig bij het
´overeind houden van de school´ in coronatijd.

Namen van bestuurders, directieleden en toezichthouders en hun betaalde en onbetaalde
(neven)functies.
•

De Rector-bestuurder heeft één betaalde (neven) functie: technisch
directeur/trainer van de hockeyclub HBS. Voor de RvT leden verwijs ik naar Deel
A van de jaarstukken.

Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar m.b.t. internationalisering.
•

Door Corona zijn alle internationaliseringsprojecten vanaf maart opgeschort.

Verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van internationalisering.
•

De Erasmus + projecten worden voortgezet, tevens zijn er initiatieven om voor
individuele leerlingen een langdurige stage vormgeven en verder zetten we
uiteraard in op hieraan gerelateerde scholing van personeel.

4. Kwaliteitsbeleid
Het schoolplan 2020-2024 bouwt verder op het vorige schoolplan. De missie en visie zijn
richtinggevend en de beleidsvoornemens voor de komende periode zijn benoemd. Een belangrijke
doelstelling, neergelegd in zowel de visie als in specifieke beleidsvoornemens, is het continu
streven naar kwaliteit.
Onder kwaliteit verstaat het Mendelcollege het op systematische wijze en continu nagaan of
waargemaakt is wat in plannen en beleidsvoornemens vastgelegd is. Kwaliteitszorg is het middel
om dit proces te sturen. Kwaliteitszorg, vertaald in beleid, kan helpen te achterhalen waarom een
gesteld doel niet is behaald door een scala van middelen in te zetten bij de determinatie van het
probleem.

Kwaliteit van onderwijs is relevant voor het Mendelcollege zelf, maar ook voor externe partijen
zoals ouders, leerlingen, basisscholen, vervolgonderwijs en de overheid (Inspectie voor
Onderwijs). De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken (van alle scholen) zijn zichtbaar op
de website Scholen op de Kaart.
Opzet
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Als basis van elke activiteit op het gebied van kwaliteitszorg hanteren we de PDCA-cirkel. Kortom
we werken cyclisch. We plannen, gaan aan de slag, we monitoren en stellen bij waar nodig.
Het doorlopen van het volledige kwaliteitstraject, inclusief de toetsing door derden, duurt steeds
vier jaar. In die periode dient de PDCA-cirkel op alle beleidsterreinen doorlopen te zijn. In de
praktijk zullen op tal van gebieden de activiteiten met een hogere frequentie plaatsvinden.
Het toetsingskader VO opgesteld door de Inspectie van Onderwijs, staat aan de basis van de
activiteiten met betrekking tot kwaliteitszorg. De activiteiten kennen een verschillende frequentie.
In de jaarplannen voeren we de acties uit zoals benoemd in onderstaand schema: we liggen hierbij
op koers.

Activiteiten
matrix
kwaliteitszorg
Domein

Visie en beleid

Kwaliteitszorg
Opbrengsten

Kwaliteitszorg
Schoolklimaat
en veiligheid
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Periode
2018-2022
Activiteiten

Wie

Opstellen
schoolplan

Rectorbestuurder

Tussentijdse
evaluatie
schoolplan
Resulterend in
opbrengstenver
slag en
activiteitenplan
IDU-gegevens

Rectorbestuurder

Analyse
examenresultat
en,
sectiegesprekk
en en opstellen
examennotitie
Analyse
rekentoets

Schoolleiding

Enquête via
Scholen op de
Kaart bij
leerlingen klas
1 en klas 3

Kwaliteitscoör
dinator

Schoolleiding

Rekencoördin
ator

Fr
eq
ue
nti
e
1x
per
4
jaa
r
1x
per
jaa
r

2017-2018

x

x

x

x

1x
per
jaa
r
1x
per
jaa
r

Sept

Sept

Sept

sept

Okt-dec

Okt-dec

Okt-dec

Okt-dec

Sept

Vervallen

Vervallen

Voorjaar

Voorjaar

Voorjaar

1x
per
jaa
r
1x
per
jaa
r

2018-2019

2019-2020

2020-2021

x

Voorjaar
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Kwaliteitszorg
Tevredenheid

Kwaliteitszorg
IPB

Kwaliteitszorg
Zorg

Kwaliteitszorg
HR

Kwaliteitszorg
PR &
aanmelding
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EMOVO
(GGD)
Elektronisch
Monitor en
Voorlichting
bij leerjaar 2 en
leerjaar 4
Enquête via
Scholen op de
Kaart bij
leerlingen klas
1 en klas 3
Enquête via
Scholen op de
Kaart bij
ouders klas 1
en klas 3
Enquête via
Scholen op de
kaart bij
medewerkers
Mendelcollege

1x
per
4
jaa
r

Uitgesteld
naar 2020
(i.v.m.
gelijke
landelijke
afname)

Najaar

KwaliteitsCoördinator

1x
per
jaa
r

Voorjaar

Voorjaar

Voorjaar

Voorjaar

KwaliteitsCoördinator

1x
per
jaa
r

Voorjaar

Voorjaar

Voorjaar

Voorjaar

KwaliteitsCoördinator

1x
per
3
jaa
r

April

Jaargesprekken
OP en OOP:
Instrumenten
(leerling- en
collega
vragenlijst,
lesbezoek)

Schoolleiding

1x
per
jaa
r

Doorlopend

Doorlopend

Doorlopend

Doorlopend

Beoordeling
nieuwe
docenten:
lesbezoek,
functionerings
gesprek,
beoordelingsad
vies
Opstellen en
analyse
zorgbeleid en
bijbehorende
activiteiten
Analyse
onbevoegd en
onderbevoegd

Schoolleiding

Okt-maart

Okt-maart

Okt-maart

Okt-maart

Analyse
aanmeldingen
en
marktaandeel

PR & SchoolLeiding

April

Zorgcoördinator

1x
per
jaa
r

September

September

September

September

P&O

1x
per
jaa
r
1x
per
jaa
r

Januari

Januari

Januari

Januari

April

April

April

April
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5. Onderwijsresultaten en benchmark
Mavo: slaagpercentage 2017 t/m 2020
Schooljaar Aantal lln MC MC

2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

98
82
66
78

Landelijk Percentiel Gemiddeld
CE
Mendel
91% 93%
32
6.52
95% 93%
60
6.58
96 % 93%
62
6,54
100% xx
xx
xx

Regionale Benchmark 2017, 2018 , 2019 en 2020
2016-2017 Gem 2017-2018 Gem
(aantal ll) CE (aantal ll) CE
Schoter 98,4% (62)
Coornhert 85% (94)
Hartenlust 95% (101)
Rudolf
88%
Steiner

6.3 91% (61)
6.4 87% (83)
6.7 95% (101)
6.3 88%

6,3
6,3
6,4
6,3

2018-2019 Gem 2019-2020
(aantal ll) CE
(aantal ll)

Gem
CE

91% (79)
91% (60)
94% (82)
90%

xx
xx
xx
xx

6.3
6.4
6.6
6.2

xx
xx
xx
xx

Door het ¨Corona-examen¨ heeft het geen zin om een benchmark te laten zien. Vandaar dat voor
de omliggende scholen geen data zijn opgenomen. Wij zijn op 100% uitgekomen omdat we
adequaat en tijdig het SE konden afronden en door de ruime inhaalmogelijkheden leerlingen
extra kansen hebben kunnen bieden.
Havo: slaagpercentage 2017 t/m 2020
Schooljaar Aantal lln MC MC
20162017
20172018
20182019
20192020

18

135

Landelijk Percentiel Gemiddeld
CE Mendel
90 % 897%
65
6.54

149

95% 88%

89

6.57

163

98% 88%

98

6.60

138

100% xx

xx

xx
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Regionale benchmark 2017, 2018, 2019 en 2020
2016-2017
(aantal ll)
Schoter 91% (71)
Kennemer 93% (58)
lyceum
Coornhert 81% (152)
Ichthus 88% (137)
S. Maria 95% (146)

Gem
CE
6.5
6.4

2017-2018
(aantal ll)
98% (47)
86% (72)

Gem
CE
6,6
6,5

6.3
6.4
6.4

79% (181) 6,0
92% (135) 6,4
92% (129) 6,4

2018-2019 GemCE 2019-2020
(aantal ll)
(aantal ll)
88% (77)
6.2
xx
91% (79)
6.4
xx

Gem
CE
xx
xx

82% (130)
91% (114)
91% (158)

xx
xx
xx

6.3
6.4
6.4

xx
xx
xx

Door het ¨Corona-examen¨ heeft het geen zin om een benchmark te laten zien. Vandaar dat voor
de omliggende scholen geen data zijn opgenomen. Wij zijn op 100% uitgekomen omdat we
adequaat en tijdig het SE konden afronden en door de ruime inhaalmogelijkheden leerlingen
extra kansen hebben kunnen bieden.
Vwo: slaagpercentage 2017 t/m 2020
Schooljaar Aantal lln MC MC Landelijk Percentiel Gemiddeld
CE
Mendel
2016-2017 110
95% 91 %
73
6.68
2017-2018 126
96% 92 %
81
6.68
2018-2019 113
95% 91 %
76
6.60
2019-2020 123
99% xx
xx
xx
Regionale Benchmark 2017, 2018, 2019 en 2020
2016-2017
(aantal ll)
94% (31)
90% (78)

Gem 2017-2018
CE (aantal ll)
6.5 88% (14)
6.5 90% (80)

Schoter
Kennemer
Lyceum
Coornhert
94% (87) 6.8
Ichthus
93% (69) 6.8
Sancta Maria 91% (150) 6.3

Gem
CE
6,9
6,5

91% (110) 6,4
93% (82) 6,5
93& (140) 6,4

2018-2019 GemCE 2019-2020
(aantal ll)
(aantal ll)
90% (26) 6.3
xx
93% (87) 6.5
xx
82% (88) 6.4
90% (93) 6.5
92% (132) 6.4

xx
xx
xx

Gem CE
xx
xx
xx
xx
xx

Door het ¨Corona-examen¨ heeft het geen zin om een benchmark te laten zien. Vandaar dat voor
de omliggende scholen geen data zijn opgenomen. Wij zijn op 99% uitgekomen omdat we
adequaat en tijdig het SE konden afronden en door de ruime inhaalmogelijkheden leerlingen
extra kansen hebben kunnen bieden. Uiteindelijk is er één leerling gezakt. Een doorstromer
vanuit de HAVO.
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Conclusies en aandachtspunten
Doelen die we ons de afgelopen jaar gesteld hebben:
1. Toen het duidelijk werd dat er geen regulier CE zou komen hebben alles in het werk
gesteld om iedereen te ondersteunen richting een diploma. Dat was mogelijk omdat we
op koers lagen voor het afronden van het SE en omdat er van overheidswege extra
herkansingen gegeven mochten worden.
2. Uiteindelijk was het resultaat heel mooi: MAVO 100%, HAVO 100% en het VWO
99%.
Doel 1: Slagingspercentage. Door Corona is het doel wat we langjarig formuleren niet relevant.
Mavo: 100 %
Havo: 100 %
Vwo: 99 %
Doel 2: Gemiddeld CE-cijfer. Doel niet relevant I.v.m. geen CE.
Mavo: xxx
Havo: xxx
Vwo: xxx
Doel 3: Afwijking SE-CE. Doel niet relevant I.v.m. geen CE.
Mavo: xxx
Havo: xxx
Vwo: xxx
Doel 4: Tevredenheid onder alle betrokkenen over de kwaliteit van de organisatie.
Behaald: Er hebben zich geen incidenten voorgedaan.
Conclusie
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Over doelstelling één en vier kunnen we wat zeggen. De andere doelstellingen hebben geen data
opgeleverd omdat er geen CE is afgenomen.

6. Verplichte thema’s

a. Strategisch personeelsbeleid.
Personeelsbeleid is een beleidsterrein waarbij wettelijke kaders een grote rol spelen, denk aan: de
CAO, de wet BIO, de Wet beroep leraar, de invoering van de functiemix en de lerarenbeurs. Het
personeelsbeleid zal zich de komende jaren verder ontwikkelen in de richting van het op maat
leidinggeven aan medewerkers in een open organisatie, op een flexibele, motiverende en op de
organisatie afgestemde wijze. De vraag aan de medewerkers zal steeds vaker zijn: ‘Wat heb jij
nodig om je werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Dit ook in het kader van de werkdruk
discussie. Op dat vlak wordt er gesproken over concrete maatregelen om de werkdruk te
verminderen. Dat zijn soms generieke maatregelen en soms hele specifieke. M.n. leeftijd- en
afdelingsafhankelijk.
In 2019 heeft er een heroriëntering plaatsgevonden op ‘the line of sight’ van het Mendelcollege
m.b.t. Strategisch-HRM (S-HRM). Dit paste ook bij het opstellen van het schoolplan 2020-2024.
Relevante ontwikkelingen op het personele vlak worden op de voet gevolgd. Jaarlijks wordt er
een ‘personeelsnotitie’ gemaakt. Hierin kijken we vooruit naar o.a. pensionering, aanstellingen,
functiemix en ziekteverzuim (frequentie en duur). Mocht er aanleiding zijn om over te
gaan tot acties dan zullen die in gang worden gezet.
Kernpunten daarin zijn: wat is de visie op leidinggeven en wat is ons onderwijskundig verhaal:
onze bedoeling. Kortom hoe dragen alle medewerkers; OP en OOP daaraan bij. Dat heeft ook
invulling gekregen bij de benoeming tot LC en LD docent.
Tevens hebben we stil gestaan bij de lijn verantwoordelijken. Ten eerste een herverdeling van
directie portefeuilles (aspecten daarin zijn: affiniteit, kwaliteit en werkdruk balans) en heroriëntatie
op de functie van afdelingsleiding. Waarbij we een onderverdeling hebben gemaakt in
leidinggeven aan personeel (hiërarchisch), onderwijs (functioneel) en organisatie (operationeel).
M.b.t. de docenten hebben we onze schoolopdracht (her)benoemd. Het gaat daarbij om
kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Het gesprek, de focus, is nu hoe dat terugkomt in
lessen. In deze constellatie is het OOP ondersteunend aan de opdracht die leidend is voor
schoolleiding en docenten. Uiteraard komt dit terug in sollicitaties, lesbezoeken en de
gesprekscyclus.
Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar m.b.t. personeel.
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•

De streefcijfers voor de Functiemix (promotiebeleid) hebben we gerealiseerd. We
hebben zelfs een groter aantal docenten beloond met een LC-aanstelling i.v.m. het
willen behouden van goed personeel. Daarnaast zijn we erin geslaagd, om in
samenspraak met de PMR, werkdruk verlichtende maatregelen in te zetten (o.a.
kleinere klassen en taakverlichting)

Gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag.
•

We willen voorkomen dat medewerkers ziek uit dienst gaan. Daarvoor zetten we
in op een actief personeelsbeleid. Interventies die daaraan bijdragen zijn o.a.:
positionering van de direct leidinggevenden, inzet bedrijfsmaatschappelijk werk,
frequent verzuim gesprekken, afstemming met de BA.

b. Passend onderwijs
Het Mendelcollege valt onder het Samenwerkingsverband Zuid Kennemerland. De wijze waarop
er invulling wordt gegeven aan het Passend Onderwijs wordt deels ingegeven door de landelijke
beleidslijnen, deels door de richtlijnen die vanuit het Samenwerkingsverband worden opgesteld
(schoolbesturen onderling) en deels door de school zelf met betrekking tot school- specifieke
kenmerken en behoeftes.
Het passend onderwijs binnen het Mendelcollege vertaalt zich in eerste instantie door de
aanwezigheid van de Trajectvoorziening die vanuit de middelen van het samenwerkingsverband
wordt gefinancierd. Hiertoe zijn drie trajectbegeleiders (OOP) aangesteld met een totaal van 1,2
fte. Deze begeleidingsvariant valt onder de extra zorgondersteuning van de school. De drie
vastgestelde hoofddoelstellingen van deze voorziening zijn:
-

-

-

Het bieden van begeleiding en ondersteuning aan leerlingen met een extra zorg/
ondersteuningsbehoefte met als doel om uitstroom en afstroom van deze leerlingen te
voorkomen.
Het vergroten van de handelingsbekwaamheid van de mentoren/ docententeam met
betrekking tot de leerlingen met een extra zorg/ ondersteuningsbehoefte door consultering
en coaching.
Het inhoud geven aan het partnership met de ouders/ opvoeders/ verzorgers in relatie met
de geboden ondersteuning en afstemming met eventueel betrokken externe partijen.

Naast de Trajectvoorziening maakt de school gebruik van de mogelijkheid om individuele
onderwijsarrangementen aan te vragen bij het Samenwerkingsverband Zuid Kennemerland. Deze
persoonsgebonden budgetten worden ingezet als er onvoldoende mogelijkheden zijn vanuit de
extra zorgondersteuning om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van een leerling (bijv.
aanvullende Remedial Teaching, project “docent op de fiets”, specifieke externe
ondersteuningsmiddelen gericht op de fysieke, cognitieve of sociaal emotionele ontwikkeling
van de leerling). Het betreft hier enkele gevallen per jaar.
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Onder de invulling van het Passend Onderwijs valt ook de mogelijkheid om een leerling gebruik
te laten maken van de zgn. Plus VO voorziening. Dit betreft een school overstijgende
onderwijsvoorziening voor de duur van dertien weken, gefinancierd vanuit het
Samenwerkingsverband Zuid Kennemerland. Dit wordt ingezet als de leerling vastloopt in de
onderwijsomgeving op het Mendelcollege. Hierbij wordt een specifieke onderzoeksvraag
geformuleerd ten aanzien van de gewenste onderwijs en/of ondersteuningsbehoefte.
Uitgangspunt bij een dergelijke plaatsing is dat de leerling terugkeert op de school van herkomst.
Tevens heeft het Mendelcollege gebruik gemaakt van de gelden die vanuit het
Samenwerkingsverband beschikbaar werden gesteld om tot deskundigheidsbevordering in brede
zin te komen, de zgn. investeringsrondes. Vanuit de derde investeringsronde is het
Mendelcollege in het schooljaar 2019/2020 gestart met een project ter ondersteuning van
leerlingen die vanuit een niet Nederlandse taalachtergrond instromen op het Mendelcollege. Met
de aanvraag van dit project was een financiële toekenning vanuit het Samenwerkingsverband van
€15.180 gemoeid. De projectduur betreft twee jaar.
De vierde investeringsronde van het SWV heeft een looptijd van drie jaar (augustus 2020-juli
2023). De ontvangen extra middelen vanuit deze ronde zijn in 2020 ingezet voor uitbreiding van
trajectvoorziening met 0,2 fte, voor extra ondersteuning aan leerlingen met taalachterstand (NT2
voor nieuwkomers als ook voor leerlingen die aantal jaar onderwijs in het buitenland hebben
gevolgd). Daarnaast wordt deel van budget aangewend voor het verder ontwikkelen
samenwerkend leren, vergroten van differentiatiemogelijkheden o.a. door inzet van ICT en
versterken van het pedagogisch klimaat.
Mendelcollege participeert sinds augustus 2019 in de kenniskring Hoogbegaafdheid van het
SWV. Het SWV ondersteunt de inzet van de HB-specialist op het Mendelcollege met 0,1 fte te
schooljaar. Het project loopt door tot en met december 2022.
c. Convenantsmiddelen
Het extra geld voor werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel in het funderend
onderwijs is in schooljaar 2020-2021 in overleg met de PMR ingezet voor extra docentformatie.
Hierdoor konden meer kleinere klassen gevormd worden. Daarnaast is ook meer formatie ingezet
bij het OOP door meer lesinvallers aan te stellen. Docenten zijn hierdoor vrijgesteld van lesinval.
In kader van verkleining lerarentekort is Mendelcollege sinds augustus 2020 partner van
Trainees in het Onderwijs. In schooljaar 2020-21 is een trainee bedrijfseconomie gestart
(Aanstelling is voor twee schooljaren). Ook komende jaren wordt ingezet om meer trainees een
opleidingsplek te bieden.
Het Mendelcollege is een van de opleidingsscholen van ROSA. In schooljaar 2019-2020 hebben
22 studenten een opleidingsplek en in schooljaar 2020-2021 28 studenten en één trainee in het
onderwijs.
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d. Toetsing en examinering
Het eindexamen, en het daarbij behorende diploma, vervult een belangrijke rol in het
Nederlandse onderwijsstelsel. Het schoolexamen vormt naast het centraal examen de helft van
het eindexamen. Het is dus van belang dat er vertrouwen is in de kwaliteit van het
schoolexamen.

In 2020 is gericht aandacht besteed aan de borging van de kwaliteit van de schoolexamen en
verbetering waar nodig. Basis hiervoor is de opbrengst van het inspectiebezoek schoolexamen
(thema-onderzoek Toetsing en afsluiting) in juni 2019.
In schooljaar 2019-2020 is uitvoering gegeven aan een verbetering in de vak-PTA’s, het
Examenreglement en de uitvoering daarvan:
•
•
•

Volledigheid (vermelden domeinen).
Controleerbaarheid (alle toetsen in het PTA opgenomen, dus geen verzamelcijfers
bestaande uit onderliggende deeltoetsen).
Formele werkwijze conform het Examenreglement. Verbeterslag gemaakt in gevallen
waarin er sprake is van onregelmatigheid.

Vooruitlopend op de voor 1 augustus 2021 aangekondigde aanpassingen in het
Eindexamenbesluit is er een examencommissie ingesteld. Deze zal op grond van de
aangekondigde wetswijziging geformaliseerd worden.
In de jaarlijkse sectiegesprekken is aandacht besteed aan het afsluitende karakter van het
schoolexamen. De resultaten van schoolexamen en centraal examen wordt jaarlijks met secties
besproken; waar nodig worden verbeterplannen gemaakt.
e. Corona
Voor personeel, leerlingen en ouders stond de wereld even stil toen op 15 maart 2020 er vanuit
de overheid een schoolsluiting werd afgekondigd. Hoewel het besluit niet uit de lucht kwam
vallen was het een hele operatie om over te schakelen op onlineonderwijs. Er werd veel van
personeel gevraagd: Hoe geef je de lessen online? Is er genoeg capaciteit m.b.t het streamen van
lessen? Hoe zit het met het geluid en de camera? Enz enz. Ook voor leerlingen was het een
shock; van de ene op de andere dag je klasgenoten niet meer zien. Hoe gaat het om een dag
achter een scherm te zitten? Heeft elk kind wel een device? Enz enz. En ook voor ouders was er
opeens een andere werkelijkheid; waar hun kinderen eerst gewoon naar school gingen zaten ze
nu de hele dag thuis.
Gelukkig zijn er ook middelen ter beschikking gesteld om de transitie vorm te geven. Dat is
mooi, alleen werd een wissel op alle partijen getrokken die niet in geld is uit te drukken. DE
wendbaarheid en weerbaarheid van iedereen is nog nooit zo op de proef gesteld.
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De ontvangen subsidie Inhaal-en ondersteuningsprogramma 2020-2021 (IOP-85425-VO) is
ingezet om leerlingen met corona-achterstanden extra te ondersteunen. De middelen zijn gebruikt
voor extra lessen aan bepaalde lesgroepen. Daarnaast hebben individuele leerlingen een
ondersteuningsprogramma op maat gevolgd in de periode augustus 2020-juni 2021. In totaal 125
leerlingen hebben deelgenomen aan het ondersteuningsprogramma. Het percentage deelnemers
aan het inhaal-en ondersteuningsprogramma ten opzichte van de prognose is 114%.

f. Overige verplichte thema
Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar m.b.t. personeel.
•

De streefcijfers voor de Functiemix (promotiebeleid) hebben we gerealiseerd. We
hebben zelfs een groter aantal docenten beloond met een LC-aanstelling i.v.m. het
willen behouden van goed personeel. Daarnaast zijn we erin geslaagd, om in
samenspraak met de PMR, werkdruk verlichtende maatregelen in te zetten (o.a.
kleinere klassen en taakverlichting).

Gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag.
•

We willen voorkomen dat medewerkers ziek uit dienst gaan. Daarvoor zetten we
in op een actief personeelsbeleid. Interventies die daaraan bijdragen zijn o.a.:
positionering van de direct leidinggevenden, inzet bedrijfsmaatschappelijk werk,
frequent verzuim gesprekken, afstemming met de BA.

Toelichting op de ontwikkelingen van de balansposten.
•

•

•

•

De materiële vaste activa zijn in het boekjaar toegenomen als gevolg van met
name investeringen in ICT-gerelateerde zaken (ook vanwege corona). Daarnaast
is geïnvesteerd in inrichting van het gebouw (zie verder onder investeringen).
De vorderingen zijn afgenomen, doordat er minder vooruitbetaalde kosten zijn.
Hetzelfde beeld is te zien onder de kortlopende schulden. Daar zijn meer dan
afgelopen jaar de verplichtingen vóór jaareinde voldaan
Grootste wijziging is te vinden onder de voorzieningen waar de uitgaven voor
groot onderhoud de dotatie overstijgen. Ook zijn de personele voorzieningen
hoger geworden (jubileumvoorzieningen en duurzame inzetbaarheid).
De liquide middelen zijn per saldo 2% afgenomen (zie verder onder kasstroom).

Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar en de verwachte
toekomstige investeringen.
•
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Er is vooral geïnvesteerd in het gebouw. Er is veel achterstallig onderhoud en de
school moet een meer eigentijdse ´kleur, look´ krijgen. Het gaat daarbij vooral
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•

om de lokalen en openbare ruimten, (studietuin en studiezaal). Daarnaast zijn er
investeringen geweest m.b.t. digitalisering. Hier valt te denken aan smartboards in
alle lokalen, Chromebook voor personeelsleden en een device voor leerlingen om
meer tijd en plaats onafhankelijk te kunnen werken. Deze activiteiten zullen de
komende jaren worden gecontinueerd.
Daarnaast is een belangrijk thema: Luchtkwaliteit. In 2020 is er uitgebreid
onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit van de lokalen. Daar is een plan uit voort
gekomen om dat te verbeteren. Dat is ene complexe en kostbare operatie.
Momenteel ligt het voorstel ter beoordeling bij SUVIS. Voor de realisatie zal een
deel van de reserve worden ingezet.

Toelichting op kasstromen en financieringen.
•

De liquide middelen zijn per saldo 2% afgenomen en staan op ruim € 6,3 miljoen.
Wat betreft financiering heeft het Mendelcollege geen externe
financieringsbehoefte. De liquide middelen zijn ruimschoots voldoende om aan
alle verplichtingen op korte termijn te voldoen. De solvabiliteitspositie is
eveneens ruimschoots voldoende om aan alle verplichtingen voor de lange termijn
te voldoen. Belangrijkste kasstromen in het boekjaar zijn (naast de reguliere
exploitatie waarin Rijksvergoedingen en personele en materiële kosten de
geldstromen beheersen) de uitgaven ten behoeve van het gebouw geweest. Deze
uitgaven worden vanuit de meerjarenbegroting geïnitieerd en zijn op onderdelen
dringend nodig. Ook in verband met de COVID-19 situatie is er aanvullend
geïnvesteerd in ICT (digitalisering).

Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen.
•

Door corona is er duidelijk even pas op de plaats gemaakt m.b.t. alle doelen uit
het schoolplan. Waar weldegelijk stappen zijn gezet is in de vaardigheden van
online lesgeven en online communiceren. Denk daarbij ook aan toetsing en aan
tijd en plaats onafhankelijk kunnen werken. Waar wel voortgang is geboekt is in
de bewustwording van de speerpunten van het schoolplan. Door het vele
onlineonderwijs is het gesprek gevoerd over wat ´goed onderwijs´ nu eigenlijk is:
dat moet bestaan uit kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. De
kernbegrippen uit het schoolplan: wendbaar en weerbaar, hebben weleens waar
een andere lading gekregen, maar zijn wel degelijk geïnternaliseerd.

Onderwijskundige en onderwijs programmatische zaken.
•

TTO en TTS. Chromebooks in 1e en 2e klas.

Informatie over toegankelijkheid en het toelatingsbeleid.
•
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Alle leerlingen met juist advies zijn aangenomen. Dit alles in samenwerking met
de besturen in Kennemerland. De ruimte was ongeveer 320, de aanmelding 330.
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Toelichting inzake de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.
•

Slechts de gebruikelijke kwaliteitsonderzoeken conform de kwaliteitsaganda.

Toelichting op de belangrijke ontwikkelingen in het afgelopen jaar m.b.t. duurzaamheid.
•
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Doordat alle medewerkers een eigen chromebook hebben zijn de
printaantallen/kosten sterk gereduceerd.
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7. Continuïteitsparagraaf
Risicobeheersing
Jaarlijks wordt een inventarisatie en beoordeling van de risico’s van de school gemaakt en
besproken. De belangrijkste risicogebieden worden tenminste eenmaal per jaar met de Raad van
Toezicht besproken. Momenteel worden als specifieke thema’s gezien:
•
•
•
•
•
•
•
•

Leerlingaantallen
Onderwijsresultaten
Personeel
Fysieke en sociale veiligheid
Financiële situatie
Huisvesting
ICT
Identiteit

Verder: klachtenregeling, externe vertrouwenspersoon en horizontale verantwoording.
Demografisch worden er geen grote veranderingen verwacht. De tweetalige opleidingen betrekken
leerlingen uit een breder wervingsgebied. Inzet blijft een aantrekkelijke school te zijn die
voldoende wervingskracht heeft zodat het aantal leerlingen min of meer op hetzelfde niveau blijft.
Daarvoor is er PR & Communicatie werkgroep die frequent bij elkaar komt (o.a. opendagen en
benaderen van de PO-scholen zijn belangrijke onderdelen). Tevens zoeken we frequent de social
media om wat er op school speelt voor het voetlicht te brengen. Tenslotte worden de resultaten
van tevredenheid enquêtes van ouders en leerlingen gevolgd en waar nodig actie opgezet.
Belangrijke kengetallen worden gevolgd waaronder examenresultaten en overgangscijfers om de
onderwijskwaliteit te monitoren. Elk jaar is er een notitie ‘onderwijsresultaten’, waar nodig wordt
naar aanleiding van de onderwijsresultaten met een actieplan gewerkt. De onderwijsresultaten
worden ook gedeeld met secties en waar nodig aanpassingen gemaakt in de programma´s. Dit
kwaliteitsdenken zit verankerd in de school en zal ook weer zijn opgenomen in het schoolplan
2020-2024.
Goed onderwijs, wordt mogelijk gemaakt door goed personeel. Elk jaar is er een
‘personeelsnotitie’, aan de hand van deze periodieke rapportage en kengetallen wordt de
ontwikkeling van de samenstelling van het personeel gevolgd. Gemonitord wordt dat de
begeleiding van het personeel op een adequate wijze plaats vindt. In het verslagjaar is geen sprake
geweest van langdurig onvervulde vacatures. Wel is in een enkel geval sprake van onder
bevoegdheid veelal door mensen die nog studeren voor de vereiste bevoegdheid. Alle
leidinggevenden hebben een belangrijke rol in het ontwikkelen en zicht hebben op het personeel.
Dit geven we vorm in onze gesprekscyclus. Tenslotte dragen onze activiteiten als opleidingsschool
(ROSA) bij aan het ontwikkelen van personeel en het adequaat handelen bij vacatures.
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De huisvesting dient veilig, adequaat, stimulerend en wervend te zijn. Jaarlijks wordt hierop
gestuurd in het kader van het meerjaren-onderhoudsplan (MJOP). In 2019 is er gestart met de
verbouwing/renovatie van een deel van de school. Met een bedrijf (Inside-Options) is er een plan
gemaakt (samen met personeel en leerlingen) om de komende vier jaar alle gebouwen (jaren 50
gebouw, jaren 70, jaren 90 en 2000) aan te pakken. Dit alles vanuit één visie: waarbij het gaat over
kleurgebruik, uitstraling en beleving. In 2020 is er heel veel gebeurd; o.a. studiezaal, studietuin,
2e verdieping. De onderwijsomgeving, de lokalen en gangen moeten fris, uitdagend en uitnodigend
zijn voor personeel en leerlingen. De komende jaren zullen we opnieuw meerdere delen van de
school aanpakken.
De financiële situatie en de doelmatige inzet van de middelen is op orde. Dit is de afgelopen jaren
uitvoerig besproken en opgezet. Er is een adequate afstemming tussen het handelen in de directie
en afstemming met de controller. Onderliggend bestaat er een passende verdeling in OP- en OOPpercentages van de begroting. Daarnaast is er zicht op inzet van (incidentele) subsidies door een
frequent, wekelijks, overleg tussen conrector en rector-bestuurder.
Doordat het resultaat in 2019 fors hoger is uitgevallen dan begroot, ontstaat er ruimte voor extra
investeringen in het onderwijs. Wensen (die passen binnen de eis van doelmatigheid) voor het
oplossen van knelpunten en problemen die voorheen minder aandacht konden krijgen vanwege de
budgettaire beperkingen, kunnen nu in een sneller tempo worden opgepakt. De prioriteiten van de
betreffende knelpunten zullen in de besluitvorming hieromtrent worden meegewogen.
Deze beslissingen zullen ingebed worden in de eerstvolgende op te stellen meerjarenbegroting
(najaar 2020), waarin als leidraad zal gelden dat de vermogenspositie van de school en het
beschikbare werkkapitaal een voldoende waarborg blijven geven voor de toekomst.
Aan de hand van de ontwikkeling van kengetallen, klachtenrapportages en rapportering van
incidenten wordt jaarlijks gemonitord of de school een veilige en sociale plek is voor de
leerlingen. Het gaat hier zowel over fysieke als sociale veiligheid. Ook de enquêteresultaten
worden benut om de veiligheid te bewaken. Er zijn geen opvallende gebeurtenissen of
afwijkingen geconstateerd en de veiligheid komt positief uit de resultaten.
Op ICT-gebied vindt er nu en in de komende jaren een verbreding en verdieping plaats. In 2019
hebben de eerste klassen een chromebook gekregen. In 2020 zullen de 1e en 2e klassen een
chromebook hebben. Daarna zal het de komende jaren verder de school in groeien. Ook het
aantal accespoints zal navenant toenemen. Daarnaast is scholing en vaardigheid van docenten
een jaarlijks terugkerend thema. Er is een werkgroep ICT in het leven geroepen (schoolleiding,
hoofd ICT en docenten) om hier inhoud en richting aan te geven.
De discussie m.b.t. de identiteit van het Mendelcollege gaat hand in hand met de discussie over
onze brede opdracht. We staan voor kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Deze drie
aspecten krijgen vorm in een interconfessionele setting. Daarbij is iedereen welkom en hebben we
oog voor de ander. Kortom ‘ik ben oké en jij bent oké’!
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Bijzondere aandacht kreeg de invoering van de wet AVG. Daar is door directie, ICT, HRM en het
secretariaat met ondersteuning van ICT/Recht veel werk in gestoken. Momenteel voldoen we aan
de wet. Er blijft een zes-wekelijks overleg tussen onze FG, directie en hoofden van dienst.
Klachtenregeling
Het Mendelcollege heeft een klachtenregeling. In het verslagjaar 2020 zijn er geen klachten
ingediend. De klachtenprocedure is op de website van de school opgenomen en voor ouders
benaderbaar via intranet.
Vertrouwenspersoon
In het jaar 2020 is er 0x door ouders van leerlingen een beroep gedaan op de externe
vertrouwenspersoon. In 2020 is er door vijf leerlingen en door drie ouders contact gezocht met
de interne vertrouwenspersonen. In alle acht gevallen is de oplossing naar tevredenheid voor alle
betrokkenen geweest. Nieuw in 2020 was dat er door drie personeelsleden contact is gezocht met
de interne vertrouwenspersoon. Daarvan is er één zaak die nog loopt en een vervolg krijgt in het
volgende schooljaar. In totaal was het aantal meldingen iets lager dan in 2019. Daarbij moet wel
opgemerkt dat corona wellicht een vertekend beeld heeft opgeleverd.
Horizontale verantwoording
In 2019 is de verantwoording via Vensters voor Verantwoording verder ingericht.
De school geeft via de Vensters inzicht in:
•
•
•
•

de algemene gegevens van de school;
de resultaten, slaagpercentages, examencijfers, doorstroom- en uitstroomgegevens;
het onderwijsbeleid middels het schoolplan en het zorgplan;
de kwaliteit middels tevredenheid van ouders en leerlingen, het schoolklimaat en de
veiligheid;
• de bedrijfsvoering: gegevens over de financiën van de school, de schoolkosten, personeel,
scholing, formatie.

8. Toekomstige Ontwikkelingen
Het Mendelcollege is een sterk merk. Dat is van groot belang voor leerlingen, personeel en
ouders. Die kracht willen we behouden en waar mogelijk nog versterker. Daarnaast is het ook
van belang om in te spelen op ontwikkelingen in de maatschappij en daar de juiste keuzes in te
maken. Denk daarbij o.a. aan personeelstekorten, de werkdruk discussie en eigentijdsonderwijs
(persoonsontwikkeling en digitalisering).
Het is het eerste jaar van het nieuwe schoolplan 2020-2024. De kern daarvan is continuering van
de kracht van de school (uitstekende prestatie en persoonlijke relatie). Daarnaast staat de
doorontwikkeling van onze TTO-afdeling centraal, het aanvragen en opzetten van de TTS-status
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en de persoonsvorming van de leerlingen (de leerling in actie). Vanzelfsprekend spelen ICTontwikkelingen, na de coronapandemie (denk o.a. aan onlinelesgeven), een belangrijke plaats in
de ontwikkeling van ons onderwijs. Waarbij we gezamenlijk werken aan wendbare en weerbare
leerlingen én personeel! Bij het schrijven van dit stuk is het duidelijk geworden dat de overheid
heel veel geld vrij gaat maken voor het onderwijs (de Slob-gelden). Deze gelden zullen leidend
zijn in de jaarplannen voor 2021 en verder. Van belang is wel dat de inhoud van de plannen aan
zullen sluiten bij ons schoolplan en de missie/visie van het Mendelcollege.
Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderzoek.
•

Deelname aan het PISA onderzoek m.b.t. leesvaardigheid. Critical Friend
gepersonaliseerd leren.

Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting.
•

Verduurzamen van bestaande gebouwen. Vervolg op het meer eigentijds maken.

Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar en de toekomstige
investeringen.
•

Ventilatie, zonnepanelen. ICT.

Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.
•

Zie boven

Kengetallen: T, T+1, T+2, T+3.
Bruto
fte
OP
OOP
SL

2020

2021

2022

2023

102
26,5
9,5

104
26,7
9,0

103
26,7
9,6

103
26,7
9,6

Aantal
LL

2020

2021

2022

2023

1784

1825

1800

1800

•
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De verwachte toename van leerlingen in 2021 hangt samen met de goede naam
van de school en het feit dat er in de hele regio meer brugklasleerlingen zijn in
202. De goede aanmelding leidt tot een groei van aantal leerlingen. De capaciteit
van het gebouw maakt een verdere groei in aantal leerlingen niet
mogelijk/wenselijk. De verwachting is dat we de komende jaren stabiel blijven in
leerlingaantallen. De groei in formatie van personeel hangt samen met de groei in
leerlingaantal. De schoolleiding en het OOP zullen de komende jaren op het
huidig niveau blijven qua formatie. Wel is er een andere verdeling in formatie
over directie en afdelingsleiding (minder directie en meer afdelingsleiding).
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Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het boekjaar en de verwachte
toekomstige investeringen.
•

•

Er is vooral geïnvesteerd in het gebouw. Er is veel achterstallig onderhoud en de
school moet een meer eigentijdse ´kleur, look´ krijgen. Het gaat daarbij vooral
om de lokalen en openbare ruimten, (studietuin en studiezaal). Daarnaast zijn er
investeringen geweest m.b.t. digitalisering. Hier valt te denken aan smartboards in
alle lokalen, Chromebook voor personeelsleden en een device voor leerlingen om
meer tijd en plaats onafhankelijk te kunnen werken. Deze activiteiten zullen de
komende jaren worden gecontinueerd.
Daarnaast is een belangrijk thema: Luchtkwaliteit. In 2020 is er uitgebreid
onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit van de lokalen. Daar is een plan uit voort
gekomen om dat te verbeteren. Dat is ene complexe en kostbare operatie.
Momenteel ligt het voorstel ter beoordeling bij SUVIS. Voor de realisatie zal een
deel van de reserve worden ingezet.

Meerjarenbegroting
•

•

•

•
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Voor de toekomst worden geen externe financieringen verwacht. De
modernisering van het gebouw en het reguliere onderhoud zullen hun jaarlijkse
beslag op de onderhoudsvoorziening leggen. De meerjarenbegroting wordt
jaarlijks geactualiseerd en daarin wordt ook de nieuwste informatie verwerkt die
betrekking heeft op dit onderhoud.
Het huisvestingsbeleid zal met het huidige leerlingenaantal niet wijzigen.
Ondanks de grotere toestroom voor het jaar schooljaar 2021/2022 blijft het
huidige gebouw van voldoende omvang voor de huisvesting van de leerlingen en
het garanderen van het gewenste kwalitatief onderwijs.
De geldstromen zullen blijven bestaan uit de financiering door de Rijksoverheid.
Activiteiten met betrekking tot fondsenwerving of derde geldstroomactiviteiten
staan niet noemenswaardig in de planning (enkel indien hier een specifiek doel
mee gediend wordt die ondersteunend is aan het onderwijs).
De publieke reserves overstijgen de signaleringswaarde. Binnen de gestelde
termijnen en voorwaarden richt het bestuur zich op de inzet van deze reserves.
Hiertoe wordt (tevens in de meerjarenbegroting) een plan van aanpak opgesteld.
Dit plan van aanpak heeft een hoog intern belang en zal belangrijke invloed gaan
krijgen op het gevoerde financiële beleid. Omdat de voorschriften van het
Ministerie nog recent zijn zal het plan van aanpak met voorrang worden
uitgewerkt en uitvoering krijgen op de middellange termijn.
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9. Financieel verslag (kengetallen & jaarrekening)
Het financieel verslag is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn Jaarverslaglegging,
zoals die door het Ministerie van Onderwijs is voorgeschreven. In 2020 is een positief
exploitatiesaldo behaald van € 48.000. In dit financiële deel van het bestuursverslag wordt dit
nader toegelicht.
De opbrengsten wijken in 2020 3,0% af van de begroting, de kosten wijken 2,9% af. Per saldo
heft dit elkaar op.
Het 10-jarig gemiddelde van het resultaat is €137.000. Het eigen vermogen is in 2020 verder
gestegen. Een versterking van het eigen vermogen is afgelopen jaren een belangrijk streven
geweest, omdat het Mendel als één-pitter een beperkt weerstandsvermogen had. Inmiddels is het
weerstandsvermogen en de solvabiliteitspositie van het Mendel sterk. Bij de kengetallen hieronder
is dit inzichtelijk gemaakt.
De hoogte van de reserves bij schoolbesturen is inmiddels landelijk een punt van aandacht, ook
bij de inspectie van het Ministerie van OC&W. Het baart de inspectie zorgen dat de
onderwijsbesturen er financieel goed voor staan en dat het erop lijkt dat de reserves bij veel
besturen niet in verhouding staan tot de reële risico’s die zij lopen. De onderwijsministers
hebben de indruk dat schoolbesturen mogelijk te voorzichtig zijn met geld uitgeven.
a) Kengetallen
In de jaarrekening is een overzicht kengetallen opgenomen. Deze indicatoren zijn voldoende tot
goed.
KENGETALLEN

31-12-2020

31-12-2019

Solvabiliteit 1
Solvabiliteit 2

52,4%
75,0%

50,7%
74,0%

EV / Balanstotaal
(EV + VZ) / Balanstotaal

Liquiditeit
Kapitalisatiefactor
Weerstandsvermogen

3,5
50,3%
27,6%

3,4
50,5%
26,8%

VLA / KVV
Balanstotaal / Totaal baten
EV / Totaal baten

De liquiditeit komt uit op 3,5 (in 2019 was dit 3,4). Dit is goed en betekent dat het Mendel op de
korte termijn (< 1 jaar) alle kortlopende schulden 3x zou kunnen betalen.
De solvabiliteit 1 is gestegen naar 52,4% (dit was 50,7%). In de solvabiliteit 2 worden de
voorzieningen meegewogen en daar is een lichte stijging te zien van 74,0% naar 75,0%. De
solvabiliteit geeft aan in hoeverre de stichting in staat is aan haar lange-termijnverplichtingen te
voldoen. Een score tussen 30% en 50% is voldoende tot goed.
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De kapitalisatiefactor is gedaald naar 50,3% (voorgaand jaar was dit 50,5%). De landelijke norm
voor dit kengetal ligt voor vergelijkbare scholen in de range van 40%-60%. In verband met nog
te besteden gelden per jaareinde op de balans is het percentage hierdoor ongeveer 2,3% hoger.
Het weerstandsvermogen is gestegen van 26,8% naar 27,6%. Een score van 20% is voldoende.
Het weerstandsvermogen zegt iets over de reservepositie van de stichting en over de
mogelijkheden om financiële tegenvallers te kunnen opvangen. Landelijk scoort het VO in 2018
25%.
Net als vorig jaar moet worden aangetekend dat de hoogte van de voorzieningen (zowel groot
onderhoud als de personele voorzieningen), alsook de nog te besteden subsidies per jaareinde, de
kengetallen enigszins vertekenen. De toevoegingen aan de voorziening groot onderhoud zijn de
afgelopen jaren hoger geweest dan de onttrekkingen/uitgaven. Het hogere balanstotaal dat
hierdoor ontstaat maakt dat de solvabiliteit 2 èn de kapitalisatiefactor gunstigere cijfers laten
zien. Op het moment dat de uitgaven ten laste van deze voorzieningen hoger worden dan de
toevoegingen, ontstaat een omgekeerd evenredig effect.
Voor de komende 10 jaar is een hoger uitgavenpatroon te verwachten. Bij het onderdeel
meerjarenbegroting 2020-2023 wordt dit verder benoemd.

b) Resultaatanalyse
Het resultaat in 2020 is uiteindelijk € 4.000 hoger uitgekomen dan begroot.
Bedragen x € 1.000

Begrotingsverschil
€

Realisatie
2020
€

Begroting
€

Realisatie
2019
€

BATEN
Rijksbijdragen OCW
403
Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden Overige baten
5
Totaal baten
408

13.363
783
14.146

12.960
778
13.738

13.483
46
808
14.337

LASTEN
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Totaal lasten

-318
-17
-220
165
-390

11.438
181
917
1.545
14.081

11.120
164
697
1.710
13.691

10.960
180
691
1.659
13.490

18
-14

65
-17

47
-3

847
-3

4

48

44

844

Saldo baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
RESULTAAT
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Personeelslasten (€ 11.438.000) De kosten zijn € 318.000 hoger dan begroot. De belangrijkste
oorzaken zijn:
o Een deel van de in de jaarrekening 2019 getroffen personele voorzieningen zijn in 2020 ingezet;
o Er is een salarisverhoging van 3% doorgevoerd op de salarissen, plus een eenmalige uitkering
van €750 per FTE (ca. €100.000 in totaal). Deze stijgingen komen voort uit CAO-afspraken die
bij het maken van de begroting 2020 nog niet bekend waren. Deze verhogingen zijn echter
volledig gecompenseerd door OC&W;
o Het aantal leerlingen per 1 oktober 2020 was 45 hoger dan begroot. In FTE gemeten betekent
dit ruim 2 FTE extra personele inzet;
De personeelslasten zijn alles bij elkaar 2,8% hoger uitgekomen dan begroot.

Afschrijvingskosten (€ 181.000) zijn € 17.000 hoger dan begroot. Voorgaande jaren bleven deze
kosten achter bij de begroting. In de meerjarenbegroting zullen deze kosten licht stijgen en
daarna stabiliseren.

Huisvestingslasten (€ 917.000) zijn € 220.000 hoger dan begroot en € 226.000 hoger dan de
kosten in 2019. De hogere kosten zijn toe te schrijven aan de hogere kosten klein onderhoud en
kleine aanschaffingen.
De begrotingsafwijkingen 2019 zijn:
Bedragen x € 1.000

Dotatie voorziening groot onderhoud
Klein onderhoud en exploitatie
Energie en water
Schoonmaakkosten
Overige huisvestingslasten

Begrotingsverschil
€
-120
-17
-6
-77
-220

Realisatie
2020
€
320
169
143
193
92
917

Begroting
€
320
49
126
187
15
697

Realisatie
2019
€
300
57
128
186
20
691

De toevoeging aan de voorziening groot onderhoud is evenals voorgaande jaren €320.000. Dit
komt tegemoet aan de behoeften op middellange en lange termijn inzake groot onderhoud. Voor
2021 en 2022 staan in het meerjarenonderhoudsplan (MOP) hogere onderhoudswerkzaamheden
opgenomen voor binnen schilderwerk, vloeren, kozijnen/glas, gas/water/sanitair en elektrische
installaties.
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In de tijd kunnen er desgewenst posten worden verschoven, zodat de liquiditeiten gelijkmatig
worden besteed.
De kosten klein onderhoud zijn fors hoger dan begroot door extra onderhoudswerkzaamheden en
inrichtingskosten ten behoeve van de herinrichting van het schoolgebouw.
In verband met COVID-19 zijn er hogere kosten geweest voor verwarming (beluchting van de
klaslokalen). Ook waren de weersomstandigheden ongunstiger voor het energieverbruik.
De overige huisvestingslasten zijn hoger dan begroot en dit komt nagenoeg geheel voor rekening
van de kosten gemaakt vanwege COVID-19 (klimaatmetingen, desinfectiemiddelen,
mondkapjes, plexiglas (schermen) e.d.).

Overige instellingslasten (€ 1.545.000) zijn € 165.000 lager dan begroot en worden
onderverdeeld in:

Bedragen x € 1.000

Administratie- en beheer
Inventaris, apparatuur en leermiddelen
VAVO uitbestedingsovereenkomst
Overige

Begrotingsverschil
€
-5
52
61
57
165

Realisatie
2020
€
330
741
123
351
1.545

Begroting
€
325
793
184
408
1.710

Realisatie
2019
€
314
796
145
405
1.660

Administratie- en beheerslasten (€ 5.000 hoger)
Onder deze rubriek worden de verzekeringskosten, accountantskosten, kantoorkosten,
abonnementen, ICT-kosten en inhuur derden. ICT-kosten laten een stijgend beeld zien door de
jaren, wat ook past bij de ontwikkelingen die het Mendel doorvoert. Tevens legt COVID-19 een
extra beslag op de ICT-ondersteuning.
Leermiddelen (€ 52.000 lager)
Binnen deze rubriek worden verwerkt de leermiddelen, vakbudgetten en de drukkosten. De
kosten van deze rubriek zijn lager dan de begroting door met name de lagere kopieerkosten en de
lagere TTO-kosten. Beiden als gevolg van de COVID-19 situatie.
VAVO uitbestedingsovereenkomst (€ 61.000 lager)
In verband met COVID-19 zijn de inschrijvingen naar het VAVO (leerlingen die via het NOVAcollege het examen afronden) drastisch verminderd.
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Overige kosten (€ 57.000 lager) De kosten PR zijn licht hoger dan begroot. Deze kosten waren
vorig jaar al hoger gezet als reactie op de gedaalde leerlingaantallen in voorgaande jaren (o.a.
verbetering website). De resultaten zijn in 2020 en dit jaar merkbaar (flinke stijging nieuwe
inschrijvingen). De kosten kantine zijn vanwege COVID-19 nog net niet gehalveerd en de kosten
van reizen en leerlingactiviteiten zijn ook sterk verminderd.
Financiële baten en lasten (€ 14.000 hogere lasten)
De ING-bank heeft in 2020 een start gemaakt met de heffing van negatieve rente op de
banksaldi. Het Mendel heeft besloten om over te gaan op Schatkistbankieren. Dit is in 2021
geëffectueerd.

c) Treasury management
De Stichting heeft geen beleggingen en beleningen. Dit impliceert dat de Stichting de door het
Ministerie van Onderwijs gepubliceerde regeling Beleggen en Belenen door instellingen voor
onderwijs en onderzoek nakomt. De rector-bestuurder is door de RvT gemandateerd om de
tijdelijk, meer dan noodzakelijk aanwezige, liquide middelen op een spaarrekening of –deposito
te plaatsen. Het is op geen enkele wijze toegestaan tijdelijk overtollige liquide middelen te
beleggen of te belenen, zonder de nadrukkelijke toestemming van het bestuur.
Er is in 2020 een traject gestart om de gelden onder te brengen bij het Ministerie van Financiën,
het zogenoemde schatkistbankieren. Dit is in 2021 geëffectueerd. Hiermee wordt een negatieve
rente op de bestaande bankrekeningen voorkomen.
Over het verslag jaar zijn geen gelden belegd of beleend en is er geen gebruik gemaakt van
financiële instrumenten.

d) Meerjarenbegroting
De meerjarenbegroting is opgemaakt onder benoeming van een aantal scenario’s. Het gekozen
midden-scenario voorzichtig ingeschat (niet te negatief en niet te positief).
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Bedragen x € 1.000

Begroting
2020
€

Begroting
2021
€

Prognose
2022
€

Prognose
2023
€

BATEN
Rijksbijdragen OCenW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

12.960
548
13.508

13.795
489
14.284

13.994
470
14.464

14.107
472
14.579

LASTEN
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Totaal lasten

11.120
164
697
1.480
13.461

12.002
194
848
1.376
14.420

12.256
193
818
1.441
14.708

12.318
187
818
1.438
14.761

47
-3
44

-136
-4
-140

-244
-4
-248

-182
-4
-186

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
RESULTAAT

De hierboven vermelde bedragen zijn ontleend aan de meerjarenbegroting die eind 2020 is
opgemaakt. Omdat de rubricering in de jaarrekening in 2020 op punten is aangepast, is de
meerjarenbegroting ook op deze onderdelen aangepast. De resultaten voor de desbetreffende jaren
zijn uiteraard niet gewijzigd.
Actualisering NPO-gelden

De meerjarenbegroting wordt in het najaar van 2021 geactualiseerd. Er heeft derhalve nog géén
aanpassing plaatsgevonden in verband met de nieuwste ontwikkelingen ten aanzien van de in 2021
te verwachten NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs) die OC&W in het vooruitzicht heeft
gesteld. De in de meerjarenbegroting vermelde negatieve resultaten en de daaraan gerelateerde
ontwikkeling van het eigen vermogen zullen vanwege de komst van de NPO-gelden andere
uitkomsten krijgen.
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BALANSPROGNOSE
Bedragen x € 1.000

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

€

€

€

€

Materiële vaste activa

949

850

800

834

Vorderingen

150

200

200

200

6.339

6.086

5.738

5.368

7.438

7.136

6.738

6.402

Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

3.894
1.682
1.863
7.439

3.754
1.532
1.850
7.136

3.506
1.382
1.850
6.738

3.320
1.232
1.850
6.402

Stichtingskapitaal
Algemene reserves
Bestemmingsreserves

132
2.132
1.630
3.894

132
2.104
1.518
3.754

132
2.054
1.320
3.506

132
2.016
1.172
3.320

Liquide middelen

De toelichting bij de meerjarenbegroting (opgemaakt in het najaar van 2020) is hieronder
opgenomen.
“
De vermogenspositie van het Mendelcollege is sterk. Voor de beoordeling van de vermogens-positie wordt
intern gebruik gemaakt van kengetallen, met name de kapitalisatiefactor en het weerstandsvermogen. Het
streven in voorgaande jaren is geweest om de kapitalisatiefactor tussen de 40% en 45% te krijgen. Sinds
2016/2017 is de grens van 45% bereikt. Aan het eind van de toelichting wordt verder ingegaan op de
kengetallen en vermogenspositie.
De in de meerjarenbegroting opgenomen voornemens en ontwikkelingen kunnen, evenals ontwikkelingen
van vergoedingen, sociale lasten en premies, financieel positiever of negatiever uitpakken. Daarom is de
begroting in drie scenario’s uitgewerkt (middenscenario, positief scenario, negatief scenario).
Het middenscenario komt uit op een begroting met een negatief resultaat van € 140.000 (zie volgende
alinea). Het negatieve scenario laat een negatief resultaat zien van € 276.000. Het positieve scenario laat
een negatief resultaat zien van € 98.000. De scenario’s zijn gebaseerd op wijzigingen in leerlingenaantallen,
wijziging in de lessendeler, de mate van indexering van de lumpsum en wijzigingen in de hoogte van de
werkgeverslasten.
De leerlingentelling van 1 oktober 2020 is uitgekomen op 1775, dat zijn 24 leerlingen meer dan vorig jaar.
In euro’s betekent dit voor de begroting van 2021 een stijging van rijksgelden van ongeveer €180.000.
Doordat het leerlingenaantal hoger is, is ook de personele inzet met ingang van het schooljaar 2020/2021
hoger. Voor het boekjaar 2020 heeft dat een neerwaarts effect op het resultaat.
Per post van de begroting wordt op hoofdlijnen hieronder een toelichting gegeven.
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De Rijksbijdragen OCenW (€ 13.795.000) zijn berekend op basis van inschattingen ten aanzien van de
indexering van de lumpsumvergoeding. Het middenscenario gaat ervan uit dat de stijging van de
werkgeverslasten (premies sociale verzekeringen e.d.) en de GPL door het Rijk gecompenseerd worden.
In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de aanstaande wijzigingen in de
bekostigingssystematiek van de VO-scholen door de overheid. Deze plannen bestaan al heel lang en
inmiddels heeft de VO-raad ook berichtgeving en berekeningen per school beschikbaar. De wijziging van
het bekostigingsstelsel is bij het schrijven van dit stuk reeds door de Eerste Kamer goedgekeurd. Voor het
Mendel zou de nieuwe systematiek gunstige gevolgen hebben. Voor de meerjarenbegroting is in het
positieve scenario (met ingang van 2022) uitgegaan van een hogere vergoeding van € 500.000. In het
middenscenario wordt van € 350.000 uitgegaan en in het negatieve scenario van € 200.000. Voor alle
scenario’s geldt dat in een periode van 4 jaar stapsgewijs naar deze hogere vergoeding wordt toegewerkt.
De vergoedingen lumpsum, functiemix, lesmateriaal, prestatiebox en materieel zijn begroot op basis van
de indexaties die door de VO-raad zijn gecommuniceerd. Definitieve beschikkingen worden telkens in het
lopende kalenderjaar bekend gemaakt.
Personele lasten (€ 11.791.000): In het schooljaar 2020/2021 is de inzet (excl. vervangingen en
verlofsituaties) begroot op 134,3 fte en dat is vergeleken met het schooljaar 2019/2020 ruim 4 FTE hoger.
In 2021 wordt een nieuwe promotieronde doorgevoerd. De verhouding tussen LB, LC en LD schalen van
het onderwijzend personeel komt met deze ronde meegerekend uit op 16/54/30 (in 2020 was dat ongeveer
17/50/33). Het deel LC is hiermee duidelijk toegenomen.
Naast de reguliere tredeverhogingen is voor de werkgeverslasten een stijging verwerkt van 1,7% (een
samenstel van pensioenpremies en sociale lasten).
De overige personele kosten zijn hoger dan de begroting van 2020. De verzekeringspremies Loyalis zijn
licht hoger ingeschat. De scholingskosten bevatten de genormeerde kosten van €600 per bekostigde FTE,
maar vallen in de realisatie telkens lager uit. De kosten WKR zijn in de begroting 2021 ruimer ingezet.
Onder de personele vergoedingen worden verantwoord de inkomsten vanuit het Samenwerkingsverband
VO Kennemerland Zuid (waaronder de vergoeding van 1,2 FTE trajectbegeleider), de inkomsten
zwangerschapsverlof, de detacheringsvergoedingen en de vergoedingen in het kader van de
‘opleidingsschool’.
Vanuit het Samenwerkingsverband worden gelden beschikbaar gesteld in het kader van het
doorontwikkelingstraject. Deze gelden zullen in het boekjaar 2021 en volgende ingezet en verantwoord
moeten worden.
De afschrijvingskosten (€ 194.000) zijn begroot rekening houdend met de investeringswensen op met
name ICT-gebied. Voor de komende drie jaren is er aan investeringen een budget van € 427.000 ingepland,
voornamelijk ICT en digiborden. Dat is een gemiddelde van € 140.000 per jaar (bij de vorige begrotingen
was dit € 115.000 en € 105.000). Er is van uitgegaan dat de investeringen in of ná het voorjaar zullen
plaatsvinden. Conform de visie van de directie op ICT dienen in de school zowel kwalitatief als kwantitatief
toereikende ICT-voorzieningen aanwezig te zijn, ter ondersteuning aan de onderwijskundige
ontwikkelingen. De bestaande afschrijvingslasten, samen met de nieuwe afschrijvingslasten volgend uit
deze investeringen, zullen zich komende jaren gaan bewegen tussen de € 195.000 en € 160.000).
De huisvestingslasten (€ 848.000) zijn in verband met de COVID-19 situatie eenmalig hoger ingeschat.
De dotatie aan de voorziening onderhoud staat evenals in 2020 op €320.000. In 2020 is er t/m september
voor ongeveer € 450.000 aan kosten ten laste van de voorziening groot onderhoud verwerkt. Voor 2021 en
latere jaren wordt uitgegaan van ongeveer € 500.000 jaarlijks.
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De overige posten binnen de huisvestingslasten betreffen de begeleidingskosten van het groot onderhoud,
de kosten dagelijks onderhoud, tuinonderhoud, afvalverwijdering, electra, schoonmaak en heffingen én de
kosten die verband met houden met COVID-19 (binnenklimaatmetingen, mondkapjes, plexiglaspanelen,
desinfecteervloeistoffen e.d.).
De overige instellingslasten (€ 1.296.000) zijn in de begroting € 84.000 lager dan in de begroting 2020.
De belangrijkste wijzigingen betreffen de lagere kosten inhuur derden (externe invulling van de
werkzaamheden personeelszaken was in 2020 hoog ingeschat) en de lagere kosten VAVO (omdat in het
schooljaar 2019/2020 bijna iedereen is geslaagd is het aantal leerlingen dat doorstroomt naar de VAVO
minimaal – dit effect wordt alleen in 2021 ingeschat en daarna weer het oude niveau).
Binnen de rubriek overige instellingslasten worden de volgende onderdelen verwerkt:
- administratie en beheer (abonnementen, ict, accountant, verzekeringen e.d.): in totaal nagenoeg hetzelfde
begroot als in 2020. Binnen deze rubriek zijn de accountantskosten hoger ingeschat als gevolg van het
benoemen van een andere extern accountant;
- leermiddelen (voornamelijk kopieerkosten, leermiddelen en extra leermiddelen TTO): deze rubriek neemt
toe door het hoger aantal leerlingen.
- overige (open dagen, werkweken, sportaccommodaties, PR, examenkosten, doorbetalingen VAVO e.d.).
Onder de financiële baten en lasten (€ 4.000) worden de kosten van het betalingsverkeer verwerkt. Met
rentebaten wordt niet gerekend. Het saldo aan liquide middelen zal eindejaars naar verwachting rond de €
6,3 miljoen bedragen en voor komende jaren dalen door ruimere inzet van de middelen. Er is onderhanden
de overgang naar het Schatkistbankieren, dit vanwege de negatieve rente die scholen momenteel betalen op
uitstaande gelden.
De kengetallen zijn in vergelijking met vorig jaar een stuk gunstiger. Dit is veroorzaakt doordat het
resultaat in 2019 fors hoger is dan begroot en ook in 2020 zal het resultaat hoger uitkomen dan begroot.
Door deze positieve resultaten is het weerstandsvermogen verder gestegen naar 26,6% eind 2019 en zal
eind 2020 op 28-29% uitkomen. De kapitalisatiefactor*) is eind 2019 op 53% uitgekomen. Dat is een stuk
hoger dan de nagestreefde bandbreedte van 40-45%. De solvabiliteit van het Mendel beweegt zich rond de
70-75%.
Een nieuw begrip dat door de overheid gehanteerd zal worden (vanaf boekjaar 2020 en komende jaren) is
het normatief publiek eigen vermogen. Is het eigen vermogen hoger dan dit normatief vermogen, dan zal
het bestuur bij de jaarrekening een uitleg moeten geven bij dit eigen vermogen en zonodig een plan van
aanpak om het teveel aan vermogen te gaan inzetten in komende jaren.
Zoals in de toelichting van vorig jaar reeds gemeld is de financiële positie dusdanig goed dat zelfs een
beheersbaar meerjarig negatief resultaat geen bedreiging vormt voor de financiële positie. Het blijft wel
van belang om deze positie goed te bewaken en op dalende trends tijdig te reageren, zodat de resultaten en
mogelijk verliezen beheersbaar blijven. Wijzigingen in beleid hebben veelal pas 1-2 jaar later het beoogde
financiële effect/resultaat.
De leerlingaantallen van het Mendelcollege bewegen zich al jaren achtereen tussen de 1730 en 1790
leerlingen. Dat is een bandbreedte van 60 leerlingen (4%). De instroom in het eerste leerjaar èn de instroom
in het 4e leerjaar zijn de bepalende factoren voor wijzigingen. Het effect van het leerlingenaantal is
belangrijk, evenals de lessendeler. Beiden zijn van directe invloed op de personele inzet. Op de lessendeler
is niet altijd in voldoende mate invloed uit te oefenen.
De directie zal frequent de financiële positie monitoren en deze positie meewegen bij het opstellen van
beleidsplannen. Voor 2021 heeft de financiële positie aanleiding gegeven om extra middelen in te zetten
ter ondersteuning van zowel de personele bezetting/werkdruk, alsook ter ondersteuning van de leerlingen.
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Kapitalisatiefactor
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*) kapitalisatiefactor = (balanstotaal excl. gebouwen)/ totale baten
“
e) Rapportage interne risicobeheersings- en controlesysteem
Ten aanzien van het financieel beleid is de rector-bestuurder eindverantwoordelijke. Door de
controller worden periodiek rapportages voor de directie opgesteld, waarin ook de uitputting van
de begroting wordt opgenomen. Ieder kwartaal wordt er een rapportage voor het de rectorbestuurder gemaakt, die tijdens de Raad van Toezicht vergadering wordt besproken.
Het bestuur houdt toezicht op basis van een risico-inventarisatie. Naast de informatie die het
bestuur aanlevert heeft de Raad van Toezicht een schema opgesteld om voeling te houden met
verschillende geledingen in de school.
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f) Risico’s en onzekerheden
Voor de stichting bestaan er verschillende risico’s. De risico’s worden door het bestuur periodiek
in kaart gebracht en geëvalueerd. De drie belangrijkste daarvan zijn:
•

•

•
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Leerlingaantallen: het risico van een leerlingdaling is groter dan van een leerling-stijging.
Een leerlingdaling zal zich echter waarschijnlijk niet in belangrijke mate voordoen. In het
geval er een trendbreuk komt waarbij een daling wordt ingezet, zal de directie (gezien de
omvang van de school) op een adequate manier reageren. Een daling van
Rijksbekostiging is dan het gevolg en de snelheid waarmee het personeelsbestand
gewijzigd kan worden loopt in het algemeen achter bij deze ontwikkelingen. In de
meerjarenprognose wordt gewerkt met drie scenario’s (daling van 1%, daling van 0,5%
en gelijkblijvend aantal leerlingen).
Onderwijsresultaten: het risico betreft het feitelijk achterblijven van de resultaten bij de
doelstelling. De doelstelling voor wat betreft het slaagpercentage is dat deze op of boven
het landelijk gemiddelde liggen. Het oordeel van de Inspectie dient voor alle afdelingen
voldoende te zijn.
Personeelsbestand: het in standhouden van een kwalitatief goed personeelsbestand
vereist goed werkgeverschap. Dit vergt tijd, inspanning en geld. Het bij een dalende
bekostiging ingrijpen op het personeelsbestand is een zorgvuldige aangelegenheid. De
kosten voor de werkgever vanwege de doorbetalingsverplichtingen en de
uitkeringskosten vormen tevens een risico.
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