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Toelichting op onderdelen van

het jaarverslag
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Inleiding 
In een jaar waarbij corona het meest gebruikte woord was in de SOML-scholen, heeft de organisatie 

veerkracht en flexibiliteit laten zien door zich continu aan te passen aan de steeds wisselende 

omstandigheden.  

Het jaarverslag 2021 laat zien dat SOML, ondanks de impact van de pandemie, er in is geslaagd de 

beleidsdoelstellingen (voortkomend uit het meerjarenbeleidsplan 2021-2026 Pluk en Verwonder) tot 

uitvoering te brengen. Van scholen is daarnaast vanaf het voorjaar veel gevraagd. Zij vertaalden de 

middelen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) naar doelgerichte acties gericht op het 

terugbrengen van de leef- en leerachterstanden van de leerlingen.  

 

Het jaarverslag biedt de verantwoording over de uitvoering van het beleid van SOML en haar 

scholen. Vanwege de verantwoordingsvereisten van met name de NPO-middelen ontstaat er een 

groot positief exploitatieresultaat van € 5.882.211. Van de € 4,9 mln. ontvangen NPO-bekostiging 

heeft SOML in 2021 ongeveer € 900.000 besteed. Voor het overige wordt een bestemmingsreserve 

gevormd. Deze reserve wordt de komende jaren aangesproken ter dekking van de negatieve 

exploitatieresultaten die ontstaan doordat NPO-bestedingen ook plaatsvinden in de jaren 2022 t/m 

2025. Op grond van deze jaarrekening bedraagt de Algemene Reserve € 17.237.544 op 31 december 

2021.  

 

COVID-19 heeft beperkt financiële gevolgen gehad voor de financiële positie van SOML in 2021. De 

middelen die door de overheid beschikbaar zijn gesteld hebben wél een positief effect op het 

resultaat van ongeveer € 1.500.000.  

Het jaarverslag 2021 is opgesteld door de stafdienst van SOML volgens de richtlijnen van de Raad van 

de Jaarverslaggeving, de Wet Voortgezet Onderwijs en het OCW controleprotocol 2021. De 

jaarrekening is de weergave van de financiële situatie van Stichting Onderwijs Midden-Limburg 

(SOML) per balansdatum 31 december 2021.  

Het jaarverslag bestaat uit meerdere onderdelen; enerzijds het bestuursverslag en verslag van de 

raad van toezicht en anderzijds de jaarrekening 2021, de bijbehorende overige gegevens en de 

bijlagen die aanvullend inzicht geven.  

Verder is in het bestuursverslag het gevoerde beleid van SOML weergegeven alsmede de vooruitblik 

op 2022 en verder. In onderdeel A2 doet de raad van toezicht verslag van de toezichthoudende rol 

en activiteiten in 2021. 

De jaarrekening is gecontroleerd door Flynth Audit B.V. en voorzien van een controleverklaring 

ondertekend door heer R.L. van Oosterhout MSc RA EMITA CISA. 

Het jaarverslag 2021 wordt ook openbaar gemaakt via de website van SOML: 

https://www.soml.nl/organisatie/verantwoording  

  

Dhr. drs. M.J.H.M. Kikken     Dhr. P.M.E.G.M. Slegers RA 

Voorzitter college van bestuur     Lid van college van bestuur 
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 A1 Bestuursverslag 
 

1 Missie 

De missie van SOML is vertaald in een nieuw meerjarenbeleidsplan waar in 2021 aan is gewerkt: Pluk 

en Verwonder. In dit meerjarenbeleidsplan 2021-2026 is beschreven hoe SOML opnieuw aan de hand 

van 4 pijlers, het beleid vorm geeft:  

SOML is een plek waar je komt om te leren en verder te ontwikkelen. Om te leren leren en om te 

leren samenleven. Of je nou leerling bent, leraar of onderwijsondersteunend werkt: hier, binnen al 

onze scholen, is de wereld je leeromgeving. Je kiest uit vele mogelijkheden. Je ontdekt je talenten en 

ontwikkelt ze. Je ontmoet mensen die je verder helpen. Je leert voor wat de maatschappij van je 

vraagt. En je eigen keuzes staan voorop. Als leerling én als medewerker sta je aan het stuur van je 

eigen ontwikkeling. De kern van het onderwijs binnen de scholen van SOML is dat elke school dit op 

zijn eigen unieke manier invult. Op die manier zorgen wij dat er keuzemogelijkheden zijn voor ouders 

en kinderen in Midden-Limburg.  

Onze missie  
De SOML-scholen zijn open scholen, toegankelijk voor iedereen. Ze werken solidair samen voor alle 

leerlingen in Midden-Limburg.  

Door de variëteit aan scholen, met elk een eigen karakter, creëert SOML voor ouders en leerlingen 

een maximale keuzevrijheid. Leerlingen kunnen rekenen op onderwijs dat bij hen past. In alle SOML-

scholen vindt daarnaast vorming tot verantwoordelijke burgers plaats. Medewerkers zijn 

professioneel en staan open voor de mening van anderen. SOML richt zich op hechte verankering in 

de regio, transparantie en verantwoording.  

Centraal in deze missie staat dat leerlingen kunnen rekenen op onderwijs dat bij hen past. 

Onze opdracht  
Ons onderwijs heeft een drievoudige opdracht: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Wij 

bieden elke leerling de mogelijkheden om hier gericht aan te werken. Dat betekent concreet dat we 

onder andere continu werken aan de vorm en inhoud van het curriculum waarin burgerschap, 

doorstroom van leerlingen naar het vervolgonderwijs en optimale begeleiding centraal staan.  

Drieslag  
• Elke leerling mede aan het stuur van zijn eigen ontwikkeling.  

• De leraar focust naast het resultaat vooral ook op het leerproces van de leerling.  

• Wat kinderen leren, sluit aan bij wat ze al kennen en kunnen.  

Onze kernwaarden  
• Vertrouwen  

Wij gaan uit van vertrouwen. Vertrouwen in elkaar en op elkaar. Vertrouwen is de basis voor het 

creëren van professionele ruimte en verantwoordelijkheid dragen over die ruimte.  

 

• Verantwoordelijkheid  

Leerlingen en medewerkers nemen verantwoordelijkheid en voelen zich eigenaar voor zowel het 

persoonlijke succes en welbevinden als ook het succes en welbevinden van de ander en de 

omgeving.  
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• Ontwikkeling  

Wij willen leerlingen en medewerkers steeds uitdagen met nieuwe vragen. Leren is de grondhouding. 

Door met een open, nieuwsgierige blik niet alleen naar zichzelf, maar ook voorbij de eigen grenzen te 

kijken, blijven leerlingen en medewerkers hun talenten en competenties ontwikkelen. 

• Verbinding 

SOML is een ontmoetingsplaats waar in verbinding met elkaar en met onderling respect gewerkt 

wordt aan verbinding tussen disciplines, maatschappelijke opvattingen en vragen uit de samenleving. 

Confrontatie van verschillen leidt tot nieuwe inzichten en innovatie 

Onze medewerkers  
SOML, dat zijn onze medewerkers. Zij zijn leraar, coach, richtinggevend, steun en toeverlaat, 

inspirerend, uitdagend. Ze blijven zichzelf ontwikkelen, nemen hun verantwoordelijkheid, denken 

mee, staan open voor vernieuwing en pakken hun rol. Samen bieden we elke leerling die bij ons komt 

een persoonlijke leerroute en een uitdagend leerpad dat hen verder brengt. Zo dragen we als 

organisatie én als afzonderlijke scholen bij aan de opdracht die we hebben als onderwijsorganisatie. 

Ook de komende vijf jaar, van 2021 tot 2026, gaan we samen voor kwalitatief goed en verrijkend, 

persoonlijk onderwijs voor elke leerling. 

Leren in ontmoeting  
Ieder mens heeft kennis nodig om zijn toekomst vorm te geven. Om het leven te leiden dat hij wil 

leiden. Een kind heeft een stem in het vormgeven van zijn eigen leerproces, maar altijd samen met 

een leraar en zoveel mogelijk samen met andere leerlingen.  

Dankzij persoonlijk leren bieden wij al onze leerlingen de ruimte hun eigen keuzes te maken. Hun 

eigen talenten en interesses te ontdekken. Natuurlijk hoeven ze dat niet alleen te doen. Wij creëren 

een rijke leeromgeving waarbinnen leerlingen kunnen onderzoeken welke kennis ze willen 

verwerven en hoe ze dat doen. Onze leraren stimuleren leerlingen continu om nieuwe uitdagingen te 

zoeken. Persoonlijke groei staat voorop. Samen gaan ze op zoek naar een eigen leerroute en een 

passende manier om theorie en praktijk te combineren en zichzelf te blijven ontwikkelen. Betekent 

dit ‘vrijheid, blijheid’? Integendeel! Wij zorgen juist voor een professionele leeromgeving waarin de 

kwaliteit van het geboden onderwijs voorop staat in een heldere structuur. Waarin leerlingen van 

elkaar leren en elkaar stimuleren. Binnen die leeromgeving draait het om de ontmoeting met 

anderen. Dat zorgt er namelijk voor dat leerlingen hun eigen toekomst vormgeven en hun eigen 

leerpad kiezen. Het is de kern van persoonlijk leren: leren in ontmoeting. 

 

 

St. Ursula (bron: www.ursula.nl)  
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2  Organisatie 

2.1 Juridische organisatie 
SOML is een bestuur met scholen voor algemeen bijzonder en katholiek onderwijs. Het bestuur heeft 

de bijzondere opdracht de identiteit voor zowel de katholieke als de algemeen bijzondere scholen te 

bewaken. In de statuten van de stichting is hieraan nadere uitwerking gegeven. De stichting is bij het 

ministerie bekend met het bevoegd gezag nummer 41203. Bij de Kamer van Koophandel staat zij 

geregistreerd met nummer 12041226. 

2.2 College van bestuur  
Het college van bestuur is het bevoegd gezag van de scholengemeenschappen van SOML en richt zich 

vooral op het beleid op bovenschools niveau, hetgeen tot uitdrukking komt in het 

meerjarenbeleidsplan van de stichting en in de daaruit afgeleide beleidskaders die het college van 

bestuur opstelt met de schooldirecties.  

Het college van bestuur handelt conform de Code Goed Onderwijsbestuur 2019. In 2020/2021 heeft 

het college van bestuur een zelfevaluatie uitgevoerd. De zelfevaluatie is naast een terugblik op het 

verleden ook een manier om samen scherper de toekomst te betreden. Zie paragraaf 3.6 

Zelfevaluatie college van bestuur.  

De samenstelling van het college van bestuur was als volgt:  

Voorzitter: de heer drs. M.J.H.M. (Thieu) Kikken  

Lid: de heer P.M.E.G.M. (Paul) Slegers RA 

Het college van bestuur werkt op basis van een onderlinge taakverdeling, waarbij accenten zijn 

gelegd bij onderwijs, HRM, kwaliteitszorg en bedrijfsvoering & financiën.  

De publicatie van de nevenfuncties van het bestuur van SOML zijn terug te vinden in bijlage D8. 

Rondom de nevenfuncties van de bestuurders is er geen sprake van belangenverstrengeling in relatie 

tot de uitoefening van de bestuursfunctie bij SOML 

 

Onze scholen behoren toe aan de volgende BRIN-structuur:  

16PE Connect College     03XF ROER College Schöndeln 

14PS BC Broekhin Roermond    03XF Wings Roermond 

14PS Grescollege     03XF NT2 Mundiumcollege 

17GT Sint Ursula  

 

 

5



 
 

2.3 Raad van toezicht  
Het verslag van de raad van toezicht is terug te lezen in onderdeel A.2 Verslag raad van toezicht. De 

samenstelling van de raad van toezicht in 2021: 

Voorzitter: de heer mr. F.L.J. van Vloten  

mevrouw drs. M.L.I. van Kleef-Hendrikx  

Lid: mevrouw drs. C.M.G. van der Aa – de Wilde 

Lid: de heer drs. F.M. Jeurissen  

Lid: de heer drs. L.J. Urlings 

 
Communityruimte Greswaren (bron www.grescollege.nl) 
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3. Governance  

3.1 Evaluatie gedragscodes 
In 2021 is het gebruikersreglement ICT geactualiseerd. De oude gedragscode ICT dateerde uit 2014 

(viermaal gereviseerd) en vroeg om een nieuwe opzet. In het nieuwe reglement is nadrukkelijk 

vastgelegd hoe om te gaan met persoonsgegevens en informatie- en communicatiemiddelen; het 

verantwoord gebruik van internet, informatiesystemen en e-mail; het melden van 

beveiligingsincidenten en datalekken en het gebruik van eigen apparaten op school. 

3.2 Professioneel statuut 
In de tweede helft van 2021 is het professioneel statuut (dat in 2018 door GMR is vastgesteld) weer 

nadrukkelijk op de agenda gekomen binnen de stichting. Veel van de scholen zijn hiermee hernieuwd 

aan de slag gegaan, om enkele locatie-specifieke zaken die relevant zijn voor het onderwijsconcept 

beter te bepalen. 

SOML verwacht in 2022 het professioneel statuut op alle scholen geactualiseerd te hebben. 

3.3 Kwaliteitszorg 

3.3.1 Herstelplan n.a.v. vierjaarlijks inspectieonderzoek 
De Inspectie van het Onderwijs heeft in de periode januari – februari het vierjaarlijks 

bestuursonderzoek uitgevoerd bij SOML. De centrale vraag tijdens het onderzoek luidde: ‘Is de 

sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk financieel beheer’? Naast gesprekken met 

onder andere het bestuur, hebben verificatieonderzoeken plaatsgevonden op Nt2 Mundium College, 

BC Broekhin, Grescollege en Sint Ursula Heythuysen. Ook het in december uitgevoerde 

kwaliteitsonderzoek op Wings Niekée (afdeling vmbo-gt) is meegenomen in het vierjaarlijkse 

onderzoek. 

Binnen het kwaliteitsgebied ‘Kwaliteitszorg en ambitie’ werd de standaard ‘Kwaliteitszorg’ 

beoordeeld met een onvoldoende en de standaarden ‘Kwaliteitscultuur’ en ‘Verantwoording en 

dialoog’ met een voldoende: 

Kwaliteitszorg en ambitie Onvoldoende Voldoende Goed 

KA1 Kwaliteitszorg ●   

KA2 Kwaliteitscultuur  ●  

KA3 Verantwoording en dialoog  ●  

 

Voor de standaard ‘Kwaliteitszorg’ kreeg het bestuur twee herstelopdrachten: 

• ‘Het bestuur ontvangt de herstelopdracht om een stelsel van kwaliteitszorg in te richten, waarmee 

het zicht heeft op de kwaliteit van het onderwijs en kan sturen op verbetering (art. 23a WVO en art. 

24 lid 4 WVO).’ 

• ‘Het bestuur ontvangt tevens een herstelopdracht om het stelsel van kwaliteitszorg uit te werken in 

het schoolplan en daarin een beschrijving van het personeelsbeleid op te nemen. (art. 23a WVO en 

art. 24 lid 4 WVO).’ 

In opdracht van het college van bestuur heeft de controller onderwijskwaliteit een herstelplan 

opgesteld, bestaande uit actiepunten en daaraan gekoppelde actiepunt-verantwoordelijken, 

uitvoerders en deadlines. De controller onderwijskwaliteit heeft daarnaast de opdracht om de 

voortgang te volgen en daarover te rapporteren aan het bestuur. Dit met als doel ervoor te zorgen  
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dat de herstelopdrachten worden uitgevoerd en – voor zover dat mogelijk is – zijn voltooid in de 

periode tot aan het herstelonderzoek in het voorjaar van 2022. 

In december bracht de inspectie een bezoek aan het bestuur om de voortgang van de 

herstelopdracht te bespreken. SOML heeft toen uitgelegd welke stappen daartoe tot dat moment 

waren gezet. Er werd nog geen oordeel gegeven door de inspectie. Dat gebeurt naar aanleiding van 

het herstelonderzoek dat zal plaatsvinden in het voorjaar van 2022. 

3.3.2 Kwaliteitsbeelden 
Aan de Planning & Control-cyclus is een nieuw onderdeel toegevoegd: de zogenoemde 
kwaliteitsbeelden. Vanaf dit kalenderjaar zal jaarlijks voor iedere locatie een kwaliteitsbeeld gemaakt 
worden. Door diverse kwaliteitsindicatoren in één overzicht op te nemen ontstaat een eerste beeld 
van de onderwijskwaliteit op de school. Het is te vergelijken met de jaarlijkse prestatieanalyse door 
de inspectie (waarvan een school niets merkt zolang er geen risico’s voor de onderwijskwaliteit 
worden gesignaleerd), aangevuld met andere kwaliteitsindicatoren die ons ter beschikking staan. Te 
denken valt aan indicatoren als:  

• historische kwaliteitsoordelen;  
• resultaten van de Monitoring Sociale Veiligheid; 
• ontwikkelingen in leerlingaantallen; 
• kenmerken van het personeelsbestand; 
• de berekende resultaten van het Onderwijsresultatenmodel VO; 
• interne doorstroom; 
• examenresultaten; 
• resultaten uit de diverse kwaliteitsonderzoeken (docent door leerling, wiel van de mentor,   
tevredenheid leerlingen, ouders, medewerkers); 
• bevindingen uit audits (indien beschikbaar); 
• zelfevaluatie; 
• vervolgsucces.  

Telkens worden per kwaliteitsindicator eerst de beschikbare cijfers en informatie gepresenteerd. Op 

basis daarvan wordt een conclusie getrokken. Mogelijk worden zo ook verbanden tussen 

kwaliteitsindicatoren zichtbaar. Op deze manier ontstaat een integraal kwaliteitsbeeld met al dan 

niet risico’s ten aanzien van de onderwijskwaliteit. 

3.3.3 Onderzoek docent door leerling  
In de periode november - december 2021 (met een uitloop in januari 2021) is op alle scholen het 

jaarlijkse onderzoek ‘Docent door leerling’ afgenomen. Het doel van dit onderzoek is een beeld te 

krijgen van de kwaliteit van de lessen zoals die door de leerlingen wordt ervaren, en daar waar nodig 

het verbeteren daarvan. Via rapportages ontstaat dit beeld op het niveau van de individuele docent, 

het team, de school en SOML-breed (generiek). Op deze manier kan sturing op de kwaliteit van de 

lessen plaatsvinden op het niveau waar nodig. De SOML-brede analyse wordt gemaakt nadat het 

onderzoek op alle scholen is afgerond. 

3.3.4 Analyse leerling- en oudertevredenheidsonderzoeken 2021 
Eind juni zijn op alle scholen de onderzoeken ‘leerling- en oudertevredenheid 2021’ afgerond. Deze 

bevatten ook de Monitoring Sociale Veiligheid (MSV). De verplichte aanlevering van de MSV aan de 

inspectie heeft plaatsgevonden. Elke school afzonderlijk beschikt over een rapportage met de 

schoolspecifieke resultaten van beide onderzoeken. Ook de SOML-brede analyse heeft 

plaatsgevonden. De bevindingen en hieruit voortkomende acties zijn op school met de 

medezeggenschap besproken en in het managementgesprek tussen directie en bestuur. 
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3.4 Beleidskader toetsing en examinering 
In het beleidskader Toetsing & Examinering, het Protocol controle PTA en het Examenreglement zijn 

wijzigingen aangebracht. Op de eerste plaats voldoet SOML daarmee aan het gewijzigde 

Eindexamenbesluit VO dat op 1 augustus 2021 in werking trad. Daarnaast zijn aanvullende afspraken 

gemaakt en vastgelegd. In samenhang zorgen de wijzigingen ervoor dat binnen scholen nog beter 

toegewerkt kan worden naar een versterking van schoolexaminering die aansluit bij de eigen visie op 

toetsing en examinering, met daarbij een slagvaardige en toegankelijke examenorganisatie. 

3.5 Klachtenregeling 
Elke SOML-locatie heeft een interne vertrouwenspersoon voor leerlingen en een 

vertrouwenspersoon voor medewerkers. Leerlingen en medewerkers kunnen bij de 

vertrouwenspersonen terecht wanneer zij te maken hebben met ongewenste omgangsvormen zoals 

pesten, agressie, geweld, discriminatie, racisme en seksueel grensoverschrijdend gedrag of 

intimidatie. De interne vertrouwenspersonen hebben als taak de eerste opvang te verzorgen, advies 

te geven en indien nodig door te verwijzen naar gespecialiseerde hulpverleningsinstanties, de 

klachtencommissie of een externe vertrouwenspersoon. SOML kent twee van deze externe 

vertrouwenspersonen. Zij hebben meer afstand tot de organisatie. Dat is in sommige gevallen een 

meerwaarde voor leerlingen of medewerkers. De externe vertrouwenspersonen hebben dezelfde 

taak als de interne vertrouwenspersonen. In 2021 zijn er 21 meldingen van ongewenst gedrag (2020: 

17) en 8 zakelijke klachten (2020: 25) intern opgepakt en afgehandeld. Er zijn geen klachten 

doorgeleid naar de Landelijke Klachten Commissie (LKC). 

3.6 Zelfevaluatie college van bestuur 
Conform de doelstelling van de Governance code VO is het college van bestuur in 2021 via de VO-

academie gevisiteerd door een aantal collega bestuurders. Deze visitatie is uitgevoerd op basis van 

de door het college van bestuur uitgevoerde zelfevaluatie. Ook heeft het bestuur zelf een visitatie 

uitgevoerd bij een collega-instelling in het voortgezet onderwijs: een mooi leertraject. Het 

voornaamste ontwikkelpunt is meer nadruk te leggen op afspraken, hetgeen het verantwoorden zal 

vereenvoudigen. 

Daarnaast heeft het bestuur in februari 2022 teruggekeken op wat in 2021 tot stand is gebracht. Als 

basis daarvoor is het meerjarenbeleidsplan 2021-2026 Pluk en Verwonder gebruikt. Dit plan is als 

meetlat gehanteerd om te zien of het verwezenlijken van de doelen op gang is gekomen. 

3.7 Allocatie van middelen 
Een duurzame financiële beleidsvoering leidt ertoe dat SOML ervoor kiest om een 

solidariteitsbeginsel tussen scholen van SOML te hanteren. SOML is immers meer dan de som der 

delen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bestuur en het management om te 

voorkomen dat een school niet kan voldoen aan de eisen van goed onderwijs en de normen die 

daarvoor gelden binnen SOML.  

Middels een centraal vermogensbeleid is SOML in staat om financieel gelijkwaardige posities tussen 

scholen te creëren, waardoor leerlingen van alle scholen gelijke kansen krijgen. De focus van scholen 

ligt bij het primaire proces, terwijl deskundigheid en expertise wordt gebundeld in een centrale 

aanpak van diverse problematieken die zich voordoen op een school. Een centraal geformuleerd 

vermogensbeleid met een centraal beheer van het stichtingsvermogen verandert niets aan de 

autonomie van de scholen. Scholen blijven verantwoordelijk voor goed rentmeesterschap dat tot 

uitdrukking komt in nagestreefde jaarlijks sluitende, beleidsrijke begrotingen en meerjarenramingen.  
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In de allocatie van middelen komt de autonomie van de scholen eveneens tot uitdrukking. Scholen 

ontvangen de bekostiging die hen toekomt volgens de leerlingenpopulatie en de BRIN-situatie, en 

dragen af voor de bovenschoolse zaken (zoals de kosten van gezamenlijke ontwikkelingen en 

projecten, de bestuurskosten, de dienstverlening van de stafdienst en de afdekking van de 

gezamenlijke risico’s).  

3.8 Medezeggenschap 
De medezeggenschap van SOML is georganiseerd volgens de regels van de Wet Medezeggenschap op 

Scholen (WMS). De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van SOML zorgt ervoor dat 

de achterban (bestaande uit ouders, leerlingen en medewerkers) actief meedenken over de koers en 

het beleid van SOML. 

In 2021 zijn in de (personeelsgeleding) van de medezeggenschapsraad onder andere de volgende 

thema’s aan de orde geweest: 

 Inspectieonderzoek  

 Beleidskader Toetsing & Examinering  

 Jaarrekening 2020 

 Gedragsreglement ICT 

 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 

 Statutenwijziging SOML  

 Leermiddelenbeleidsplan 

 ICT-beleidskader 

 HR-beleidskader 

 Arbobeleidskader 

 Sponsorbeleid 

 

 
Onderzoeken & Ontwerpen bij het Technasium van het ROER College Schöndeln (bron https://roer.college) 
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4. Gevoerd beleid 
Het motto van het meerjarenbeleidsplan van SOML is Pluk en Verwonder. Hierbinnen wordt gewerkt 
met de volgende vier programmalijnen waaraan beleidsdoelstellingen worden gekoppeld:   

1. Het leren van de leerling - “Mede aan het stuur van je eigen ontwikkeling”  
2. Investeren in medewerkers - “Blijvende persoonlijke ontwikkeling”  
3. Het bouwen aan de leeromgeving - “De wereld is onze school”  
4. Het optimaliseren van de bedrijfsvoering - “Een optimale organisatie”  

4.1 Leren van de leerling 
4.1.1 Examenresultaten 2021  
De aanloop naar het eindexamen 2021 was op zijn zachtst gezegd ‘bijzonder’ te noemen. Het 

examen zelf is dan ook onder bijzondere omstandigheden afgenomen. De leerlingen kregen daarom 

extra mogelijkheden voor de afname van het eindexamen: 

  Leerlingen kregen de mogelijkheid om het centraal examen te spreiden over het eerste en 

het tweede tijdvak, om de voorbereidingstijd voor het centraal examen te vergroten; 

 Het tweede tijdvak werd uitgebreid van vier naar tien afnamedagen; 

 Er was een extra herkansing voor een centraal examen: een leerling mocht van twee vakken 

het centraal examen herkansen; 

 Er was een herkansingstijdvak begin juli (een derde tijdvak van vier dagen) op de scholen 

voor de afronding van het eindexamen. 

De slagingspercentages waren als volgt: 

 2021 2020 

Vmbo-b 100% 99% 

Vmbo-k 99% 100% 

Vmbo-(g)t 97% 99% 

Havo 90% 97% 

Vwo 95% 99% 

Totaal 95% 98% 

 

Na afloop van het tweede tijdvak is per schoolsoort een analyse gemaakt van de SE- en CE-cijfers per 

vak, school, docent en schooljaar over de periode 2018-2021. Deze analyse is via de leden van de 

regiegroep kwaliteit gedeeld met de scholen. Over dezelfde periode is na afloop van het derde 

tijdvak nog een algemene analyse van de CE-cijfers per schoolsoort gemaakt en bevat dus de 

examenjaren 2020 en 2021. Natuurlijk zijn de 3 afzonderlijke jaren vanwege alle omstandigheden als 

gevolg van COVID-19 niet zonder meer met elkaar te vergelijken 

4.1.2 Sterk Techniekonderwijs 
Binnen het project Sterk Techniekonderwijs (STO) wordt er met Limburgse partners (voortgezet 

onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en bedrijfsleven) binnen en tussen subregio’s toegewerkt 

naar de versterking van techniekonderwijs. STO heeft als doel de kwaliteit van het bestaande 

technische onderwijs te verbeteren, het imago van de techniek positief te beïnvloeden en voldoende 

vakmensen voor de toekomst op te leiden. De insteek hierbij is het (door)ontwikkelen van 

contextrijke curricula en het inrichten van binnen- en buitenschoolse leeromgevingen. Deze aanpak 

is er niet alleen voor de harde techniek, maar is uitgebreid naar technologie in een groot aantal 

sectoren - want technologie is overal, en in de hele onderwijsketen. 
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Vanuit de regiovisie zijn er vijf speerpunten benoemd waarop de volgende voortgang is geboekt in 

2021: 

Speerpunt 1 - Samenwerking po-vo-mbo-hbo-bedrijfsleven in de regio Noord- en Midden-Limburg 

versterken, uitbouwen en structureel verankeren 

 Projectorganisatie is op orde;  

 In alle regio’s is voorzien in ondersteuning, een bedrijvencoördinator en regiocoördinator; 

 Regionale netwerken zijn voldoende actief; 

 Financiële huishouding is op orde. 

Speerpunt 2 - Formatie versterken / op orde brengen en docentprofessionalisering 

 Er vindt professionalisering plaats op basis van docentbehoeften;  

 Een overzicht van professionalisering is gereed; 

 De opleiding van hybride docenten en voorlichting hiervoor is van start gegaan.  

Speerpunt 3 - Inhoudelijke innovatie en optimalisatie van het vmbo-techniekonderwijs en het 

actualiseren en verbeteren van de leerinfrastructuur (binnen- en buitenschools) 

 Scholen zijn met betrekking tot inhoudelijke ontwikkeling op koers; 

 Er is voldoende bezetting en samenwerking binnen het kernteam; 

 Er is verbinding met de onderwijsgroep teamleiders. 

Speerpunt 4 - Doorontwikkeling vakmanschaps- en technologieroutes 

 Scholen hebben plannen gepitcht voor vakmanschaps- en technologieroutes; 

 Er heeft een toekenning van middelen plaatsgevonden op basis van plannen voor 2021; 

 Er vindt samenwerking met Gilde Opleidingen (mbo) plaats;  

 Er is een plan voor samenwerking en aansluiting met het primair onderwijs gemaakt. 

Speerpunt 5: Positieve profilering van de technieksector, het verbeteren van keuzes die leerlingen 

maken en het verhogen van de instroom/uitstroom.  

 Er zijn nieuwe plannen van aanpak voor loopbaanbegeleiding gemaakt; 

 De middelen voor regio Roermond-Echt gingen deels naar Regio in je Rugzak; 

 Er werd een start gemaakt voor het LOB-traject Regio in je Rugzak; 

 De website www.sto-nml.nl werd gelanceerd;  

 Campagne Tech-Aan werd opgestart. 

 

STO Keyport Meets | Regio in je Rugzak (bron www.sto-nml.nl) 
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4.1.3 Extra middelen onderwijsconvenant 
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de ‘Regeling bijzondere en aanvullende 

bekostiging PO en VO 2019’ gepubliceerd. Daarmee heeft het voortgezet onderwijs eenmalig 150 

miljoen euro extra gekregen. De regeling is een uitvloeisel van het convenant dat een aantal partijen 

- waaronder de VO-raad - begin november 2019 met de minister sloten.  

SOML heeft besloten om de middelen te laten besteden door de teams, waarbij de voorwaarde is 

gesteld dat de middelen niet mogen leiden tot langdurige verplichtingen - dit vanwege het 

incidentele karakter van de vergoeding. De besteding van de middelen is bedoeld voor de jaren 2020 

en 2021. Door de coronacrisis is er echter op sommige scholen sprake van uitstel van de 

voorgenomen maatregelen. Daarom heeft het bestuur besloten dat de middelen ook ingezet kunnen 

worden in het schooljaar 2021-2022. 

Van de toegekende €1.085.402 is € 439.955 besteed in 2021 (conform de afspraken die de scholen 

hebben gemaakt met de medezeggenschapsraad). De scholen hebben tot op heden met hun MR de 

volgende afspraken gemaakt over de inzet: 

BC Broekhin Extra inzet ICT | Extra inzet onderwijsassistentie 

Grescollege Inzet ICT-devices 

Connect College Extra facilitering voor werkgroepen: jaarplanning & organisatie, 
Roostervoorwaarden & roosterwensen, Lessen vs. Diensten, 
Arbeidsvoorwaarden, Communicatie & PR, ICT & Onderwijs 

ROER College Schöndeln Modernisering (ict-)voorzieningen klaslokalen | Verbetering in de 
werken pauzeruimten 

Wings Roermond Niekée vmbo: koppeling AVO en praktijk  
Agora: doorontwikkeling Agora-concept 

Nt2 Mundium College Inzet rondom de verhuizing naar het nieuwe gebouw in 
voorzieningen voor medewerkers. 

Sint Ursula Financiële bonus bij structureel grote groepen | Inzet 
schoolstewards | Inzet OOP StudyHall en StudyZone | Schuiven met 
toetsweek | Studie na school | Verzuimcoördinator 

 

4.1.4 Samenwerkingsverband 
SOML participeert in het Samenwerkingsverband (SWV) VO/VSO 31.02 voor de uitvoering van de wet 
Passend Onderwijs. Het SWV stelt zich ten doel een samenhangend geheel van 
ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen te realiseren en wel zodanig dat 
leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. Voor leerlingen die extra 
ondersteuning behoeven wordt een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs gerealiseerd.  
 
Bij het opstellen van het ondersteuningsplan 2019-2023 Verbinden door doen heeft het SWV ervoor 
gekozen om bovenstaande doelstelling te realiseren door zich op vier gemeenschappelijke thema’s te 
richten: 

 expertise (er-)kennen en delen 

 een zichtbare basisondersteuning en sterke zorgstructuur 

 flexibel VO-systeem 

 een doorgaande ontwikkelingslijn 
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Voor de realisatie van de doelstellingen wordt verwezen naar het jaarverslag van het SWV. Enkele 
bijzonderheden zijn: 

● De financiële reserves worden afgebouwd conform het wettelijk kader;  
● De afspraken over wat verstaan wordt onder extra ondersteuning zijn vastgesteld; 
● Door alle scholen is met ingang van schooljaar 2021-2022 gestart met de registratie van de 

basisondersteuning en extra ondersteuning; 
● Het beleid ten aanzien van de toelating op een VSO-school is geëvalueerd en geactualiseerd; 
● Met begeleiding van een externe is er gewerkt aan een nieuwe en eenvoudigere 

organisatiestructuur van het samenwerkingsverband; 
● De kwaliteitszorg is verbeterd door een systematische aanpak. Het implementatieplan wordt 

door de scholen uitgevoerd. Een eerste bespreking van resultaten heeft plaatsgevonden. 

Door het hoge en toenemende aantal leerlingen in het VSO in de regio ligt er een forse opdracht om 
binnen de financiële kaders van het samenwerkingsverband een dekkend aanbod te kunnen blijven 
realiseren. De focus ligt daarbij op de budgetten ‘Uitvoering basisondersteuning’ en ‘Ambulante 
begeleiding’. Gekeken wordt naar de wijze waarop deze vormen van ondersteuning anders, passend 
en met minder middelen kunnen worden gerealiseerd.  
 
Naast de reguliere middelen van het SWV zijn er extra middelen ter beschikking gesteld. Deze 
middelen leiden tot de afbouw van de reserves van het samenwerkingsverband, zodat dit binnen de 
financiële kaders van de wet valt. De extra middelen zijn besteed aan diverse doeleinden passend bij 
het ondersteuningsprofiel van de school. Zo is / zijn: 

● Er scholing verzorgd voor medewerkers en zijn leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte 
begeleid. Denk daarbij aan leerlingen die tijdelijk extra steun nodig hebben voor een goede 
overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs, leerlingen met een zorgbehoefte en 
de meer- of hoogbegaafden; 

● Er extra basisondersteuning aangevraagd door scholen. Deze is nodig nu een duidelijke stijging 
zichtbaar is van het aantal zorgleerlingen en ook de problematiek complexer wordt. De zorg 
die deze leerlingen nodig hebben ligt met name op sociaal en emotioneel gebied; 

● het verzoek om de Plusklas bij Wings als SWV voorziening te kwalificeren onderzocht. Er is een 
rapport uitgebracht door BMC. Uiteindelijk is door het samenwerkingsverband besloten deze 
voorziening bij Wings niet op te nemen in het dekkend ondersteuningsaanbod; 

● er door het SWV in het eerste kwartaal 2021 begeleiding geboden bij het opstellen van 
de schoolondersteuningsprofielen en de aanvragen voor deskundigheidsbevordering; 

● de extra middelen voor deskundigheidsbevordering door iedere school naar eigen inzicht 
ingezet. Er is onder meer ingestoken op uitbreiding van de basisondersteuning, extra inzet 
ambulante begeleiding, extra formatie voor de syntheseklas en extra trainingen. Een en ander 
in lijn met het schoolondersteuningsprofiel en het schoolbegeleidingsplan; 

● Iedere school heeft ook extra basisondersteuning kunnen aanvragen. Dit is per school 
verschillend ingezet, bijvoorbeeld voor dyscalculiebeleid, studie na school, een studiedag 
‘Zorg’, scholing van docenten op het gebied van executieve functies, remind learning en 
mindfulness.  
 

4.1.5 VAVO 
In het schooljaar 2021-2022 volgen 43 leerlingen (schooljaar 2020-2021: 21 leerlingen) voortgezet 

algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Het aantal vavo-leerlingen is aanzienlijk lager als gevolg van 

de hogere doorstroom naar het vervolgonderwijs. De SOML-leerlingen die vavo volgen doen dit bij 

onze partner Gilde Opleidingen. Zij bezitten de formele licentiesom om vavo aan te bieden. Het 

examenprogramma van het vavo is gelijk aan dat van een reguliere school voor voortgezet onderwijs. 

Het verschil is dat het examenprogramma van de hele bovenbouw of specifieke vakken bij het vavo 

versneld in één jaar wordt aangeboden.  
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4.1.6 Voortijdig schoolverlaters 
De doelstelling van de overheid is het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters (vsv) verder terug te 

brengen. Om dit te bereiken zijn meerjarige prestatieafspraken gemaakt met scholen en gemeenten. 

Landelijk is het onderwijs onderverdeeld naar gewesten, waarbij SOML is ingedeeld in het gewest 

Limburg-Noord.  

In schooljaar 2020-2021 zijn er 575 nieuw vsv’ers. Dit zijn er 9 meer dan vorig schooljaar voor het 

gehele gewest Limburg-Noord. Er is sprake van een geringe stijging (0,08%)  t.o.v. vorig schooljaar. 

Landelijk is er ook sprake van een stijging (0,15%) 

Schooljaar Startpopulatie Aantal VSV-ers VSV-percentage Landelijk VSV-
percentage 

2020-2021 35.365 575 1,63% 1,87% 

2019-2020 36.447 566 1,55% 1,72% 
  

Beleidsmatig investeert SOML via VSV-makelaars in de relatie tussen de scholen, het 

Samenwerkingsverband en overige instanties om het percentage VSV te beheersen en laag te 

houden. 

4.1.7 Prestatiebox 
In 2020 maakten de VO-raad en het ministerie van OCW afspraken over de afhechting van het 

sectorakkoord vo, en de bestemming van de prestatieboxmiddelen. Ongeveer tweederde deel van 

het geld is toegevoegd aan de lumpsum. Het overige deel kunnen besturen in 2021 en 2022 blijven 

inzetten voor het realiseren van nog niet behaalde doelstellingen uit het sectorakkoord vo. 

SOML heeft deze middelen, gelijk aan voorgaande jaren, ingezet op de thema’s taal & rekenen, 

wetenschap & techniek, talentontwikkeling en professionalisering (via de huisacademie HEYY). 

4.1.8 Nieuwkomersbekostiging 
SOML ontvangt bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo. In 2021 bedroeg deze bekostiging            

€ 1.374.315. SOML wendt deze bekostiging aan via het onderwijs dat aangeboden wordt bij Nt2 

Mundium College.  

 

Nt2 Mundium College is een school voor Eerste Opvang Anderstaligen (eoa). De Nt2-collega’s werken 

samen aan een actieve school waar anderstalige leerlingen in een veilige leeromgeving op een zo 

kort mogelijke termijn worden voorbereid op het reguliere Nederlandse onderwijs, en waar de 

competenties van de individuele leerling optimaal benut worden. De school heeft een regionale 

functie en verzorgt onderwijs aan leerlingen vanaf 12 jaar met ongeveer vijftig verschillende 

nationaliteiten. 

4.1.9 Agora Underground 
Toen we in 2014 met Agora begonnen, wilden we een alternatief neerzetten vanuit onze kijk op 

onderwijs en een antwoord formuleren op de maatschappelijke vraagstukken waar we in het huidige 

onderwijs tegenaan lopen (en die ons grote zorgen baren). Eén van die vraagstukken is de grote 

groep jongeren die niet naar school kan, de zogenoemde ‘thuiszitters’. Officiële cijfers reppen over 

zo’n 4.500 jongeren. Oudervereniging Balans liet in oktober 2020 zien dat het er zo’n 15.000 zijn. 

Deze thuiszitters mogen / kunnen niet naar school, omdat ze een manier van ontwikkelen en leren 

hebben waar het schoolsysteem doorgaans niet mee uit de voeten kan. 
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We hebben als Stichting Onderwijs Midden-Limburg besloten om die jongeren de helpende hand te 

reiken. Inmiddels hebben we met onze werkwijze voldoende zelfvertrouwen, ervaring, expertise en 

resultaten geboekt dat we deze in durven gaan zetten: Agora Underground is een feit. 

Agora Underground is er voor die kinderen die thuiszitten of dreigen thuis te komen zitten, vanwege 

het niet beschikbaar zijn van een passend onderwijsaanbod voor deze leerlingen in de eigen regio. 

Underground is een landelijke voorziening, bedoeld om thuiszittende leerlingen weer ‘vlot te 

trekken’ en hen uiteindelijk weer zichtbaar en hoorbaar mee te laten doen in de eigen regio. Wat dat 

meedoen in de eigen regio betekent, is afhankelijk van wat het kind wil, kan en waar het succesvol in 

gaat zijn. 

Agora Underground is een tussenstation. Daarom is het van belang dat Underground met ‘de eigen 

regio van het kind’ blijft samenwerken gedurende de periode dat het kind bij Underground is. Wij 

denken dat het samenwerkingsverband uit de eigen regio en de leerplichtambtenaar daarin onze 

belangrijkste contactpersonen zijn, al heeft het onze voorkeur dat er ook een school uit de eigen 

regio betrokken is1.  

SOML is in nauw overleg met de Inspectie van het Onderwijs en het ministerie van OCW over Agora 

Underground. Dit vanwege de samenwerking die aangegaan wordt met samenwerkingsverbanden 

uit andere regio’s. Daarnaast is er overleg over de wettelijke kaders en de mate waarin Agora 

Underground wel en niet past in deze kaders. 

  

                                                           
1 Fasen, J. (2021). Agora Underground. http://janfasen.nl/agora-underground/ 
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4.2 Investeren in medewerkers 
4.2.1 HR-beleid 
Het HR-beleidskader is geactualiseerd in afstemming met de uitgangspunten van het 
meerjarenbeleidsplan Pluk & Verwonder en de context van arbeidsmarktkrapte, vergrijzing, 
digitalisering (in de klas en op het gebied van HR) en het willen bijdragen aan het positieve imago van 
de leraar.  
 
Het HR-beleid is gericht op het creëren van maatschappelijke waarde door het aanbieden van 
excellent onderwijs. Dit HR-beleidskader is dan ook ondersteunend aan de realisatie van onze 
onderwijskundige doelstellingen. Vanuit de gedachte dat de medewerkers het belangrijkste kapitaal 
zijn om de (ambitieuze) doelstellingen van SOML te realiseren, worden er op het gebied van HR 
diverse speerpunten geformuleerd. Het stimuleren en faciliteren van de ontwikkeling van 
medewerkers om duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers te realiseren komt als rode draad 
terug in zowel het meerjarenbeleidsplan als dit HR-beleidskader. 
 
De acties voortvloeiende uit het HR-beleid geschieden op alle niveaus en in verbinding met elkaar. 
Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat alle leerlingen en medewerkers goed presteren (zowel op 
het gebied kennis als op het gebied van vaardigheden en competenties) en kunnen talenten optimaal 
benut worden zodat de maatschappelijke toegevoegde waarde van onderwijsorganisatie SOML 
maximaal wordt. 

 

4.2.2 Strategische personeelsplanning 
In 2021 voerden de directies op verzoek van het college van bestuur een zogenaamde vlootschouw 

uit. Een vlootschouw (of een personeelsschouw) is een methodische aanpak om de aanwezige 

kennis, talenten en competenties van medewerkers in een organisatie in kaart te brengen en deze te 

koppelen aan de gewenste kennis, talenten en competenties. De vlootschouw is een onderdeel van 

strategische personeelsplanning. Het uiteindelijke doel is om de gewenste vraag, voortkomend uit 

het schoolplan, naar competentie, kennis en talenten af te stemmen met de bestaande en 

toekomstige samenstelling van het personeelsbestand. De vlootschouw krijgt een vervolg op 

schoolniveau waar de invulling van docentfuncties wordt afgestemd met de opdracht en de ambities 

van de school.  

 

Naast deze kwalitatieve afstemming hanteert SOML het VOION-scenariomodel voor strategische 

personeelsplanning. Op basis van de leerlingenprognose en rekening houdend met de uitstroom van 

medewerkers wordt een berekening gemaakt van de aanwezige en benodigde formatie per vak en 

functie voor de komende 12 jaar. 

In gezamenlijke afstemming tussen de directeuren en de stafdienst is SOML in januari gestart met de 

formatieplanning voor het schooljaar 2021-2022. In april heeft SOML de vacatures voor het nieuwe 

schooljaar gepubliceerd, waarna de werving en selectie is gestart. In juni zijn de vacatures voor de 

NPO-inzet gepubliceerd. Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn er nog een aantal (5 fte, 

meerdere vacatures) vacatures niet vervuld. We constateren dat door NPO de druk op de 

onderwijsarbeidsmarkt versneld is toegenomen. Het invullen van vacatures vraagt meer inspanning. 

Bij de start van het nieuwe schooljaar is van 11 fte afscheid genomen en is voor 40 fte aan nieuwe 

medewerkers geworven (63 personen). Van de 40 fte is het merendeel (28 fte) aangetrokken op 

projectbasis in het kader van de besteding van de NPO-middelen. 12 medewerkers maakten gebruik 

van interne mobiliteit. 
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4.2.3 HEYY 
Gedurende het schooljaar 2021 is er 772 maal deelgenomen aan activiteiten georganiseerd door 

huisacademie HEYY (dit is exclusief de door HEYY georganiseerde SOML-dag die in 2021 in digitale 

vorm doorging, en de trainingen voor EHBO en BHV). 

Domein Aantal deelnemers 

Management Development 33 

Onderwijsontwikkeling 285 

Onderwijs & ICT 237 

Organisatie 65 

Veiligheid 81 

Welzijn 71 

 

4.2.4 Regionale aanpak personeelstekort 
SOML is penvoerder voor het project Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) dat in partnership 

wordt uitgevoerd met OGVO, Yuverta en Fontys. Het project is gericht op een intensievere 

samenwerking om zo beter in te kunnen spelen op de veranderende vraag naar personeel in onze 

regio en het terugdringen van het lerarentekort. 

In 2021 zijn de volgende opbrengsten gerealiseerd: 

 De website Leraar in Limburg is gelanceerd. De beschreven projecten en verhalen worden 

het meest bezocht. Er wordt onderzocht of het verstandig is nog een verbinding te maken 

met andere websites zoals ikbenleerkracht.nl en mbodocentinlimburg.nl. 

 Strategische personeelsplanning middels het scenariomodel van VOION is door SOML 

grotendeels gevuld. Er heeft een gezamenlijke bijeenkomst met OGVO plaatsgevonden met 

als doel te bezien of het scenariomodel ook regionaal een functie kan vervullen in het kader 

van de strategische personeelsplanning. SOML zal ter voorbereiding op de nieuwe 

formatieplanning 2022-2023 eerst een analyse maken naar aanleiding van het 

scenariomodel. 

 Er heeft een online symposium plaatsvonden in het kader van hybride docentschap. Een 

hybride docent kiest er voor deels als docent te werken en daarnaast ook werkzaam te zijn in 

een andere baan. Tijdens het symposium hebben 7 hybride docenten hun verhaal gedeeld en 

is gesproken over diverse onderwerpen zoals de samenwerking, de motieven, kennisdeling, 

innovatie en de zogenaamde “WTF’s” (waar verbazen ze zich over?). De conclusie was dat er 

vanuit wederkerigheid meer mag worden samengewerkt en gedeeld. Het is belangrijk om 

samen de verantwoordelijkheid te voelen voor het toekomstig potentieel voor het 

bedrijfsleven. Binnen SOML zijn inmiddels (via inhuur) diverse hybride docenten aan de slag.  

 We zijn Didactisch Coachen gaan toepassen. Didactisch Coachen is een planmatige en 

doelgerichte wijze van coachen en feedback geven door de docent, waarin het denken van 

de leerling wordt gestimuleerd op een manier die motivatieverhogend en leerbevorderend 

is. Binnen SOML wordt de training Didactisch Coachen op meerdere scholen gegeven, 

ondersteund door RAP. 

Ten behoeve van het project is door het ministerie van OCW € 490.000 toegekend (voor alle 

deelnemers aan het project) voor de periode augustus 2020 t/m juli 2022. Hiervan is € 21.339 door 

SOML besteed in 2021 (2020: € 34.573) 
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4.2.5 Verzuim  
Het ziekteverzuim 2021 bedraagt 5,3% (2020: 5,0%). Gelet op de (corona-)omstandigheden in 2021 

werd al van deze stijging uitgegaan. De trend baart zorgen omtrent de gevolgen op de uitvoering van 

het onderwijs. 

Verzuimduurklassen 2021 2020 

Kort (1 t/m 7 dagen) 0,95% 
1,89% 

0,88% 
1,73% 

Middel (8 t/m 42 dagen) 0,94% 0,85% 

Lang (43 t/m 365 dagen) 2,93% 
3,26% 

2,28% 
3,26% 

Langer 1 jaar 0,52% 0,98% 

Totaal 5,34% 5,0% 

Verzuimfrequentie 1,02 0,96 

 

De verschillen met 2020 zijn minimaal in de verzuimduurklassen. Geconcludeerd kan worden dat de 

ingezette ontwikkelingen na 2018 structureel effect hebben. Het betreft dan onder meer 

intensivering van de sociaal medische teams (SMT), de begeleiding door de adviseurs 

gezondheidsmanagement, de uitstroom door deelnemers eerdere PLUS-regelingen, de inzet 

taskforce verzuim en de extra inzet van een arbodienstverlener. 

De directe kosten van verzuim 2021 bedragen € 3 mln (2020: € 2,4 mln.). Het betreft dan de 

loonkosten van de medewerkers gedurende hun ziekte-afwezigheid. De kosten voor vervanging van 

verzuim bedragen in deze periode € 975.000 (begroot: € 1,3 mln.). Gemiddeld is 45% van het verzuim 

vervangen in 2021. 

4.2.6 Ontslagvergoeding 

SOML betaalde € 226.979 aan transitievergoedingen (11 personen) voortkomend uit ontslag als 

gevolg van arbeidsongeschiktheid of loondispensatie. Daarnaast betaalde SOML in 2021 € 223.830 

aan ontslagvergoedingen (12 personen). Als gevolg van beëindiging van de arbeidsovereenkomst 

betaalde SOML € 14.096 transitievergoeding aan 40 personen. Het beleid om te komen tot een 

vaststellingsovereenkomst is erop gericht dat een werkgever en werknemer het in onderling overleg 

eens worden over beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Daarbij geldt voor SOML als 

uitgangspunt dat er door het aangaan van de beëindingsovereenkomst op (korte) termijn sprake is 

van een inverdieneffect voor de organisatie. 

4.2.7 Personeel niet in loondienst 

Het ministerie wenst meer inzicht te krijgen in de besteding van het onderwijsgeld en in dit kader in 

het bijzonder de inhuur van personeel niet in loondienst (PNIL). Uitgaande van de boekingen op de 

grootboeken Uitzendkrachten, Detacheringen en Externe deskundigen is de PNIL uitgave in 2021       

€ 1.426.721 gelijk aan 2% van de totale personele last. In de categorie Externe deskundigen wordt 

ook de inhuur van experts voor deskundigheidsbevordering geboekt, evenals de inhuur van 

specialisten zoals applicatie-adviseurs.  
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4.2.8 HR in cijfers 

 

Leeftijdsopbouw man/ vrouw 

 

 
Aantal personen per dienstjaren bij SOML 

 
Verdeling AOW-gerechtigde medewerkers 
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Verloop in aantal medewerkers per leeftijdscategorie 

 

Mensen in dienst per dienstbetrekking (peildatum 1-10-2021)  
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4.3 Bouwen aan de leeromgeving 
4.3.1 Huisvesting 
4.3.1.1 ROER College Schöndeln 

Begin 2021 heeft SOML scenarioanalyses en een voorkeursscenario voor nieuwbouw van ROER 

College Schöndeln gepresenteerd aan de gemeente Roermond. In trimester 3 heeft dat ertoe geleid 

dat de gemeente een voorstel voor college van B en W heeft uitgewerkt dat uitgaat van het 

voorkeursscenario van SOML. Dit voorstel is in januari 2022 aangenomen door het college van B en 

W en is in februari 2022 behandeld in de commissievergadering en raadsvergadering. Daarbij heeft 

de gemeente het budget van € 16,7 miljoen voor de nieuwbouw goedgekeurd. SOML heeft via de 

stuurgroep inmiddels diverse acties uitgezet zoals een flora- en fauna onderzoek ter voorbereiding 

op de realistie van de nieuwbouw. 

SOML heeft in 2020 reeds zelf een investering van € 2,5 miljoen gepleegd voor de realisatie van het 

semipermanente gebouw op de campus van ROER College Schöndeln. 

 

 
Impressie van de campus ROER College Schöndeln (bron voorkeursscenario huisvesting ROER College Schöndeln, mr Stir) 

4.3.1.2 Revitalisering Connect College 

De gemeente Echt-Susteren heeft middelen beschikbaar gesteld voor de revitalisering van de 

bovenverdieping van het gebouw aan de Populierlaan. Aanvullend heeft de gemeente de eis gesteld 

om het gebouw te verduurzamen uitgaande van Frisse Scholen klasse C.  

Uit eerste calculaties blijkt dat verduurzaming een verdubbeling van kosten met zich meebrengt. 

SOML is hierover (opnieuw) in overleg getreden met de gemeente: enerzijds om afspraken te maken 

over het budget voor revitalisering, anderzijds om nieuwe budgetafspraken te maken over de 

verduurzaming. In trimester 3 2021 heeft de gemeente, met input van SOML, een voorstel voor het 

college van B en W voorbereid. Dit voorstel wordt in juni 2022 behandeld. 
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4.3.1.3 Overcapaciteit Sint Ursula  

SOML heeft de gemeente Leudal verzocht om een structurele jaarlijkse bijdrage te leveren in de 

exploitatietekorten van de school (voortkomend uit de overcapaciteit van de gebouwen). Aangezien 

er op korte termijn geen besluit wordt genomen over een toekomstige unilocatie voor Sint Ursula, is 

SOML genoodzaakt om deze bijdrage te vragen. De school moet nu keuzes omwille van de 

instandhouding en exploitatie van de gebouwen maken die ten koste gaan van het onderwijs.  

De gemeente Leudal heeft thans nog geen besluit genomen op het verzoek van SOML.  

4.3.2 Leerlingendaling VO 
De aanvraag die SOML heeft ingediend voor de subsidies Leerlingendaling VO is in 2021 afgewezen. 

SOML heeft hierop samen met de overige partners uit het project een bezwaar ingediend en de 

bezwarencommissie gesproken. De bezwarencommissie heeft uitstel gevraagd om te komen tot een 

besluit over het bezwaar. De termijn die de commissie zelf heeft aangegeven is inmiddels ook 

overschreden. SOML heeft de commissie hierop gewezen in januari 2022. 

4.3.3 Duurzaamheid 
Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen het creëren van onze optimale leeromgeving. Wij 

verduurzamen de leeromgeving in zijn geheel steeds verder. We betrekken leerlingen bij activiteiten 

op dit vlak, bijvoorbeeld in de vorm van projecten. Maar verduurzamen kunnen we niet alleen. Voor 

de gebouwen zijn we voor een groot deel afhankelijk van de beschikbaarheid van financiële middelen 

die de gemeenten beschikbaar stellen. We vinden dat we ook hierin een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid hebben, en geven dan ook samen met de gemeenten vorm aan duurzame 

gebouwen. Bij elke investering kijken we naar energiezuinig, circulair en toekomstbestendig bouwen.  

Ook in ons curriculum is veel aandacht voor duurzaamheid, circulariteit en energietransitie. Door 

deze onderwerpen te laten terugkomen in het onderwijsprogramma, maken we leerlingen bewuster 

van het belang ervan voor het behoud van de wereld. 

 

4.3.4 ICT 
4.3.4.1 AVG & informatiebeveiliging 

In 2019 is het Rijk gestart met het uitvoeren van een aantal DPIA’s naar applicaties die ook in het 

Nederlandse onderwijs gebruikt worden. DPIA staat voor Data Protection Impact Analysis, oftewel 

een privacy-impactanalyse. Dat is een risicoanalyse ten bate van de privacy van een product. In 2019 

is zo'n onderzoek ook geweest naar een aantal producten van Microsoft. Het Rijk heeft medio 2020 

een DPIA geïnitieerd naar het gebruik van G Suite Enterprise van Google (inmiddels Google 

Workspace genaamd). Ook is er een DPIA gestart naar het gebruik van de Chrome browser en de 

Chromebook.  

Uit de DPIA naar Google Workspace kwamen begin 2021 een achttal grote risico's naar voren. De 

risico’s zaten hoofdzakelijk in het verzamelen van zogenoemde metadata door Google. SURF en 

SIVON ondersteunden dit onderzoek en zijn namens het onderwijs in gesprek gegaan met Google om 

ervoor te zorgen dat Google deze privacyrisico’s wegneemt. SOML heeft nieuwe overeenkomsten 

met Google afgesloten en heeft de benodigde centrale technische instellingen grotendeels 

uitgevoerd. Voor andere Google-diensten hebben SIVON en Kennisnet ook aanbevelingen gedaan. 

Deze zijn niet vrijblijvend. Voor Chromebooks en de Chromebrowser komen nog aanbevelingen. 

SOML wekte in 2021 357.806 KwH aan zonne-energie op.  
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4.3.4.2 Beleidskader 

In navolging op Pluk & Verwonder is het ICT-beleidskader van SOML ook geactualiseerd. 

Na voorbereidingen via de Regiegroep ICT is er een feedbacksessie geweest. Daarbij konden 

docenten, ondersteuners en directies reageren op het conceptstuk. Tevens zijn er een aantal 

themasessies georganiseerd voorafgaand aan de advisering door de GMR en de besluitvorming door 

het bestuur.  

In het nieuwe beleidskader zijn onder andere voorstellen opgenomen over het herzien van de ICT-

organisatie. De onderwerpen ICT en onderwijs en de rollen en taken op de scholen zijn hierbij 

belangrijke thema’s 

4.3.4.3 Externe security scan 

In 2021 is door een externe partij een beveiligingsscan uitgevoerd, mede om te onderzoeken of het 

SOML-netwerk bestand is tegen cyberaanvallen. Er zijn geen dringende aanbevelingen uit de scan 

gekomen. De belangrijkste adviezen gingen over het inloggen via 2FA (two-factor authentication) op 

de public cloud-omgeving (minstens voor de beheerrollen), uniformering van mailsecurity via DNS en 

proactieve netwerkmonitoring. 

4.3.4.4 Datalek 

In het eerste kwartaal van 2021 zijn 4 datalekken gemeld bij de Privacy Officer van SOML. Na 

beoordeling van de incidenten op eventueel misbruik van de lekken is er van deze feiten geen 

melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemaakt. In alle gevallen is er persoonlijk contact 

geweest met de betreffende individuen voor een correcte afhandeling van het incident. 

In het tweede trimester van 2021 is er één datalek gemeld bij de Privacy Officer van SOML. Hiervan is 

melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens gedaan. Bij een school was er door een medewerker naar 

alle 180 ouders van de nieuwe leerlingen een mail gestuurd waarbij iedereen in het cc-veld stond 

i.p.v. het bcc-veld. Een menselijke fout tijdens een druk werkmoment. Het werd ontdekt en er werd 

snel een excuus-mail naar de ouders gestuurd. 

In trimester 3 van 2021 is er één datalek gemeld. Op een van de scholen zijn de 

deskundigenverklaringen over dyslexie zoekgeraakt. De aanleiding voor het datalek is de 

samenvoeging van de locaties en het ontbreken van de juiste procedures op de voormalige locaties. 

Dit type gegevens behoort tot de meest privacygevoelige informatie die SOML in beheer heeft. 

Daarom is dit datalek wel bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. De interne processen zijn 

aangescherpt, er is een excuusbrief naar de betreffende ouders gestuurd en ter lering is het voorval 

gemeld in de nieuwsbrief van SOML. 
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Gastles van een diëtiste over gezonde voeding bij Connect College (bron: instagram.com/connectcollegeecht) 

4.4 Optimalisatie bedrijfsvoering 

4.4.1 Structuur 
Vanaf het schooljaar 2021-2022 verandert SOML de planning en control. Dit gebeurt naar aanleiding 

van de vierde programmalijn uit Pluk & Verwonder en is tevens ingegeven door bevindingen van de 

onderwijsinspectie omtrent de werkwijze binnen SOML. Daarnaast heeft ook de collegiale 

bestuurlijke visitatie die het bestuur in 2020-2021 heeft doorlopen inzichtelijk gemaakt dat er aan de 

“voorkant” meer nadruk moet komen te liggen op doelen en afspraken. Dat zal het verantwoorden 

aanmerkelijk  vereenvoudigen en verbeteren.  

Deze focus wordt geconcretiseerd in regiegroepen. Regiegroepen hebben als taak het kader 

waarbinnen de organisatie moet werken concreet in te vullen (beleidsvoorbereidend alsmede met de 

focus op de verantwoording van de uitgevoerde inzet). In andere woorden: het beleid voorbereiden, 

volgen en verantwoording organiseren. De regiegroepen, bestaande uit een aantal leden van het 

directieberaad (DB) aangevuld met experts van de stafdienst (soms aangevuld met externe experts) 

bereiden de onderwerpen voor ten behoeve van het DB-overleg, zetten de lijnen in de organisatie uit 

en leggen hierover gezamenlijk verantwoording af aan het voltallige DB. 

SOML kent de volgende regiegroepen: 

 Onderwijs 

 HR 

 Onderwijskwaliteit 

 Facilitair & Huisvesting 

 ICT & Onderwijs 
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4.4.2 Inkoop & aanbesteding 
SOML heeft het Inkoop- en aanbestedingsbeleid geactualiseerd. SOML wil met dit Inkoop- en 

Aanbestedingsbeleid de volgende doelstellingen realiseren: 

 Rechtmatig en doelmatig inkopen zodat gelden op controleerbare en verantwoorde wijze 

worden aangewend en besteed; 

 Een integere, betrouwbare, zakelijke en dus professionele inkoper en opdrachtgever zijn; 

 Inkopen tegen de meest optimale (integrale) prijs-kwaliteitverhouding; 

 Een administratieve lastenverlichting voor zowel zichzelf als voor ondernemers; 

 Een continue positieve bijdrage leveren aan het goed presteren van SOML; 

 Centrale aansturing en –kaders; 

 Digitalisering. 

Schoonmaak 

Vanaf 1 augustus 2021 is er een nieuw contract voor onze schoonmaak met de firma Visschedijk als 

gevolg van de doorlopen Europese aanbesteding. Het contract voorziet in een nieuw 

werkprogramma en een lagere frequentie van de schoonmaak van de theorielokalen. Op voorhand is 

gewezen op de eigen discipline van alle deelnemers binnen de  organisatie als geheel om te zorgen 

voor een schone werkomgeving. 

 

Onderhoud W-installaties 

Na voorbereidend werk van een werkgroep bestaande uit leden uit het facilitair overleg, heeft SOML 

een Europese aanbesteding voor preventief en correctief onderhoud van de W-installaties 

uitgeschreven. De uitvraag is in de markt gezet als openbare aanbesteding, uitgevraagd op beste 

Prijs-Kwaliteitverhouding (PKV). De gunning van de aanbesteding is toegekend aan de firma Van 

Tilburg. Het contract is aangegaan voor een periode van 4 jaar met twee verlengingsmogelijkheden 

van elk 1 jaar.  

 

Afvaldienstverlening 

SOML heeft de Europese aanbesteding voor afvaldienstverlening uitgeschreven, na voorbereidend 

werk van een speciale werkgroep rondom dit thema. De uitvraag is in de markt gezet als openbare 

aanbesteding, uitgevraagd op beste Prijs-Kwaliteitverhouding (PKV). De verhouding prijs en kwaliteit 

is in de verhouding 50% / 50% uitgevraagd. De gunning van de aanbesteding is toegekend aan de 

firma Van Happen. Het contract wordt hierbij aangegaan voor een periode van 4 jaar met een 

eenzijdige opzegmogelijkheid voor SOML na 1 jaar met twee verlengingsmogelijkheden van elk 1 

jaar. Het contract is gericht op een verschuiving naar meer gescheiden afvalverwerking in de nabije 

toekomst.  

 

Voorbereidingen Europese aanbestedingen 

Tevens zijn in 2021 een drietal Europese aanbestedingen voorbereid: 

 Arbodienstverlening: Nadat SOML in de zomer van 2021 genoodzaakt was binnen een kort 

tijdsbestek een nieuwe arbo-aanbieder te zoeken, heeft SOML momenteel een eenjarig 

contract met Human Capital Care. Een nieuwe aanbesteding wordt voorbereid door de arbo-

en gezondheidsspecialisten van de stafdienst, die hun input halen uit de sociaal medische 

teams (SMT’s) waarin zij samenwerken met de scholen. Vanuit het DB is er een 

klankbordgroep samengesteld. Publicatie van de aanbesteding staat gepland medio maart 

2022. 
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 ICT-hardware: SOML heeft een aflopend contract bij ARP voor de levering van devices. De 

nieuwe aanbesteding wordt voorbereid door een werkgroep waarin specialisten van de 

stafdienst en teamleiders van de scholen vertegenwoordigd zijn. Publicatie van de 

aanbesteding staat gepland medio maart 2022. 

 Leermiddelen: SOML heeft bij SIVON de intentieverklaring voor aanbesteding van 

leermiddelen via het collectief getekend. Het aanbestedingsproces start trimester 1 2022 en 

is gericht op een overeenkomst met als startdatum schooljaar 2023 - 2024.  

5. COVID-19 

5.1 Gevoerd beleid 
Van leerlingen en medewerkers is in 2021 grote flexibiliteit gevraagd gedurende de COVID-19 

pandemie. SOML heeft gedurende het jaar alle maatregelen en versoepelingen opgevolgd hetgeen 

een niet te onderschatten prestatie van iedereen is geweest.  

 

De scholen van SOML zijn een dwarsdoorsnede van de maatschappij. Dat betekent dat, ondanks alle 

inzet betreffende het naleven van regels of het goede gesprek over de noodzaak van maatregelen, 

ook in de scholen niet alles vanzelfsprekend vlekkeloos verliep. Desalniettemin is het bestuur trots op 

de weer- en wendbaarheid die van iedereen gevraagd werd om zich keer op keer aan te passen.  

Zorgen waren en zijn er ook; zorgen over de ontwikkeling van leerlingen, zowel sociaal-emotioneel 

als cognitief. Daar waar mogelijk pleit het bestuur voor meer tijd voor de leerlingen, ook als dat hun 

verblijfstijd in het voortgezet onderwijs verlengt. Gun de leerlingen de tijd en de ruimte om zich 

optimaal voor te bereiden op de volgende levensfase en vervolgopleidingen.  

5.2 Aanvullende middelen  
SOML heeft gebruik gemaakt van de aanvullende middelen die door het Rijk ter beschikking zijn 

gesteld om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden tijdens (en na) de COVID-19-pandemie. 

SOML heeft gebruik gemaakt van de regelingen: 

 Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 

 Extra hulp voor de klas 

 Capaciteitentesten 

 Bekostiging eindexamens 2021 VO 

 Regeling arbeidsmarkttoelage 

 Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

5.2.1 Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 
SOML heeft, net als in 2020, middelen besteed in het kader van Inhaal- en Ondersteunings-

Programma’s Onderwijs (IOP). Deze middelen geven scholen extra ruimte voor inzet van personeel 

naast de reguliere onderwijstijd. De scholen hebben ingezet op extra ondersteuning door mentoren 

en coaches en er zijn extra ondersteuningslessen aangeboden, zowel op vakinhoudelijk als sociaal-

emotioneel gebied. Tevens is er ondersteuning geboden in het verwerven van studievaardigheden 

(leren leren).  

 

Naast deze fysieke ondersteuning zijn er ook verschillende digitale platvormen gebruikt ter 

ondersteuning van de leerlingen, zoals Mr. Chadd. Hier kunnen de leerlingen zelf op elk gewenst 

moment gebruik van maken. Bij Nt2 Mundium College is er extra ondersteuning geboden via de 

taalwerkplaats, om leerlingen nog meer ondersteuning op het gebied van de Nederlandse taal te 

kunnen geven. 
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Een aantal scholen heeft zelfs in de vakanties ondersteuning geboden door in deze periodes lessen te 

organiseren. Zo konden eventuele achterstanden worden weggewerkt. Dit gebeurde in de 

herfstvakantie, carnavalsvakantie en meivakantie. 

Behalve deze cognitieve ondersteuning is er door de scholen, na het lange thuiszitten in de winter, 

ingezet op extra beweging en aandacht voor cultuur.  

Tot slot is een klein deel van de gelden gebruikt voor de huur van ruimtes of extra tenten. Dit was 

soms nodig omdat er in de school onvoldoende ruimte was om de programma’s en lesstof aan te 

kunnen bieden met behoud van voldoende afstand tussen de leerlingen. 

In totaal is in 2021 € 1.729.225 aan IOP-middelen besteed.  

5.2.2 Extra hulp voor de klas 
De subsidie Extra hulp voor de klas geeft de scholen extra middelen om tijdens de lessen meer 

ondersteuning te kunnen bieden. De scholen hebben deze subsidie hoofdzakelijk gebruikt voor de 

inzet van extra docent- en onderwijsassistenten onder andere ten behoeve van extra toezicht in 

hybride lessituaties of lesopvang. 

 In totaal is in 2021 € 881.830 aan Extra hulp voor de klas besteed. 

5.2.3 Capaciteitentesten 
Middelen voor de Capaciteitentesten zijn beschikbaar gesteld voor het toetsen van het cognitieve 

niveau van de ingestroomde leerlingen. Leerlingen in leerjaar 1 en 2 kunnen deze testen doen. Na de 

corona-jaren op de basisschool is het advies vaak niet eenduidig of twijfelachtig. Deze subsidie helpt 

de scholen bij het juist bepalen van het niveau van de leerlingen, zodat scholen de leerlingen de 

juiste ondersteuning kunnen bieden. 

In totaal is in 2021 € 74.160 aan Capaciteitentesten besteed. 

5.2.4 Bekostiging eindexamens 2021 VO 
Het kabinet heeft extra middelen beschikbaar gesteld om scholen, docenten en eventueel andere 

betrokken medewerkers te compenseren voor de extra werkzaamheden die voortvloeiden uit de 

aanvullende maatregelen rondom het eindexamen. Met deze maatregelen konden leerlingen met 

meer voorbereidingstijd en flexibiliteit het examen afleggen. De aanvullende maatregelen betroffen 

het verlengen van het tweede tijdvak en het (nieuwe) derde tijdvak. 

 

Binnen SOML zijn er 293 medewerkers in aanmerking gekomen voor deze compensatieregeling.  

In totaal is in 2021 € 190.000 aan bekostiging eindexamens 2021 VO besteed. Voor het resterend 

bedrag van € 283.942 is een bestemmingsreserve gevormd om in toekomstige gevallen vergelijkbaar 

te kunnen handelen daar waar bijzondere collectieve afspraken vanuit de overheid leiden tot 

bijzondere extra inspanningen van medewerkers. 

5.2.5 Regeling arbeidsmarkttoelage 
Het kabinet heeft voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 in het kader van het NPO extra geld 

beschikbaar gesteld voor het toekennen van arbeidsmarkttoelagen aan werknemers werkzaam op 

scholen met grote achterstandsvraagstukken. Gelet op de gestelde criteria van de overheid is Nt2 

Mundium College een school die hiervoor in aanmerking komt.  

De MR van de school heeft conform regelgeving afspraken gemaakt over hoe zij de door het Rijk 

beschikbaar gestelde middelen (€ 180.000 voor twee schooljaren) uitbetaalt aan de medewerkers. 
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In totaal is in 2021 € 37.442 aan de Regeling arbeidsmarkttoelage besteed. 

5.2.6 Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 
Vanaf het schooljaar 2021-2022 ontvangen scholen extra middelen voor een eigen NPO-

schoolprogramma om de leef- en leerachterstanden van de leerlingen, als gevolg van de Corona-

maatregelen, op te lossen. In schooljaar 2021-2022 krijgt elke school per leerling € 701,16 voor een 

eigen schoolprogramma. Voor schooljaar 2022-2023 is € 820 per leerling beschikbaar. De overheid 

heeft de bestedingstermijn voor het NPO verlengd tot schooljaar 2024-2025. 

Voor de besteding van de NPO-middelen zijn in de scholen scholenscans uitgevoerd. De scholenscans 

zijn uitgevoerd om een beeld te vormen van de cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkelingen 

van de leerlingen gedurende de Corona-pandemie en de ontwikkelbehoefte hieromtrent. Via de MR 

zijn medewerkers, leerlingen en ouders betrokken bij de keuzes uit de NPO-menukaart waar de NPO-

middelen aan besteed worden. De keuzes zijn vertaald in een schoolplan dat dient als plan van 

aanpak voor het schooljaar 2021-2022. 

De scholen besteden de middelen aan een veelheid van initiatieven die gericht zijn op de 

ondersteuning van zowel de cognitieve alsook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. 

Voorbeelden hiervan zijn:

 

 

BC Broekhin

•Extra ondersteuning kernvakken

•Verlengde brugklas

•Extra sport & cultuur

•Extra docentondersteuning en zorg

Grescollege

• Inzet extra coaching t.b.v. gerichte ondersteuning voor leerlingen

• Ontwikkel-/ talenturen

• Basiskennis ICT

• Intensivering kernvakken

Connect College

• Scholing: coachingsvaardigheden mentoren en coaches

• Extra zorg complexe problematiek

• Intensiveren oudercontact

• Uitbreiding mentoraat

Sint Ursula

•Meer onderwijs op maat: instructie-uren, banduren

•Mentoraat centraal

•Feedback geven 

•Bevorderen leervaardigheid

ROER College Schöndeln

• Herziening curriculum

• Extra groepen/ klassenverkleining

• Welzijn vergroten

• Zomer-/ lenteschool

Wings Roermond

• Praktijkvorming

• LOB-ontwikkeling

• Executieve functies herkennen en verbeteren

• Perspectiefgericht leren
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SOML ontvangt in totaliteit € 11,4 mln. aan NPO-middelen voor de periode 2021-2023. Gedurende 

het laatste trimester is duidelijk dat de besteding van de middelen vertraagt vanwege nieuwe 

corona-omstandigheden en -maatregelen waar SOML (en het onderwijs in het algemeen) mee te 

maken heeft. De NPO-middelen worden op school besteed, er zijn geen bovenschoolse projecten 

specifiek op het NPO-programma. Wel wordt gezocht naar synergievoordelen, denk hierbij 

bijvoorbeeld aan nascholingsactiviteiten. 

Voor de extra NPO-bekostiging voor de nieuwkomers categorie heeft onze NT2 locatie 

Mundiumcollege acties ondernomen voor kansrijke groei voor de leerlingen in ontmoeting. Hiervoor 

zijn extra naschoolse activiteiten ondernomen onder andere gericht op talentontwikkeling, sport, 

lees- en taalbevordering. Voor een deel van het budget is een bestemmingsreserve gevormd, omdat 

de activiteiten grotendeels uit het reguliere NPO-budget bekostigd kunnen worden, omdat SOML de 

nieuwkomers niet in aparte ISK-klassen gespreid heeft, maar juist gespecialiseerd op 1 plek, 

waardoor er efficiëntie voordeel ontstaat voor deze aanpak. 

In 2021 heeft SOML slechts € 894.288 van de beschikbare NPO-middelen besteed. NB Veel extra 

inspanningen die geleverd zijn in het schooljaar 2020-2021 worden financieel afgedekt uit de 

middelen Inhaal- en Ondersteuningsprogramma Onderwijs en Extra hulp voor de klas. Als gevolg 

hiervan schuift ruim € 3 mln. van het NPO-budget door in de tijd. Voor de begroting 2022-2026 is dat 

vertaald als extra budget voor 2023 (€ 645.000), 2024 (€ 1.550.000) en 2025 (€ 900.000).  

Tijdens het opstellen van het jaarverslag is duidelijk geworden dat het ophogen van het bedrag per 

leerling in 2022 tot € 820,- voor SOML leidt tot € 2 mln. extra baten waarmee in de 

meerjarenbegroting geen rekening is gehouden. 

 
Leerlingen van NT2 Mundiumcollege in hun nieuwe school (bron www.nt2mundium.nl) 

Nt2 Mundium College

•Taalwerkplaats

•Huiswerk onder begeleiding

•Buitenschoolse sport

•Leesbevordering
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6. Planning & Control 
De planning en control van SOML sluit aan bij de besturingsfilosofie van SOML: integraal 

management door de directeuren, aangestuurd door het college van bestuur (management control). 

Binnen de planning en control van SOML stelt de stafdienst van SOML de scholen in de gelegenheid 

om tijdig verantwoording af te leggen en sturing aan te brengen aan het primair proces en de 

bedrijfsvoering.  

De effectiviteit van de planning en control wordt bepaald door de standaard van de rapportages, de 

tijdige beschikbaarheid ervan en de samenhang tussen deze rapportages. De uitvoering van de 

planning & control maar ook de administratieve organisatie en interne controles gaan uit van twee 

uitgangspunten: ‘Centraal tenzij’ en ‘Digitaal tenzij’. 

 

6.1 Management control 
De accountants van Flynth hebben in het najaar 2021 een interimcontrole uitgevoerd. De 

bevindingen ten aanzien van de inrichting van de beheersomgeving laten zich samenvatten als: 

 Aandacht voor een duidelijke scheiding tussen het private- en publieke vermogen van de 

stichting in het treasury-statuut van SOML; 

 Aandacht voor de UBO2-inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Voor SOML is er sprake 

van een pseudo-UBO, omdat er geen sprake is van eigenaarschap of volledige zeggenschap; 

 Aandacht voor de tijdigheid van de VOG’s. SOML heeft een 100% score op de aanwezigheid 

van de VOG’s. Echter in vervangingsgevallen is het niet altijd mogelijk om de VOG voor 

aanvang van de vervanging in bezit te hebben. SOML prevaleert het voorkomen van lesuitval 

boven de tijdigheid van de VOG in deze gevallen. 

In 2021 heeft SOML ingezet op verdere professionalisering van de beheersomgeving. Zo is onder 

andere de betrokkenheid van de raad van toezicht vergroot door zitting in de diverse commissies die 

binnen de organisatie zijn ingesteld.  

6.2 Risicomanagement 
In het kader van risicomanagement is het creëren van risicobewustzijn en de risicohouding van 

medewerkers essentieel. Uiteindelijk van iedereen in de organisatie, maar in eerste instantie van het 

management. De werking van het risicomanagement model van SOML is gericht op het 

inventariseren van de risico’s waar de organisatie mee te maken heeft. De uitdaging is om alle 

relevante risico’s te signaleren, op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Jaarlijks wordt 

het model waarin de risico’s geclassificeerd zijn naar thema’s beoordeeld op relevantie (gevaar voor 

de continuiteit, de doelstellingen, primaire of ondersteunende processen). Risicomanagement is 

onlosmakelijk verbonden met de strategie, maar ook met de financiële sturing van een organisatie, 

vandaar dat de risico-inschatting vertaald wordt naar financiele waarde om de grootheid van het 

risico weer te geven. 

 Het inventariseren van de risico’s vindt plaats in interviews met de directie, waarbij het standaard 

SOML-model van risico-inventarisatie wordt ingevuld. De uitkomsten worden gedeeld in het beraad 

van het College van Bestuur, directieberaad van SOML, de GMR, de Raad van Toezicht.  

  

                                                           
2 Uiteindelijk belanghebbende; natuurlijk persoon die uiteindelijk zeggenschap over de organisatie heeft.  
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De uitkomsten van de risico-inventarisatie leiden op SOML- of schoolniveau tot interventies in de 

begroting of op beleidsniveau. 

Voorbeelden hiervan in 2021 zijn: anticiperen in formatie op herverdeeleffecten van bekostiging 

door het Samenwerkingsverband, intensivering bovenschoolse samenwerking op kleine vakgebieden 

(klassieke talen, PIE) of inrichting projectadministratie ten behoeve van meer exacte sturing op 

toekomstige personele fricties. 

Het risicoprofiel 2021 is hoger vastgesteld dan in 2020.  

2021 € 3.662.500 

2020 € 2.879.500 

 
Lettend op de verschillende categorieën valt op dat stijging zich voordoet bij de risicofactoren 
Huisvesting, Bekostiging, Leerlingenaantallen, en in mindere mate bij de factor ICT. Daarnaast laat de 
risicofactor Personeel een daling zien van ongeveer € 200.000 
 

 
 
Huisvesting  
De risicofactor Huisvesting is in 2021 ingeschat op € 1.195.500 (2020: € 907.500). De reden voor de 
stijging is ingegeven door meerdere elementen: 

 Toenemende onderhoudsbehoefte voor het gebouw aan de Maasbrachterweg van Connect 
College. De directie constateert dat het gebouw, thans +/- 15 jaar oud, kwalitatief op 
sommige punten te wensen overlaat, waardoor er meer onderhoud wordt gevraagd.  

 De onderhoudsintensiteit en -kosten voor het gebouw aan de Jagerstraat drukken per 
leerling zwaar op de exploitatie, nu er sprake is van een lager gemiddeld aantal leerlingen 
voor Nt2 Mundium College. 

 
Blijvend hoog ingeschat zijn de huisvestingsrisico’s van het ROER College Schöndeln en St. Ursula. In 
beide gevallen is er onduidelijkheid over de tijdlijn waarbinnen gemeenten zullen beslissen over 
budgetten voor nieuwbouw. Voor BC Broekhin wordt dit nog niet als een risico gezien aangezien het 
integraal huisvestingsplan (IHP) pas voorziet in renovatie / nieuwbouw over de termijn 10 à 15 jaar.  
 
Bekostiging 
De risicofactor Bekostiging is in 2021 ingeschat op € 527.000 (2020: € 104.500). De redenen voor de 
toename van het risico: 

 Het waarschijnlijke risico dat het samenwerkingsverband (SWV) de vereveningsopdracht voor 
het terugbrengen van het aantal VSO-leerlingen niet haalt, leidt voor SOML-scholen tot een 
korting op de bekostiging door het SWV. Scholen schatten in dat dit leidt tot enerzijds 
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versobering van de arrangementen en in andere gevallen tot het in stand houden van de 
noodzakelijk zorg bekostigd uit de reguliere lumpsumfinanciering. 

 De nieuw lumpsumbekostiging van DUO leidt op SOML-niveau tot een negatief 
herverdeeleffect. Deze herverdeeleffecten zijn per school verschillend. In alle gevallen zijn de 
herverdeeleffecten verwerkt in de begroting 2022-2026, zodat bij de tot stand brenging van 
de begroting kan worden geanticipeerd op de lagere bekostiging. In het geval van BC 
Broekhin is het effect het grootst (€ 323.338). De school zal hier rekening mee houden, maar 
benoemt als risico dat dit mogelijk leidt tot ongewenste ingrepen die de ambities van de 
school in de weg kunnen zitten of ten koste kunnen gaan van het aanbod. 

 
Leerlingenaantallen 
De risicofactor Leerlingen is in 2021 ingeschat op € 409.000 (2020: € 225.500). De reden voor de 
toename van het risico is (het effect van) de leerlingdaling die scholen nu ervaren. Met name 
Connect College geeft aan dat de kleiner wordende klassen in bijvoorbeeld gymnasium of vmbo basis 
/ kader, ertoe kunnen leiden dat keuzes gemaakt moeten worden in het huidige aanbod. De vraag 
rijst of er bijvoorbeeld bestaansrecht is voor een homogeen gymnasium en wat het effect op de 
leerlingenaantallen zou zijn indien dit niet volledig het geval zou zijn.  
ICT 
De risicofactor ICT is in 2021 ingeschat op € 247.000 (2020: € 98.000). De reden voor de toename van 
het risicobedrag is ingegeven door het vraagstuk “Iedere leerling een device”. 
 
Voor meerdere locaties speelt dit vraagstuk in relatie tot het leermiddelenbeleid. Er is een sterke 
behoefte om leerlingen uit te rusten met een eigen ICT-apparaat om meer flexibiliteit in 
leermiddelengebruik (waaronder open source) te kunnen stimuleren. Voor de betaalbaarheid 
hiervan is momenteel in veel begrotingen nog geen ruimte. De wijzigingen in de regelingen 
ouderbijdragen / schoolkosten worden wel gezien als aanjager voor het beschikbaar moeten stellen 
van devices. Het verplicht stellen van een eigen bijdrage voor de aanschaf van devices is immers niet 
(meer) mogelijk.  
 
Personeel 
De risicofactor personeel is in 2021 lager ingeschat op € 959.500 (2020: € 1.168.000). Deze daling is 
terug te herleiden naar het risico-element ‘overformatie’. 
 
Het NPO heeft ertoe geleid dat de komende jaren alle krachtsinspanning gevraagd wordt voor de 
uitvoering van de bijbehorende plannen. Voor de korte termijn is derhalve het risico op overformatie 
kleiner. Echter, na afloop van het NPO zal overformatie – in een krimpende omgeving – opnieuw 
leiden tot risico’s. SOML heeft daarom ten aanzien van het NPO de meeste mensen op tijdelijke 
overeenkomsten benoemd. Aan de andere kant zijn er ook veel taken van medewerkers in vast 
dienstverband gekoppeld aan het NPO.  
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Naast de daling van de factor ‘overformatie’, is er een stijging bij de factoren ‘flexibiliteit’, 
‘ziekteverzuim’ en ‘deskundigheidsbevordering’. 

- Flexibiliteit: De arbeidsmarktkrapte is versneld als gevolg van NPO. Veel 
(eerstegraads)vakgebieden zijn lastig te vervullen. Scholen verwachten dat vervanging 
gedurende het jaar in toenemende mate niet zal lukken. 

- Ziekteverzuim: Het langdurig verzuim bij sommige scholen blijft hoog en de 
beïnvloedbaarheid daarvan laag. Het verzuim bij de hogere leeftijdsklassen vraagt om een 
gedifferentieerde aanpak. 

- Deskundigheidsbevordering: Ondanks scholingsplannen die aansluiten bij de schoolplannen 
is er zorg over het tempo en de ambities die de scholen hebben in relatie tot de mate waarin 
het individu, team/secties en het collectief aan scholing doet en/of de veranderingen 
aankan. 

 
Leerlingen van BC Broekhin op bezoek bij de Tweede Kamer (bron: https://www.instagram.com/bcbroekhin/)  
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7. Leerlingenaantallen 

 

SOML prognosticeert de leerlingenaantallen aan de hand van een aantal variabelen:  

 Bezetting primair onderwijs (PO), afgeleid van de openbare gegevens Vensters PO;  

 Marktaandeel PO per locatie o.b.v. driejaarsgemiddelde;  

 Door- en uitstroomgegevens per locatie o.b.v. driejaarsgemiddelde. 

Naast deze variabelen wordt er in de prognose rekening gehouden met effecten als gevolg van 

bijvoorbeeld het samenvoegen van locaties, verplaatsen van onderwijs en concurrentie in de 

randgebieden van het voedingsgebied.  

 

De leerlingenaantallen worden opgesteld in afstemming tussen de stafdienst en de locatiedirectie. 

De stafdienst levert de basisuitgangspunten, waarna de directie de effecten van concurrentie en 

onderwijsaanbod vertaalt in de prognose. Op SOML-niveau wordt eventueel een correctie toegepast 

om dubbeltellingen van leerlingen te voorkomen. 

Uit de grafiek blijkt dat SOML een daling doormaakt van het leerlingenaantal. Volgens de eigen 

prognose zal het leerlingenaantal in 2026 nipt boven de 7.000 leerlingen uitkomen. Volgens de DUO 

prognose zal het leerlingenaantal onder de 7.000 zakken vanaf 2025. In eerdere prognoses ging DUO 

uit van een scenario dat vanaf 2023 het leerlingenaantal onder de 7.000 leerlingen zakt. DUO heeft 

deze statistiek ook aangepast. 

 

Uit de prognose van DUO blijkt daarnaast de aanblijvende daling van het leerlingenaantal tot 6.300 

leerlingen in 2036. SOML zal aan de hand van dit inzicht moeten blijven investeren in enerzijds de 

strategische personeelsplanning en het vraagstuk van huisvestingscapaciteit. Anderzijds investeert 

SOML reeds actief in een visie ten aanzien van het onderwijsaanbod op de lange termijn, mede via 

het project Leerlingendaling VO. 
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8. Financiële situatie 2021 
Vanwege de verantwoordingsvereisten van met name de NPO-middelen ontstaat er een groot 

positief exploitatieresultaat van € 5.882.211. Van de € 4,9 mln. ontvangen NPO-bekostiging heeft 

SOML in 2021 ongeveer € 900.00 besteed. Voor het overige wordt een bestemmingsreserve gevormd 

die in de komende jaren aangesproken wordt ter dekking van de negatieve exploitatieresultaten die 

ontstaan omdat NPO-bestedingen ook plaatsvinden in de jaren 2022 t/m 2025. 

SOML had er de voorkeur aan gegeven om de NPO-bekostiging te verantwoorden volgens het 

matchingsprincipe. Het matchingsprincipe zorgt ervoor dat kosten en opbrengsten gerelateerd aan 

dezelfde transactie of gebeurtenis in dezelfde periode verwerkt worden in de winst- en 

verliesrekening. 

8.1 Exploitatieresultaat 2021 in relatie tot de begroting 2021 

Exploitatieresultaat 2021 € 5.882.211 

Begrotingsresultaat 2021 €                0 

Afwijking € 5.882.211 

  

Exploitatieresultaat 2021  € 5.882.211 

Afwaardering materiële vaste activa €       80.528 + 

Vooruit ontvangen NPO-bekostiging € 4.059.591 -/- 

Vooruit ontvangen bekostiging eindexamen 2021 €    283.942 -/- 

Genormaliseerd resultaat 2021 € 1.619.206 

  

Grootste afwijkingen:  

Rijksbijdragen OCW € 10.760.004 

Overige baten € - 1.849.082 

Personele lasten € - 2.489.567 

Afschrijvingen €       326.116 

Huisvestingslasten € -    249.083 

Overige instellingslasten € -    492.261 

 

Rijksbijdragen 
De afwijking van de rijksbijdragen komt voort uit de vooruit ontvangen NPO-bekostiging 

(€4.059.591). SOML heeft in 2021 € 4,9 mln. aan NPO middelen ontvangen en heeft hiervan 

ongeveer € 900.000 besteed. De NPO-regeling was bij het opstellen van de begroting nog niet aan de 

orde. 

Daarnaast zijn de aanvullende regelingen (extra hulp aan de klas, inhaal & 

ondersteuningsprogramma, etc.) niet begroot, hetgeen een effect heeft van € 3,3 mln. op de 

rijksbijdragen. 

 

De gemiddelde personeelslast (GPL) in de bekostiging is met 2,66% (1,7 mln.) gestegen ten opzichte 

van de begroting. Deze stijging van de rijksbijdragen is ter dekking van de CAO-verhoging en de 

bijstelling van de premies voor sociale lasten en pensioenen.  

Overige baten 
De overige baten zijn in de jaarrekening lager als gevolg van een verschil in rubricering. Aanvullende 

bekostiging met betrekking tot NPO is in veel gevallen in de begroting gerubriceerd als overige baten, 

maar zijn in de jaarrekening als rijksbijdragen verantwoord aangezien ze ook van DUO afkomstig zijn. 
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Personele lasten 
De personele lasten zijn € 1,5 mln. hoger dan begroot als gevolg van de CAO-prijsstijging en de 

hogere pensioen- en sociale lasten. Daarnaast is de dotatie aan de voorziening ‘eigen 

risicodragerschap’ hoger (€ 155.000). Tevens worden er meer kosten gemaakt vanwege de inzet van 

extra personeel op de bijzondere corona-projecten, waardoor de personele lasten hoger zijn dan 

begroot.  

Afschrijvingen 
De door SOML gehanteerde investeringspauze (i.v.m. liquiditeitssturing) en leveringsproblemen 

vanwege chiptekorten hebben ertoe geleid dat investeringen later dan begroot zijn geactiveerd en 

afgeschreven. Hierdoor zijn de afschrijvingslasten lager dan begroot.  

 

Huisvestingslasten 
De energielasten zijn € 130.000 hoger dan begroot vanwege enerzijds een hoger verbruik (160.000 

m3 gas) en oplopende tarieven en anderzijds hogere huurkosten. Het hogere energieverbruik is het 

gevolg van de ventilatie-eisen die zijn gesteld als maatregel tegen corona. Vanwege dezelfde 

coronamaatregelen hebben scholen ook meer huurkosten gemaakt om de spreiding van leerlingen te 

kunnen organiseren. Dit leidt in 2021 tot € 65.000 aan hogere kosten.  

Overige instellingslasten 
De overige instellingslasten zijn hoger dan begroot door enerzijds een hogere besteding in de 

vakgroepen (€ 109.000, besteding van onder meer STO-middelen) en hogere besteding van kosten 

van het boekenfonds (€ 184.000). SOML ziet een toename van de verbruiksmaterialen en licenties. 

Deze kostenstijging is onder meer aanleiding om in 2022 te starten met een Europese aanbesteding 

voor de leermiddelen.  

8.2 Exploitatieresultaat 2021 in relatie tot de exploitatieresultaat 2020 

Exploitatieresultaat 2021 € 5.882.211 

Exploitatiesresultaat 2020 €    543.757 

Afwijking € 5.338.454 

  

Exploitatieresultaat 2021  € 5.882.211 

Afwaardering materiële vaste activa €       80.528 + 

Vooruit ontvangen NPO-bekostiging € 4.059.591 -/-  

Vooruit ontvangen bekostiging eindexamen 2021 €    283.942 -/- 

Genormaliseerd resultaat 2021 € 1.619.206 

  

Grootste afwijkingen:  

Rijksbijdragen OCW €  7.361.518 

Overige baten €     492.472 

Personele lasten €  1.606.606 

Afschrijvingen €    -392.685 

Overige instellingslasten €     654.623 

Bijzondere baten/ lasten €     640.318 
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Rijksbijdragen 
De rijksbijdragen 2021 zijn hoger vanwege: 

 Vooruit ontvangen NPO-middelen: € 4 mln. 

 Ontvangen en bestede NPO-middelen 2021: € 900.000 

 Extra bekostiging voor bijzondere “corona-regelingen”: € 3,3 mln.  

 GPL-stijging van 2,66% hetgeen een effect heeft van € 1,7 mln. 

Daarentegen zijn de rijksbijdragen negatief beïnvloed vanwege: 

 255 minder leerlingen (€ 2,3 mln.) 

 Minder nieuwkomers bij Nt2 Mundium College (€ 800.000) 

Overige baten 
De overige baten zijn hoger dan in 2020 vanwege toename van de declaraties voor het project Sterk 

Techniekonderwijs (€ 350.000) en een hogere besteding van de Convenantsgelden in 2021 (€ 

275.000). 

 

Personele lasten 
De nieuwe CAO per oktober 2021 leidt tot een stijging van de kosten in 2021 (+/- € 250.000). 

Daarnaast was er een eenmalige uitkering in oktober hetgeen tot € 572.000 aan extra kosten heeft 

geleid. Ook is er voor € 176.000 aan transitiekosten betaald en is de onttrekking aan de 

voorzieningen € 255.000 lager dan in 2020. 

Afschrijvingen 
SOML ervaart dat er minder leermiddelen worden aangekocht die via investeringen en afschrijving 

worden ingezet. In toenemende mate is er sprake van verbruiksmaterialen en de inzet van digitale 

licenties. Hierdoor zijn de afschrijvingslasten op de leermiddelen € 170.000 lager dan in 2020. 

 

De late aanschaf van ICT-middelen in 2021 leidt ertoe dat de afschrijvingslasten voor ICT € 192.000 

lager zijn dan in 2021.  

Overige instellingslasten 
De eerder genoemde verschuiving in de leermiddelen van leerboeken naar verbruiksmaterialen leidt 

tot hogere exploitatiekosten ‘boekenfonds en lesmateriaal’ (€ 491.000) dan in 2020. Daarnaast zijn in 

2021 de kosten voor activiteiten en excursies € 144.000 hoger dan in 2020. Enerzijds omdat er 

ondanks corona toch meer activiteiten zijn georganiseerd en anderzijds omdat er vanwege corona 

speciale socialiseringsactiviteiten zijn georganiseerd (gedekt uit de extra middelen).  

Bijzondere baten/ lasten 
SOML had in 2020 de verkoop van onroerend goed hetgeen leidde tot bijzondere baten van €             

5 874.000. Hiertegenover stond de afwaardering van materiële vaste activa ter waarde van € 

240.000.  

De afwaardering van materiële vaste activa bedraagt in 2021 € 80.528. 
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8.3 Vermogenspositie 
Het exploitatieresultaat van € 5.882.211 wordt via resultaatsbestemming toegevoegd aan de diverse 

onderdelen van het vermogen.  

Algemene reserve 

Exploitatiereserve algemeen € 1.543.890 

Subtotaal € 1.543.890 

  

Bestemmingsreserve 

Egalisatiereserve € -      1.093 

BAPO / Seniorenverlof € -    18.119 

Burgerschapsvorming €       14.000 

NPO € 4.059.591 

Bekostiging eindexamens 2021 €    283.942 

Subtotaal € 4.338.321 

  

Exploitatieresultaat € 5.882.211 
 

Het exploitatieresultaat 2021 en de balansmutaties hebben invloed op de kengetallen van SOML. In 

de onderstaande tabel zijn de ratio’s gepresenteerd, gelijk aan de ratio’s die de Inspectie van het 

Onderwijs hanteert in het Inspectiekader. 

Ratio 2021 2020 Signaleringswaarde 

Solvabiliteit 2 0,76 0,68 < 0,3 

Weerstandsvermogen 29% 24% < 0,05 

Liquiditeit 1,12 0,61 < 0,75 

Rentabiliteit 7,67% 0,79% 1-jarig < 0,10 

Huisvestingsratio 0,06 0,06 > 0,10 

 

Signaleringswaarde bovenmatig publiek vermogen 

Op 7 oktober 2020 informeerde DUO de VO-schoolbesturen over de nieuwe signaleringswaarde voor 

mogelijk bovenmatige eigen reserves. De inspectie heeft een formule ontwikkeld om te berekenen 

wat een bestuur redelijkerwijs aan eigen vermogen nodig heeft om bezittingen te financieren en 

risico’s op te vangen. Dit bedrag is het normatieve publieke eigen vermogen. De hoogte ervan is de 

signaleringswaarde.  

Formule voor de berekening van het normatieve publiek eigen vermogen (signaleringswaarde): 

(0,5 × aanschafwaarde gebouwen × 1,272) 

+ boekwaarde resterende materiële vaste activa 

+ (omvangafhankelijke rekenfactor × totale baten)  

Toepassing:  

(0,5 × aanschafwaarde gebouwen × 1,272)  

0,5 x € 30.824.944 x 1,272 = € 19.604.664 

+ boekwaarde resterende materiële vaste activa = € 9.197.385  

+ (omvangafhankelijke rekenfactor × totale baten) 0,05 X € 76.664.754 = € 3.833.237 

Normatief publiek eigen vermogen = € 19.604.664 + € 9.197.385 + € 3.833.237 = € 32.635.286 
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Publiek eigen vermogen =   € 19.980.220 

Privaat eigen vermogen =  €   2.351.260 

-------------------------------------------------------------- +  

Totaal eigen vermogen =  € 22.331.480 

Conclusie 

Het publiek eigen vermogen (€ 19.980.220) is kleiner dan het normatief publiek eigen vermogen (€ 

32.635.286). 

Naar mening van SOML is het normatief publiek eigen vermogen géén goede/ complete 

signaleringswaarde om de doelmatigheid weer te geven. Schoolbesturen kunnen immers een hoge 

aanschafwaarde gebouwen hebben, maar tegelijkertijd ook een hoge cumulatieve afschrijving, 

waardoor de boekwaarde nihil kan zijn. Daarnaast hebben scholen die veel geoutsourcet hebben ook 

een lagere boekwaarde ‘Resterende materiële vaste activa’. Indien SOML alle ICT zou leasen en er 

sprake zou zijn van volledig extern boekenfonds, zou de boekwaarde resterende materiële vaste 

activa € 2,1 mln. lager zijn.     

8.4 Vergelijking overige balansposten 
Materiele vaste activa 
Zoals reeds vermeld is de boekwaarde van leermiddelen € 102.000 lager als gevolg van lagere 

investeringen door de verschuiving naar de inzet van verbruiksmiddelen en licenties.  

Vorderingen 
De overige vorderingen wijken beperkt af. In de overige vorderingen wordt het saldo opgenomen van  

middelen die SOML nog tegoed heeft uit diverse projecten waar anderen de penvoerder van de 

projecten zijn (zoals Sterk Techniekonderwijs en Regio in je Rugzak). 

 

Liquide middelen 
Zie 8.5 Kasstroom en financieringsbehoefte 

Eigen vermogen 
Zie 8.3 vermogenspositie 

Voorziening 
De twee voornaamste mutaties in de voorzieningen vinden plaats bij de voorziening 

persoonsgebonden budget (+ € 443.000) en PLUS-regeling (- € 1.124.000). De voorziening 

persoonsgebonden budget neemt toe vanwege het feit dat meer medewerkers het saldo jaarlijks 

sparen dan dat er opgenomen wordt. De voorziening PLUS-regeling neemt enkel af, omdat 

medewerkers gebruik maken van het generatiepact, waarvoor bij de aanvang van de regeling een 

voorziening is gevormd voor niet-gewerkte uren.  

Kortlopende schulden 

Het saldo kortlopende schulden is per 31-12-2021 lager dan per 31-12-2020. Per 31-12-2020 waren 

er veel vooruit ontvangen middelen, zoals van het Samenwerkingsverband (€ 571.000), de bijdrage 

van dgemeente Roermond i.v.m. de verbouwing van de Jagerstraat (€ 384.000), diverse corona-

middelen van DUO (€ 785.000) en een hoger saldo vooruit ontvangen Convenantsmiddelen (€ 

440.000). 
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8.5 Kasstroom en financieringsbehoefte 
In 2021 is er sprake van een positieve kasstroom (€ 3.766.846). Deze mutatie komt hoofdzakelijk uit 

de vooruit ontvangen NPO-middelen en het positieve exploitatieresultaat.  

 
Er zijn geen ontwikkelingen rond de derde geldstroom en contractactiviteiten in 2021 geweest. De 

volledige cashflow is gefinancierd met eigen middelen. Er is geen sprake van vreemd vermogen. 

8.6 Investeringsbeleid 
SOML heeft een investeringsbeleid geformuleerd. Binnen dat investeringsbeleid worden vier 

categorieën onderscheiden:  

1. Uitbreiding en nieuwbouw 

2. Verduurzaming  

3. Onderhoud en reparatie 

4. Vervanging 

De investeringsbegroting wordt ruim voor het reguliere begrotingsproces ingeleverd en besproken. 

De investeringen die in de scholen worden beoogd worden reeds voor de zomervakantie in het 

proces gebracht. Zo kunnen hierover tijdig besluiten worden genomen, en kunnen zaken 

weloverwogen in de exploitatie van de volgende meerjarenbegroting worden opgenomen. 

Goedkeuring van de investering betekent dat deze in de planning kan worden gezet. Daarbij dient 

elke school zich te houden aan de periode die is aangegeven bij het activum. 
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9. Treasury 
Het treasurystatuut van SOML maakt onderdeel uit van het financiële beleid van de stichting en is 

opgesteld met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van beleggen, lenen 

en derivaten voor onderwijsinstellingen. Dit is vastgelegd in de Regeling beleggen, lenen en derivaten 

OCW 2016 (stcrt. 2016, 30576). 

Het treasurystatuut wordt iedere 5 jaar geëvalueerd op actualiteit. De uitkomsten van de evaluatie 

worden gedeeld met de raad van toezicht.  

In het geheel van planning & control, waarbij verschillende deelproducten het financiële beleid van 

SOML ondersteunen, is treasury ook een vast onderdeel. Middels treasury waarborgt de stichting de 

zorg voor een optimale financiële logistiek en bouwt men op een zodanige financiële structuur om de 

continuïteit te waarborgen. In essentie gaat het om de beheersing van de financiële positie en de 

hieraan verbonden kosten en risico’s.  

Na een positief besluit door de auditcommissie van SOML heeft de treasurycommissie van SOML een 

overeenkomst gesloten met de Rabobank voor een kredietfaciliteit ter grootte van € 2.145.000 (31-

12-2021: € 2.037.000). Vanwege de investeringen in de projecten Jagerstraat en ROER College 

Schöndeln wenst SOML te kunnen beschikken over deze kredietfaciliteit. In 2021 is ondanks de 

investeringen in deze projecten geen aanspraak gemaakt op de kredietfaciliteit.  

Bij SOML is er geen sprake van beleggingen. Alle liquide middelen van SOML zijn als publieke 

middelen te beschouwen. 

10. Bezoldiging college van bestuur en raad van toezicht 
De totale bezoldiging van het college van bestuur (incl. pensioen en werkgeverslasten): 

De heer M.J.H.M. Kikken  € 163.000 (2021)  € 157.000 (2020) 

De heer P.M.E.G.M. Slegers   € 161.945 (2021)  € 157.000 (2020)  

Het voor SOML toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 163.000. 

De samenstelling en bezoldiging van de raad van toezicht in 2021: 

Naam WNT max. 
2021 

2021 2020 

De heer mr. F.L.J. van Vloten € 24.450 € 17.415 € 16.250 

Mevrouw drs. M.L.I. van Kleef- Hendrikx € 16.300 € 11.710 € 11.290 

Mevrouw drs. C.M.G. van de Aa € 16.300 € 11.710 € 10.990 

De heer drs. F.M. Jeurissen € 16.300 € 11.710 € 11.290 

De heer drs. L.J. Urlings € 16.300 € 11.710 € 11.290 
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11. Continuïteitsparagraaf 
11.1 Toekomstige beleidsontwikkelingen 
11.1.1 Beleidskeuzes scholen 
De scholen houden in hun begroting onder andere rekening met de volgende beleidskeuzes: 

 

 

 

 

Grescollege

•2-jarige brugperiode

•Versterken ondersteuningsuren 
en uitbreiden van talenturen

•Marketing

•Inzet en versterken van coaches

•Werken in paviljoens met 
differentiatie in niveau en 
aanbod versterken

•Inzetten op TOA/DOA binnen 
beroepsgerichte vakken

•Diataal invoeren om te 
signaleren welke ondersteuning 
(RT) leerlingen nodig hebben

•Opleiden weerbaarheids- en 
examenvreestrainer

Nt2 Mundium College

•Invoering van 
huiswerkbegeleiding buiten 
reguliere schooltijd

•Innovatie en ontwikkeling 
taaldorp

•Talentontwikkeling: 
kunstprojecten in combinatie 
met profilering en identiteit van 
de leerling

•Investering in lees- en 
ontmoetingsplekken in school

Connect College

•Activiteiten in het kader van 
kansengelijkheid

•Heterogene brugklassen

•Hybride leraren en externe 
deskundigheid

•De Nieuwe Leerweg

•Mentoraat en persoonlijke 
coaches

•Hoogbegaafdheid en excellentie

•Extra inzet OOP (basis op orde)

•PO-VO: 10-14 onderwijs

BC Broekhin

•Noodzakelijke investeringen in 
facilitaire voorzieningen en ICT

•Inzet van scholing en externe 
deskundigheid om schoolvisie 
en -missie te vertalen naar 
praktische resultaten

•Doelmatige inzet van extra 
middelen en doorvertaling naar 
dagelijkse praktijk: STO, NPO

• Investeringen in pedagogisch 
klimaat en eigentijdse en 
toekomstbestendige didactiek

ROER College Schöndeln

•Onderwijskundige ontwikkeling 
competentieonderwijs binnen 
drie pijlers tot één krachtige 
gezamenlijke pijler

•Maatwerk via SWITCH-uren en 
gepersonaliseerde roosters

•Burgerschapsonderwijs

•Inzet leertechnologie

•(Ver)nieuwbouw

Sint Ursula

•Meer zorg voor de leerling 
vanuit de mentor

• Onderwijs op maat via aanbod 
studie na school

Wings Roermond

•Borgen van kwaliteitszorg

•Bedrijfseconomische keuzes in 
het onderwijsaanbod t.b.v. een 
gezonde organisatie

•Ontwikkelen onderwijsroutes 
met samenwerkingspartners

Stafdienst

•Uitvoering / ontwikkeling 
strategische 
beleidsontwikkeling (ICT, 
huisvesting, communicatie, HR, 
ARBO & gezondheid...)

•Ondersteuning bedrijfsvoering

•Ondersteuning digitale 
transformatie

•Ondersteuning 
huisvestingsprojecten ROER 
College Schöndeln en Connect 
College

•Optimalisatie inkooporganisatie

Gemeenschappelijk beleid

•Ontwikkel- en innovatiebudget 
beleidsdoelstellingen Pluk & 
Verwonder via regiegroepen 
Onderwijs, Kwaliteit, ICT, 
Huisvesting & facilitair en HRM

•Uitvoering strategische 
personeelsplanning o.a. middels 
traineeprogramma

•Management Development

•Ontwikkelingen vastgoed; 
projecten en 
meerjarenonderhoud

•ICT-nutsvoorziening 
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11.1.2 Leren van de leerling 
Uit de bovenstaande beleidskeuzes blijkt dat scholen in hun schoolplannen allen op hun eigen manier 

invulling geven aan de onderwijsontwikkeling die SOML-scholen voorstaan.  

Gemeenschappelijk wordt in de planperiode 2022-2026 uitvoering gegeven aan de ambities ten 

aanzien van de vernieuwing van het curriculum (gericht op de versterking van de basisvaardigheden 

en de ontwikkelmogelijkheden van elk kind) en het versterken van de doorlopende leerlijn 

voortgezet onderwijs -vervolgonderwijs. 

Op schoolniveau en in gezamenlijkheid wordt er daarnaast invulling gegeven aan de opdrachten ten 

aanzien van NPO, STO, burgerschap en passend onderwijs. 

Ten aanzien van kwaliteit en kwaliteitszorg ligt de gemeenschappelijke opdracht bij de externe 

kwaliteitsverantwoording van de onderwijsprestatie (zowel op basis van het wettelijk kader als van 

de SOML-strategie), de bewaking van de processen op de onderwijsuitvoering en het stellen van 

heldere onderwijsdoelen en de verantwoording daarover. 

11.1.3 Investeren in medewerkers 
De krimp van het leerlingenaantal (nu en in de toekomst) en de oplopende krapte op de 

arbeidsmarkt dwingen SOML om verder te professionaliseren en meer dan voorheen bovenschools 

te verbinden. Deze verbinding wordt zowel onderwijskundig gezocht door samen onderwijs aan te 

bieden, maar ook op het gebied van beschikbare expertise.  

De regiegroep HR legt daarbij de focus op de strategische HR die nodig is om het goede te blijven 

doen voor de korte- en middellange termijn, en op de deskundigheidsbevordering en 

doorontwikkeling van medewerkers. SOML blijft dan ook investeren in haar medewerkers. Ongeveer 

tien procent (€ 5,8 mln.) van het totale personeelsbudget wordt besteed aan de ontwikkeling van de 

kwaliteiten van onze medewerkers (€ 5 mln. Via het werkverdelingsbeleid en € 0,8 mln. aan budget 

voor interne en externe nascholing).  

11.1.4 Bouwen aan de leeromgeving 
SOML zal de leermiddelen en leeromgeving blijven versterken, passend bij het onderwijsaanbod en 

de veranderende externe omstandigheden. 

In de planperiode 2022-2026 wordt rekening gehouden met het nieuwbouwproject voor ROER 

College Schöndeln. SOML heeft hierbij de eigen bijdrage inmiddels voldaan middels de bouw van het 

semipermanente gebouw van de school. Tevens wordt rekening gehouden met een eigen bijdrage (€ 

1.300.000) voor de revitalisering van het gebouw van Connect College aan de Populierlaan. 

Met betrekking tot het meerjarenonderhoud is beoordeeld welk onderhoud nog noodzakelijkerwijs 

uitgevoerd moet worden voor de gebouwen die de economische levensduur reeds hebben 

doorlopen (of bijna hebben doorlopen), gelet op eventuele toekomstige grootschalige ingrepen 

voortkomend uit de Integrale Huisvestingsplannen van de diverse betrokken gemeentes.  

In de ICT-infrastructuur is de afgelopen jaren nadrukkelijk geïnvesteerd. Dit heeft geleid tot een 

solide en bewezen netwerk. De ICT-investeringen in de begroting zijn gericht op de instandhouding 

van deze basis en het meegroeien met de toekomstige ICT-vraag vanwaar er nu bijvoorbeeld op 

enkele locaties sprake is in overcapaciteit in snelheid van verbindingen en bandbreedte.   

Scholen begroten afzonderlijk de investeringen die gepaard gaan met de digitalisering van het 

bestaande onderwijs.  
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De focus van de regiegroep ICT ligt daarbij op ICT-gebruik; kennis en uitvoering; de versterking van de 

kwaliteit van de bijbehorende didactiek; datagebruik ter ondersteuning van onderwijskundige keuzes 

en het betaalbaar organiseren voor de korte en de lange termijn. 

11.1.5 Optimaliseren van de organisatie 
Toenemende verantwoordingsdruk (mede als gevolg van toenemende doelsubsidies) vraagt om een 

optimale organisatie rondom compliance en verantwoording. De noodzakelijke investeringen in het 

onderwijs, de medewerkers en de omgeving vragen eveneens om een opbrengstgerichte 

verantwoording. SOML wenst de door de overheid beschikbaar gestelde middelen naast rechtmatig 

ook doelmatig te besteden - zich bewust zijnde van de schaarste van middelen.  

Voor de begroting 2022 is, naast het budget voor stafondersteuning, een budget van € 25.000 

voorzien voor verdere optimalisatie van de ondersteunende processen.  

11.2 Prognoses 
11.2.1 Leerlingenprognose korte termijn 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

BC Broekhin 1.672 1.637 1.567 1.541 1.542 1.507 1.485 

Grescollege 407 377 358 384 428 .441 456 

Connect College 1.367 1.320 1.341 1.328 1.356 1.344 1.350 

ROER College Schöndeln 1.408 1.391 1.390 1.397 1.401 1.392 1.389 

Wings Roermond 510 500 495 569 625 676 717 

Nt2 Mundium College 306 286 257 305 305 305 305 

Sint Ursula 1.767 1.671 1.630 1.641 1.585 1.512 1.494 

SOML totaal 7.437 7.182 7.038 7.165 7.242 7.177 7.196 

SOML totaal statistisch   7.038 7.078 7.064 6.911 6849 

 

De leerlingenprognose is opgesteld op basis van de huidige populatie, de bekende aantallen PO-

leerlingen in het marktgebied en de verwachte krimp- en groeiontwikkelingen als gevolg van 

versterking van het marktgebied door sommige scholen. 

Daar waar er sprake is van groei boven de statistische leerlingenverwachting is dit op schoolniveau 

exploitatieneutraal verwerkt. Er ontstaat dus geen exploitatievoordeel door de hogere 

leerlingenaantallen. Met name Grescollege en Wings Roermond houden rekening met een hoger 

leerlingenaantal: Grescollege in concurrentie met de directe omgeving en Wings Roermond voor 

zowel Wings vmbo, Wings Agora en Agora Underground.  

Voor Sint Ursula wordt een krimp van de leerlingenaantallen voorzien als gevolg van de 

demografische ontwikkelingen. De daling van het leerlingenaantal van BC Broekhin is in feite een 

normalisering van het leerlingenaantal, daar waar zij enkele jaren een zeer hoge instroom hebben 

gehad. 

11.2.2 Formatie-ontwikkeling 
 Jan ‘22 Jan ‘23 Jan ‘24 Jan ‘25 Jan ’26 

DIR 46,5 47,5 47,5 46,3 46,3 

OP 500,0 487,7 448,9 437,8 434,4 

OOP 153,8 145,8 159,4 150,4 140,1 

Totaal 700,3 681,0 655,8 634,5 620,8 

Waarvan tijdelijk 48,3 - - - - 

 

Met ingang van het jaar 2022 heeft SOML 69,5 fte gekoppeld aan subsidies/projecten. Hiervan is 48 

fte tijdelijk of een tijdelijke uitbreiding.  
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Uitgaande van de AOW-gerechtigde leeftijd van 67 jaar is tussen 2022-2026 het natuurlijk verloop 66 

fte (79 medewerkers). Uit de ervaringscijfers blijkt dat medewerkers van SOML gemiddeld met een 

leeftijd van 64,7 met pensioen gaan. In de begroting wordt daarom rekening gehouden met een 

uitstroom van 66 jaar (of eerder daar waar dit reeds bekend is). Vooruitlopend op de uitstroom van 

medewerkers zal SOML in 2022 een nieuwe strategische personeelsplanning opstellen om zo ook de 

huidige tijdelijke medewerkers waar mogelijk vroegtijdig te kunnen binden aan de organisatie,. 

85% van de kosten die SOML maakt betreft loonkosten van medewerkers. Van deze kosten is via de 

begroting niet direct af te leiden welke opbrengst hiermee samenhangt of waaraan de uren van 

medewerkers besteed worden. 

 
Progress Pride vlag bij Sint Ursula (bron: instragram.com/sintursulahorn)   
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11.3 Prognose staat van baten en lasten 
Afgeleid uit de begroting 2022-2026: 

 

 

11.4 Meerjarenprognose balans 
Afgeleid uit de begroting 2022-2026: 

 

Real isatie 

2020

Begroting 

2021

Resultaat 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Begroting 

2025

Begroting 

2026

Ri jksbi jdragen 64.736.806    61.595.773   73.104.215 67.962.680   62.373.352    62.633.792   61.991.827   62.118.510   

Gemeentel i jke bi jdragen 42.189           65.000          42.258        23.000          23.000           23.000          23.000          23.000          

Overige baten 2.879.643      4.781.420     1.518.857   3.361.774     3.024.142      3.136.534     3.301.344     3.389.806     

Ouderbi jdragen 735.017         748.710        709.214      616.680        617.245         618.985        608.182        605.712        

Bi jdragen ui t eigen activi tei ten 1.291.353      965.665        1.290.210   1.219.248     1.243.533      1.271.527     1.271.527     1.271.527     

Totale baten 69.685.009    68.156.568   76.664.754 73.183.382   67.281.272    67.683.838   67.195.879   67.408.555   

Lonen & salarissen 54.535.963    53.168.374  57.089.181 55.310.727  55.031.091    54.541.560  53.271.892  52.645.893  

Vervangingen 1.483.388      2.237.674    -             1.910.893    1.485.489      1.410.236    1.386.792    1.389.210    

Voorzieningen -731.937       -523.149      -362.983    -54.568        86.629           171.324       312.465       317.465       

Nascholing 775.738         841.025       487.880      873.100       739.400         732.750       728.243       724.470       

Overige personele kosten 2.996.272      1.818.194    2.437.613   2.155.529    1.590.670      1.468.460    1.466.988    1.477.530    

Personele lasten 59.059.424    57.542.118   59.651.691 60.195.681   58.933.279    58.324.330   57.166.380   56.554.568   

Afschri jvingen 3.293.017      3.226.448     2.900.332   3.255.293     3.198.335      3.241.306     3.323.744     3.261.505     

Huisvestings lasten 3.014.475      2.743.178     2.992.261   2.853.160     2.690.856      2.513.766     2.496.118     2.486.919     

Overige instel l ings lasten 4.450.463      4.612.825     5.105.086   5.015.834     5.235.121      5.105.846     5.065.170     5.056.866     

Totale lasten 69.817.379    68.124.569   70.649.370 71.319.967   70.057.591    69.185.247   68.051.411   67.359.858   

Saldo baten/lasten -132.371        31.999          6.015.384   1.863.415     -2.776.320     -1.501.409    -855.532      48.698          

Financiele baten/ lasten -23.689          -32.000         -52.645       -48.698         -48.698          -48.698         -48.698        -48.698        

Bi jzondere baten/ lasten 559.790         -                -80.528       -                -                 -                -               -               

Exploitatiesaldo voor mutatie reserves 403.730         -                5.882.212   1.814.717     -2.825.015     -1.550.105    -904.227      0                   

Dotatie bestemmingsreserves -651.513        -                1.814.717     

Onttrekking bestemmingsreserves 206.773         -                -                2.825.015      1.550.105     904.227        

Exploitatiesaldo na mutatie reserves -41.010          -                5.882.212   -0                  -0                   0                   -0                 0                   

Verbi jzondering resultaat: 2022 2023 2024 2025 2026

Regul iere baten 66.676.517   67.281.272    67.683.838   67.195.879   67.408.555   

Regul iere lasten 66.090.287   67.659.821    67.768.444   67.289.211   67.408.555   

Regulier exploitatieresultaat 586.230        -378.549        -84.604         -93.329        0                   

Project baten 6.506.865     -                 -                -               -               

Project lasten 5.278.378     2.446.467      1.465.501     810.898        -               

Project exploitatieresultaat 1.228.487     -2.446.467     -1.465.501    -810.898      -               

Exploitatieresultaat voor mutatie reserves 1.814.718     -2.825.016     -1.550.105    -904.227      0                   

Exploitatieresultaat na mutatie reserves -0                  -0                   0                   -0                 0                   

Activa 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026

Gebouwen 18.636.661      18.187.678 19.908.256   21.178.691   21.350.946 22.200.787   22.725.110   

Inventaris  & apparatuur 4.075.180        4.232.662   4.541.453     4.342.730     4.343.202   3.969.886     3.591.415     

ICT apparatuur 2.057.305        2.157.689   2.293.922     2.184.045     2.068.568   1.569.885     1.298.465     

Machines  & Insta l laties 2.351.068        2.206.525   2.589.406     2.749.984     2.748.855   2.765.714     2.934.044     

Leermiddelen 702.614           600.509      576.502        564.006        565.381      544.436        540.170        

Materiële vaste activa 27.822.828      27.385.062 29.909.538   31.019.455   31.076.951 31.050.707   31.089.203   

Debiteuren 444.954           375.505      500.000        500.000        500.000      500.000        500.000        

Overige vorderingen 1.526.017        1.397.657   1.706.253     1.698.002     1.699.202   1.701.704     1.701.703     

Vorderingen 1.970.971        1.773.162   2.206.253     2.198.002     2.199.202   2.201.704     2.201.703     

Liquid middelen 4.830.963        8.597.809   7.686.647     3.846.595     2.409.118   1.841.098     2.120.068     

TOTAAL ACTIVA 34.624.762      37.756.033 39.802.438   37.064.052   35.685.271 35.093.509   35.410.974   

Pass iva 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-202 31-12-2025 31-12-2026

Algemene reserve 15.395.712      17.251.544 17.837.774   17.459.225   17.374.621 17.281.291   17.281.291   

Bestemmingsreserve 1.053.558        5.079.937   6.308.424     3.861.957     2.396.456   1.585.558     1.585.558     

Eigen Vermogen 16.449.270      22.331.480 24.146.198   21.321.182   19.771.077 18.866.850   18.866.850   

Voorzieningen 6.985.250        6.193.924   6.139.355     6.225.985     6.397.309   6.709.774     7.027.239     

Langlopende schulden 4.184               4.184          4.184            4.184            4.184          4.184            4.184            

Kortlopende schulden 11.186.058      9.226.445   9.512.701     9.512.702     9.512.701   9.512.702     9.512.702     

TOTAAL PASSIVA 34.624.762      37.756.033 39.802.438   37.064.052   35.685.271 35.093.509   35.410.974   
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A2 Verslag van de raad van toezicht 

Samenstelling van de raad van toezicht  
Lid van de raad van toezicht in 2021 waren:  

François van Vloten   Voorzitter | Lid commissie werkgeverschap 

Leo Urlings    Vicevoorzitter | Lid commissie bedrijfsvoering 

Monique van Kleef   Lid | Voorzitter van de commissie werkgeverschap 

Frans Jeurissen    Lid | Voorzitter commissie bedrijfsvoering | Lid van de  

commissie kwaliteit onderwijs  

Ine van der Aa Lid | Voorzitter van de commissie kwaliteit onderwijs | 

Bekleedt de kwaliteitszetel GMR 

  

Jonathan van Tilburg was trainee bij de raad van toezicht. In het kader van zijn opleiding tot 

toezichthouder bij UMIO aanwezig bij de bijeenkomsten van de raad van toezicht en de commissie 

kwaliteit onderwijs tot en met juni 2021. 

Governancetraject  
In dit jaarverslag van de raad van toezicht wordt concreet gestalte gegeven aan de uitkomsten van 

het in 2021 afgesloten governancetraject. De overleggen van de commissies werkgeverschap, 

bedrijfsvoering en kwaliteit onderwijs hebben een vaste plaats gekregen binnen het toezicht. In deze 

commissies overleggen leden van de raad van toezicht op structurele basis met de leden van het 

college van bestuur en de betreffende stafmedewerkers. En met succes: in de betreffende 

commissies zijn in 2021 een groot aantal onderwerpen de revue gepasseerd. In dit verband wordt 

verwezen naar de verslagen van de commissies, zoals deze hieronder zijn opgenomen.  

 

Dankzij de werking van de commissies is de voor het toezicht o zo belangrijke afstemming tussen 

informatievraag en -aanbod op een vernieuwende wijze gekalibreerd en kan snel worden 

ingesprongen op actualiteiten. Zo heeft het toezicht efficiënt, risico- en waardegestuurd kunnen 

plaatsvinden. 

 

De wekelijkse overleggen tussen de voorzitters van de raad van toezicht en het college van bestuur 

zijn eveneens effectief gebleken in het kader van snelle ‘week to week’-informatieuitwisseling. 

Tevens is dit overleg van groot belang geweest in de verdere professionalisering van de 

verhoudingen tussen raad en college volgens de SOML-waarden.  

 
Niet onvermeld mag blijven dat de raad van toezicht in 2021 adequaat met raad en daad is bijgestaan 
door de SOML-staf. Aparte vermelding verdient in dezen het functioneren van de directeur 
bedrijfsvoering en de bestuurssecretaris.  

Strategische thema’s toezicht 2021  
Door de nieuwe manier van toezichthouden, is er in 2021 ook meer ruimte ontstaan om samen met 

het college van bestuur tijdens twee themabijeenkomsten stil te staan bij de strategische thema’s 

leeromgeving (gebaseerd op huisvesting en ICT) en stakeholders. 
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Coronavirus  
COVID-19 is ook in 2021 een belangrijk onderwerp van gesprek geweest tussen de raad van toezicht 
en het college van bestuur. De raad kan niet anders dan zijn bewondering uitspreken voor de wijze 
waarop bestuur, staf, onderwijzend en ondersteunend personeel samen met de leerlingen onder 
moeilijke omstandigheden en met inachtneming van de niet altijd duidelijke aanwijzingen van de 
rijksoverheid het onderwijs toch hebben kunnen vormgeven. Het was een titanenklus. Chapeau voor 
zoveel weerbaarheid en doorzettingsvermogen! 

Vierjaarlijks bezoek onderwijsinspectie en bestuurlijke visitatie 
Op 2 februari 2021 heeft een afvaardiging van de raad van toezicht een gesprek gehad met de 
onderwijsinspectie in het kader van het vierjaarlijks onderzoek rond het bestuur en de scholen. De 
voorzitter van de raad was nadien aanwezig bij de terugkoppeling door de onderwijsinspectie. 
Daarbij werd gelijktijdig de herstelopdracht gecommuniceerd. In constructief en transparant overleg 
tussen de raad en het college zijn in het verlengde van deze opdracht milestones geformuleerd op 
basis waarvan door middel van tussentijdse rapportages het toezicht heeft plaatsgevonden. 
Een delegatie van de raad van toezicht heeft voorts deelgenomen aan het bestuurlijke 
visitatietraject, hetgeen geresulteerd heeft in een rapportage waar thans nader opvolging aan wordt 
gegeven door het college van bestuur. 

Regulier toezicht 
Bij de controle van het jaarverslag en de beoordeling van de tussentijdse rapportages zijn geen 
onregelmatigheden geconstateerd met betrekking tot de rechtmatige verwerving, de doelmatige en 
rechtmatige bestemming en aanwending van de door de school op grond van de wet verkregen 
middelen. De begroting en het jaarverslag zijn goedgekeurd. Het toezicht met betrekking tot de 
voortgang van het meerjarenbeleidsplan 2021-2026 Pluk en Verwonder heeft plaatsgevonden tijdens 
de vergaderingen van de diverse commissies en de vijf reguliere vergaderingen van de raad van 
toezicht met het college van bestuur. 

Overleg raad van toezicht met de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad 
In 2021 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de raad van toezicht en de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad in aanwezigheid van het college van bestuur met als thema het 
meerjarenbeleidsplan. Voorts heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de voorzitters van de raad 
van toezicht en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 
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Verslagen commissies 
In het onderstaande volgen de verslagen van de afzonderlijke commissies. 

 

Gestructureerd overleg en evaluatie functioneren raad van toezicht 
In 2021 heeft de raad van toezicht achtmaal een informeel gestructureerd overleg gevoerd waarbij 
voorkomende thema’s aan de orde zijn gekomen, zoals de gevolgen van corona op het onderwijs en 
de rapportages van de bestuurlijke visitatie en van de onderwijsinspectie. Tevens heeft de raad van 
toezicht in een afzonderlijke bijeenkomst intern het eigen functioneren geëvalueerd. 
 

Verslag commissie werkgeverschap 

Samenstelling 
De commissie Werkgeverschap bestond in 2021 uit de leden: 
 
François van Vloten  lid  namens de RvT 
Monique van Kleef  voorzitter namens de RvT 
Paul Slegers   lid   CvB 
Thieu Kikken   lid   CvB 
Monique Dings   lid   Staf SOML 
Judith Goossens  secretaris  Staf SOML 
 
Algemeen 
De commissie werkgeverschap (voorheen remuneratiecommissie) voert de rol van werkgever in de 
brede zin van het woord uit, en richt daarbij - naast de formele rol van werkgever voor de beide 
bestuurders - ook de aandacht op SOML-brede ontwikkelingen op het terrein van werkgeverschap. 
Hierbij worden als kapstok drie hoofdthema’s gehanteerd: 1) kwalitatief en kwantitatief 
personeelsbeleid met als deelthema deskundigheidsbevordering, (2) ontwikkeling leiderschap en 3) 
vitaliteit met als deelthema’s verzuim en duurzame inzetbaarheid. 
 
De commissie werkgeverschap is in het verslagjaar drie keer bijeengekomen. De bijeenkomsten zijn 
thema-gewijs ingevuld, gebaseerd op bovenstaande driedeling en inhoudelijk diepgaand voorbereid 
door de HR-stafmedewerker en de relatiemanager van HEYY. 
 

Remuneratie 
Daarnaast voert de commissie formeel de rol van werkgever uit voor de beide bestuurders. In januari 
hebben de jaargesprekken met de bestuurders plaatsgevonden; zowel individueel als samen. Er is 
teruggekeken naar 2020 waarbij vooral het anticiperen op de pandemie een belangrijk thema was. In 
2021 is afgesproken te gaan werken met een bestuursopdracht voor het college van bestuur met als 
doel over een meer concreet kader te beschikken waarop de bestuurders beoordeeld worden. 
Tenslotte zijn besluiten voorbereid over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van beide 
bestuurders (in lijn met landelijke ontwikkelingen en CAO-ontwikkelingen en binnen de grenzen van 
de WNT). Besluitvorming heeft plaatsgevonden in de voltallige raad van toezicht. 
 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 
De resultaten zijn besproken en toegelicht. De resultaten waren over het algemeen goed, zowel het 
responspercentage als de resultaten. De commissie blijft ook in 2022 volgen welke acties genomen 
zijn naar aanleiding van de deelonderwerpen en / of op de locaties die minder goed scoorden. 
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Vooruitblik 2022 
De raad van toezicht heeft het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2021 – 2026 Pluk en Verwonder 
goedgekeurd. Naast de voortgang op de drie beleidsthema’s zal er binnen de commissie 
werkgeverschap aandacht zijn voor het verinnerlijken van het gedachtengoed van Pluk en Verwonder 
door medewerkers; is er draagvlak voor de visie en hoe wordt deze vertaald in concreet gedrag? 
 
Monique van Kleef,  
voorzitter commissie werkgeverschap 
 

Verslag commissie bedrijfsvoering 

Samenstelling 
De commissie bedrijfsvoering bestond in 2021 uit de leden: 
 
Leo Urlings   lid  RvT 
Frans Jeurissen   voorzitter RvT 
Paul Slegers   lid   CvB 
Thieu Kikken   lid   CvB 
Roger Wijler   lid   Staf SOML 
Marlon Lichtleitner   secretaris  Staf SOML 
 

Algemeen 
De commissie bedrijfsvoering is in het verslagjaar vijf keer bijeengekomen. De commissie behandelt 
de onderwerpen financiën, huisvesting en IT. Besluitvorming wordt met de nodige diepgang 
voorbereid en ter goedkeuring voorgelegd aan de voltallige raad van toezicht. 
 

Accountant en jaarverslag 
De controle van het jaarverslag 2020 is uitgevoerd door de nieuwe accountant Flynth. De controle is 
ondanks corona vlot verlopen en de managementletter is positief ontvangen. De raad van toezicht 
heeft het jaarverslag van 2020 goedgekeurd.  
 

Begroting 2022-2026  
De begroting 2022-2026 kende vanwege de pandemie meer onzekerheden dan gebruikelijk. Lagere 
leerlingeninstroom, hogere leerlingenuitstroom door corona in 2020 en 2021 en het subsidiebeleid 
waren onzekerheden waarmee rekening moest worden gehouden. De raad van toezicht heeft de 
begroting 2022-2026 goedgekeurd in januari 2022. Door de onzekerheden kende totstandkoming 
van de begroting een langere doorlooptijd dan gebruikelijk.  
 

Aandachtpunten in 2021 
De raad van toezicht heeft in 2021 nadrukkelijk aandacht geschonken aan de ontwikkeling van de 
liquiditeit van de stichting. De liquiditeit neemt gedurende de planningsperiode fors af. Een strikt 
investeringsbeleid en de subsidiemiddelen die in 2022 ontvangen zullen worden, zullen de liquiditeit 
verbeteren.  
 
Frans Jeurissen 
voorzitter commissie bedrijfsvoering 
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Verslag commissie kwaliteit onderwijs 

Samenstelling 
De commissie kwaliteit onderwijs bestond in 2021 uit de leden: 
 
Frans Jeurissen   lid   RvT 
Paul Slegers   lid   CvB 
Thieu Kikken   lid   CvB 
Marleen Kirkels   lid   Staf SOML 
Ine van der Aa   voorzitter RvT 
Judith Goossens   secretaris  Staf SOML 
 

Algemeen 
De commissie kwaliteit onderwijs volgt de actuele en toekomstige ontwikkelingen in het onderwijs 
en bespreekt wat dit voor de actuele onderwijspraktijk betekent. De commissie richt de aandacht op 
de binnen SOML toegepaste instrumenten van monitoring, verantwoording en vergelijking met de 
benchmark van andere VO-scholen, en op de bevindingen en beoordelingen van de 
onderwijsinspectie en de opgelegde herstelopdracht. 
 

Ondersteuning en advisering beleidsvraagstukken 
In 2021 zijn de coronamaatregelen en de effecten daarvan op het onderwijs en het welzijn van de 
leerlingen en medewerkers behandeld. Tevens zijn de lessons learned corona, het Nationaal 
Programma Onderwijs, het tweede onderzoek naar afstandsonderwijs, de zelfevaluatie 
waarderingskader en het beleidskader Planning & Control cyclus kwaliteitszorg aan de orde geweest 
in de vergaderingen van 14 januari, 27 mei, 23 september 2021. 
 

Relatie commissie kwaliteit onderwijs en de raad van toezicht 
Vanuit de raad van toezicht hebben Ine van der Aa (voorzitter) en Frans Jeurissen (lid) zitting in de 
commissie kwaliteit onderwijs. Doel is om de informatie te delen met de overige leden van de raad 
van toezicht, zodat het thema onderwijskwaliteit nog meer op de agenda van de raad van toezicht 
gezet wordt.  
 
Door de grote invloed van de coronapandemie op het onderwijs stond de kwaliteit onder grote druk. 
Fysiek onderwijs was niet altijd mogelijk door de opgelegde scholensluitingen of door besmettingen 
van leerlingen en personeelsleden (met quarantaines als gevolg).  
 
Overschakelen naar online onderwijs bood nieuwe kansen om het onderwijsaanbod te blijven 
aanbieden. Tegelijkertijd kwamen hierdoor ook andere problemen voor het voetlicht: leerlingen die 
thuis onvoldoende geëquipeerd waren of daar niet geconcentreerd konden werken. Ook sloegen 
vereenzaming en depressie toe. De scholen stonden voor een moeilijke opdracht: hoe kunnen we de 
leerlingen steunen in hun onderwijskundige maar ook hun persoonlijke ontwikkeling nu de sociale 
context waarin jongeren normaal in deze levensperiode groeien gemist wordt? 
  
Het college van bestuur vervulde een centrale rol in de aansturing van de scholendirecties en het 
informeren van de leden van de raad van toezicht over de aanpak van deze problemen. De raad van 
toezicht is met name tevreden over het beschikbaar stellen van devices voor leerlingen, het openen 
van de scholen voor kleine groepen kwetsbare leerlingen en de manier waarop personeelsleden 
elkaar hebben ondersteund in het toepassen van online onderwijs. Hoewel het geven van online 
onderwijs voor een aantal docenten in aanvang een grote hindernis was, is de vaardigheid hierin 
immers bij de meeste toegenomen.  
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De raad van toezicht werd geïnformeerd over hoe de veranderingen ervaren werden door leerlingen 
en ouders. Door middel van enquêtes kwamen veel gegevens op tafel die onderwerp van gesprek 
werden in de commissie kwaliteit onderwijs, maar ook in de regiegroepen en intern binnen de 
scholen.  
 
Zodoende heeft de pandemie het onderwijs ook nieuwe kansen geboden: online onderwijs naast 
fysieke onderwijs, en stof tot nadenken over nieuwe onderwijsvormen en hoe deze voor leerlingen 
van belang kunnen zijn om - ook in normale tijden - als verrijking te functioneren.  
 

Relatie commissie kwaliteit onderwijs en de onderwijsinspectie 
Zowel binnen de commissie kwaliteit onderwijs alsook binnen de besprekingen van de raad van 
toezicht onderling en in gesprekken van de raad van toezicht met het college van bestuur is de 
beoordeling van de SOML-scholen door de inspectie een belangrijk onderwerp geweest in 2021. Met 
name de aan het college van bestuur opgelegde herstelopdracht gaf regelmatig aanleiding tot 
overleg. Positief effect van de herstelopdracht is de hernieuwde aandacht voor de PDCA-cyclus: door 
een uniform format te hanteren in de managementgesprekken is er meer aandacht gekomen voor de 
check- en act-onderdelen en is het belang van onderwijsbegeleiding prominenter op de agenda 
komen te staan.  
 

Relatie raad van toezicht en SOML-scholen 
De raad van toezicht hecht aan een goede verstandhouding en samenwerking met de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de SOML-scholen en wil ook graag lijfelijk op 
bezoek in de scholen. Vanwege de pandemie is dit programma in 2021 niet uitgevoerd.   
 
Ine van der Aa, 
voorzitter commissie kwaliteit onderwijs 
 

Functies & Nevenfuncties raad van toezicht  
Naam Functie Bezoldigd/onbezoldigd 

Dhr. F. van Vloten  Bureaudirecteur/adjunct-secretaris Bureau 
Orde van Advocaten, arrondissement Limburg 

Bezoldigd  

Plaatsvervangend voorzitter 
bezwarencommissie Echt-Susteren 

Bezoldigd  

Lid bezwaarschriftencommissie Valkenburg aan 
de Geul 

Bezoldigd 

Voorzitter intergemeentelijke 
bezwarencommissie Margraten-Eijsden-
Meerssen-Vaals. Tot 1 juli 2021 

Bezoldigd 

Mevr. M. van Kleef Consultant HR & Organisation Universiteit 
Maastricht  t/m augustus 2021 

Bezoldigd 

Clustermanager P&O provincie Limburg vanaf 
september 2021 

Bezoldigd 

Lid Raad van Toezicht Innovo  t/m augustus 
2021 

Bezoldigd 

Lid Raad van Toezicht Novizorg   Bezoldigd 

Bestuurslid Toon Hermans Huis Parkstad  Onbezoldigd  

Mevr. I. van der Aa Voorzitter bestuur multifunctioneel centrum 't 
Paradies  

Onbezoldigd 

Lid Vereniging eigenaren 
appartementencomplex 

Onbezoldigd  
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Dhr. F. Jeurissen Lid Raad van Toezicht stichting 
Meerderweert voor primair onderwijs Weert 
en Nederweert 

Bezoldigd 

Bestuurder Fonds voor Sociale Instellingen Bezoldigd 

Directeur-Bestuurder stichting Restauratie 
Atelier Limburg 

Bezoldigd 

Leo Urlings Voorzitter Raad van Commissarissen 
Ontwikkelingsmaatschappij Midden Limburg 

Bezoldigd 

Voorzitter Raad van Toezicht LevantoGroep Bezoldigd 

Lid Raad van Toezicht Monumentenwacht Onbezoldigd 

Lid Raad van Toezicht Philharmonie Zuid-
Nederland  

Bezoldigd 

Voorzitter Bestuur Liberation Concert  Onbezoldigd 

Voorzitter Coöperatie Land van Kalk  Onbezoldigd 

Voorzitter Raad van Commissarissen NV 
Vrijetijdscentrum Gulpen   

Bezoldigd 

Voorzitter Raad van Toezicht Slot Schaesberg  Bezoldigd 

Penningmeester Bestuur Pop in Limburg  Onbezoldigd 

Voorzitter Raad van Toezicht Serenity (Zorg-
GGZ)  

Onbezoldigd 

Directeur Supervisie Limburg  Bezoldigd 

 

 

 

 

_____________    _____________    
Dhr. F.L.J. van Vloten    M.L.I. van Kleef    

 

 

 

 

____________    ____________ 

F.M. Jeurissen     L.J. Urlings 

 

 

 

 

____________     

I. van der Aa – de Wilde 
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B
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B1 Balans 2021 Stichting Onderwijs Midden‐Limburg

Activa (na resultaatsbestemming)

Materiële vaste activa
Gebouwen & Terreinen 18.187.677     18.636.661      
Inventaris & apparatuur 6.390.351       6.132.485        
Machines & installaties 2.206.525       2.351.068        
Leerboeken 600.509          702.614           

27.385.062          27.822.827       

Totaal vaste activa 27.385.062          27.822.827       

Vorderingen
Debiteuren                                                         375.505          444.954           
Overige vorderingen 531.261          637.615           
Overlopende activa 866.396          888.402           

1.773.161             1.970.971          

Liquide middelen
Banken  8.593.264       4.826.237        
Kasmiddelen 4.545               4.726                

8.597.809             4.830.963          

Totaal vlottende activa 10.370.970          6.801.934         

Totaal activa 37.756.032          34.624.761       

31‐12‐2021 31‐12‐2020
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Passiva

Eigen Vermogen
Algemene reserve 16.967.602     15.395.712      
Bestemmingsreserves 5.363.879       1.053.558        

22.331.480          16.449.269       

Voorzieningen
Voorzieningen 6.193.924             6.985.250          

Langlopende schulden
Overige langlopende schulden 4.184                    4.184                 

Kortlopende schulden
Crediteuren 1.118.685       1.356.878        
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 2.531.436       2.464.727        
Schulden terzake van pensioenen 848.522          766.971           
Overige personele schulden 3.530.597       3.805.553        
Overige schulden 25.410             25.410             
Overlopende passiva 1.171.793       2.766.518        

9.226.444             11.186.058       

Totaal passiva 37.756.032          34.624.761       

31‐12‐2021 31‐12‐2020
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B2 Staat van baten en lasten 2021 Stichting Onderwijs Midden‐Limburg

Baten
Rijksbijdragen OCW 73.125.554    65.742.896    62.344.410   
Ov. Overheidsbijdr 42.258            42.189            65.000           
Overige Baten 3.496.942      3.026.186      5.367.740     
Totaal baten 76.664.754    68.811.271    67.777.150   

Lasten
Personele lasten 59.651.691    58.045.660    57.162.699   
Afschrijvingen 2.900.332      3.293.017      3.226.448     
Huisvestingslasten 2.992.261      3.014.475      2.743.178     
Ov. Instellingslasten 5.105.086      4.450.463      4.612.825     
Bijzondere baten/lasten 80.528            559.790‐          ‐                 
Totaal lasten 70.729.898    68.243.825    67.745.150   

Saldo baten en lasten 5.934.856      567.446         32.000          

Financiële baten en lasten
Financiële baten  1.111              4.497              ‐                 
Financiële lasten 53.756            28.186            32.000           

Totaal financiele baten en lasten 52.645‐           23.689‐           32.000‐          

Resultaat uit gewone bedrijfs‐
voering 5.882.211      543.757          0                     

Exploitatieresultaat 5.882.211      543.757          0                     

2021 2020 Begroting 2021
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B3 Kasstroom 2021

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten 5.882.211       543.757         

Afschrijvingen 2.900.332       3.293.017      
Mutaties voorzieningen 791.326‐          935.263‐         

Mutaties werkkapitaal
‐ vorderingen 197.810          897.892         
‐ kortlopende schulden 1.959.614‐       460.849‐         

1.761.804‐       437.043         

6.229.413       3.338.554      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Materiële vaste activa (investeringen) 2.462.567‐       6.586.898‐      

2.462.567‐       6.586.898‐      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 
Ontvangen waarborgsommen 0‐                       4.184              
Aflossing langlopende schulden ‐                   43.364‐            

0‐                       39.180‐            

Mutaties liquide middelen 3.766.846      3.287.525‐     

Beginstand liquide middelen 4.830.963       8.118.488      
Mutatie liquide middelen  3.766.846       3.287.525‐      

Eindstand liquide middelen 8.597.809       4.830.963      

2021 2020
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B4 Grondslagen

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de 
Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling 
Jaarverslaggeving Onderwijs. Tevens worden de richtlijnen van de Wet op het Voortgezet Onderwijs
nageleefd.

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs‐ of vervaardigingsprijs. of de actuele 
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs.

In de jaarrekening zijn alle aangesloten scholen opgenomen
l 16PE Connect College
l 17GT Sint Ursula
l 14PS BC Broekhin
l 03XF Mundiumcollege
Daarnaast zijn het College van Bestuur en de Stafdienst in de jaarrekening opgenomen.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte
van het voorgaande jaar.

Met ingang van 1 januari 2013 is de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT) van toepassing.

Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen 
die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij.  
Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling 
en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder 
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de 
transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 

Kasstroom overzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en depoito's met een looptijd van langer dan 3 
maanden. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. 
Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het  kasstroomoverzicht getoond. 
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit 
operationele activiteiten. 

Stelselwijzigingen
In 2021 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.

Schattingswijzigingen
In 2021 hebben zich geen schattingswijzigingen voorgedaan.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het 
nodig dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de 
leiding schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 
Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard 
van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de 
toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.
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Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten, 
verminderd met de toegepaste lineaire afschrijvingen op basis van de verwachte economische 
levensduur en de eventuele restwaarde.

De gebouwen zijn geactiveerd middels de componentenbenadering, waarbij een actiefpost op de
balans wordt onderverdeeld in componenten, afhankelijk van de verschillende gebruiksduur, dan
wel de levensduur.
De onderhoudslasten zullen afhankelijk van de omvang (bedrag) worden geactiveerd (componentenbenadering
danwel ten laste van de exploitatie worden gebracht.
De activeringsgrens voor ICT apparatuur bedraagt € 500, voor Meubilair € 500 en voor alle overige
activa € 2.000.

Voor de activa worden de volgende categorieën en afschrijftermijnen gehanteerd:
Bouwkundig 5 ‐ 40 jaar
Terreinen 30 jaar
Inventaris 5 ‐ 20 jaar
Machines en installaties 5 ‐ 30 jaar
ICT 3 ‐ 10 jaar
Leermiddelen 2 ‐ 6 jaar

Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden 
verwacht.
Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de 
realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. 
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de 
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de 
bedrijfswaarde.

SOML krijgt naast exploitaties ook subsidies ter dekking van deze investeringen. Bij aanschaf worden 
deze subsidies in mindering gebracht op de aanschafwaarde. De afschrijvingen worden berekend over 
het saldo van de aanschafwaarde minus de toegerekende subsidie.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Bij aanwezigheid van objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen bepaalt SOML 
de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere waardeverminderingen, en verwerkt dit 
direct in de staat van baten en lasten. 

Liquide middelen

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en bestemmingsreserves. Hierin is tevens een 
segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen.
De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door 
het bestuur is aangebracht.
Voor een verdere toelichting van het vermogen wordt verwezen naar de jaarrekening.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s. Rekening‐courantschulden bij 

banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide 

middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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Voorzieningen

De voorzieningen (m.u.v. jubileumvoorziening) worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de 
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. 
De jubileumvoorziening is gebaseerd op de uitkeringen voor de komende 5 jaren.
De voorzieningen zijn gewaardeerd volgens de contante waarde rekening houdend met een dis‐
conteringsvoet van 0% en een indexering van 2% per jaar en uitgaande van het huidige salarisniveau.

Schulden
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Vervolgwaarderingen geschieden volgens de geamortiseerde kostprijs. 

Resultaatbepaling
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zijn voor het
vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Opbrengsten
Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de
toekenning betrekking heeft.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsieerde kosten zijn gemaakt, opbrengsten zijn gederfd of worden verantwoord als het waar‐
schijlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.

Opbrengstverantwoording van dienstverlening
Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, 
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal
te verrichten diensten.

Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde
premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een
vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op 
de balans opgenomen.
Naast de premiebetalingen bestaan er geen andere verplichtingen.
SOML heeft de pensioenen ondergebracht bij het ABP. De belangrijkste kenmerken van deze regeling zijn: 
pensioengevende salarisgrondslag is het middelloon (m.i.v. 2004).
Eind november elk jaar wordt door het Bestuur van het ABP op basis van financiële situatie besluiten 
genomen afhankelijk van de financiële ruimte. De besluiten gaan over indexatie in het gunstige geval dan 
wel korten in het slechte geval. In het bestuur zitten 10 leden; 1 voorzitter ( ABP ) 3 voor de elk van de 
vertegenwoordigers voor Werkgever, Werknemers en Gepensioneerden. Er is de laatste jaren niet 
geïndexeerd en er zijn ook geen kortingen geweest.
De dekkingsgraad ABP per december 2021 is 110,2%.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 

bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang 

op betrouwbare wijze is te schatten.

De instelling heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering.  De over het 

verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. 

Pensioenen
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Afschrijvingen
Activa worden vanaf het moment van ingebruikname afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven
m.u.v. terrrein Oranjelaan Wings Roermond. De reden hiervoor is dat met de gemeente Roermond is 
overeengekomen dat het terrein, om niet, wordt overgedragen aan de gemeente zodra SOML het
gebouw aan het onderwijs onttrekt.

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

Financiele instrumenten en risicobeheersing
Rente‐ en kasstroomrisico
De instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder 
de liquide middelen). Deposito's zijn vastgelegd met verschillende looptijden. 
Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot renterisico 
gecontracteerd en enkel belegd in financiële producten met een A‐rating.

Kredietrisico
De instelling heeft geen significante concentraties van kredietrisico. 
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B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 2021

Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Onderwijs Midden‐Limburg bestaan voornamelijk uit dienstverlening
op het gebied van voortgezet onderwijs
Bestuursnummer: 41203
Naam Instelling: Stichting Onderwijs Midden‐Limburg
Rechtsvorm: Stichting 
Statutaire zetel: Roermond
KvK‐nummer: 12041226

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa gefinancierd met eigen middelen
SOML investeerde voor € 2,25 miljoen aan materiële vaste activa. In 2021 is voor een bedrag van € 8,7 miljoen gedesinvesteerd.
Hierin begrepen is een bedrag van € 6,2 miljoen als desinvestering naar aanleiding van een inventarisatie in 2018.
Het betrof activa die in 2018 al volledig waren afgeschreven waarvan heden met zekerheid is te stellen dat deze niet meer aanwezig zijn.
In gebouwen en terreinen is een bedrag van € 246.755 geïnvesteerd. Het project met betrekking tot de verbouwing van mgr Hanssen 
is nog onderhanden. Eind 2021 was hier een bedrag van € 1.039.180 aan uitgegeven en een subsidie van € 738.000 ontvangen.
Evenals in 2020 is in 2021 ruim € 1 miljoen in ICT geïnvesteerd, het betreft voor het merendeel vervanging van bestaande ICT‐
apparatuur en voor € 202,809 uit verbetering Wifi‐netwerken en vervangen facetservers.
De afschrijvingen zijn afgenomen met € 392.685. Dit is met name te wijten aan de lagere afschrijvingslast voor ICT (€ 191.995) en boeken (€ 16
De lagere ICT‐afschrijving heeft met name te maken met de afschrijvingtermijn van ICT. Dit is voor devices momenteel 4 jaar (Apple‐apparatuu
de devices worden echter meestal een jaar langer gebruikt.
De lagere afchrijflast boeken wordt enerzijds veroorzaakt door afschaffing per 01‐08‐2020 van het boekenfonds ROER College Schöndeln 
en anderzijds worden er steeds minder boeken aangeschaft aangezien veel licenties voor digitaal lesmateriaal jaarlijks aangeschaft moeten wo
In 2021 heeft een naamswijziging van Niekée naar Wings Roermond plaatsgevonden. 
Voor deze naamswijziging zijn investeringen gedaan voor een bedrag van € 57.182.

Gebouwen   Inventaris  ICT‐ Machines & Leermiddelen Totaal
& Terreinen apparatuur Installaties

Verkrijgingswaarde t/m 2020 42.279.758 6.851.187 7.455.571 6.174.652 4.033.687 66.794.856

Impairment gebouwen Ursula ‐2.223.696 0 0 0 0 ‐2.223.696

Subsidies/bijdragen overheid t/m 2020 ‐7.410.380 ‐127.665 ‐274.969 ‐2.012.817 0 ‐9.825.831

Activa in uitvoering t/m 2020 438.937 36.387 6.595 16.073 0 497.991

Afschrijvingen t/m 2020 ‐14.447.958 ‐2.684.729 ‐5.129.891 ‐1.826.841 ‐3.331.073 ‐27.420.492

Investeringen 2021 246.755 563.942 1.020.750 174.878 252.503 2.258.829

Subsidies/bijdragen overheid 2021 ‐887.040 0 0 ‐37.280 0 ‐924.320

Onderhanden werk 2021 1.273.581 6.440 ‐6.595 ‐12.160 1.261.267

Afschrijvingen 2021 ‐1.052.285 ‐387.168 ‐860.324 ‐245.948 ‐354.609 ‐2.900.332

Desinvesteringen 2021 ‐3.404.149 ‐832.982 ‐2.125.166 ‐391.115 ‐1.929.903 ‐8.683.315

Desinvest.afschrijvingen 2021 3.374.155 807.249 2.071.718 367.082 1.929.903 8.550.107

Verkrijgingswaarde t/m 2021 39.122.364 6.582.148 6.351.155 5.958.415 2.356.287 60.370.369

Impairment gebouwen Ursula ‐2.223.696 0 0 0 0 ‐2.223.696

Subsidies/bijdragen overheid t/m 2021 ‐8.297.420 ‐127.665 ‐274.969 ‐2.050.097 0 ‐10.750.151

Activa in uitvoering t/m 2021 1.712.518 42.826 0 3.913 0 1.759.258

Afschrijvingen t/m 2021 ‐12.126.089 ‐2.264.647 ‐3.918.497 ‐1.705.706 ‐1.755.779 ‐21.770.718

Boekwaarde 31‐12‐2021 18.187.678 4.232.662 2.157.689 2.206.525 600.509 27.385.062
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OZB‐waarde en verzekerde waarde

OZB‐waarde gebouwen en terreinen:  57.767.000€      per waardepeildatum 01‐01‐2021

Vorderingen

Debiteuren 375.505          444.954          
Te vorderen personele opbrengsten 49.388                 63.934           
Te vorderen gelden inzake STO 188.468               263.200         
Te vorderen ivm doordecentralisatie 100.000               100.000         
Te vorderen gelden DUO ‐                       9.917              
Vordering op UWV iz transitievergoedingen ‐                       21.309           
Project Regio in je Rugzak 143.322               76.882           
Diverse vorderingen 50.083                 102.373         

Overige vorderingen 531.261          637.615          
Vooruitbetaalde kosten activiteiten,
vakgroepen en internationalisering 67.362                 81.184           
Vooruitbetaalde VAVO vergoeding 91.647                 58.717           
Vooruitbetaalde vergoeding boekenfonds 253.251               271.250         
Vooruitbetaalde huisvestingskosten 28.430                 19.666           
Vooruitbetaalde contributies 49.582                 50.687           
Vooruitbetaalde huren 629                      181                  
Vooruitbetaalde verzekeringskosten 1.498                   26.799           
Vooruitbetaalde scholingskosten 25.658                 29.002           
Vooruitbetaalde ICT kosten/licenties 277.236               333.754         
Diversen 71.103                 17.163           

Overlopende activa 866.396          888.402          
1.773.162       1.970.971       

De overige vorderingen hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.

Liquide middelen
31‐12‐2021 31‐12‐2020

Banken 8.593.264       4.826.237      
Kasmiddelen 4.545               4.726              

8.597.809       4.830.963      

De liquide middelen staan tot de volledige beschikking van de stichting.

SOML beschikt over een kredietfaciliteit van € 2.037.000,= bij de Rabobank, hiervoor is een pandrecht gevestigd op de vorderingen.
De kredietfaciliteit heeft een looptijd tot medio 2025 en wordt per maand met € 6.000 afgebouwd tot die tijd. 
In B4 Kasstroomoverzicht is de ontwikkeling van het saldo Liquide Middelen gespecificeerd.
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Eigen Vermogen
Saldo per Bestemming  Saldo per

31‐12‐2020 resultaat  31‐12‐2021
boekjaar

Algemene reserves
Exploitatiereserve algemeen 15.139.884        1.571.890       16.711.774    
Bestuursfonds 255.828               ‐                    255.828         
Subtotaal 15.395.712        1.571.890      16.967.602   

Bestemmingsreserves
Egalisatiereserve 1.093                   1.093‐               0‐                      
Bapo/seniorenverlofreserve 26.683                 18.119‐            8.564              
Onderwijsinnovatiereserve 284.030               284.030         
Burgerschap 651.513               14.000‐            637.513         
Bekostiging eindexamens ‐                       283.942          283.942         
NPO ‐                       4.059.591       4.059.591      
Overige bestemmingsreserves 90.239                 90.239           
Subtotaal 1.053.558          4.310.321      5.363.879     

Totaal eigen vermogen 16.449.269        5.882.211       22.331.480    

Publiek eigen vermogen
Exploitatiereserve algemeen 12.788.624        1.571.890       14.360.514    
Bestuursfonds 255.828               ‐                    255.828         
Egalisatiereserve 1.093                   1.093‐               0‐                      
Bapo/seniorenverlofreserve 26.683                 18.119‐            8.564              
Onderwijsinnovatiereserve 284.030               ‐                    284.030         
Burgerschap 651.513               14.000‐            637.513         
Bekostiging eindexamens ‐                       283.942          283.942         
NPO ‐                       4.059.591       4.059.591      
Overige bestemmingsreserves 90.239                 ‐                    90.239           
Subtotaal 14.098.009        5.882.211      19.980.220   

Privaat eigen vermogen
Exploitatiereserve algemeen 2.351.260           2.351.260      
Subtotaal 2.351.260          ‐                   2.351.260     

Totaal eigen vermogen 16.449.269        5.882.211       22.331.480    

De resultaatsbestemming wordt nader toegelicht in onderdeel C3.
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Algemene reserve ‐ exploitatiereserve algemeen
Het resterende saldo uit personele en materiële exploitatie verloopt via deze reserve.
Bestuursfonds
Er is geen onttrekking geweest aan het bestuursfonds.

Bestemmingsreserve Bapo/ seniorenverlof
Kosten betrekking hebbende op de gespaarde Bapo en seniorenverlof zijn ten laste van deze
bestemmingsreserve gebracht. In 2021 is er ongeveer € 18.000 gespaarde Bapo opgenomen.
Naar verwachting is deze bestemmingsreserve binnen 2 jaar uitgeput.
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Voorzieningen
Voorziening jubileumgratificatie

Saldo per Dotatie Onttrekking Overige Saldo per
31‐12‐2020 2021 2021 Mutaties 31‐12‐2021

Totaal 444.306               51.051                 102.102          ‐                    393.255          

Van de voorziening jubileumgratificatie heeft € 71.660  een kortlopend karakter (< 1 jaar).

Voorziening persoonsgebonden budget
Saldo per Dotatie Onttrekking Overige Saldo per

31‐12‐2020 2021 2021 Mutaties 31‐12‐2021
Totaal 2.168.859           443.980               ‐                    ‐                    2.612.839       

In de cao hebben medewerkers het recht gekregen om 50 uur (of naar rato van de 
werktijdfactor) in te zetten voor diverse doeleinden. Een van de doeleinden is het sparen van verlof.
Een groot deel van de medewerkers heeft hiervoor gekozen. Dit leidt tot het treffen van deze voorziening. 
Het is vrijwel niet aan te geven welke gedeelte van de voorziening een kortlopend karakter heeft.

Voorziening spaarverlof
Saldo per Dotatie Onttrekking Overige Saldo per

31‐12‐2020 2021 2021 Mutaties 31‐12‐2021
Totaal 377.344               ‐                       10.400            ‐                    366.944          

Van de voorziening spaarverlof heeft € 23.487  een kortlopend karakter (< 1 jaar).

Voorziening Plusregeling
Saldo per Dotatie Onttrekking Overige Saldo per

31‐12‐2020 2021 2021 Mutaties 31‐12‐2021
Plusregeling 1.0 362.848               ‐                       319.678          ‐                    43.170              
Plusregeling 2.0 1.624.699           ‐                       805.078          ‐                    819.621          
Totaal 1.987.547           ‐                       1.124.756       ‐                    862.791          

Van de voorziening Plusregeling heeft € 369.588  een kortlopend karakter (< 1 jaar).

Voorziening WGA
Saldo per Dotatie Onttrekking Overige Saldo per

31‐12‐2020 2021 2021 Mutaties 31‐12‐2021
Totaal 1.744.611           497.139               428.342          ‐                    1.813.408       

SOML is risicodrager voor de WGA. Als gevolg hiervan wordt voor de WGA gerechtigden een voorziening gevormd voor het eigen
risicodragerschap. De voorziening wordt bepaald op basis van de WGA status per balansdatum en wordt gewaardeerd tegen nominale
waarde.
Van de voorziening WGA heeft € 427.877 een kortlopend karakter (< 1 jaar).

Voorziening Langdurig zieken
Saldo per Dotatie Onttrekking Overige Saldo per

31‐12‐2020 2021 2021 Mutaties 31‐12‐2021
Totaal 262.583               144.687               262.583          ‐                    144.687          

Van de voorziening Langdurig zieken heeft € 144.687  een kortlopend karakter (< 1 jaar).

Langlopende schulden
Saldo per Aflossing Toevoeging Saldo per 

31‐12‐2020 2021 2021 31‐12‐2021
Totaal waarborgsommen 4.184                   ‐                    ‐                    4.184                

De langlopende schulden hebben allemaal betrekking op ontvangen waarborgsommen van huurders van de Greswaren
De langlopende schulden hebben een resterende looptijd > 1 jaar en < 5 jaar. 
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Kortlopende schulden

Crediteuren 1.118.685       1.356.878       
Ministerie OCW ‐                    ‐                    

Loonheffing/sociale lasten 2.652.909           2.449.356      
Af te dragen BTW 121.473‐               15.371           

Belastingen & premie sociale verzekering 2.531.436       2.464.727       
Schulden terzake pensioenen 848.522          766.971          

Te betalen vakantietoelage 1.811.782           1.828.675      
Te betalen bindingstoelage 198.316               199.886         
Gereserveerde verloftegoeden 801.649               677.533         
Te betalen netto loonkosten 101.284               8.656              
Vooruitontvangen bedragen DUO 26.950                 ‐                   
Vooruitontvangen bedragen 108.017               166.905         
Vooruitontvangen corona gelden SWV ‐                       571.760         
Vooruitontvangen gelden inzake RAL/RAP [G1] 345.308               218.026         
Vooruitontvangen gelden inzake GL/TL [G2] 137.291               127.712         
Te betalen transitievergoeding ‐                       6.400              

Overige personele schulden 3.530.597       3.805.553       
Accountantskosten  25.410                 25.410           

Overige schulden 25.410            25.410              
Vooruitontvangen (school)bijdragen/excursies 410.630               483.701         
Vooruitontvangen Gemeentelijke bijdragen ‐                       16.688           
Vooruitontvangen Gemeentelijke subsidie ‐                       383.676         
Te betalen bedragen (divers) 66.168                 46.143           
Te betalen bankkosten 6.202                   1.416              
Te betalen uitzendkrachten/inhuur/deskundigen 58.598                 26.129           
Te betalen energielasten 81.269                 64.733           
Overige subs. OCW geoormerkt [G1] 69.855                 875.776         
Overige subs. OCW niet geoorm. 83.000                 63.000           
Schuld mbt inzet extra middelen 2020/2021 241.392               681.347         
Overige   154.679               123.909         

Overlopende passiva 1.171.793       2.766.518       
9.226.443       11.186.057     

De overige subsidie OCW geoormerkt heeft betrekking op de bekostiging VSV, lerarenbeurs en de gelden voor 
zij‐instroom en wordt in bijlage G verder gespecificeerd.

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

31‐12‐2021 31‐12‐2020
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B6 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De ondergond van het pand aan de Oranjelaan zal, zodra het pand niet meer als onderwijslocatie gebruikt 
wordt, verplicht geleverd moeten worden aan de gemeente.

De middelen van de verkoop van de grond Geuljanslaan (in 2020, € 651.513) worden nog altijd geclaimd
door de St. Joseph stichting. SOML is (nog altijd) van mening dat de gevormde bestemmingsreserve
conform de oorspronkelijke doelstelling besteed wordt, namelijk Burgerschap(sonderwijs).

Per 1 januar1 2006 is het bekostigingsstels voor het VO vereenvoudigd. Deze vereenvoudiging houdt in dat
vanaf 1 januari 2006 de bekostiging niet meer op schooljaarbasis, maar op kalenderjaarbasis plaatsvindt.
Op basis van artikel 5 van de Regeling 'Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging VO' 
(kenmerk: WJZ‐2005/54063802) is het toegestaan een vordering op te nemen op het ministerie van OCW.
Deze vordering betreft maximaal 7,5% van de personele lumpsum van het boekjaar, of het totaal van de
personeelsgerelateerde schulden. Deze vordering kan pas worden geïnd bij discontinuïteit c.q. opheffing van
de onderwijsinstelling. Er is derhalve sprake van een voorwaardelijke vordering. Aangezien SOML uitgaat
van "going concern" is deze vordering niet opgenomen op de balans, maar opgenomen onder deze rubriek.
De voorwaardelijke vordering op het ministerie van OCW heeft per ultimo 2021 een waarde van € 3.723.202,=.
Dit is gebaseerd op de personele lumpsum 2021 van € 49.642.698,= x 7,5%.

Afvalinzameling
Van Happen Containers
Looptijd:  48 maanden Schriftelijk overeengekomen tot 1‐1‐2026
Ingangsdatum:  1‐1‐2022
Jaarlijkse verplichting:  € 0

ARBO/bedrijfsarts
Human Capital Care
Looptijd:  12 maanden  Schriftelijk overeengekomen tot 1‐8‐2022
Ingangsdatum: 1‐8‐2021
Jaarlijkse verplichting:  € 91.018

Copiers
Konica Minolta
Looptijd: 60 maanden Schriftelijk overeengekomen tot 31‐10‐2023
Ingangsdatum:  1‐‐11‐2018
Jaarlijkse verplichting:  € 57.000

Groenvoorziening
Donkergroen
Looptijd: 48 maanden Schriftelijk overeengekomen tot 1‐4‐2025
Ingangsdatum:  29‐3‐2021 Opzegtermijn: éénmalig na een jaar
Jaarlijkse verplichting:  € 51.000

Onderhoud sportterreinen
Attender
Looptijd: 48 maanden Schriftelijk overeengekomen tot 1‐4‐2025
Ingangsdatum:  29‐3‐2021 Opzegtermijn: éénmalig na een jaar
Jaarlijkse verplichting:  € 32.000
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Huurverplichtingen
Grescollege huurt jaarlijks de sporthal van Stichting Beheer Binnensportaccomodaties Beesel.
Looptijd: schooljaar t/m dec. 2021
Jaarlijkse verplichting: variabel, afhankelijk van het aantal gebruiksuren.

ICT
It Workz B.V.
Looptijd:  60 maanden Schriftelijk overeengekomen tot 1‐1‐2024
Ingangsdatum: 1‐1‐2019
Jaarlijkse verplichting: € 46.000 IT dienstverlening

ICT
It Workz B.V.
Looptijd:  36 maanden Schriftelijk overeengekomen tot 1‐1‐2024
Ingangsdatum: 1‐1‐2021
Jaarlijkse verplichting: € 25.000 VOiP Dia telecom

ICT
IP‐visie
Looptijd:  36 maanden Schriftelijk overeengekomen tot 1‐1‐2024
Ingangsdatum: 1‐1‐2021
Jaarlijkse verplichting: € 97.500 glasvezel

Schoonmaak
Atalian
Looptijd:  48 maanden Schriftelijk overeengekomen tot 1‐8‐2025
Ingangsdatum:  1‐8‐2021 Opzegtermijn: eenmalig na een jaar
Jaarlijkse verplichting:  € 863.000

Glasbewassing
Tele‐clean Smulders 
Looptijd: 36 maanden Schriftelijk overeengekomen tot 1‐8‐2024
Ingangsdatum: 1‐8‐2021 Opzegtermijn: eenmalig na een jaar
Jaarlijkse verplichting € 40.000

Vloeronderhoud
Tele‐clean Smulders 
Looptijd: 36 maanden Schriftelijk overeengekomen tot 1‐8‐2024
Ingangsdatum: 1‐8‐2021 Opzegtermijn: eenmalig na een jaar
Jaarlijkse verplichting € 143.000

Sanitaire voorzieningen
CWS Hygiëne Nederland B.V.
Looptijd: 48 maanden Schriftelijk overeengekomen tot 1‐4‐2025
Ingangsdatum: 1‐4‐2021 Opzegtermijn: n.v.t.
Jaarlijkse verplichting € 48.000

Sanitaire voorzieningen
Van Tilburg Energie Design B.V.
Looptijd: 48 maanden Schriftelijk overeengekomen tot 1‐1‐2026
Ingangsdatum: 1‐1‐2022 Opzegtermijn: n.v.t.
Jaarlijkse verplichting
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B7 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2021

Rijksbijdragen OCW
2021 2020

Rijksbijdragen OCW (lumpsum) 55.102.239    56.341.627   
Overige subsidies OCW 13.158.218    8.277.032      
Overige subsidies OCW (geoormerkt) 99.299            118.147         
Ontvangen doorbetaling Rijksbijdrage SWV 4.765.798       1.006.090      

73.125.554    65.742.896   

Rijksbijdragen (lumpsum):
De GPL is in 2021 gestegen met 6,33% tov de GPL over 2020, de leerlingaantallen zijn gedaald met 3%.
Daarnaast heeft er een verschuiving plaatsgevonden mbt de bekostiging van de LWOO‐leerlingen.
Vanaf 2021 wordt deze LWOO‐bekostiging ontvangen via het SWV en niet meer rechtstreeks vanuit OCW.

De enorme stijging van de overige subsidies heeft voornamelijk te maken met de volgende mutaties:
* bekostiging mbt NPO € 4.954.000
* lagere bekostiging nieuwkomers € 786.000 ‐/‐
* lagere bekostiging prestatiebox € 1.657.000 ‐/‐
* aanvullende bekostiging mbt eindexamens € 474.000
* extra hulp voor de klas € 882.000
* inhaal en ondersteuningsprogramma's € 1.729.000
In bijlage G worden de aanvullende doelsubsidies OCW verder gespecificeerd.
De ontvangen (door)betaling vanuit het SWV heeft betrekking op gelden welke het SWV heeft
ontvangen als Rijksbijdrage.

Overige overheidsbijdragen
2021 2020

Gemeentelijke bijdragen 42.258            42.189           

Overige baten
2021 2020

Schoolbijdragen 709.214          735.017         
Verhuur onroerende zaken 205.399          143.063         
Detachering personeel 654.453          779.803         
Kantineopbrengsten 12.055            22.858           

Opbrengst inzet STO 602.315          263.200         
Subsidies RAL/RAP/HEYY/Provincie 23.296            126.272         
Overige opbrengsten personeel 777.301          686.497         
Overige opbrengsten personeel, convenantsgelden 439.955          164.844         
Overige opbrengsten materieel 72.954            104.632         

3.496.942       3.026.186      

De schoolbijdragen zijn lager als gevolg van het lagere leerlingaantal.
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Personele lasten

Lonen en salarissen 44.011.926 43.442.280
Sociale lasten 5.647.281         5.419.026      
Pensioenlasten 7.429.974         6.813.404      
Lonen en Salarissen 57.089.181    55.674.710   

Nascholen  487.880            460.445         
VAVO vergoeding 140.239            275.727         
Uitzendkrachten/detachering 434.547            377.676         
Extern deskundigen 1.010.180         1.053.268      
Eigen risico WW/WAO/WIA ‐                     146.807         
Ontslagvergoedingen 223.830            155.256         
Transitievergoeding  241.074            189.384         
Premie IPAP 115.938            125.823         
Kosten Arbo 204.557            214.387         
Mutatie verlof OOP 124.117            149.596         
Overige personeelskosten 295.292            205.803         
Dotatie/onttrekking voorzieningen 362.983‐            617.083‐         
Overige personeelslasten 2.914.671       2.737.089      
Uitkeringen 352.161‐          366.139‐         

59.651.691    58.045.660   

Lonen en salarissen naar kostendrager
2021 2020

Directie 5.308.884       5.279.776      
OP 41.963.517    40.807.441   
OOP 9.816.780       9.587.493      

57.089.181    55.674.710   

De lonen en salarissen zijn tov 2020 gestegen met € 1.414.000.  Dit is voornamelijk het gevolg van de gestegen 
pensioenlasten, een eenmalige uitkering en een stijging van de salarissen conform de CAO van 0,7%.

Bij de overige personele lasten zien we de volgende (grote) afwijkingen:
* het saldo van de ontslagvergoedingen/transitievergoedingen is € 120.000 hoger tov 2020.
* de VAVO‐vergoeding is royaal lager (€ 135.000) aangezien er als gevolg van de versoepelde regelgeving
   omtrent de eindexamens meer leerlingen geslaagd zijn.
* het verschil tussen dotatie/onttrekking voorzieningen tussen beide jaren is voornamelijk het gevolg van
   een grotere dotatie van het persoonsgebonden budget in 2021 (€ 113.000) en een lagere vrijval van de 
   voorziening Langdurig zieken tov 2020 (€ 171.000).

Gedurende het jaar 2021 waren gemiddeld 716,8 werknemers in dienst op basis van een volledig 
dienstverband (2020: 716,5). Hiervan zijn er 0 werkzaam in het buitenland (2020: 0).

De gehanteerde pensioengrondslagen zijn terug te vinden op  www.abp.nl/pensioen‐bij‐abp/
pensioenopbouw.
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De bezoldiging van het CvB en de RvT is terug te vinden bij de onderdelen B8 WNT (CvB) en B9 WNT (RvT)

Afschrijvingen
2021 2020

Gebouwen 1.052.285 1.099.409
Machines en installaties 245.948 302.039
Inventaris en apparatuur 387.167 318.845
ICT 860.323 1.052.318
Boeken boekenfonds 354.609 520.406

2.900.332       3.293.017      

De afschrijflasten van het boekenfonds zijn behoorlijk afgenomen aangezien er steeds meer 1‐jarige werkboeken
en licenties worden aangeschaft. De ICT‐investeringen zijn voor het grootste deel pas in de 2e helft van 2021
gedaan, waardoor ook de afschrijflasten aanzienlijk lager zijn.

Huisvestingslasten
2021 2020

Huur 141.276          172.405         
Klein onderhoud en exploitatie 677.122          600.868         
Energie en water 920.599          844.353         
Schoonmaakkosten 1.154.925       1.291.446      
Heffingen 43.633            53.727           
Overige huisvestingslasten 54.706            51.676           

2.992.261       3.014.475      

In het nieuwe schoonmaakcontract is een gedeelte van de werkzaamheden ondergebracht bij
onderhoudskosten (vloeren), vandaar de verschuiving tussen deze 2 posten. De energielasten
zijn en blijven hoog als gevolg van het hogere prijzen en het stoken met open deuren en ramen 
als gevolg van de Corona‐maatregelen.
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Overige instellingslasten
2021 2020

Kantoorkosten 833.199          768.577         
ICT en verbindingskosten 1.300.961       1.295.916      
Boekenfonds en lesmateriaal 1.899.237       1.408.210      
Activiteiten, excursies en internationalisering 960.449          815.830         
Kantinekosten 60.607            63.658           
Kosten samenwerkingsverbanden ‐                   20.000           
Overige instellingslasten 50.633            78.272           

5.105.086       4.450.463      

Door de aanschaf van veel 1‐jarig lesmateriaal zijn deze zeer royaal gestegen.

Accountantskosten
De accountantskosten bedroegen:

2021 2020

Controle werkzaamheden jaarrekening 49.005            70.968           
Andere controlewerkzaamheden ‐                   7.018              
Fiscale advisering 24.761            7.564              
Andere niet‐controlediensten ‐                   ‐                  

73.766            85.550           

Het honorarium voor de controle van de jaarrekening 2021 en de controle van de bekostingsgegevens 
bedraagt € 42.350 (inclusief BTW). Hiervan heeft Flynth per balansdatum € 16.940 in rekening gebracht 
en staat nog een reservering open van € 25.410. Flynth heeft geen honorarium in rekening gebracht voor
overige dienstverlening. De kosten mbt de fiscale advisering die hier gemeld staan zijn afkomstig van PWC.

Bijzondere baten

Bijzondere baten
Verkoopopbrengst conciergewoning Broekhin ‐                     222.500         
Verkoopopbrengst grond Geuljanslaan ‐                     651.513         

‐                   874.013         

Bijzondere lasten

Bijzondere lasten
Boekverlies materiële vaste activa 80.528              314.223         
Impairment gebouwen Ursula ‐                     ‐                  

80.528            314.223         

De bijzondere lasten worden veroorzaakt door de desinvesteringen die plaatsvinden op materiele vaste
 activa die niet langer in gebruik zijn door de leerlingenkrimp of technische staat van het activum. 

Financieel resultaat

Financiële baten en lasten
Financiële baten 1.111                 4.497              
Financiële lasten 53.756              28.186           

52.645‐            23.689‐           

2021 2020

2021 2020

2021 2020
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B8 Wet Normering Topinkomens

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublike sector
(WNT) ingegaan. De verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op SOML van toepassing 
zijnde regelgeving: het WNT‐maximum voor het onderwijs, plafond € 190.000.

Het bezoldigingsmaximum (klasse D) in 2021 voor SOML is € 163.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of 
omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 
2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als
voor het tarief.

De WNT is van toepassing op Stichting Onderwijs Midden‐Limburg.
Het voor Stichting Onderwijs Midden‐Limburg toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 163.000.
Bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, klasse D
Driejaarsgemiddelde van de totale baten per kalenderjaar: € 69.976.960
Driejaarsgemiddelde van het aantal leerlingen, deelnemers of studenten: 7596
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren: 3
Totaal aantal complexiteitspunten: 12

dhr. M.J.H.M. Kikken Dhr P.M. Slegers
Voorzitter Lid

College van Bestuur College van Bestuur
Gevevens 2021
Duur dienstverband in 2021 01/01 ‐ 31/12 01/01 ‐ 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1,00 1,00
Gewezen topfunctionaris? Nee Nee
(Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja
Bezoldigingsmaximum 2021 163.000 163.000

Toepasselijk WNT‐maximum bezoldiging
Bezoldiging
Beloning 140.449€                        139.420€                       
Loon in natura  ‐€                                 ‐€                                
Belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn 22.551€                          22.525€                         
‐/‐ Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging 163.000€                        161.945€                       

Bedrag van overschrijding en reden nvt nvt
Toelichting vordering wegens onverschuldigde betaling nvt nvt

Uitkeringen in 2021 wegens beëindiging dienstverband
Totaal toegekende uitkeringen wegens
beëindiging dienstverband ‐€                                 ‐€                                
Toepasselijk WNT‐maximum ontslag‐
uitkering 75.000€                          75.000€                         

Gegevens 2020
Duur dienstverband in 2020 01/01 ‐ 31/12 01/01 ‐ 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1,00 1,00
(Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja
Bezoldigingsmaximum 2020 157.000 157.000

Bezoldiging
Beloning 132.362€                        136.201€                       
Loon in natura  3.880€                             ‐€                                
Belastbare onkostenvergoeding ‐€                                 ‐€                                
Beloningen betaalbaar op termijn 20.758€                          20.799€                         
Totaal bezoldiging 2020 157.000€                        157.000€                       
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die 
in 2021 een bezoldiging boven het individuele WNT‐maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2021 geen 
ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, 
of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
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B9 Wet Normering Topinkomens

Dhr. F.L.J. van Vloten

Mevr. M.L.I. van Kleef‐

Hendrikx Dhr. F.M. Jeurissen

Mevr I. van der Aa‐de 

Wilde Dhr. L.J. Urlings

Voorzitter RvT Secretaris RvT lid RvT lid RvT lid RvT
Gevevens 2021
Duur dienstverband in 2021 01/01 ‐ 31/12 01/01 ‐ 31/12 01/01 ‐ 31/12 01/01 ‐ 31/12 01/01 ‐ 31/12

Toepasselijk WNT‐maximum 

bezoldiging 24.450€                          16.300€                          16.300€                          16.300€                          16.300€                         
Bezoldiging
Beloning 17.415€                          11.710€                          11.710€                          11.710€                          11.710€                         
Belastbare onkostenvergoeding ‐€                                 ‐€                                 ‐€                                 ‐€                                 ‐€                                
Beloningen betaalbaar op termijn ‐€                                 ‐€                                 ‐€                                 ‐€                                 ‐€                                
‐/‐ Onverschuldigd betaald bedrag ‐€                                 ‐€                                 ‐€                                 ‐€                                 ‐€                                
Totaal bezoldiging 17.415€                          11.710€                          11.710€                          11.710€                          11.710€                         

Gegevens 2020
Duur dienstverband in 2020 01/01 ‐ 31/12 01/01 ‐ 31/12 01/01 ‐ 31/12 01/01 ‐ 31/12 01/01 ‐ 31/12

Bezoldiging
Beloning 16.250€                          11.290€                          11.290€                          10.990€                          11.290€                         
Belastbare onkostenvergoeding ‐€                                 ‐€                                 ‐€                                 ‐€                                 ‐€                                
Beloningen betaalbaar op termijn ‐€                                 ‐€                                 ‐€                                 ‐€                                 ‐€                                
Totaal bezoldiging 16.250€                           11.290€                          11.290€                          10.990€                          11.290€                         
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E Verbonden partijen

Naam Juridische 
vorm 2021

Statutaire 
zetel

Code 
activiteiten

Eigen 
vermogen  31-
12-2021

Resultaat 
2021

Art 2:403 BW Deelname Consolidatie

€ € Ja/ Nee % ja/ Nee

Niet van toepassing
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G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving Brin Kenmerk Datum Bedrag  Ontvangen Besteed  Saldo per  Ontvangen Besteed  Nog te  Geheel uitgevoerd Nog niet

Toewijzing tlv exploitatie 1‐1‐2021 t/m verslagjaar tlv exploitatie besteden en afgerond geheel afgerond

Lerarenbeurs 2020 03XF 1091473‐1 22‐9‐2020 10.286             10.286             4.286                6.000                10.286                10.286             ‐                    X

Lerarenbeurs 2020 14PS 1091612‐1 22‐9‐2020 31.888             31.888             13.287             18.601             31.888                31.888             ‐                    X

Lerarenbeurs 2020 16PE 1091649‐1 22‐9‐2020 32.231             32.231             13.429             18.801             32.231                32.231             ‐                    X

Lerarenbeurs 2020 17GT 1091558‐1 22‐9‐2020 10.286             10.286             4.286                6.000                10.286                10.286             ‐                    X

Lerarenbeurs 2021 03XF 1164996‐1 20‐8‐2021 30.173             30.173                12.572             17.601             X

Lerarenbeurs 2021 03XF 1177085‐1 21‐9‐2021 10.286             10.286                4.286                6.000                X

Lerarenbeurs 2021 14PS 1165557‐1 20‐8‐2021 4.457                4.457                  1.857                2.600                X

Lerarenbeurs 2021 14PS 1177301‐1 21‐9‐2021 32.059             32.059                13.358             18.701             X

Lerarenbeurs 2021 16PE 1165686‐1 20‐8‐2021 30.559             30.559                12.733             17.826             X

Lerarenbeurs 2021 16PE 1177358‐1 21‐9‐2021 7.758                7.758                  3.232                4.525                X

Lerarenbeurs 2021 17GT 1165736‐1 20‐8‐2021 10.286             10.286                4.286                6.000                X

Lerarenbeurs 2021 17GT 1177370‐1 21‐9‐2021 5.829‐                5.829‐                  2.429‐                3.400‐                X

Subsidieregeling inhaal‐ en ondersteuningsprogramma's 41203 IOP‐41203‐VO 10‐7‐2020 644.400           644.400           345.275           299.125           644.400              644.400           ‐                    X

Subsidieregeling inhaal‐ en ondersteuningsprogramma's 41203 IOP2‐41203‐VO 16‐10‐2020 409.500           409.500           ‐                    409.500           409.500              409.500           ‐                    X

Subsidieregeling inhaal‐ en ondersteuningsprogramma's 41203 IOP4‐41203‐VO 9‐6‐2021 1.020.600        1.020.600          1.020.600        ‐                    X

Subsidieregeling inc.middelen leerlingendaling VO 2020 R'mnd 41203 LVO20006 10‐2‐2020 50.000             50.000             15.125             34.875             50.000                50.000             ‐                    X

Subsidieregeling inc.middelen leerlingendaling VO 2020 Beesel 41203 LVO20007 10‐2‐2020 50.000             50.000             ‐                    50.000             50.000                50.000             ‐                    X

Subsidieregeling inc.middelen leerlingendaling VO 2020 Leudal 41203 LVO20018 10‐2‐2020 50.000             50.000             17.127             32.873             50.000                50.000             ‐                    X

Subsidieregeking capaciteitentesten 2021‐2023 41203 CAP21‐41203 9‐11‐2021 74.160             74.160                74.160             ‐                    X

Subsidie extra hulp voor de klas 41203 EHK20115 25‐3‐2021 1.373.850        1.373.850          1.373.850        ‐                    X

Subsidie extra hulp voor de klas 41203 EHK21136 5‐8‐2021 1.421.439        1.421.439          1.421.439        ‐                    X

Regionale aanpak lerarentekort (RAL) 41203 RAL19058 30‐8‐2019 157.600           157.600           110.573           47.027             157.600              157.600           ‐                    X

Regionale aanpak personeelstekort (RAP) 41203 RAP20037 29‐10‐2020 499.533           245.296           74.297             170.999           499.533              154.225           345.308           X

5.955.524        1.691.487        597.685           1.093.802        5.955.524          5.540.362        415.163          

Toewijzing t/m 31‐12‐2020 t/m 31‐12‐2021
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G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2B doorlopend tot in volgend verslagjaar

Omschrijving Brin Kenmerk Bedrag  Besteed  Saldo per  Besteed  Nog te  Geheel uitgevoerd Nog niet

Toewijzing tlv exploitatie 1‐1‐2020 tlv exploitatie besteden en afgerond geheel afgerond

Praktijkgericht programma voor GL en TL 14PS GLTL20156 160.186           64.074               64.074           108.926             40.046             68.880          X

Praktijkgericht programma voor GL en TL 16PE GLTL20201 159.095           63.638               63.638           108.185             39.774             68.411          X

319.281           127.712            ‐                    127.712        217.111             79.820             137.291       

Recap geoormerkte subsidies 31‐12‐2021

Subsidies zonder verrekeningsclausule 415.163€                  

Subsidies met verrekeningsclausule 137.291€                  

Recap niet‐geoormerkte subsidies 31‐12‐2021

Subsidies zonder verrekeningsclausule ‐€                           

Ontvangen in 

verslagjaar

Ontvangen in 

verslagjaar

t/m 31‐12‐2020 t/m 31‐12‐2021
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Overige gegevens

C
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C1 Controleverklaring
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C3 Bestemming van het exploitatieresultaat

Algemeen
Het exploitatieresultaat van Stichting Onderwijs Midden‐Limburg bedraagt

De bestemming van dit saldo is als volgt:

Algemene reserves
Exploitatiereserve algemeen 1.571.890        
Bestuursfonds ‐                    
Subtotaal 1.571.890       

Bestemmingsreserves
Egalisatiereserve 1.093‐                
Bapo/seniorenverlofreserve 18.119‐             
Onderwijsinnovatiereserve ‐                    
Burgerschap 14.000‐             
Bekostiging eindexamens 283.942           
NPO 4.059.591        
Overige bestemmingsreserves ‐                    
Subtotaal 4.310.321       

Exploitatieresultaat 5.882.211        

5.882.211€                                  
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Bijlagen

D
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D1 Gegevens van de stichting

Bestuursnummer 41203
Naam Instelling Stichting Onderwijs Midden‐Limburg
Rechtsvorm Stichting 
Statutaire zetel Roermond
KvK‐nummer 12041226

Adres Heinsbergerweg 180
Postadres Postbus 975
Postcode/ Plaats 6040 AZ Roermond
Telefoon 0475‐322324
E‐mail info@soml.nl
Website www.soml.nl 

Contactpersoon Dhr. W.A. Lichtleitner
Functie Directeur bedrijfsvoering
Telefoon  0475‐322324
E‐mail m.lichtleitner@soml.nl

Brin
03XF Mundiumcollege
14PS BC Broekhin
16PE Connectcollege
17GT Sg. St. Ursula
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D2 Kengetallen

Performance
Solvabiliteit 1
Solvabiliteit 2
Liquiditeit (current ratio)
Liquiditeit (quick ratio)
Rentabiliteit
Weerstandsvermogen

Kapitalisatiefactor
Transactiefunctie
Financieringsfunctie
Bufferfunctie

Overige financiële kengetallen
Overheidsbaten / Totale baten

Personeelslasten / Totale lasten
Afschrijvingen/ Totale lasten
Huisvestingslasten / Totale lasten
Overige lasten / Totale lasten

Totale lasten per leerling
Personele lasten per leerling
Afschrijvingen per leerling
Huisvestingslasten per leerling
Overige lasten per leerling

Totale opbrengst per leerling
Rijksbijdrage per leerling
Ov. Overheidsbijdrage per leerling
Overige bijdrage per leerling

Totale lasten per FTE
Personele lasten per FTE
Afschrijflasten per FTE
Huisvestingslasten per FTE
Overige lasten per FTE

Leerling/ FTE
Leerling per directie
Leerling per OP
Leerling per OOP (incl. stafdienst)

7.122 6.211

2021 2020

0,59
0,76

25,5%
12,0%
‐6,3%

1,12
1,12
7,67%
29,13%

84%
4%
4%

19,8%

95%

412
425
725

7%

10.051
8.477

83.219
4.046

10.895
10.392

6
497

13,79
44,56

0,48
0,68
0,61
0,61
0,79%
23,90%

23,2%

4.174

144,70

98.675

96%

85%

16,3%
‐7,0%
14,0%

9.400
7.995
454
415

5%
4%
7%

6
417

95.246

613

9.478
9.055

152,36
14,38
44,31

81.013
4.596
4.207
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Kengetallen in beeld
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Uitleg kengetallen
Solvabiliteit
Solvabiliteit is het vermogen van een bedrijf om aan zijn verplichtingen tegenover zijn vermogens‐
verschaffers te voldoen. De solvabiliteit wordt uitgedrukt in een solvabiliteitskengetal
Solvabiliteit 1 eigen vermogen gedeeld door totaal vermogen.
Solvabiliteit 2 eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door totaal vermogen.

Current Ratio
De Current Ratio is een kengetal voor het meten van de liquiditeit van de onderneming. De Current Ratio 
geeft aan tot op welke hoogte de kortlopende schulden terugbetaald kunnen worden met op korte termijn
beschikbare bezittingen van de onderneming. 
Current ratio vlottende activa excl.liquide middelen gedeeld door kortlopende 

schulden

Quick Ratio
De Quick Ratio is een kengetal voor het meten van de liquiditeit van de onderneming. De Quick Ratio 
geeft aan tot op welke hoogte de kortlopende schulden terugbetaald kunnen worden met op korte termijn 
beschikbare bezittingen van de onderneming, waarbij de voorraden buiten beschouwing worden gelaten.
Quick ratio vlottende activa incl. liquide middelen gedeeld door kortlopende 

schulden

Rentabiliteit
De rentabiliteit is de winstgevendheid van een onderneming in verhouding tot de omzet, het eigen 
vermogen, of het totale vermogen.
Rentabiliteit resultaat uit gewone bedrijfsvoering gedeeld door totale baten uit 

gewone bedrijfsvoering

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen presenteert de toegestane omvang van financiële reserves gebaseerd op het
eigen vermogen. De ondergrens is 10% , de bovengrens 40% tenzij verklaarbaar over/‐ onderschreden.
Weerstandsvermogen eigen vermogen gedeeld door totale baten uit gewone bedrijfsvoering

Leerlingen/ FTE
De verhouding leerling/ FTE gaat uit van de gemiddelde bezetting van het laatste kwartaal van het
kalenderjaar. Dit cijfer geeft aan hoeveel leerlingen er zijn per categorie respectievelijk Directie, 
Onderwijspersoneel en Onderwijs ondersteunend personeel.

Kapitalisatiefactor
De kapitalisatiefactor geeft een indicatie van in hoeverre het bestuur de middelen inzet voor het
onderwijsproces.
Kapitalisatiefactor Totaal kapitaal ‐/‐ gebouwen en terreinen gedeeld door de totale baten

uit gewone bedrijfsvoering

Transactiefunctie
De transactiefunctie vervult de liquiditeit die vereist is voor een soepele bedrijfsvoering, en die de
instelling in staat stelt om aan alle lopende ver‐plichtingen te voldoen.
Transactiefunctie Kortlopende schulden/ totale baten uit gewone bedrijfsvoering

Financieringsfunctie
De financieringsfunctie geeft aan hoeveel vermogen het bestuur nodig heeft voor de financiering
van haar investeringen
Financieringsfunctie Aanschafwaarde overige materiële vaste activa/ totale baten uit

gewone bedrijfsvoering

Bufferfunctie
De mate waarin het bestuur vermogen heeft om risico's op te vangen.
Bufferfunctie Kapitalisatiefactor ‐/‐ Transactiefunctie ‐/‐ Financieringsfunctie
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D3  Staat van baten en lasten ‐‐ 03XF Mundiumcollege ‐‐

Baten
Rijksbijdragen OCW 21.456.599       19.989.998      19.204.486     
Ov. Overheidsbijdragen 21.269              14.346              36.000             
Overige Baten 2.030.746         1.384.031        1.890.776       

Totaal baten 23.508.614      21.388.375      21.131.262     

Lasten
Personele lasten 18.970.543       18.871.553      17.638.921     
Afschrijvingen 544.167            786.413           633.126           
Huisvestingslasten 1.174.944         1.119.440        950.750           
Ov. Instellingslasten 1.975.831         1.727.068        1.985.147       
Bijzondere baten ‐                     504‐                   ‐                   
Bijzondere lasten 16.194              203.768           ‐                   

Totaal lasten 22.681.679      22.707.738      21.207.945     

Saldo baten en lasten 826.935           1.319.363‐        76.683‐            

Financiële baten en lasten
Financiële baten  ‐                     ‐                    ‐                   
Financiële lasten 4.083                 3.730                4.500               

Totaal financiële baten en lasten 4.083‐               3.730‐               4.500‐              

Resultaat uit gewone bedrijfs‐
voering 822.851           1.323.093‐        81.183‐             

Exploitatieresultaat 822.851           1.323.093‐        81.183‐             

2021 2020 Begroting 2021
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Toelichting op onderscheidende posten enkelvoudige staat van baten en lasten

2021 2020

Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen OCW 15.573.442      16.217.656     
Overige subsidies OCW 5.883.157        3.772.342       

21.456.599      19.989.998     

Overige overheidsbijdragen
Gemeentelijke bijdragen 21.269              14.346             
Overige overheidsbijdragen ‐                    ‐                   

21.269              14.346             

Overige baten
Schoolbijdragen 136.687            153.758           
Verhuur onroerende zaken 161.050            104.922           
Detachering personeel 173.147            284.402           
Inkomsten vanuit het Samenwerkingsverband 31.02 291.613            251.003           
Overige opbrengsten personeel 1.217.667        521.992           
Overige opbrengsten materieel 42.643              47.909             
Overige 7.939                20.045             

2.030.746        1.384.031       

Personele lasten

Lonen en salarissen 17.077.232      16.989.459     
Lonen en Salarissen 17.077.232      16.989.459     

Overige 839.624           1.013.609       
Dotatie voorziening 27.355              26.144             
Jaareffect stelselwijziging ‐                    ‐                   
Overige personeelslasten 866.979            1.039.753       
Uitkeringen 62.646‐              190.214‐           
Verdeling 1.088.978        1.032.555       

18.970.543      18.871.553     

2021 2020

Afschrijvingen
Gebouwen 107.554            228.748           
Machines en installaties 48.362              82.347             
Inventaris en apparatuur 114.086            74.062             
ICT 256.224            298.437           
Boeken boekenfonds 17.941              102.819           

544.167            786.413           

Huisvestingslasten
Huur 78.932              104.641           
Klein onderhoud en exploitatie 263.492            200.184           
Energie en water 357.038            311.572           
Schoonmaakkosten 436.831            470.157           
Heffingen 8.529                14.164             
Overige huisvestingslasten 30.122              18.722             

1.174.944        1.119.440       

20202021
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2021 2020

Overige instellingslasten
Kantoorkosten 158.488            211.622           
ICT en verbindingskosten 395.773            436.501           
Boekenfonds en lesmateriaal 740.645            548.519           
Activiteiten/excursies/internat. 234.466            186.477           
Kantine kosten 37.462              37.908             
Samenwerkingsverband ‐                    7.500               
Verdeling overhead materieel 326.123            272.169           
Overige 82.874              26.372             

1.975.831        1.727.068       

Bijzondere baten

Bijzondere baten
Bijzondere baten ‐                    504                  

‐                    504                  

Bijzondere lasten

Bijzondere lasten
Bijzondere lasten 16.194              203.768           

16.194              203.768           

Financieel resultaat

Financiële baten
Rente baten ‐                    ‐                   
Overige financiële baten ‐                    ‐                   

‐                    ‐                   

Financiële lasten
Rente lasten 1.604                1.038               
Overige financiële lasten 2.479                2.692               

4.083                3.730               
4.083‐                3.730‐               

2021 2020

2021 2020

2021 2020
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D4 Staat van baten en lasten ‐‐ 14PS BC Broekhin ‐‐

Baten
Rijksbijdragen OCW 19.216.527      17.367.980      16.498.939     
Ov. Overheidsbijdragen 18.655              20.135              22.000             
Overige Baten 1.444.987        889.880           1.533.591       

Totaal baten 20.680.169      18.277.995      18.054.530     

Lasten
Personele lasten 16.344.749      15.631.706      15.139.862     
Afschrijvingen 728.772           767.081           779.019          
Huisvestingslasten 654.604           658.686           686.591          
Ov. Instellingslasten 1.582.332        1.286.332        1.348.541       
Bijz.lasten 39.346              4.531                ‐                   

Totaal lasten 19.349.804      18.348.336      17.954.013     

Saldo baten en lasten 1.330.365       70.341‐             100.517          

Financiële baten en lasten
Financiële baten  ‐                    ‐                    ‐                   
Financiële lasten 3.650                3.086                3.000               

Totaal financiële baten en lasten 3.650‐               3.086‐               3.000‐              

Resultaat uit gewone bedrijfs‐
voering 1.326.714        73.427‐              97.517             

Exploitatieresultaat 1.326.714        73.427‐              97.517             

2021 2020 Begroting 2021
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Toelichting op onderscheidende posten enkelvoudige staat van baten en lasten

2021 2020

Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen OCW 15.531.725      15.491.305     
Overige subsidies OCW 3.684.802        1.876.675       

19.216.527      17.367.980     

Overige overheidsbijdragen
Gemeentelijke bijdragen 18.655              20.135             
Overige overheidsbijdragen ‐                    ‐                   

18.655              20.135             

Overige baten
Schoolbijdragen 312.157           279.544          
Verhuur onroerende zaken 31.282              29.424             
Detachering personeel 115.060           27.227             
Inkomsten vanuit het Samenwerkingsverband 31.02 164.524           160.041          
Overige opbrengsten personeel 804.229           342.073          
Overige opbrengsten materieel 19.109              50.284             
Overige 1.374‐                1.287               

1.444.987        889.880          

Personele lasten

Lonen en salarissen 14.860.512      14.286.577     
Lonen en Salarissen 14.860.512      14.286.577     

Overige 712.640           734.755          
Dotatie voorziening 204.716‐           303.597‐          
Jaareffect stelselwijziging ‐                    ‐                   
Overige personeelslasten 507.924           431.158          
Uitkeringen 31.129‐              56.055‐             
Verdeling 1.007.442        970.026          

16.344.749      15.631.706     

2021 2020

Afschrijvingen
Gebouwen 253.399           253.693          
Machines en installaties 51.409              47.417             
Inventaris en apparatuur 107.139           83.376             
ICT 131.322           166.734          
Boeken boekenfonds 185.503           215.861          

728.772           767.081          

Huisvestingslasten
Huur 62.115              67.533             
Klein onderhoud en exploitatie 174.752           159.518          
Energie en water 181.477           164.014          
Schoonmaakkosten 206.607           232.762          
Heffingen 21.657              19.734             
Overige huisvestingslasten 7.996                15.125             

654.604           658.686          

20202021
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2021 2020

Overige instellingslasten
Kantoorkosten 132.785           140.173          
ICT en verbindingskosten 300.570           292.348          
Boekenfonds en lesmateriaal 437.869           291.173          
Activiteiten/excursies/internat. 320.989           265.552          
Kantine kosten 20.584              19.024             
Samenwerkingsverband ‐                    5.000               
Verdeling overhead materieel 301.705           255.690          
Overige 67.830              17.372             

1.582.332        1.286.332       

Bijzondere lasten

Bijzondere lasten
Bijzondere lasten 39.346              4.531               

39.346              4.531               

Financieel resultaat

Financiële baten
Rente baten ‐                    ‐                   
Overige financiële baten ‐                    ‐                   

‐                    ‐                   

Financiële lasten
Rente lasten 1.668                1.269               
Overige financiële lasten 1.982                1.817               

3.650                3.086               
3.650‐                3.086‐               

2021 2020

2021 2020
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D5 Staat van baten en lasten ‐‐ 16PE Connectcollege ‐‐

Baten
Rijksbijdragen OCW 12.883.754      11.514.837      11.228.364     
Ov. Overheidsbijdragen 2.333                3.708                3.000                
Overige Baten 1.175.840        887.174            1.098.517       

Totaal baten 14.061.927      12.405.719      12.329.881     

Lasten
Personele lasten 10.500.243      10.346.448      10.626.329     
Afschrijvingen 569.048            561.945            624.381           
Huisvestingslasten 444.397            439.314            412.000           
Ov. Instellingslasten 883.509            726.505            815.327           
Bijzondere baten ‐                    4.125‐                ‐                   
Bijzondere lasten ‐                    8.086                ‐                   

Totaal lasten 12.397.197      12.078.173      12.478.037     

Saldo baten en lasten 1.664.730        327.546           148.157‐          

Financiële baten en lasten
Financiële baten  ‐                    ‐                    ‐                   
Financiële lasten 1.826                1.520                1.500               

Totaal financiële baten en lasten 1.826‐               1.520‐               1.500‐              

Resultaat uit gewone bedrijfs‐
voering 1.662.904        326.026            149.657‐           

Exploitatieresultaat 1.662.904        326.026            149.657‐           

2021 2020 Begroting 2021
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2021 2020

Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen OCW 10.307.434      10.434.549     
Overige subsidies OCW 2.576.320        1.080.288       

12.883.754      11.514.837     

Overige overheidsbijdragen
Gemeentelijke bijdragen 2.333                3.708               
Overige overheidsbijdragen ‐                    ‐                   

2.333                3.708               

Overige baten
Schoolbijdragen 133.358            123.914           
Verhuur onroerende zaken 8.135                2.061               
Detachering personeel 41.977              179.700           
Inkomsten vanuit het Samenwerkingsverband 31.02 108.021            105.078           
Overige opbrengsten personeel 802.425            394.281           
Overige opbrengsten materieel 81.742              80.955             
Overige 182                   1.185               

1.175.840        887.174           

Personele lasten

Lonen en salarissen 9.926.280        9.775.554       
Lonen en Salarissen 9.926.280        9.775.554       

Overige 251.621            186.516           
Dotatie voorziening 227.257‐            174.466‐           
Jaareffect stelselwijziging ‐                    ‐                   
Overige personeelslasten 24.364              12.050             
Uitkeringen 110.691‐            70.166‐             
Verdeling 660.290            629.010           

10.500.243      10.346.448     

2021 2020

Afschrijvingen
Gebouwen 188.104            151.563           
Machines en installaties 66.998              68.726             
Inventaris en apparatuur 53.439              52.651             
ICT 170.497            187.168           
Boeken boekenfonds 90.010              101.837           

569.048            561.945           

Huisvestingslasten
Huur ‐                    ‐                   
Klein onderhoud en exploitatie 111.704            84.891             
Energie en water 146.622            137.054           
Schoonmaakkosten 169.999            200.538           
Heffingen 4.248                6.389               
Overige huisvestingslasten 11.824              10.442             

444.397            439.314           

20202021

98



2021 2020

Overige instellingslasten
Kantoorkosten 63.533              54.913             
ICT en verbindingskosten 196.331            183.777           
Boekenfonds en lesmateriaal 289.472            211.876           
Activiteiten/excursies/internat. 122.109            94.691             
Kantine kosten 246                   3.777               
Samenwerkingsverband ‐                    2.500               
Verdeling overhead materieel 197.741            165.804           
Overige 14.077              9.167               

883.509            726.505           

Bijzondere baten

Bijzondere baten
Bijzondere baten ‐                    4.125               

‐                    4.125               
Bijzondere lasten

Bijzondere lasten
Bijzondere lasten ‐                    8.086               

‐                    8.086               
Financieel resultaat

Financiële baten
Rente baten ‐                    ‐                   
Overige financiële baten ‐                    ‐                   

‐                    ‐                   

Financiële lasten
Rente lasten 835                   695                  
Overige financiële lasten 991                   825                  

1.826                1.520               
1.826‐                1.520‐               

2021 2020

2021 2020

2021 2020
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D6 Staat van baten en lasten ‐‐ 17GT Sg. St. Ursula ‐‐

Baten
Rijksbijdragen OCW 16.323.808     14.955.052     14.080.956    
Ov. Overheidsbijdragen ‐                    4.000                4.000               
Overige Baten 1.487.405       871.666          1.373.100      

Totaal baten 17.811.213     15.830.718     15.458.056    

Lasten
Personele lasten 13.583.296     12.894.111     13.114.040    
Afschrijvingen 498.477          841.944          577.511         
Huisvestingslasten 670.361          746.958          645.750         
Ov. Instellingslasten 1.269.949       1.198.391       1.164.307          

Bijzondere lasten 296                   3.925               

Totaal lasten 16.022.379     15.685.329     15.501.608    

Saldo baten en lasten 1.788.834      145.389          43.552‐           

Financiële baten en lasten
Financiële baten  ‐                    ‐                    ‐                   
Financiële lasten 3.433                3.397                3.000               

Totaal financiële baten en lasten 3.433‐              3.397‐              3.000‐             

Resultaat uit gewone bedrijfs‐
voering 1.785.401       141.992          46.552‐            

Exploitatieresultaat 1.785.401       141.992          46.552‐            

2021 2020 Begroting 2021
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Toelichting op onderscheidende posten enkelvoudige staat van baten en lasten 
SG St Ursula

2021 2020

Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen OCW 13.106.609     13.632.761    

Overige subsidies OCW 3.217.199       1.322.291      
16.323.808     14.955.052    

Overige overheidsbijdragen

Gemeentelijke bijdragen ‐                    4.000               

Overige overheidsbijdragen ‐                    ‐                   
‐                    4.000               

Overige baten

Schoolbijdragen 127.013          177.801         

Verhuur onroerende zaken 4.708                5.379               

Detachering personeel 109.565          29.255            

Inkomsten vanuit het Samenwerkingsverband 31.02 144.306          140.376         

Overige opbrengsten personeel 1.095.444       514.841         

Overige opbrengsten materieel 6.139                1.325               

Overige 230                   2.689               
1.487.405       871.666         

Personele lasten

Lonen en salarissen 12.757.157     12.101.186    

Lonen en Salarissen 12.757.157     12.101.186    

Overige 324.280          254.542         

Dotatie voorziening 200.038‐          239.850‐         

Jaareffect stelselwijziging ‐                    ‐                   

Overige personeelslasten 124.242          14.692            

Uitkeringen 133.970‐          49.704‐            

Verdeling 835.867          827.937         
13.583.296     12.894.111    

2021 2020

Afschrijvingen

Gebouwen 176.719          404.875         

Machines en installaties 39.979             38.837            

Inventaris en apparatuur 101.555          95.824            

ICT 119.069          202.520         

Boeken boekenfonds 61.155             99.888            
498.477          841.944         

Huisvestingslasten

Huur 230                   230                  

Klein onderhoud en exploitatie 103.298          145.851         

Energie en water 224.617          208.216         

Schoonmaakkosten 333.712          377.226         

Heffingen 4.648                9.078               

Overige huisvestingslasten 3.856                6.357               
670.361          746.958         

20202021
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2021 2020

Overige instellingslasten

Kantoorkosten 81.289             96.528            

ICT en verbindingskosten 251.975          272.967         

Boekenfonds en lesmateriaal 427.822          355.224         

Activiteiten/excursies/internat. 232.824          241.797         

Kantine kosten 861                   933                  

Samenwerkingsverband ‐                    5.000               

Verdeling overhead materieel 250.322          218.241         

Overige 24.856             7.701               
1.269.949       1.198.391      

Bijzondere lasten

Bijzondere lasten
Bijzondere lasten 296                   3.925               

296                   3.925               

Financieel resultaat

Financiële baten

Rente baten ‐                    ‐                   

Overige financiële baten ‐                    ‐                   

‐                    ‐                   

Financiële lasten

Rente lasten 1.451                1.579               

Overige financiële lasten 1.982                1.818               

3.433                3.397               
3.433‐                3.397‐               

2021 2020

2021 2020
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D7 Staat van baten en lasten ‐‐ CvB & Stafdienst ‐‐

Baten
Rijksbijdragen OCW 701.030           908.755           583.029          
Ov. Overheidsbijdragen ‐                    ‐                    ‐                   
Overige Baten 289.210           474.122           599.811          

Totaal baten 990.240            1.382.877      1.182.840      

Lasten
Personele lasten 640.266           949.282           1.022.966      
Afschrijvingen 559.866           335.634           612.411          
Huisvestingslasten 47.954             50.076             48.087            
Ov. Instellingslasten 606.536‐           487.834‐           700.497‐          
Bijzondere baten ‐                    869.768‐           ‐                   
Bijzondere lasten 24.707             94.298             ‐                   

Totaal lasten 666.258            71.688            982.966         

Saldo baten en lasten 323.982           1.311.189     199.874         

Financiële baten en lasten
Financiële baten  1.125                4.497                ‐                   
Financiële lasten 40.765             16.454             20.000            

Totaal financiële baten en lasten 39.640‐             11.957‐           20.000‐           

Resultaat uit gewone bedrijfs‐
voering 284.341            1.299.232      179.874         

Exploitatieresultaat 284.341            1.299.232      179.874         

2021 2020 Begroting 2021
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2021 2020

Rijksbijdragen OCW

Rijksbijdragen OCW 583.029         565.356          

Overige subsidies OCW 118.001         343.399          
701.030         908.755          

Overige overheidsbijdragen

Gemeentelijke bijdragen ‐                   ‐                   

Overige overheidsbijdragen ‐                   ‐                   
‐                   ‐                   

Overige baten

Schoolbijdragen ‐                   

Verhuur onroerende zaken 375                  1.276               

Detachering personeel 214.705         259.220          

Inkomsten vanuit het Samenwerkingsverband 31.02 ‐                   ‐                   

Inkomsten m.b.t. VSV ‐                   ‐                   

Overige opbrengsten personeel 145.456         291.815          

Overige opbrengsten materieel 71.326‐            78.189‐            

Overige ‐                   ‐                   
289.210         474.122          

Personele lasten

Lonen en salarissen 2.932.904       2.868.449      

Lonen en Salarissen 2.932.904      2.868.449      

Overige 1.071.990       1.444.036      

Dotatie voorziening 241.673           96.325            

Jaareffect stelselwijziging ‐                    ‐                   

Overige personeelslasten 1.313.663      1.540.361      

Uitkeringen 13.724‐            ‐                   

Verdeling 3.592.577‐      3.459.528‐      
640.266         949.282         

2021 2020

Afschrijvingen

Gebouwen 326.509         60.531            

Machines en installaties 39.199            64.711            

Inventaris en apparatuur 10.947            12.933            

ICT 183.211         197.459          
559.866         335.634          

Huisvestingslasten
Huur ‐                   ‐                   
Klein onderhoud en exploitatie 23.875            10.424            
Energie en water 10.845            23.496            
Schoonmaakkosten 7.777              10.763            
Heffingen 4.551              4.363               
Overige huisvestingslasten 906                  1.030               

47.954            50.076            

20202021
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2021 2020

Overige instellingslasten
Kantoorkosten 253.709         265.342          
ICT en verbindingskosten 156.311         110.323          
Boekenfonds en lesmateriaal 3.429              ‐                   
Activiteiten/excursies/internat. 50.061            27.313            
Kantine kosten 1.453              2.016               
Samenwerkingsverband ‐                   ‐                   
Verdeling overhead materieel 1.075.891‐      911.904‐          
Overige 4.392              19.076            

606.536‐         487.834‐          

Bijzondere baten

Bijzondere baten
Bijzondere baten ‐                    869.768          

‐                   869.768         

Bijzondere lasten

Bijzondere lasten
Bijzondere lasten 24.707             94.298            

24.707            94.298            

Financieel resultaat

Financiële baten
Rente baten 1.125                4.497               
Overige financiële baten ‐                    ‐                   

1.125              4.497               

Financiële lasten
Rente lasten 38.379             15.925            
Overige financiële lasten 2.386                529                  

40.765            16.454            
39.640‐            11.957‐            

2021 2020

2021 2020

2021 2020
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D8 Gedeclareerde onkosten & nevenactiviteiten College van Bestuur

Gedeclareerde onkosten

Dhr. M.J.H.M. Kikken ‐€                 
Dhr. P.M. Slegers ‐€                 

Nevenactiviteiten

Dhr. M.J.H.M. Kikken
Voorzitter stichting Tophandbal Zuid‐Limburg Onbezoldigd
Voorzitter kringbestuur LWV Midden‐Limburg Onbezoldigd
Lid Besturenoverleg  Academische Opleidingsschool Onbezoldigd
Lid dagelijks bestuur LWV kring Onbezoldigd
Lid algemeen bestuur LWV kring Onbezoldigd
Lid stuurgroep VO‐MBO Midden‐Limburg Onbezoldigd
Lid stuurgroep VSV regio 38 Noord en Midden‐Limburg Onbezoldigd
Lid stuurgroep De Onderwijswerkplaats Onbezoldigd
Lid bestuurdersnetwerk Beteor Onbezoldigd
Lid denktank innovatie in het onderwijs VO Raad Onbezoldigd
Lid Raad van Advies Voortgezet Onderwijs Onderwijskantoor Onbezoldigd
Deelnemer Platform Exellente Ondernemingen Plexon Onbezoldigd

Dhr. P.M. Slegers
Secretaris VVE  Onbezoldigd
Penningmeester Stichting Cultuurstation van Eindhoven Onbezoldigd
Voorzitter RvT SAAM scholen Bezoldigd
Secretaris vereniging Out of Office network, Eindhoven Onbezoldigd
Lid Ledenadviesraad VO Raad Onbezoldigd
Lid Werkgroep regie op ICT VO Raad Onbezoldigd
Klankbordgroep krimp & regionale samenwerking Voortgezet onderwijs Onbezoldigd
Lid strategische adviesraad Fontys Educatie Onbezoldigd
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D8 Organigram SOML
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