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Toelichting op onderdelen van

het jaarverslag
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Inleiding 
Naast de bestaande uitdagingen waar SOML voor staat, zoals leerlingenkrimp, een complexe 
huisvestingsparagraaf en de eigen ambities vertaald in de schoolplannen, werd boekjaar 2020 
onverwacht het jaar van COVID-19. De organisatie (in zijn geheel) heeft zich flexibel getoond op het 
moment dat dit gevraagd werd.  
 
Het jaarverslag 2020 laat zien dat SOML vergevorderd is in de uitvoering van de beleidsdoelstellingen 
en dat deze koers in 2020 is herbevestigd in een nieuw meerjarenbeleidsplan 2021-2026 “Pluk en 
Verwonder”. 
 
Het jaarverslag biedt de verantwoording over de uitvoering van het beleid van SOML en haar 
scholen. Ondanks de omstandigheden is SOML erin geslaagd om de financiële doelstellingen te 
behalen met een positief exploitatieresultaat van € 543.757. Op grond van deze jaarrekening 
bedraagt de Algemene Reserve € 15.395.712 op 31 december 2020.   
COVID-19 heeft beperkt financiële gevolgen gehad voor de financiële positie van SOML in 2020.   
 
Het jaarverslag 2020 is opgesteld door de stafdienst van SOML volgens de richtlijnen van de Raad van 
de Jaarverslaggeving, de Wet Voortgezet Onderwijs en het OCW controleprotocol 2020. 
De jaarrekening is de weergave van de financiële situatie van Stichting Onderwijs Midden-Limburg 
(SOML) per balansdatum 31 december 2020. In de jaarrekening 2020 heeft foutherstel 
plaatsgevonden op het eigen vermogen van 31 december 2019. Er was sprake van een materiële fout 
in de jaarrekening en het college van bestuur is in overleg met de accountant tot het inzicht gekomen 
dat dit hersteld moest worden in de jaarrekening. 
 
Het jaarverslag bestaat uit meerdere onderdelen; enerzijds het bestuursverslag en verslag van de 
Raad van Toezicht en anderzijds de jaarrekening 2020, 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 2021 en verder. In onderdeel A2 doet de Raad van Toezicht verslag van de toezichthoudende rol 
en activiteiten in 2020. 
 
Het 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 2020 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. Slegers RA 

Voorzitter College van Bestuur     Lid College van Bestuur  
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A1 Bestuursverslag 

1 Missie 
De missie van SOML is vertaald in een nieuw meerjarenbeleidsplan waar in 2020 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 het succes en welbevinden van de ander en de omgeving. 

• 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. 

3



 

• 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. 
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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 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 3.5 

Zelfevaluatie College van Bestuur. 

De samenstelling van het College van Bestuur was als volgt: 

Voorzitter: dhr. drs. M.J.H.M. (Thieu) Kikken 

Lid: dhr. P.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 D7. 

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

tot de uitoefening van de bestuursfunctie bij SOML. 
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Onze scholen behoren toe aan de volgende BRIN-structuur: 

16PE Connect College  

14PS BC Broekhin Roermond 

14PS Grescollege 

17GT Sg. St. Ursula  

03XF ROER College Schöndeln 

03XF Niekée 

03XF NT2 Mundium College 

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 2020:  

Naam 

Dhr. mr. F.L.J. van Vloten 

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

Mevr. I. van der Aa – de Wilde 

Dhr. F.M. Jeurissen 

Dhr. drs. L.J. Urlings 

 

De Raad van Toezicht en het College van Bestuur zullen het schooljaar 2020-2021 aanwenden om de 

governance naar een volgend niveau te brengen. Het streven is toe te werken naar een verdere 

volwassenheid van een open cultuur, passend bij de cultuur die SOML nastreeft; een cultuur 

waarbinnen mensen elkaar kennen en aanspreken. Dit streven past in de filosofie van continue 

verbetering. Binnen het proces zijn drie hoofdthema’s benoemd: Onderwijs, Bedrijfsvoering en 

Werkgeverschap. Voor alle onderwerpen geldt dat waardegericht onderwijs de leidraad vormt: elke 

actie, proces, afspraak voegt waarde toe aan het verbeteren van het onderwijs aan leerlingen. De 

Raad en het Bestuur hanteren een lean procesaanpak: governance als onderdeel van het dagelijks 

werk. Een aparte structuur met eigen processen lijkt daarbij niet nodig. 

3. Governance 
3.1 Evaluatie gedragscodes 
In 2020 is gestart met het proces voor de evaluatie en actualisatie van de gedragscode en de 

gedragscode ICT. Aanleiding voor het proces is het actualiseren van de gedragscode ICT. Het gebruik 

van ICT en de ontwikkelingen van dit vakgebied vragen het om deze gedragscode te actualiseren. Na 

behandeling van een voorstel hiertoe is duidelijk geworden dat de gedragscode ICT beter 

geïntegreerd kan worden in de reguliere gedragscode van SOML, omdat dit meer in elkaar overloopt 

(dan voorheen). Het actualiseren van de gedragscode staat geagendeerd voor de eerst helft van 

2021.  

3.2 Professioneel statuut 
Aanleiding voor het professioneel statuut is de Wet Beroep Leraar en het Lerarenregister. Alhoewel 

het lerarenregister on hold is gezet en niet duidelijk is hoe dit zich verder zal ontwikkelen, is het 

Professioneel Statuut wetmatig vastgelegd. In deze wet is vastgelegd dat de onderwijsinstelling 

afspraken moet maken en vastleggen over de professionele ruimte van de leraar.  

SOML heeft al sinds 2018 een professioneel statuut, waarbinnen de kaders voor de gezamenlijke 

opdracht, de professionele standaard, het schoolplan, scholing en evaluatie zijn opgenomen. De 

scholen hebben de vrijheid om, in samenspraak met het personele deel van de 

6



 

medezeggenschapsraad van de eigen locatie, binnen dit kader invulling te geven aan de 

professionele ruimte, de gewenste professionele cultuur en de daarbij horende dialoog. 

Het professioneel statuut geldt tevens als onderlegger voor de strategische keuzes die eind 2020 zijn 

verwoord in ons meerjarenbeleid “Pluk en Verwonder”. 

3.3 Kwaliteitszorg 
In 2020 heeft SOML toegewerkt naar een verdere professionalisering van de kwaliteitszorg. Dit komt 

tot uiting in enerzijds het beleidskader voor kwaliteitszorg met een daarbij behorende eigen Planning 

& Control. Het beleidskader vormt de basis voor de uitvoering en ontwikkeling van kwaliteitszorg 

binnen SOML voor de komende jaren. 

Anderzijds is het beleidskader toetsing en examinering opgesteld, zie paragraaf 3.4.  

Naast het opstellen van de beleidskaders wordt in de praktijk, vanuit centrale regie, initiatieven 

ondernomen om aan de hand van data-analyses betere verantwoording en sturing te geven. Tevens 

wordt er gewerkt met nieuwe toepassingen zoals het gebruik van de app ‘waarderingskader 

inspectie’ en wordt er in gezamenlijkheid gewerkt aan een professionele standaard voor de bezetting 

van de examencommissies. Hiertoe wordt vanaf 2021 ook gezamenlijk geschoold.  

3.4 Beleidskader toetsing en examinering 
SOML heeft in 2020 een beleidskader opgesteld voor toetsing en examinering. Concrete aanleiding 

voor dit beleidskader, was de ontvangst van een kamerbrief van minister Slob in oktober 2019 over 

de versterking van de examenorganisatie op alle scholen. De minister kondigde in deze brief 

maatregelen daartoe aan en deze zijn (voor zover nu mogelijk) vertaald in een beleidskader toetsing 

en examinering voor SOML. Al in een eerder stadium zijn er in samenwerking met de 

examensecretarissen van de SOML-scholen een aantal stappen gezet, o.a. in de vorm van een 

Examenreglement SOML en een protocol Controle PTA. Deze stukken zijn nu een onderdeel van het 

beleidskader geworden. Het schooljaar 2020-2021 dient vervolgens als pilotjaar, waarna het kader 

wordt geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 

 

3.4 Klachtenregeling 
Elke SOML-locatie heeft een interne vertrouwenspersoon voor leerlingen en één voor medewerkers. 

Leerlingen en medewerkers kunnen bij de vertrouwenspersoon 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 externe vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. SOML heeft 

daarnaast twee externe vertrouwenspersonen. Dezen staan op meer afstand van de organisatie, wat 

in sommige gevallen van meerwaarde kan zijn voor leerlingen of medewerkers. De externe 

vertrouwenspersonen hebben dezelfde taak als de interne vertrouwenspersonen.  

 

In 2020 zijn er 17 meldingen van ongewenst gedrag (2019: 22) en 25 zakelijke klachten (2019: 31) die 

intern zijn opgepakt en afgehandeld. Er zijn geen klachten doorgeleid of gemeld bij de externe 

landelijke klachtencommissie.  

 

3.5 Zelfevaluatie College van Bestuur 
In 2020 is het College via de VO academie gestart met het traject van de collegiale bestuurlijke 

visitatie. Dit traject loopt door in het eerste trimester van 2021. Het is de bedoeling eenmaal per vier 
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jaar hieraan deel te nemen, zoals in de governance code VO is vastgelegd. Dit traject behoeft bij de 

start ook een zelfevaluatie. Deze wordt met de visiterende collega’s gedeeld. Het College zal in dit 

traject zelf ook collega-bestuurders visiteren.  

Ook in 2020 heeft het CvB zich zowel als collectief als individueel laten coachen om zo mede te 

borgen dat het bestuur optimaal blijft functioneren en een goede samenwerking ten goede komt aan 

de ontwikkeling van de organisatie. 

In 2020 zijn de betreffende portefeuilles uitgevoerd, waarbij geconstateerd moet worden dat 

sommige portefeuilles lastig uit te voeren waren doordat de ‘portefeuille Corona’ veel van de 

bestuurlijke tijd, aandacht en zorg heeft gevraagd.  

De onderlinge verdeling van portefeuilles is op basis van een interne evaluatie licht gewijzigd. 

Het college constateert verder in de evaluatie dat werk gemaakt is van: één SOML met oog voor de 

specifieke situatie in elk van onze scholen. Dit heeft in 2020 weer meer vorm gekregen. 

 

3.6 Zelfevaluatie waarderingskader inspectie 
Sinds 2017 is het nieuwe waarderingskader van de inspectie van kracht. Eens in de 4 jaar doet de 

inspectie op basis hiervan uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur en zijn scholen. In september 2020 

is op directieniveau en deels ook op bestuursniveau een zelfevaluatie uitgevoerd op een aantal 

standaarden uit dit waarderingskader; dit op initiatief van de regiegroep kwaliteit en met een 

tweeledig doel: 

• ter voorbereiding op een te verwachten inspectiebezoek in 2020-2021; 

• om de planning & control voor kwaliteitszorg op SOML- én schoolniveau (verder) vorm te kunnen 

geven. 

 

Daarnaast is een SOML-brede rapportage gemaakt, welke is gedeeld en besproken in de regiegroep 

kwaliteit. 

SOML-breed zijn de scores per geëvalueerde kwaliteitsstandaard als volgt: 

  

Hieruit blijkt dat SOML-breed alle scores hoger liggen dan de benchmark1. De scores van de scholen 

afzonderlijk fluctueren rondom deze benchmark. We geven onszelf met een 8,94 de hoogste 

waardering voor OP8 Toetsing en afsluiting (+0,96>BM) en de laagste waardering op OP3 Didactisch 

                                                           
1 Benchmark betreft onderzoeken binnen Kwaliteitscholen door VO-instellingen in de afgelopen 12 maanden. 
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handelen (+0,56>BM), gevolgd door een 6,83 voor OP1 Aanbod (+0,50>BM) en een 6,58 voor KA1 

Kwaliteitszorg (+0,12>BM). 

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.  

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 van SOML zorgt ervoor dat de 

achterban, die bestaat uit ouders, leerlingen en medewerkers, actief meedenken over de koers en 

het beleid van SOML. In 2020 zijn in de (personeelsgeleding) van de medezeggenschapsraad onder 

andere de volgende thema’s aan de orde geweest: 

- Jaarrekening 2019 

- Meerjarenbegroting 2021-2025 

- Beleidskader Toetsing & Examinering 

- Corona-aanpak 

- Personeelsbeleid gesprekkencyclus 

- Personeelsbeleid OOP verlof 

- Personeelsbeleid beleidskader werving & selectie 
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4. Gevoerd beleid 
Het motto van het meerjarenbeleidsplan van SOML is “Pluk en verwonder”, waarbinnen gewerkt 

wordt met 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” 

Het gevoerde beleid 2020 is gestoeld op de vier programmalijnen: 

4.1 Leren van de leerling 

Examenresultaten 2020 

Voor de leerlingen uit de examenklassen kregen de laatste maanden van hun middelbare schooltijd 

een onverwachte wending. Met het afschaffen van het eindexamen ten gevolge van Corona, hing 

hun eindresultaat volledig af van de schoolexamencijfers. Daar waar voor de een op dat moment de 

vlag al uit kon, moest de ander nog aan de slag met herkansingen en/of 

resultaatverbeteringstoetsen. SOML-breed is in ‘tijdvak 1’ een slagingspercentage van 97% (2019: 

84%) behaald en in ‘tijdvak 2’ 98% (2019: 90%).  

 2020 2019 

Vmbo basis 99% 97% 

Vmbo kader 100% 97% 

Vmbo (gemengd) theoretisch 99% 91% 

Havo 97% 87% 

Vwo 99% 88% 

Totaal 98% 90% 

 

Bij NT2 Mundiumcollege vinden er maar in een beperkt aantal gevallen centraal examens plaats. In 

schooljaar 2019-2020 deden 9 eindexamenkandidaten (uit 8 verschillende landen) examen met als 

resultaat 2 volledige diploma’s vmbo TL en 12 certificaten. Dat betekent dat 100% van de leerlingen 

is geslaagd. 

 

Sterk Techniekonderwijs (STO) 
DUO heeft de gezamenlijke Noord- en Midden-Limburg aanvraag voor Sterk Techniekonderwijs, bij 

de derde aanvraag, goedgekeurd. Met de goedkeuring verleent de overheid een subsidiebedrag van 

€12.048.410,- aan onze regio. De subsidie heeft betrekking op de periode 1 januari 2020 tot en met 

31 december 2023.  

 

Met het project wordt er met de Limburgse partners (VO, MBO, bedrijfsleven) binnen én tussen 

subregio’s toegewerkt naar versterking van het 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. 

 

De regio Noord- en Midden-Limburg (NML) is een grote en complexe regio. Om het STO-project 
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effectief te kunnen managen is ervoor gekozen om de regio op te delen in 4 subregio’s, elk met een 

eigen arbeidsmarkt en karakter. Ook is een sterke programmaorganisatie ingericht met een 

programmamanager, die sturing geeft aan de uitvoering van het project. 

Voortbouwend op de conclusies uit de regiovisie en de verworvenheden van de Techniekketen 

Noord- en Midden-Limburg zijn 5 speerpunten gedefinieerd:| 

Speerpunt 1: Samenwerking po-vo-mbo-hbo-bedrijfsleven in de regio NML versterken, uitbouwen 

en structureel verankeren. 

Speerpunt 2: Formatie versterken/op orde brengen en docentprofessionalisering. 

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

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

Speerpunt 4: Doorontwikkeling vakmanschaps- en technologieroutes. 

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

maken en het verhogen van de instroom/uitstroom. 

 
De middelen worden op basis van activiteitenplannen van de speerpunten verdeeld over de 

deelnemende partijen. Tijdens de project-aftrap is onder meer besproken in welke mate scholen 

rekening kunnen houden met de te verwachten middelen in hun meerjarenbegrotingen.  

De Techniekmiddelen die SOML in 2018 en 2019 reeds heeft ontvangen zijn deels (€ 50.000) besteed 

aan de aanloopkosten voor de totstandkoming van dit omvangrijke project. Alle VO-deelnemers 

hebben een gelijk aandeel gehad in de aanloopkosten. 

SOML houdt in de begroting 2021-2025 rekening met € 2,7 mln. aan subsidie STO. SOML declareerde 

tot en met december 2020 voor €260.000 aan kosten voor het project. De besteding is hoofdzakelijk 

gedaan in het kader van ontwikkeling en optimalisatie van de samenwerking in de subregio’s 

Roermond-Echt en Venlo.  

Extra middelen onderwijsconvenant 
Het ministerie van OCW 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 sloot. 

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, waarop het bestuur heeft besloten dat de middelen ook ingezet kunnen 

worden in het schooljaar 2021-2022. 

Van de toegekende €1.085.402 is €416.505 besteed in 2020. Conform de afspraken die de scholen 

hebben gemaakt met de medezeggenschapsraad worden de resterende middelen in 2021 besteed. 
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De scholen hebben tot op heden met hun MR de volgende afspraken gemaakt over de inzet: 

BC Broekhin Roermond 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 werk- 
en pauzeruimten. 

Niekée Niekée vmbo: koppeling AVO en praktijk | Agora: doorontwikkeling 
Agora-concept. 

NT2 Mundium College Inzet rondom de verhuizing naar het nieuwe gebouw in voorzieningen 
voor personeel. 

St. Ursula  Financiële bonus bij structureel grote groepen | Inzet schoolstewards | 
Inzet OOP StudyHall en StudyZone | Schuiven met toetsweek | Studie na 
school | Verzuim coördinator  

 

Subsidie Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s t.g.v. Corona 
Naast de € 644.000 die in de eerste tranche zijn aangevraagd heeft SOML € 409.500 toegekend 

gekregen in de tweede tranche van de subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma t.g.v. Corona. 

Hiermee bieden we leerlingen buiten het reguliere onderwijsprogramma extra ondersteuning, zodat 

de leerlingen geen nadelige effecten ondervinden van deze corona-periode. Scholen hebben door 

middel van deze subsidieregeling de mogelijkheid om inhaal- en ondersteuningsprogramma’s te 

organiseren voor leerlingen, die een grote kans hebben op achterstanden, doordat  bijvoorbeeld 

beroepsgerichte vakken op afstand niet goed gegeven konden worden, maar ook de thuissituatie, de 

achtergrond van ouders, een taalbarrière of persoonlijke problematiek. De invulling van het extra 

aanbod is door de school bepaald, afgestemd op de behoefte van de eigen leerlingen: het kan gaan 

om het ‘bijspijkeren’ van algemeen vormende of beroepsgerichte vakken of om extra aandacht voor 

de sociaal-emotionele ontwikkeling. SOML volgt kortcyclisch de realisatie van de doelstelling, om 

zicht te krijgen op de besteding en mogelijke terugbetalingsverplichting wanneer niet aan de 

doelstellingen wordt voldaan. 

 

Samenwerkingsverband  
SOML participeert in het Samenwerkingsverband VO/VSO 31.02 (SWV) 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 en leerlingen die extra 

ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.  

 

Bij het opstellen van het ondersteuningsplan 2019-2023 “Verbinden door doen” heeft het SWV 

ervoor gekozen om bovenstaande doelstelling te realiseren door zich op een viertal 

gemeenschappelijke thema’s te richten:  
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- expertise (er-)kennen en delen  

- een zichtbare basisondersteuning en sterke zorgstructuur  

- flexibel VO-systeem  

- een doorgaande ontwikkelingslijn  

 

In het jaarplan 2020 is gekozen voor de nieuwe indeling: Kwaliteitszorg, Ambulante begeleiding, 

Aansluiting PO-VO en Maatwerktrajecten. Voor de realisatie van de doelstellingen wordt verwezen 

naar het jaarverslag van het SWV. 

Het bestuur van het SWV is eind 2020 met een externe partij een proces gestart om de governance 

van het SWV onder de loep te nemen.  

Tevens is er met de betrokkenen een plan overeengekomen om gegroeide financiële reserves af te 

bouwen en te vertalen naar inzet ten behoeve van de leerlingen. 

 

De SOML scholen hebben de middelen van het SWV besteed aan diverse doeleinden passend bij het 

ondersteuningsprofiel van de school: 

- Syntheseklassen, extra ondersteuningsbehoefte voor leerlingen met LGF/ REC4-indicatie; 

- Project meer- en hoogbegaafdheid, plusklassen met verdiepingsstof, vwo-brugklas, vwo plusklas; 

- Ambulante diensten, individuele ambulante begeleiding via het zorg-/ begeleidingsteam; 

- Zichtbaar Ontwikkelingsperspectief, onderwijsaanbod afgestemd op de mogelijkheden en 

behoeften van de leerling; 

- Scholing van personeel, zowel orthopedagogisch medewerkers als reguliere docenten; 

- Klassenverkleining; 

- Werken aan leerachterstanden LWOO-leerlingen; 

- Inburgering NT2 certificering; 

- Deelname aan Onderwijsmonitor Limburg. 

VAVO 
In het schooljaar 2020-2021  volgen 21 leerlingen (schooljaar 2019-2020: 86 leerlingen) VAVO 

onderwijs. Het aantal leerlingen dat VAVO-onderwijs volgt is aanzienlijk lager als gevolg van de 

hogere doorstroom naar het vervolgonderwijs in 2020. 

De SOML-leerlingen die VAVO-onderwijs volgen doen dit bij partner Gilde Opleidingen, die de 

formele licenties bezit, om het VAVO-onderwijs 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 VAVO versneld in één jaar wordt 

aangeboden. 

Voortijdig schoolverlaters 
De doelstelling van het huidige kabinet 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. 

Het VSV-cijfer voor gewest Limburg-Noord van de verslagperiode 2019-2020 (meest actueel): 
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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. 

Prestatiebox 
Naast de lumpsum ontvangen scholen voor voortgezet onderwijs ook extra geld via de prestatiebox. 

Scholen ontvangen extra middelen voor onder meer ontwikkelen van uitdagend onderwijs. En voor 

het verbeteren van deskundigheid en professionalisering van leraren, schoolleiders en bestuurders. 

In 2020 was voor de prestatiebox € 341,- per leerling  beschikbaar. SOML heeft deze middelen 

ingezet op de thema’s taal & rekenen, wetenschap & techniek, talentontwikkeling en 

professionalisering (via HEYY). 

Nieuwkomersbekostiging 
SOML ontvangt bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo. In 2020 bedroeg deze bekostiging            

€ 2.176.344. 

SOML wendt deze bekostiging aan via het onderwijs dat aangeboden wordt bij NT2 Mundiumcollege. 

NT2 Mundium College is een school voor Eerste Opvang Anderstaligen. Zij 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. 

4.2 Investeren in medewerkers 

HR-organisatie 
In het directieberaad heeft er een evaluatief gesprek plaatsgevonden over de wijze waarop de HR-

organisatie thans is ingericht binnen SOML; specialismen op de staf op afroep of periodiek aanwezig 

op de school ter ondersteuning van de schoolleiding. De directeuren hebben daarbij aangeven dat zij 

grotendeels tevreden zijn over deze wijze van dienstverlening. Mogelijke verbeteringen kunnen 

gevonden worden in de frequentie van aanwezigheid en de ondersteuning van de teamleiders, zowel 

inhoudelijk als coachend. 

De stafdienst bereidt een nieuw HR-beleidskader voor (trimester 1 - 2021) rekening houdend met de 

ontwikkelfase van SOML en de ambities die voortkomen uit het meerjarenbeleidsplan.  

Strategische personeelsplanning 
SOML investeert op diverse manieren in HR om ervoor te zorgen dat SOML ook op termijn nog steeds 

de beste docenten en ondersteuners in huis heeft; ruime deskundigheidsbevordering, aanpak kleine 

vakkenproblematiek, traineeship en ruimte voor innovatie-trajecten. 

Via het project Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) en Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL) 

wordt met de deelnemende partners geïnvesteerd in een methode voor strategische 
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personeelsplanning (kwantitatief en kwalitatief). Daarnaast heeft SOML zelf het mobiliteitsbeleid 

geactualiseerd om optimaal flexibel te zijn in geval van overformatie. 

SOML blikt met haar meerjarenbegroting 5 jaar in detail vooruit naar de ontwikkelingen van de 

leerlingenaantallen en de kwantitatieve formatiebehoefte. De afstemming tussen de betaalbaarheid 

en de beschikbaarheid is een vast onderdeel van de Planning & Control van SOML. Het resultaat van 

het afstemmingsoverleg binnen SOML heeft geleid tot 41 nieuwe medewerkers die zijn gestart aan 

het nieuwe schooljaar, 18 medewerkers die volledig of gedeeltelijke van school zijn veranderd binnen 

SOML en er 58 medewerkers de organisatie hebben verlaten. 

De leerlingendaling houdt bij SOML nog aan. Op korte termijn zakt het leerlingenaantal tot +/- 7.000 

leerlingen (teldatum 1 okt 2019: 7.434 leerlingen). Gelet op alle omstandigheden 

(exploitatietekorten bij enkele scholen, nominale prijsstijging per fte, tijdelijke subsidies en dalende 

Rijksbekostiging bij lagere leerlingenaantallen) zal het aantal fte moeten dalen tot ongeveer 630 fte 

(januari 2020: 713 fte).  

Via HEYY, het SOML middel voor deskundigheidsbevordering, wordt via gericht aanbod (zowel vraag- 

als aanbod gestuurd) geschoold om de SOML medewerkers fit for the job te houden. Het aanbod van 

HEYY komt voort uit de bovenschoolse ambities van SOML, de scholingsplannen per locatie en 

individuele leerbehoefte van medewerkers.  

HEYY 
Gedurende het schooljaar 2019-2020 is er 1.247 maal deelgenomen aan activiteiten georganiseerd 

door HEYY, dit is exclusief de door HEYY georganiseerde SOML-dag. 

Vanaf juni zijn trainingen ook digitaal aangeboden, hetgeen goed is bevallen door de deelnemers. In 

de toekomst zal HEYY daarom meer gebruik maken van digitaal aanbod, zodat er meer onafhankelijk 

van tijd- en plaats geschoold/ geïnspireerd kan worden.  

Soort trainingen Aantal deelnemers Aantal trainingen 
ICT & Onderwijs 192 18 
Onderwijsontwikkeling 208 17 
Organisatie 117 10 
Management Development 248 18 
Welzijn 102 7 
ARBO & veiligheid 320 16 
Trainee 60 3 
Totaal 1.247 89 

 

Regionale aanpak lerarentekort 
SOML heeft voor de Regionale aanpak lerarentekort (RAL) samen met Citaverde, OGVO en Fontys (€ 

157.000) toegekend gekregen voor het schooljaar 2019-2020. De arbeidsmarkt voor onderwijs wordt 

sterk regionaal bepaald. In de regio liggen de meeste kansen om te komen tot oplossingen. Deze 

subsidieregeling heeft als doel om partijen in de regio te ondersteunen bij de gemeenschappelijke 

aanpak van personeelstekort.  

Van het toegewezen bedrag hebben de partners € 95.000 besteed in 2019-2020. Vanwege de korte 

oorspronkelijk bestedingstermijn en Corona zijn de partners er niet in geslaagd om de middelen aan 

te wenden in het schooljaar 2019-2020. Het restant bedrag zal worden besteed in 2020-2021. 
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In 2020 heeft een analyse plaatsgevonden met betrekking tot de huidige stand van zaken inzake de 

(kwalitatieve en kwantitatieve) tekorten van leraren en welke oplossingsrichtingen er gezamenlijk 

kunnen worden opgepakt. 

Hierbij stond het delen van kennis en kunde binnen de besturen en het versterken van de 

samenwerking centraal.  

In het kader van kwalitatieve tekorten hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: het 

ontwikkelen van een profiel van werkplekbegeleiders en een bijbehorende (modulair) 

opleidingsprogramma, het actualiseren van de coachopleiding, het ontwikkelen van aanbod voor de 

ontwikkelmiddagen van SOML zoals bijvoorbeeld didactisch coachen en handelingsgericht werken. 

Op het gebied van de reductie van kwantitatieve tekorten zijn er afspraken gemaakt voor het delen 

van vacatures en kandidaten met de andere VO-besturen, zijn er verkennende gesprekken gevoerd 

over het hybride docentschap en is er een programma ontwikkeld (Jij, de leraar van morgen) om 

leerlingen van SOML te interesseren om de lerarenopleiding te gaan volgen. 

 

  

16



 

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

wordt uitgevoerd met OGVO, Citaverde en Fontys waar de projecten van de RAL-subsidie in 

doorlopen. Het project is gericht op  intensiever samenwerken om beter in te spelen op de 

veranderende vraag naar personeel in onze regio en het terugdringen van het lerarentekort. Een 

grote aanwinst is dat er een externe projectleider is benoemd die de initiatieven van de diverse 

organisaties goed verbindt en er zorg voor draagt dat de projecten blijvende aandacht krijgen en 

meer mensen in de organisaties betrokken worden. 

In de periode september t/m december 2020 zijn de volgende opbrengsten gerealiseerd: 

- Er heeft een bijeenkomst met de stuurgroep plaatsgevonden bestaande uit de projectleider RAP, de 

bestuurders en HR-verantwoordelijken van OGVO, Citaverde en SOML. Onderwerpen die zijn 

besproken: voortgang van het RAP-project, opzet van de presentatie voor de directeuren van de 

betrokken besturen en de opzet van het informatiepunt. 

- De projectleider heeft zichzelf en het RAP-project gepresenteerd in diverse directie-overleggen van 

de betrokken besturen.  

- Er is gestart met de bouw van de website ‘LeraarinLimburg’. Doel van de website is om het beroep 

van leraar aantrekkelijker te maken, laagdrempelig informatie te verstrekken over werken in het 

onderwijs in Limburg en vacatures te delen.  

- Er is gestart met strategische personeelsplanning waarbij gebruik wordt gemaakt van het 

scenariomodel van VOION om zodoende goed inzicht te krijgen in de te verwachten tekorten van 

leraren in de toekomst en hierop te kunnen anticiperen. 

- Er is een kerngroep Hybride Docentschap opgesteld in samenwerking met Citaverde en SOBOL-

partners (Samen Opleiden Beroepsonderwijs Limburg van de ROC’s: Vista, Citaverde en Gilde). Deze 

kerngroep wil het hybride docentschap stimuleren en medewerkers uit het bedrijfsleven verleiden in 

het onderwijs te gaan werken via zij-instroom of gastlessen.  

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 € 44.500 door 

SOML besteed in 2020.  

Management Development 
In 2020 hebben meerdere directiewisselingen plaatsgevonden binnen SOML. 

Het teamleidersontwikkeltraject dat in 2019 is gestart loopt vanwege de corona-crisis vertraging op. 

Ontmoetingen die gepland waren konden helaas niet doorgaan. Daarop is besloten het traject door 

te laten lopen tot en met 2021. 

 

Verzuimbeleid 
Het verzuimbeleid van SOML is geactualiseerd met de thema’s AVG, duurzame inzetbaarheid en de 

bevindingen van les op afstand. Tevens is beschreven wanneer  sprake is van verzuim en wanneer      

sprake is van disfunctioneren en/ of conflict. Een constatering is immers dat deze laatste in het 

verleden onterecht werden bestempeld als verzuim.  

Ook het preventief beleid en de instrumenten die SOML daarvoor heeft zijn uitgebreider beschreven 

in het Verzuimbeleid. SOML streeft ernaar om vroegtijdig oorzaken van verzuim te signaleren en 

hierop tijdig te anticiperen middels bijvoorbeeld loopbaangesprekken, voorlichting of de inzet van 

experts op verzuimthema’s. 

17



 

Verzuim 
Het ziekteverzuim van SOML voor 2020 komt uit op 5,2% (2019: 6,04%). De daling van het verzuim 

stemt tevreden, maar is nog niet conform de streefwaarde van 4% verzuim. Een daling is het meest 

zichtbaar in de verzuimcategorie langverzuim. Het verzuim daalt hier van 4,4% in 2019 naar 3,4% in 

2020. 

De directe kosten van verzuim bedragen in 2020 € 2,7 mln (2019 € 3,2 mln). De kosten voor 

vervanging van verzuim bedragen in 2020 € 1,1 mln. (2019 € 1,5 mln).  

SOML heeft de in 2019 ingezette weg voortgezet; extra personele inzet, extra inzet arbo-dienst, 

versterken gesprekken op school (SMT) en het voeren van driegesprekken. Via de taskforce verzuim, 

waarin ook de arbo-arts is vertegenwoordigd, is deze verzuimaanpak periodiek  

 2020 2019 
Verzuimpercentage kort (1 t/m 7 dgn) 0,9% 1,0% 
Verzuimpercentage middel (8 t/m 42 dgn) 0,9% 0,7% 
Verzuimpercentage lang (43 t/m 365 dgn) 2,4% 3,0% 
Verzuimpercentage langer 1 jaar (366 t/m 730 dgn  1,0% 1,4% 
Verzuimpercentage 5,2% 6,1% 
Verzuimfrequentie 0,96 1,20 

 

SOML is betrokken bij het Gezondheidsakkoord Limburg. Dit is een netwerk waarbij sectoren met 

elkaar allianties aangaan om van elkaar te leren hoe de vitaliteit van leerlingen en medewerkers te 

bevorderen met als doel de gezondheidsachterstand en de lage participatiegraad in Limburg te 

verbeteren.  

Ontslagvergoeding  
SOML betaalde € 285.934 aan transitievergoedingen (9 personen) voortkomend uit ontslag als gevolg 

van arbeidsongeschiktheid of loondispensatie. Daarnaast betaalde SOML in 2020 € 223.923 aan 

ontslagvergoedingen (13 personen). Als gevolg van ontbinding via de rechtbank betaalde SOML         

€ 77.788 transitievergoeding. Als gevolg van beëindiging van de arbeidsovereenkomst betaalde 

SOML € 34.622 transitievergoeding aan 43 personen. 

Het beleid om te komen tot een vaststellingsovereenkomst is erop gericht dat een werkgever en 

werknemer in onderling overleg het eens worden over beëindiging van de arbeidsovereenkomst, 

waarbij voor SOML als uitgangspunt geldt, dat er door het aangaan van de overeenkomst er op 

(korte) termijn sprake is van een inverdieneffect voor de organisatie door de beëindiging.  
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Cijfers: 

 
Gemiddelde fte’s per functiecategorie 

 
Gemiddelde fte’s per leeftijd (man/ vrouw) 

 
Gemiddelde fte’s per type contract 

  

OP OOP DIR
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2019 526 165 51

2020 505 164 48
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4.3 Bouwen aan de leeromgeving 
Huisvesting 
Op het gebied van de huisvesting zijn er enkele belangrijke stappen gezet gericht op het 

toekomstgeschikt maken van de onze onderwijslocaties. Vanwege de eerder benoemde krimp van 

het leerlingenaantal zal het gebouwenbestand verder terug moeten worden gebracht, daar er bij het 

huidige leerlingaantal reeds sprake is van overcapaciteit. Bovendien is het beleid gericht op 

versterken van het contextrijke karakter, bijvoorbeeld door medegebruik, facilitair samenwerken 

met bedrijven en instellingen. 

 

Ontwikkelingen 2020 per lopend project: 

ROER College Schöndeln 

De gemeente Roermond heeft de besluitvorming aangaande renovatie/nieuwbouw van het 

schoolgebouw op het terrein van Schöndeln opnieuw opgeschort. Deze was gepland voor juli 2019, 

maar ook in 2020 is de gemeente Roermond niet gekomen tot definitieve besluitvorming over de 

toekomst van de huisvesting van het ROER College Schöndeln.   

SOML heeft een spoedaanvraag ingediend voor semipermanente huisvesting ter realisatie voor 1 

augustus 2020, aangezien Mavo Roermond en Lyceum Schöndeln vanaf dat moment verder gaan op 

het terrein van Schöndeln onder de nieuwe naam ROER College Schöndeln.  

De investering beschouwt SOML dan als de eigen investering, die in het totaal van het project te 

verwachten is. SOML heeft dit uitgangspunt schriftelijk gemeld aan het college van B&W van de 

gemeente.  

 

Het semipermanente gebouw van het ROER College Schöndeln is in augustus in gebruik genomen. 

Het nieuwe gebouw biedt ruimte voor ongeveer 400 leerlingen. Het gebouw is flexibel ingericht, 

waardoor ruimtes aangepast kunnen worden. Daarnaast is de inrichting voorzien van eigentijdse 

inventaris, waardoor er ook flexibele werkvormen toegepast kunnen worden. De investering in het 

gebouw bedraagt € 2.485.715 (budget € 2.500.000).   

 

NT2 Mundiumcollege  

NT2 Mundiumcollege heeft met ingang van het schooljaar 2020-2021 het gebouw aan de Jagerstraat 

2 in gebruik genomen. In een korte en intensieve verbouwingsperiode (budget € 900.000) zijn er 

aanpassingen gedaan om het gebouw opnieuw geschikt te maken voor minimaal 10 jaar onderwijs.  

 

De gemeente Roermond heeft, voortkomend uit het Integraal Huisvestingsplan Roermond, € 700.000 

toegekend ter compensatie van deze verbouwing. Het gebouw dient voor de huurders van Mgr. 

Hanssenschool nog verbouwd te worden. SOML, als juridisch eigenaar, voert deze verbouwing uit 

eveneens met middelen van de gemeente Roermond.  

 

Sint Ursula 

Gemeente Leudal is een actieve verkenning gestart naar de mogelijkheden voor St. Ursula. Vanwege 

de krimp is er (reeds) sprake overcapaciteit van beide gebouwen van St. Ursula. Het verplaatsen van 

het onderwijs naar Horn, daar waar het te verwachten leerlingenaantal in het gebouw zou passen, is 

ongewenst vanuit de visie van SOML en omwille van het bereik (marktaandeel) van SOML. Een meer 

logische verplaatsing naar Heythuysen kan praktisch niet in het bestaande gebouw, omdat dit te 

klein is voor de totale populatie. 
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Vanwege dit dilemma is het college van B&W samen met de gemeenteraad bij SOML op werkbezoek 

geweest om kennis te nemen van de visie op onderwijs en onderwijshuisvesting. Dit dossier wordt in 

2021 verder opgepakt door alle partijen.  

 

Connect College 

De gemeenteraad van Echt-Susteren is akkoord gegaan met de begroting voor 2021 waarin ook 

middelen zijn gereserveerd voor de aanpassing van het gebouw van Connect College aan de 

Populierlaan. De geplande aanpassing kan hiermee nader uitgewerkt en geëffectueerd gaan worden.  

 

Greswaren 

Het College van Bestuur heeft opdracht gegeven om uitvoering te geven aan het eerdere besluit om 

de nog niet ingerichte ruimte van de Greswaren in te zetten als flexibele 

werkruimten/vergaderruimten voor externe verhuur. De ingebruikname is vanwege Corona 

uitgesteld.  

 

Leerlingendaling VO 
SOML heeft in het kader van de subsidie Leerlingendaling VO driemaal € 50.000 toegewezen 

gekregen. Schoolbesturen in het VO krijgen de subsidie om samen een regionaal plan op te stellen 

voor blijvend bereikbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod in tijden van krimp. De regeling 

bestaat uit twee onderdelen. Fase 1 voor planvorming en fase 2 voor de uitvoering hiervan. De 

ontvangen bedragen zijn toegekend voor fase 1. In fase 2 (vanaf 15 december tot 31 maart 2021), is 

er per regio een subsidie aan te vragen van maximaal € 700.000 voor de uitvoering van het 

transitieplan. 

SOML heeft de subsidie toegewezen gekregen voor de planvorming van regioplannen voor gemeente 

Roermond, gemeente Beesel en gemeente Leudal. Stuurgroep heeft besloten één aanvraag te doen 

voor de regio die de drie procesaanvragen omvat. 

Duurzaamheid 
Daar waar mogelijk, gezien de technische en economische levensduur van de bouwen en de 

terugverdieneffecten, draagt SOML bij in de verduurzaming van de gebouwen.  

Het semipermanent gebouw van ROER College Schöndeln is voorzien van led verlichting en een 

balansventilatie, het volledige pand draait op elektrische energie en is niet aangesloten op het 

gasnet. De ventilatie is CO2 gestuurd. Dit zorgt voor een goed binnenklimaat. Verder zijn er bij de 

bouw zoveel mogelijk duurzame materialen gebruikt. Eind 2020 is SDE subsidie aangevraagd voor 

zonnepanelen.  
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ICT 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en informatiebeveiliging 

SOML is vergevorderd ten aanzien van de naleving van de AVG en het informatiebeveiligingsbeleid. 

Dit wordt ook onderschreven door de accountants van Flynth die de IT-beheersing (in algemene zin) 

van SOML heeft beoordeeld:  

Wel willen wij u meegeven dat qua beheersingskader wij vinden dat u verder ontwikkeld bent dan 

wat wij bij andere organisaties terugzien. Wij denken dat de positieve houding van de raad van 

toezicht, college van bestuur en de directeur bedrijfsvoering hierin een positieve bijdrage aan levert. 

Wij zien terug in de notulen van de ICT-regiegroep dat het nu ook van belang is om voldoende 

draagvlak te krijgen bij de schoolleiding. Wij kunnen uit ervaring spreken dat we weten dat dit vaak 

een proces is wat langer nodig heeft, daarom is de houding de eerder genoemd governance organen 

van belang. Verder vinden wij het ook belangrijk dat het ICT-handboek nog een keer geüpdatet 

wordt, omdat er sprake is van verschillende onderdelen die in de loop der jaren zijn geschreven. 

Begin 2021 voert SOML een externe audit ‘security scan’ uit. Eveneens om een beeld te krijgen van 

de volwassenheid van de IT-omgeving en op welke gebieden SOML zich kan verbeteren ten aanzien 

van het thema security.  

Datalek 

In 2020 zijn 7 datalekken gemeld, waarvan 4 ook gemeld zijn bij de autoriteiten. Het ging tweemaal 

om mails die door docenten verstuurd waren naar ouders via de CC. Eenmaal ging het om een 

diefstal van een laptop in de privé-omgeving van een medewerker en één keer ging het om een 

datalek waarbij initiële wachtwoorden via een experthandeling uitgelezen konden worden van alle 

gebruikers. Het lek was snel gedicht, echter het preventief wijzigen van de wachtwoorden bij 

gebruikers die gevaar liepen kostte meer tijd. 
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4.4 Optimalisatie bedrijfsvoering 

Centralisatie en herstructurering 

De afgelopen drie jaar hebben we binnen SOML een proces doorlopen om de bedrijfsvoering te 

optimaliseren en aan te passen aan de krimpende organisatie. Vanuit de adagia “centraal tenzij” en 

“digitaal tenzij” is de organisatie van de bedrijfsvoering kritisch bekeken en heeft dit geleid tot 

aanpassing van het OOP-functiehuis en is een reductie van de OOP-formatie gerealiseerd. 

 

Tijdens dit proces is vanuit de scholen vaker aangegeven dat medewerkers die belast zijn met 

roosteren, plannen en applicatiebeheer zich niet altijd herkennen in de huidige functiebeschrijvingen 

en overvraagd dan wel ondervraagd worden. Naar aanleiding van deze signalen is een werkgroep aan 

de slag gegaan om een advies uit te brengen voor een hernieuwde functiefamilie voor deze functies. 

Het advies wordt in trimester 1 van 2021 uitgebracht.  

 

Vanuit de centrale regie zijn in 2020 diverse activiteiten ontplooid die voorheen versnipperd in de 

organisatie of slechts beperkt tot één locatie werden opgepakt. Enkele voorbeelden hiervan: 

- kwaliteitszorg 

 - beleidskader 

 - examenreglement 

 - examencommissie 

- facilitair 

 - projectmanagement huisvestingsprojecten 

- communicatie 

 - crisiscommunicatie COVID-19 

Inkoop & aanbesteding 
In 2020 hebben er geen Europese aanbestedingen plaatsgevonden. Wel zijn er reguliere 

onderhandse aanbestedingen uitgevoerd door de werkgroep facilitair.  

Ook is het proces voor Europese aanbesteding van schoonmaak opgestart. Deze aanbesteding zal 

plaatsvinden in trimester 1 van 2021. Daarnaast is een werkgroep in het leven geroepen om een 

advies uit te brengen over het huidige contract van de leermiddelen. 
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5. Covid-19 
Vanaf eind februari/ begin maart houdt COVID-19 in de greep. Om een goed beeld te vormen van de 

ervaringen van de ouders en leerlingen over het leren op afstand is er SOML-breed een enquête      

uitgezet. Het onderzoek heeft waardevolle informatie opgeleverd om het vervolg vorm te geven. En 

dat vervolg was op dat moment nog onzeker: hoe lang moeten de leerlingen nog gedeeltelijk 

onderwijs op afstand volgen?, of komt er misschien nog een 2e lockdown? Buiten dat heeft Corona 

SOML gebracht dat bepaalde mogelijkheden om het onderwijs op een andere wijze vorm en inhoud 

te geven, nu op grote schaal zijn ontdekt en verder verkend.  

Wat moeten de SOML-scholen hiervan zeker vasthouden zodra de scholen weer volledig geopend 

worden? Het antwoord op deze en andere vragen (o.a. op het gebied van communicatie, aanbod en 

begeleiding) kwam uiteindelijk van 2.977 ouders en 1.850 leerlingen; een respons van resp. 42,7% en 

26,5%. Leerlingen en ouders bleken over het algemeen tevreden te zijn over de voorbije periode en 

spraken hun waardering uit voor de inzet van de medewerkers. Natuurlijk gaven zij ook 

verbeterpunten aan waar iedereen dankbaar gebruik van maakt. Een samenvatting van de 

bevindingen is als bijlage opgenomen. 

Bij de start van het schooljaar bleken er vooral zorgen over de veiligheidsbeleving en fysieke 

veiligheid van leerlingen en medewerkers. SOML kiest ervoor om als basis de maatregelen van het 

RIVM te hanteren en de richtlijnen van de VO Raad te volgen en laat medewerkers en leerlingen, tot 

het moment van verplichting, vrij in de keuze voor het gebruik van mond- en gelaatsmaskers en doet 

een beroep op het verantwoordelijkheidsbesef van een ieder. Aan het begin van trimester 3 van 

2020 is duidelijk dat Corona ervoor zorgt dat grotere aantallen leerlingen en medewerkers niet fysiek 

op school kunnen komen vanwege besmetting, quarantaine of het behoren tot de risicogroep. SOML 

voert, vooruitlopend op de landelijke plicht, een mondkapjesplicht in voor leerlingen en 

medewerkers. 

Vanaf eind december geldt het afstandsleren, met uitzondering voor de examenklassen en de 

praktijkgerichte vakken. Voor scholen betekent dit opnieuw aanpassen naar de nieuwe regels. Het 

bestuur spreekt met de directies af dat zij een maximale inspanning leveren om ervoor te zorgen dat 

de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs wordt gewaarborgd. Dat betekent in sommige gevallen 

dat ook examenklassen of praktijkgerichte vakken niet fysiek door kunnen gaan, vanwege de 

specifieke situatie op dat moment op school. De schoolleiding maakt hierover afspraken met de MR. 

Ter ondersteuning aan de docenten die digitaal onderwijs op afstand moeten verzorgen worden er 

reeds vroegtijdig in maart 2020 extra trainingen aangeboden via HEYY. Deze trainingen zijn gericht op 

het gebruik van Google Classroom, Google Meet en andere hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld 

LessonUp.  

SOML heeft in 2020 vanuit de eigen middelen geïnvesteerd in het opschalen van het aantal devices 

voor leerlingen, daarnaast zijn via SIVON en Stichting Leergeld 725 devices aan onze ICT toegevoegd 

om leerlingen beter te kunnen ondersteunen.  

De (extra) uitgaven die SOML heeft gemaakt als gevolg van Corona zijn inmiddels meer dan een € 

600.000: 

- Inzet extra personeel     € 313.000 

- Geannuleerde reizen     € 110.000 

- Extra schoonmaak en aanschaf desinfectie  € 100.000 

- Investeringen in extra ict-apparatuur   € 125.000  
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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 en 

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

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

uitgangspunten: Centraal tenzij en digitaal tenzij. 

In 2020 is de planning & control versterkt door naast het domein van finance & control ook de 

planning & control van HR, facilitair, ICT en kwaliteitszorg onderwijs op gelijke wijze vorm te geven. 

Dit benadrukt de integrale aanpak van de stafdienst alsmede de integrale wijze waarop naar de 

ondersteuning van het management wordt gekeken.  

6.1 Management Control 
De accountants van Flynth hebben in het najaar 2020 een interim controle uitgevoerd. De 
bevindingen ten aanzien van de inrichting van de beheersomgeving laten zich samenvatten als: 

- Het inkoop en betalingsverkeer proces moet ten aanzien van crediteurenstamgegevens 
aangescherpt worden. Daarnaast adviseren zij het procuratieschema in AFAS in te regelen of 
een duidelijk procuratieschema op te stellen zodat controle van facturen te allen tijde door 
de juiste verantwoordelijke personen plaats vindt. 

- Het personeelsproces voldoet aan de gestelde eisen. Wel is aandacht vereist voor de 
volledigheid van personeelsdossiers, het tijdig verkrijgen van VOG’s en het vastleggen van de 
interne controle op salarismutaties. 

- SOML beschikt over een handboek administratieve organisatie en interne beheersing. Wel is 
nog aandacht vereist voor tussentijdse analyses van balansposten en zichtbare controle van 
memoriaalboekingen.  
Daarnaast is het onze mening dat de informatiewaarde van de tussentijdse rapportages 
(MARAP’s, die driemaal per jaar worden opgesteld) nog verder vergroot wordt door het 
opnemen van een balans en niet-financiële kengetallen. 

- Wij hebben tijdens de interim-controle gekeken naar de wijze waarop IT is ingebed in de 
organisatie. Hier zien wij nog wel verbeterpunten en mogelijkheden die verder kunnen 
bijdragen aan de professionalisering van SOML in de toekomst. 
 

In 2019 constateerde SOML dat de informatiebehoefte in toenemende mate bestond uit niet-

financiële informatie. In 2020 voorziet SOML daar deels in door de versterkte positie van 

kwaliteitszorg en de rol die daar vanuit de Stafdienst in wordt voorzien. In de planning & control 

kwaliteitszorg is voorzien in deze informatiebehoefte. 

6.2 Risicomanagement 
Jaarlijks stelt SOML per locatie een risicoprofiel op. Het profiel wordt bepaald door de beoordeling 

van meerdere categorieën, waarbij de inschatting van kans x impact wordt gemaakt op een mogelijk 

risico. Het risicoprofiel wordt opgesteld per locatie ondersteund door de stafdienst die de 

objectiviteit van de beoordeling bewaakt. De uitkomst van de optelsom van de risicoprofielen per 

locatie is het risicoprofiel op SOML-niveau. In het financieel beleidskader is aangegeven dat de 

hoogte van het risicoprofiel de minimale hoogte van het vermogen dient te zijn om risico’s op te 

kunnen vangen.  
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Inzichten opgedaan in de risico-inventarisatie kunnen leiden tot nieuw beleid op SOML-niveau of 

actualisatie van een actieplan. Eventuele interventies worden ook vertaald naar de begroting. De 

timing van het opstellen van het risicoprofiel is derhalve altijd direct voorafgaand aan het opstellen 

van de meerjarenbegroting. Het risicoprofiel wordt breed op SOML-niveau in alle formele gremia 

besproken  

Het risicoprofiel 2020 is lager vastgesteld dan in 2019.  

2020 € 2.879.500 
2019 € 3.485.500 

 

Lettend op de verschillende categorieën valt op dat daling zich voordoet bij de risicofactoren 

Huisvesting, ICT, leerling, personeel en in mindere mate bij de factor bekostiging. 

  

 

Huisvesting  
De risicofactor Huisvesting is in 2020 ingeschat op € 907.500 (2019: € 1.038.500). De reden voor de 

daling ingegeven door meerdere elementen: 

- Totstandkoming van het IHP van de gemeente Roermond, waarmee er duidelijkheid is over de 

toekomstvisie van de gemeente aangaande de huisvesting in de gemeente. 

- De realisatie en duidelijkheid rondom de projecten Grescollege, verhuizing NT2 Mundium en 

semipermanente huisvesting ROER College.  

Anderzijds zijn er nog risico’s ten aanzien de huisvestingssituatie van St. Ursula (duur en aard van 

besluitvorming door gemeente Leudal), de termijn waarop gemeente Roermond middelen voor de 

revitalisering van het ROER College Schöndeln beschikbaar stelt en de bezettingsgraad van het 

Grescollege gerelateerd aan het huidige leerlingenaantal. 
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ICT 
De risicofactor ICT is in 2020 ingeschat op € 298.000 (2019: 311.500). De redenen voor de daling van 

het risico: 

- SOML heeft de investeringen in hardware op het gebied van de infrastructuur op niveau. Ook de 

organisatorische kant functioneert naar behoren, waardoor het onderwijs en ondersteuning kunnen 

vertrouwen op een stabiel netwerk dat voldoet aan de vraag.  

- Medewerkers zijn in 2020 versneld gedigitaliseerd vanwege Corona en het noodzakelijke 

afstandsleren/ hybride leren. Deze urgentie heeft aangetoond dat de toepassing voor het gebruik 

van ICT laagdrempelig en van toegevoegde waarde is, ook in normale omstandigheden.  

- Medewerkers hebben zich(zelf) tevens snel aangepast door scholing en leren in de praktijk, 

waardoor de digitale vaardigheden zijn toegenomen. 

- Door het extra beschikbaar stellen van apparatuur, ter beschikking gesteld door de overheid en 

extra SOML-investeringen, is de mate waarin iedere leerling de beschikking heeft over een computer 

toegenomen. Scholen hebben in de begroting voorzien om de gewenste vervolgstappen te zetten. 

Leerlingen 
De risicofactor Leerlingen is in 2020 ingeschat op € 255.500 (2019: € 351.000). De reden voor de 

daling van het risico is ingegeven door een optimisme met betrekking tot de 

leerlingenontwikkelingen in het zuiden van het voedingsgebied en de positionering van het Connect 

College ten opzichte van de concurrerende scholen.  

Tevens leidt de samenvoeging van Mavo Roermond en Lyceum Schöndeln tot het ROER College 

Schöndeln tot het vergroten van de mogelijkheden voor leerlingen en daarmee heeft de school een 

grotere aantrekkingskracht op leerlingen. Daarentegen ziet BC Broekhin in Roermond de 

concurrentie daardoor toenemen en daarmee ook het risico op dalende leerlingenaantallen ten 

opzichte van de prognose.  

Personeel 
De risicofactor Personeel is in 2020 ingeschat op € 1.168.000 (2019: € 1.272.000).  

Redenen voor de daling van het risico zijn: 

- Daling van het ziekteverzuim in 2020 en de vergrote aandacht voor preventie en re-integratie. 

- Daling van het risico voor arbeidsconflicten. Scholen geven aan dat men niet voorziet dat er (vanuit 

de huidige actualiteit) een risico is op arbeidsconflicten. Wel constateert men dat het risico bestaat 

dat de transitie-/ ontslagvergoedingen zullen toenemen. Daar waar er meer gestuurd wordt op taken 

en rollen horend bij de functieprofielen zullen er verschillen van inzicht ontstaan of 

ontwikkeltrajecten, waarvan de uitkomst kan zijn dat beëindiging van het dienstverband voor alle 

partijen de beste optie is. 

- Een laatste reden voor de daling is de lagere inschatting van het risico ‘personeel is onvoldoende 

mate uitgerust voor de gestelde taak’. Directeuren stellen vast, dat er in voldoende mate wordt 

geschoold in lijn met de ontwikkelrichting van school, zowel op individueel niveau als in het 

collectief. 

De hoogste risico-inschatting in de categorie wordt gemaakt ten aanzien van het risico op 

overformatie. De krimp die SOML nog doormaakt leidt tot het jaarlijks inkrimpen van de formatie. 

Kwantitatief lijkt de krimp en de daling van de formatie te matchen voor de komende jaren, echter in 

2020 is reeds gebleken dat er kwalitatieve frictie resteert in individuele gevallen.  
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7. Leerlingen 

 

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. 3-jaars gemiddelde; 

- Door- en uitstroomgegevens per locatie o.b.v. 3-jaars gemiddelde. 

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 basis uitgangspunten, waarna de directie de effecten van concurrentie en 

onderwijsaanbod vertaald 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 2025 nipt boven de 7.000 leerlingen uitkomen. Volgens de DUO 

prognose zal het leerlingenaantal onder de 7.000 zakken vanaf 2023. Uit de prognose van DUO blijkt 

daarnaast de aanblijvende daling van het leerlingenaantal tot 6.400 leerlingen in 2036. 

SOML zal aan de hand van dit inzicht blijven moeten 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 2020 

8.1 Foutherstel 
Naar aanleiding van de accountantscontrole heeft foutherstel plaatsgevonden in verband met 

materiële fouten in de voorzieningen van vorig jaar (2019).  

Foutherstel voorzieningen 

Het foutherstel betreft de voorzieningen: 

1. De voorziening WGA 

2. De voorziening langdurige zieken 

3. De voorziening PLUS regeling 1.0, waarvan de dotatie in 2019 heeft plaatsgevonden in plaats van 

2016. 

Ad 1. 

SOML is eigen risicodrager voor de WGA en heeft hierdoor een premieverplichting richting het UWV 

voor de duur van 10 jaar vanaf de eerste arbeidsongeschiktheids-dag. Dit voor zover een 

medewerker niet in de IVA komt of de AOW leeftijd eerder bereikt. Hiervoor is in voorgaande jaren 

geen verplichting opgenomen, dit is hersteld. 

Ad 2. 

Voor medewerkers die ziek zijn heeft SOML de verplichting om 2 jaar het salaris door te betalen. 

Voor medewerkers die langdurig ziek zijn moet een betalingsverplichting worden opgenomen. Ook 

hiervoor had in 2019 een voorziening getroffen moeten zijn. Dit is hersteld 

Ad 3. 

In 2016 is bij SOML de PLUS regeling 1.0 geïntroduceerd. In 2019 is deze ten laste van het resultaat 

gebracht, terwijl deze verplichting al in 2016 bestond. 

Onderdeel 2 en 3 waren bij de voorgaande accountant PWC bekend, maar niet als fout in de 

jaarrekening verwerkt.  

Het College van Bestuur heeft door middel van foutherstel deze fout gecorrigeerd in de jaarrekening 

2020: 

Het effect van dit foutenherstel is verwerkt in de balans per 31 december 2019: 

• een hogere voorziening WGA van € 1.584.222 

• een hogere voorziening langdurig zieken van € 595.999  

Het foutherstel is als volgt verwerkt in de staat van baten en lasten 2019: 

• een te laag resultaat in 2019 in verband met het saldo van de mutatie op de voorziening langdurig 

zieken: € 64.046  

• een te hoog resultaat in 2019 in verband met het saldo van de mutatie op de voorziening WGA: € 

816.349  

• een te laag resultaat in 2019 in verband met het saldo van de mutatie op de voorziening PLUS 

regeling: € 1.255.706 

In totaal een positieve correctie van € 503.404 op het resultaat 2019. Het resultaat was €6.981.120  

negatief in de jaarrekening 2019 en wordt door deze correctie € 6.477.716 . 
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Convenantsmiddelen 
In 2019 hebben PO/VO scholen op basis van de ‘Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging 

PO/VO’ aanvullende middelen gekregen ten behoeve van de werkdrukverlichting en tekorten 

onderwijspersoneel in het funderend onderwijs 2020 en 2021. Begin 2020 heeft de Werkgroep 

Onderwijs van de Raad van de Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO) geconcludeerd dat deze middelen 

beschouwd moeten worden als een normatieve bijdrage van de reguliere bekostiging en 

verantwoord moeten worden in 2019. SOML heeft in 2019 gekozen voor een verwerkingswijze die 

recht doet aan het zogenoemde matchingsprincipe. Dit wil zeggen opbrengsten worden toegerekend 

aan het jaar waarin de kosten gemaakt zijn. In de oorspronkelijke doelstelling van de 

‘convenantsmiddelen’ zouden deze middelen ook bedoeld zijn voor te maken kosten in de boekjaren 

2020 en 2021. SOML heeft dan ook in 2019 een afspraak gemaakt met de individuele scholen en de 

GMR over de inzet van deze middelen in 2020 en 2021. SOML heeft in overeenstemming met de 

conclusie van de Werkgroep Onderwijs de convenantsmiddelen in 2019 geheel ten gunste van de 

bate verwerkt. Als tegenboeking zijn personeelskosten geboekt en een reservering voor nog te 

besteden convenantsmiddelen ten bedrage van € 1.085.000. Formeel gezien had dit niet op deze 

wijze verwerkt mogen worden in de jaarrekening 2019.  

 

8.2 Exploitatieresultaat 2020 in relatie tot de begroting 2020 
Exploitatieresultaat 2020 € 543.757 

Begrotingsresultaat 2020 €   54.295 

Afwijking € 489.462 

  

Exploitatieresultaat  2020 
genormaliseerd ex. COVID-invloed 

 

Verkoop conciërgewoning €  222.500 

Verkoop perceel Burg. Geuljanslaan €  651.516 

Boekverlies afwaardering vaste activa € -314.223 

Genormaliseerd resultaat 2020 € -  16.036 

  

Grootste afwijkingen  

Rijksbijdragen €   2.683.423 
Overige baten €         349.890 

Personele lasten € - 2.827.431 

Afschrijvingen €       294.725 

Huisvestingslasten € -    470.312 

Overige instellingslasten € -    104.123 

Bijzondere baten €       559.790 

 

Rijksbijdragen 
De rijksbijdragen zijn geïndexeerd door de overheid als gevolg van CAO-ontwikkelingen; 3.4% voor 

loon en sociale lasten per 1 maart 2020, 0,6% vanwege de ophoging van de eindejaarsuitkering per 1 

januari 2020 en een indexatie van de materiële lumpsum. Het effect van de indexering bedraagt 

ongeveer € 1,7 mln.  

Daarnaast heeft SOML zo’n € 330.000 aan middelen ontvangen voor de Corona-achterstanden. Voor 

NT2 Mundiumcollege is een afzonderlijk bedrag ontvangen van ongeveer € 195.000. 

Van de toegekende subsidies Leerlingendaling VO is € 30.000 toe te wijzen aan het boekjaar 2020. 
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Overige baten 
De overige baten zijn hoger als gevolg van extra middelen die zijn ontvangen uit diverse subsidies/ 

projectgelden, waaronder STO (€ 263.200) en de projecten RAP/ RAL € 126.272. 

Personele lasten 
De kosten voor lonen & salarissen zijn ongeveer € 1,5  mln. hoger als gevolg van de CAO indexatie die 

heeft plaatsgevonden. Daarnaast is er sprake van hogere ontslagvergoedingen (niet begroot) zijnde 

ongeveer € 150.000. Tevens  is er sprake van overformatie van +/- 10 fte ten opzichte van de begrote 

fte’s waarvan de loonkosten € 750.000 bedragen. Tenslotte wordt er € 138.000 aan kosten gemaakt 

voor de vorming van de kortlopende schuld voor toekomstige kosten van te compenseren verlof voor 

zwangerschaps- en bevallingsverlof. Deze kosten komen voort uit een uitspraak van de Hoge Raad 

van december 2020. 

Het budget voor extern deskundigen wordt met ruim € 660.000 overschreden. In deze rubriek 

worden de kosten weergegeven die extern zijn gemaakt als gevolg van de achterstanden door 

Corona bijvoorbeeld € 190.000 examentrainingen, € 65.000 mr. Chadd. Tevens zijn er meer kosten 

gemaakt als gevolg van de inhuur van interim management, projectadvies samenvoeging Mavo 

Roermond en Lyceum Schöndeln, ondersteuning t.b.v. de gesubsidieerde projecten Leerlingendaling 

VO, maar ook andere deskundigheid zoals Agora coaches of externe examensecretaris. 

Afschrijvingen 
De afschrijflasten zijn lager als gevolg van het impairment van de gebouwen van Ursula (niet in 

begroting 2020 voorzien). Het effect hiervan is +/- € 200.000. Ook zijn de afschrijflasten lager als 

gevolg van het uitbesteden van het boekenfonds van het ROER College Schöndeln. Tenslotte zijn 

sommige investeringen (deels) niet uitgevoerd/ uitgesteld als gevolg van de COVID-19. 

Huisvestingslasten 
Door de lockdown is voor ondersteunend personeel tijd vrij gekomen om onderhoudswerkzaam-

heden uit te voeren. Hierdoor wordt het budget overschreden (€ 138.000). Tevens zijn er hogere 

onderhoudskosten als gevolg van de ingebruikname van het Grescollege en de verbouwing bij de 

Jagerstraat 2 (gezamenlijk +/- € 50.000 hoger). 

De schoonmaakkosten zijn hoger (€ 198.000) vanwege enerzijds vervanging van zieke medewerkers 

in dienst van SOML en anderzijds als gevolg van Corona, waardoor er extra schoonmaak noodzakelijk 

was. Daarnaast is er de aanschaf geweest van materialen voor desinfectie. De corona-kosten 

bedragen ongeveer € 100.000. 

Overige instellingslasten 
De overige instellingslasten zijn hoofdzakelijk hoger vanwege het leermiddelen-abonnement van 

ROER College Schöndeln, waardoor de kosten hoger dan begroot zijn (zie ook lagere 

afschrijvingslasten). 
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Bijzondere lasten 

Bijzondere baten  €870.000: deze komen voort uit de verkoop van onroerend goed: terrein 

voormalige PABO en voormalige conciërgewoning BC Broekhin.  

Bijzondere lasten € 258.000: dit betreft de afwaardering verkoop voorraad boeken van het ROER 

College Schöndeln (€ 140.000) en de desinvesteringen van overige activa; activa gebouw en ICT voor 

alle locaties. 

 

8.3 Exploitatieresultaat 2020 in relatie tot het exploitatieresultaat 2019 
Exploitatieresultaat 2020 €      543.757 

Exploitatieresultaat 2019 € -6.477.716 

Afwijking €  7.021.473 

  

Exploitatieresultaat  2020 
genormaliseerd ex. COVID-invloed 

 

Verkoop conciërgewoning €  222.500 

Verkoop perceel Burg. Geuljanslaan €  651.516 

Boekverlies afwaardering vaste activa € -314.223 

Genormaliseerd resultaat 2020 € -  16.036 

  

Grootste afwijkingen  

Rijksbijdragen €  -2.178.851 

Personele lasten €    5.641.872 

Afschrijvingen €       394.145 

Overige instellingslasten €       395.454 

Bijzondere lasten €   2.785.474 

 

Rijksbijdragen 
Als gevolg van de lagere leerlingenaantallen in 2020 is de Rijksbekostiging ongeveer € 4.000.000 lager 

dan in 2019. Anderzijds is de Rijksbekostiging gestegen met ruim € 1.400.000 als gevolg van de CAO-

compensatie. Als gevolg van diverse projectsubsidies zijn de Rijksbijdragen hoger dan in 2019. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan de Corona-achterstanden subsidie (€ 330.000 in 2020). 

Personele lasten 
De lonen en salarissen dalen in 2020 € 715.000 als gevolg van de lagere fte inzet in 2020 (25 fte). 

Tegenover deze daling staat een stijging van de salarissen conform de CAO-stijging van 2,9% incl. 

sociale lasten. 

 

De voornaamste afwijking is het gevolg van de vorming van de voorzieningen in 2019 (€ 3,2 mln). 

Deze voorzieningen zijn gevormd ten behoeve van de PLUS-regeling 2.0. Deze voorziening loopt de 

komende jaren af. Het saldo van dotatie en onttrekking aan de voorzieningen bedraagt in 2020 

€733.812 en heeft betrekking op de mutaties in de voorzieningen PLUS 1.0 en 2.0, persoonlijk 

budget, spaarverlof en de jubileumvoorziening.  

Afschrijvingen 
De afschrijflasten van de gebouwen zijn aanzienlijk gedaald, mede als gevolg van het impairment van 

gebouwen van Sint Ursula (€ 200.000). Ook de afschrijflasten van het boekenfonds zijn afgenomen, 

dit als gevolg van het feit dat het ROER College Schöndeln geen gebruik meer maakt van een intern 

boekenfonds. 
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Overige instellingslasten 
Als gevolg van Corona zijn veel activiteiten en excursies komen te vervallen, vanwaar er een daling 

van de kosten van € ongeveer 260.000 is in 2020, ondanks de annuleringskosten. Tevens zijn de 

overige instellingslasten lager als gevolg van de lockdowns, waardoor er minder leerlingen en 

personeel in de scholen waren en het verbruik van materialen (kantoorkosten, lesmateriaal, 

kantinekosten) lager is (+/- € 140.000). 

Bijzondere resultaat 
In 2019 waren de bijzondere lasten de afwaarderingskosten van de boekwaarde van de gebouwen 

van St. Ursula (€ 2.2 mln). 

in 2020 is het bijzonder resultaat het gevolg van de verkoop van de vastgoed (€ 874.000) en de 

afwaardering van vaste activa (€ 314.000), vanwege buitengebruikstelling.  

8.4 Vermogenspositie 
Het exploitatieresultaat van € 543.757 wordt via resultaatsbestemming toegevoegd aan de diverse 

onderdelen van het vermogen.  

Algemene reserves 

Exploitatiereserve algemeen €        99.017 

Subtotaal €        99.017 

  

Bestemmingsreserves 

Onderwijsontwikkeling Mundium € -     159.400 

Egalisatiereserve € -       16.630 

Bapo/ Seniorenverlof € -       30.743 

Burgerschapsvorming €       651.513 

Subtotaal €       444.740 

  

Exploitatieresultaat €       543.757 

 

De samenvoeging van Mavo Roermond en Lyceum Schöndeln tot het ROER College Schöndeln en de 

daarmee gepaarde investeringen en de eigen bijdrage voor de investeringen in het gebouw aan de 

Jagerstraat, als nieuw onderkomen voor NT2 Mundiumcollege, zijn ten laste gebracht van de 

bestemmingsreserve onderwijsontwikkeling Mundium. 

 

De mutatie van de egalisatiereserve houdt verband met de vrijval van subsidies die zijn verstrekt 

voor investeringen in materiële vaste activa en zijn gelijk aan de afschrijflast van deze activa. 

 

De mutatie met betrekking tot het BAPO-/ seniorenverlof is gelijk aan de opname van medewerkers 

van deze rechten met betrekking tot gespaarde BAPO en seniorenverlof. Deze reserve zal in de loop 

van de komende jaren komen te vervallen. 

 

In 2020 is de bestemmingsreserve Burgerschapsvorming gevormd uit de middelen voorkomend uit 

de verkoop van het perceel aan de Burgemeester Geuljanslaan in Roermond. SOML wil middels deze 

bestemmingsreserve in de toekomst ruimte bieden voor stimuleren van burgerschapsvorming van de 

leerlingen, als belangrijke pijler van het meerjarenbeleidsplan ‘Pluk en Verwonder’. 

 

Het exploitatieresultaat 2020 en de balansmutaties (incl. foutherstel per 2019) die dat tot gevolg 
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heeft, hebben een 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 2020 2019 Signaleringswaarde 

Solvabiliteit 2 0,68 0,67 < 0,3 

Weerstandsvermogen 24% 22% < 0,05 

Liquiditeit 0,61 0,94 < 0,75 

Rentabiliteit 0,79% -9,10% 1-jarig < -0,10 

Huisvestingsratio 0,06 0,05 > 0,10 

 

De toename in het weerstandsvermogen wordt veroorzaakt door de geringe stijging van het eigen 

vermogen, en de daling van € 2,5 mln. aan totale baten. 

De daling van de liquiditeit laat zich hoofdzakelijk verklaren door het hoge niveau van investeringen 

(eigen bijdrage investeringen semipermanente bouw). Sturing op de liquiditeit is een speerpunt voor 

de komende jaren.  

De rentabiliteit is verbeterd en is licht positief als gevolg van het positieve exploitatieresultaat van 

2020.  

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 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 34.869.378 x 1,272 = 22.176.924 

 

+ boekwaarde resterende materiële vaste activa 

9.186.167 

 

+ (omvangafhankelijke rekenfactor × totale baten) 

0,05 X 68.844.271 = 3.442.213 

 

Normatief publiek eigen vermogen = 22.176.924 + 9.186.167 + 3.442.213 = 34.805.304 

Publiek eigen vermogen = 14.098.009 

Privaat eigen vermogen = 2.351.260 

Totaal eigen vermogen = 16.449.269 

 

Conclusie 

Het publiek eigen vermogen (14.098.009) is kleiner dan het normatief publiek eigen vermogen 

(34.805.304). 
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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.  

8.5 Vergelijking overige balansposten 

Materiële vaste activa 
SOML investeerde voor € 7,7 miljoen aan materiële vaste activa, waarvan ruim € 1 miljoen is 

gecompenseerd door gemeenten en het Rijk (coronagelden); in de verbouwing van het gebouw van 

NT2 Mundium is door gemeente Roermond voor € 1 mln. gecompenseerd.  

Van invloed op het balanssaldo is de afwaardering van de materiële vaste activa (€ - 396.121), 

waarvan € 250.000 het gevolg is van de pilot extern boekenfonds bij het ROER College Schöndeln. 

Vorderingen 
De vorderingen zijn aanzienlijk (€ 900.000) lager per 31-12-2020. De voornaamste reden is de 

vordering op het UWV inzake de transitievergoedingen (31-12-2019 € 832.556). Het UWV heeft deze 

middelen in 2020 overgemaakt aan SOML waardoor er geen sprake meer is van een vordering.  

Liquide middelen 
Zie 7.5 Kasstroom en financieringsbehoefte. 

Eigen Vermogen 
Zie 7.3 Vermogenspositie 

Voorziening 
Zie 8.1 Foutherstel. 

De voorziening Persoonlijk Budget is met € 331.000 toegenomen (2019 € 356.000). Medewerkers zijn 

ondanks de beperkte indexatie van de gespaarde uren nog niet genegen om de uren in te zetten voor 

verlof of anderszins.  

Voor de PLUS-regelingen 1.0 en 2.0 is een voorziening getroffen ter grootte van €2.984.000. In deze 

voorziening zit de improductiviteit voortkomend uit het feit dat medewerkers minder werken dan 

waar zij een vergoeding voor ontvangen. Voor dit verschil is de voorziening gevormd. In 2020 is een 

deel van de improductiviteit vrijgevallen ter grootte van € 998.644. Aan de voorziening wordt € 

66.364 gedoteerd zijnde de prijscompensatie als gevolg van de CAO. Tevens is er een onttrekking van 

€65.000 als gevolg van medewerkers die de organisatie eerder dan oorspronkelijk aangenomen 

verlaten. 

Nieuw, als gevolg van het foutherstel is de voorziening WGA, waaraan € 448.270 is gedoteerd als 

gevolg van een toename van het aantal WGA-gevallen. Daarnaast is er € 287.881 onttrokken aan de 

voorziening, gelijk aan de loonkosten van voormalig medewerkers die een WGA-uitkering ontvangen. 

 

Eveneens nieuw, is de voorziening langdurig zieken. Hieraan is € 100.000 gedoteerd, als gevolg van 

de inschatting van nieuwe langdurig zieken en  €433.416 vanwege het feit dat deze personen niet 

langer ziek zijn (geïntegreerd of de organisatie verlaten). 
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Kortlopende schulden 
Het crediteurensaldo per 31-12-2020 is duidelijk lager dan voorgaand jaar vanwege de openstaande 

posten in relatie tot de oplevering van de Greswaren in december 2019. 

Er is een toename ( € 884.000) van de kortlopende schulden al gevolg van vooruit ontvangen 

subsidies voor de projecten Corona-achterstand, RAP en GL/ TL doorstroom.   

8.6 Kasstroom en financieringsbehoefte 
In 2020 is er sprake van een negatieve kasstroom mutatie (- € 3.287.525). Deze mutatie komt 

hoofdzakelijk voort uit de hoogte van de investeringen in 2020 a  6,7 mln., waarvan € 3,9 mln. in 

gebouwen (incl. MOP).  

 

Ontwikkeling liquiditeitssaldo 

Er zijn geen ontwikkelingen rond derde geldstroom en contractactiviteiten in 2020 geweest. 

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

8.7 Investeringsbeleid 
SOML heeft rondom de begroting 2021-2025 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, zodat hierover tijdig besluiten kunnen worden genomen, en zaken weloverwogen in 

de exploitatie van de volgende meerjarenbegroting kunnen 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 kredietfaciliteit ter grootte van € 2.145.000 (31-12-

2020 € 2.109.000). Vanwege de investeringen in de projecten Jagerstraat en ROER College Schöndeln 

wenst SOML te kunnen beschikken over deze kredietfaciliteit. In 2020 is ondanks de investeringen in 

deze projecten geen aanspraak gemaakt op de kredietfaciliteit.  

In het kader van de reguliere cyclus is het treasurystatuut in 2020 geactualiseerd. De aanpassingen 

zijn gericht op een eenvoudigere besluitvorming, zonder geweld te doen aan de governance van 

SOML. Tevens is het statuut geactualiseerd naar de huidige organisatie-inrichting. 

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)  

Dhr. M.J.H.M. Kikken  € 157.000 (2020)                 € 152.000 (2019)                 

Dhr. P.M. Slegers  € 157.000 (2020)     € 152.000 (2019) 

De samenstelling en bezoldiging2 van de Raad van Toezicht in 2020:  

Naam 2020 2019 

Dhr. mr. F.L.J. van Vloten €   16.250 € 16.260 

Mevr. drs. M.L.I. van Kleef-Hendrikx €   11.290 € 10.940 

Mevr. I. van der Aa €   10.990 € 10.940 

Dhr. F.M. Jeurissen €   11.290 € 10.940  

Dhr. drs. L.J. Urlings €   11.290 € 10.940 

 

  

                                                           
2 Bezoldiging incl. sociale lasten werkgever 
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11. Continuïteitsparagraaf 
11.1 Toekomstige beleidsontwikkeling  
Dachten we bij de start van 2020 nog dat we voor de toekomst klaar stonden door de ingrepen in 

2019, we werden echter in 2020 al direct ingehaald door nieuwe onverwachte ontwikkelingen. 

Covid-19 raakt niet alleen SOML in deze fase, maar door effecten van het afschaffen van de centrale 

examens is het leerlingenaantal lager uitgekomen dan we hadden verwacht. Dit heeft derhalve direct 

gevolgen gehad voor de begroting van 2021 op de scholen. 

Daarnaast zijn veel incidentele baten beschikbaar gekomen, waardoor het risicoprofiel van de 

begroting op de lange termijn is toegenomen. Het is immers essentieel om tijdelijk geld via flexibele 

lasten te besteden. Het bestuur beschouwt de liquiditeitspositie van SOML als een zeer kritiek punt 

waarop de komende jaren verscherpt gestuurd zal moeten worden. Investeringen in onder andere 

huisvesting (verduurzaming en onderhoud), al dan niet als voorfinanciering voor gemeenten, en de 

exploitatieresultaten waarin geen/beperkt financieel herstel zit, leiden de komende jaren tot een 

negatief liquiditeitssaldo. Om dit tegemoet te treden is een kredietfaciliteit van € 2,1 mln. bij de 

Rabobank aangegaan. Maar dat is een tijdelijke oplossing waarop we niet structuur willen en mogen 

steunen. SOML zal gerichte interventies plegen om de liquiditeit(sratio) te herstellen, door 

temporisering van investeringen en kritische aanpak van het betaalritme. 

De complexiteit van de huisvesting wordt steeds meer vermengd met de noodzakelijke aanpak van 

verduurzaming, energieneutraliteit en circulair bouwen. Dit veroorzaakt daarnaast extra vertraging in 

de fase van ontwikkeling alvorens tot realisatie kan worden gekomen, mede veroorzaakt door de 

vele onduidelijkheden in wet- en regelgeving in dit kader. 

Voor het risicoprofiel verwijzen wij naar hoofdstuk 6.2 Risicomanagement 

Schoolontwikkeling  
De scholen hebben de begroting invulling gegeven vanuit de bestaande schoolplannen. De 

schoolplannen zullen, als gevolg van het nieuwe meerjarenbeleidsplan, in de komende periode ook 

geactualiseerd worden, waarna er hernieuwde keuzes gemaakt worden over de allocatie van de 

beschikbare middelen per school om de doelstellingen te kunnen realiseren.  

Beleidsontwikkelingen die vertaald zijn in de begroting: 

BC Broekhin; uitvoering schoolplan & investeringen in ICT om devices beschikbaar te hebben voor 

leerlingen en in de klas , doorlopende leerlijn Vrijeschool. 

Grescollege; versterking van het omgevingsleren, samenwerking van ondersteunende 

werkzaamheden met Niekée Roermond en het invoeren van vwo-onderbouw.  

Connect College; versterken van de onderwijsontwikkelingen ten aanzien van 20/80 learning en 10-

14 onderwijs. Tevens focus op ICT & Onderwijs en de daarbij behorende investeringen in 

deskundigheidsontwikkeling en hardware.  

ROER College Schöndeln; ontwikkeling van competentiegericht onderwijs en versterking van de 

profilering middels de pijlers Technologie, Kunst en Bewegen. Aandacht voor de integratie van twee 

teams na de samenvoeging in 2020 van Mavo Roermond en Lyceum Schöndeln.  

Niekée; meer aandacht voor de profilering van de school ter versterking van de werving van nieuwe 

leerlingen (VMBO) . Borgen van Agora-onderwijs en aandacht voor de betaalbaarheid van deze vorm 

van onderwijs.  

NT2 Mundiumcollege; inzetten op een stabiel leerlingenaantal voor de stamgroepen en versterking 

van het aanbod door investeringen in het inburgeringsprogramma.  

St. Ursula; verdere borging van activerende didactiek voor leerlingen middels inzet van devices en 
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Genius Hours. Focus op de krimp van het leerlingenaantal en de samenvoeging van twee locaties tot 

één St. Ursula. 

Vanwege de leerlingenkrimp staat de betaalbaarheid van het brede pallet van onderwijsaanbod per 

locatie onder druk. Directieleden hebben de ambitie uitgesproken om op SOML-niveau toe te werken 

naar een gezamenlijke aanpak en samenwerking, zodat het brede aanbod betaalbaar blijft en dat er 

niet geschrapt hoeft te worden in het aanbod van de school. 

Programmalijn 1: het leren van de leerling 
De keuzes voor de uitvoering van het schoolplan zijn vertaald in de begrotingen van de scholen. Op 

SOML-niveau zijn de kosten voor de uitvoering van het lopende beleid gecontinueerd tot augustus 

2020. Het nieuwe meerjarenbeleidsplan zal zorgen voor een nieuwe invulling van de budgetten voor 

organisatie- en onderwijsontwikkeling op SOML-niveau. Het voorjaar van 2021 zal daarvoor worden 

aangewend. SOML hanteert daarbij het hoofdmotto “zonder relatie geen prestatie”, waarmee de link 

gelegd wordt naar de ontwikkeling van medewerkers en het betrekken van de omgeving van de 

school. 

In de begroting 2021-2025 is vanuit het project Sterk Techniekonderwijs (STO) € 2,7 mln aan 

projectsubsidie opgenomen. De uitgaven hiervan zijn gekoppeld aan de programmalijnen van het 

project: 

 - Samenwerken regio Noord- en Midden-Limburg 

 - Extra inzet & professionalisering personeel 

 - Onderwijsinnovatie- en ontwikkeling 

 - Leerinfrastructuur 

 - Doorontwikkeling vakmanschap- en technologieroutes 

 - Profilering technieksector, vergroten instroom & LOB 

 - Investeringen in machines & faciliteiten. 

2020 heeft bewezen dat inzet van ICT in het onderwijs onontbeerlijk en voor het oprapen ligt. De 

ervaringen en lessons learned van afstandsleren zijn door de scholen toegepast in de begroting. 

SOML zal blijven inzetten op het thema ICT & onderwijs en reserveert derhalve in de begroting 

Gemeenschappelijk Beleid voor de inzet van stimulering van ICT in het primair proces. 

Programmalijn 2: investeren in medewerkers 
De daling van fte’s van 713 fte (bruto) in 2020 tot 628 fte in 2025 kan idealiter worden opgevangen 

met natuurlijk verloop. We hebben immers 146 medewerkers werkzaam in de leeftijdscategorie > 60 

jaar. In deze leeftijdscategorie zullen de komende jaren medewerkers met vervroegd pensioen en/of 

AOW gaan. Het zal desondanks een jaarlijkse matching vergen om de juiste mensen op de juiste plek 

in de organisatie te krijgen, lettend op de behoeften van de organisatie én de behoeften van de 

medewerkers. 

Bruto Jan-‘20 Jan-‘21 Jan-‘22 Jan-‘23 Jan-‘24 Jan-‘25 
DIR 48,4 49,7 47,7 43,7 43,5 42,5 
OP 502,9 486,6 456,6 450,0 454,7 455,0 
OOP 162,5 162,4 143,5 136,5 134,9 130,8 
Totaal 713,8 698,7 656,8 630,2 633,1 628,3 

Bruto fte-inzet 

Ondanks de druk op de kwantitatieve fte’s blijven we investeren in ons belangrijkste kapitaal. Circa 

10% (€ 6 mln.) van het totale personeelsbudget wordt besteed aan ontwikkeling van de kwaliteiten 

van het personeel; € 5,3 mln. via werkverdelingsbeleid, € 0,4 mln. aan budget voor nascholing 
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(intern/extern) en € 0,4 mln. bovenschoolse faciliteiten voor coaching, management development en 

ontwikkeling op het gebied van ICT & onderwijs of techniekonderwijs. In de verslaggeving per locatie 

wordt inhoud gegeven aan de besteding van de € 5,3 mln. die via het werkverdelingsbeleid verdeeld 

wordt. 

Naast de facilitering voor deskundigheidsbevordering besteedt een SOML-docent in 2021 ook 50 uur 

per jaar per fte aan ontwikkeltijd. De som van gefaciliteerde uren komt in de begroting 2021 neer op 

€ 1,4 mln. budget voor ontwikkeltijd. Ontwikkeltijd is in de taakbrief van de medewerkers 

opgenomen. De budgetten beschikbaar voor het traineeprogramma zijn doorlopend begroot. 

Programmalijn 3: het bouwen van de leeromgeving 
De centrale kosten van de leeromgeving zijn stijgend als gevolg van de keuze om kosten van nieuwe 

huisvesting en groot onderhoud en WIFI gemeenschappelijk te dragen. Daar staat een daling van de 

direct door scholen betaalde afschrijflasten tegenover. 

Zo zijn inmiddels vrijwel alle lasten rondom WIFI in de centrale kosten terecht gekomen door 

vervangingen in de voorbije jaren. Maar de infrastructuur is meer. Deze lasten zullen dan ook 

komende jaren nog enigszins blijven toenemen, bij dalende schoollasten. 

Ook de centrale afschrijvingslasten omtrent huisvesting zijn door vervangingsinvesteringen en 

meerjarig onderhoud gestegen. De kwaliteit van de huisvesting is hierdoor op diverse plekken 

nadrukkelijk verbeterd, al zijn er in deze programmalijn nog grote stappen te zetten, overwegend in 

samenspraak met gemeentelijke investeringen. 

Deze kosten worden via het afdrachtsmodel van SOML aan de scholen doorbelast. Deze afdracht is 

ook in 2021, conform het SOML financieel beleid, gebaseerd op het actuele leerlingaantal. 

Nadat in 2020 de projecten NT2 Mundiumcollege en ROER College Schöndeln zijn uitgevoerd, is in 

2021 de start van de verbouwing (revitalisering en verduurzaming) van een deel van het gebouw van 

het Connect College geagendeerd. 

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 verschillende gemeentes. 

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

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

Programmalijn 4: optimaliseren van de bedrijfsvoering 
Voor de begroting 2021 is een budget van € 65.000 voorzien voor verdere optimalisatie van de 

ondersteunende processen. De werkzaamheden richten zich dan hoofdzakelijk op de nadere 

afstemming van werkzaamheden in relatie tot de nieuwe functies, verdere optimalisatie van de 

automatisering en de beheersomgeving en een nieuwe projectfase gericht op optimalisatie van de 

processen Roosteren & Planning en Applicatiebeheer. 
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11.2 Prognoses 

Leerlingenprognose korte termijn: 

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

- Bezetting PO  

- Marktaandeel PO per locatie o.b.v. 3-jaars gemiddelde 

- Door- en uitstroomgegevens per locatie o.b.v. 3-jaars gemiddelde 

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. 

 

FTE-ontwikkeling (bruto):  

Bruto Jan-‘20 Jan-‘21 Jan-‘22 Jan-‘23 Jan-‘24 Jan-‘25 
DIR 48,4 49,7 47,7 43,7 43,5 42,5 
OP 502,9 486,6 456,6 450,0 454,7 455,0 
OOP 162,5 162,4 143,5 136,5 134,9 130,8 
Totaal 713,8 698,7 656,8 630,2 633,1 628,3 

 

Uitstroomverwachting AOW-gerechtigden 

 

Aantallen medewerkers die op jaar x de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. 

 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

BC Broekhin 1.591           1.672             1.637             1.613           1.591           1.599           1.576           

Grescol lege 471 407 377 363 376 418 451

Connect Col lege 1.426 1.367 1.320 1.296 1.283 1.249 1.227

Roer Col lege Schöndeln 1.604 1.408 1.391 1.368 1.367 1.368 1.374

Niekée 541 507 500 535 591 638 667

NT2 Mundium 292 306 286 295 295 295 295

St. Ursula 1.905 1.767 1.671 1.641 1.618 1.590 1.536

Krimpcorrectie - - - - -50 -75 -100

Totaal 7.830           7.434             7.182             7.111           7.071           7.082           7.026           

Dal ing -396               -252               -71               -40               11                -56               
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Verdeling per leeftijdscategorie 

 
Verdeling naar leeftijdscategorieën per 31-12-2020 

 

Leeftijd per locatie 

 
Gemiddelde leeftijd per locatie per 31-12-2020 
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11.3 Meerjarenprognose staat van baten en lasten 
Onderstaande cijfers zijn ontleend aan de meerjarenbegroting 2021-2025, waarbij 2019 is aangepast 

als gevolg van het eerder genoemde foutherstel. In de meerjarenbegroting 2021-2025, vastgesteld in 

december 2020 is geen rekening gehouden met de gevolgen van de aanpassingen van de 

voorzieningen als gevolg van het foutherstel. 

 

De realisatie van het boekjaar 2021 wordt sterk beïnvloed door: 

1. Krimp van het leerlingenaantal (-252 leerlingen 1-okt 2020, bekostigingsjaar 2021) 

2. Incidentele overige baten 

3. Daling van de formatie per augustus  

De daling van het leerlingenaantal leidt tot een daling van de Rijksbijdragen van € 2.1 mln. ten 

opzichte van de Rijksbijdragen in 2020. De daling van de Rijksbijdragen wordt voor een groot deel 

gecompenseerd door de incidentele bijdrage die SOML ontvangt in 2021. SOML ontvangt voor € 4 

mln. aan personele baten: 

Subsidie/ Subsidient Bedrag  

Samenwerkingsverband 1.227.598 

Sterk Techniekonderwijs 609.139 

Convenantsgelden OCW 439.958 

Academische opleidingsschool 101.000 

Erasmus+ 143.250 

Pilots OCW 115.001 

Corona-gelden OCW 669.637 

Trainee 305.000 

Inburgering 40000 

Keyport 37.500 

Detachering t.b.v. landelijke innovaties 147.000 

Buitenplaats 38.750 

Overige 184.919 

Totaal 4.058.752 

Realisatie Begroting Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2019 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ri jksbi jdragen 67.921.747  62.115.802    65.742.896    61.595.773  60.941.799  60.599.010  60.695.950  60.247.177  

Gemeentel i jke bi jdragen 123.445       29.000           42.189           65.000         65.000         65.000         65.000         65.000         

Overige baten 677.246       2.335.770      1.345.445      4.781.420    3.228.518    2.973.685    2.832.018    3.232.818    

Ouderbi jdragen 956.823       903.955         735.017         748.710       744.469       737.065       734.640       723.482       

Bi jdragen ui t eigen activi tei ten 1.327.595    1.173.533      945.724         965.665       1.041.987    1.102.837    1.120.337    1.126.337    

Totale baten 71.006.856  66.558.060    68.811.271    68.156.568  66.021.773  65.477.597  65.447.945  65.394.814  

Lonen & Salarissen 56.392.352  53.904.507    55.674.710    55.406.048  53.411.498  52.901.974  52.762.288  52.668.794  

Voorzieningen 2.790.983    -861.624       -617.083       -523.149     -304.066     -189.822     26.260         186.692       

Nascholing 529.661       867.619         460.445         841.025       833.225       804.575       798.068       784.695       

Overige personele kosten 3.974.536    2.161.785      2.527.588      1.818.194    1.666.740    1.611.449    1.564.849    1.540.544    

Personele lasten 63.687.532  56.072.287    58.045.660    57.542.118  55.607.397  55.128.176  55.151.465  55.180.725  

Afschri jvingen 3.687.162    3.587.741      3.293.017      3.226.448    3.270.603    3.290.227    3.321.084    3.332.042    

Huisvestings lasten 3.008.850    2.544.164      3.014.475      2.743.178    2.662.678    2.638.678    2.607.178    2.580.678    

Overige instel l ings lasten 4.845.917    4.286.339      4.450.463      4.612.825    4.449.095    4.388.517    4.336.219    4.269.369    

Totale lasten 75.229.461  66.490.531    68.803.615    68.124.569  65.989.773  65.445.597  65.415.945  65.362.814  

Saldo baten/ lasten -4.222.605   67.529           7.656             32.000         32.000         32.000         32.000         32.000         

Financiële baten/ lasten -29.427        -14.000          -23.689          -32.000        -32.000        -32.000        -32.000        -32.000        

Bi jzonder baten/ lasten -2.225.684   -                 559.790         -               -               -               -               -               

Exploitatiesaldo -6.477.716   53.529           543.757         -0                 0                  -0                 -0                 -0                 
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In 2022 is nog €2,5 mln. aan overige personele baten beschikbaar. 
De daling van Rijksbijdragen en het incidentele karakter van de baten dienen bij aanvang van het 
schooljaar 2021-2022 gecompenseerd te worden. Naast de daling van de baten is er ook de 
bestaande overformatie (10 fte) van het schooljaar 2020-2021 die gecompenseerd moet worden. 
De formatie dient met 42 fte terug gebracht te worden. 

In de SOML begroting wordt door elke school 1% van haar personeel budget centraal gereserveerd 

voor tegenvallers. Dit bedrag ad € 580.000 is deels in 2021 besteed aan de mogelijke overformatie 

van ruim 8 fte per 01-08-2021 voor een bedrag van ruim € 210.000.  

Daarnaast is het positief resultaat van alle deelbegrotingen in totaal  € 190.000. Dit is als extra 

risicobuffer in de begroting opgenomen: 

Risicobuffer inbreng scholen (1% NRB) € 580.000 

Resultaat deelbegrotingen  + € 190.000 

Beschikbaar bedrag € 770.000   

Besteed aan te verwachten overformatie -/- € 210.000 

Vrije ruimte voor tegenvallers € 560.000 

 

Het resterend bedrag van € 560.000 kan mogelijke andere overschrijdingen gaan opvangen.  In de 

jaren 2022-2025 trekken we dit ook verder door, waarbij in de lasten tegenover deze buffer een 

besteding van € 250.000 is opgenomen 

In de begrotingen 2022 – 2025 is de vrije ruimte als volgt, ter dekking van onverwachte situaties: 

2022 € 578.000 + € 85.000 - € 250.000 = € 413.000 

2023 € 579.000 + € 22.000 - € 250.000 = € 351.000 

2024 € 582.000 + € 178.000 - € 250.000 = € 410.000 

2025 € 580.000 + € 142.000 - € 250.000 = € 472.000 
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11.4 Meerjarenprognose balans 
Onderstaande cijfers zijn ontleend aan de meerjarenbegroting 2021-2025, waarbij 2019 is aangepast 

als gevolg van het eerder genoemde foutherstel. In de meerjarenbegroting 2021-2025, vastgesteld in 

december 2020 is geen rekening gehouden met de gevolgen van de aanpassingen van de 

voorzieningen als gevolg van het foutherstel. 

 
 

De activa van SOML nemen toe als gevolg van de investeringen in de gebouwen (aanpassing en 

meerjarenonderhoud). Anderzijds nemen de investeringen in de leermiddelen af als gevolg van de 

leerlingendaling en de verwachte transitie van de inzet van leermiddelen in de toekomst.  

 

De liquiditeit van SOML is een zorgpunt met betrekking tot de sturing. De beschikbare liquide 

middelen fluctueren sterk gedurende het kalenderjaar, vanwege het betalingsritme van OCW en het 

uitgavenpatroon in de praktijk. Uit de prognose blijkt dat de komende jaren er uitgevoerd wordt 

rondom de nullijn. SOML heeft met de Rabobank een kredietfaciliteit van €2,1 mln. waar aanspraak 

op gemaakt kan/ zal worden. Deze toevoeging vanuit de kredietfaciliteit is in de prognose niet 

opgenomen. 

Het interen op de liquiditeitspositie komt vanwege de hoge uitgaven gekoppeld aan de overige 

baten, waarbij deze baten reeds voor een groot deel vooruit ontvangen zijn in 2020. Daarnaast lopen 

de voorzieningen in de jaren 2021 en 2023 terug, hetgeen een negatief effect heeft op de liquiditeit 

De voorzieningen zullen afnemen als gevolg van de terugloop van de personeelsregelingen PLUS, 

anderzijds is de verwachting dat de voorziening persoonlijk budget nog zal toenemen.  

 

Activa 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025

Gebouwen & terreinen 15.562.097    18.636.661    18.796.422    20.346.614    21.254.881    21.126.186    20.915.762    

Inventaris  & apparatuur 3.232.649      4.075.180      4.425.570      4.223.254      3.850.381      3.490.652      3.126.019      

ICT apparatuur 2.326.906      2.057.305      2.253.074      2.027.417      2.033.712      1.983.245      1.577.990      

Machines  & insta l laties 2.240.407      2.351.068      2.461.526      2.289.799      2.129.509      1.971.989      1.828.316      

Leermiddelen 1.166.887      702.613         675.100         674.270         665.980         631.579         613.245         

Materiële vaste activa 24.528.946    27.822.827    28.611.692    29.561.354    29.934.462    29.203.650    28.061.332    

Debiteuren 611.827         444.954         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         

Overige vorderingen 2.257.036      1.526.017      1.381.902      1.266.999      1.267.000      1.267.000      1.267.000      

Vorderingen 2.868.863      1.970.971      1.681.902      1.681.902      1.681.903      1.681.903      1.681.903      

Liquide middelen 8.118.488      4.830.963      1.836.314      398.793         -164.137        592.935         1.921.945      

TOTAAL ACTIVA 35.516.296    34.624.761    32.129.908    31.642.050    31.452.229    31.478.489    31.665.181    

Pass iva 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025

Algemene reserve 15.296.695    15.395.712    15.495.712    15.595.712    15.695.711    15.795.711    15.895.711    

Bestemmingsreserve 608.818         1.053.558      953.558         853.558         753.558         653.558         553.558         

Eigen Vermogen 15.905.512    16.449.269    16.449.269    16.449.269    16.449.269    16.449.269    16.449.269    

Voorzieningen 7.920.513      6.985.250      6.681.184      6.491.362      6.517.622      6.704.314      6.704.314      

Langlopende schulden 43.365           4.184             4.184             4.184             4.184             4.184             4.184             

Kortlopende schulden 11.646.907    11.153.058    8.995.271      8.697.235      8.481.154      8.320.722      8.507.414      

TOTAAL PASSIVA 35.516.296    34.591.761    32.129.908    31.642.050    31.452.229    31.478.488    31.665.180    

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Solvabi l i tei t 2 0,67               0,68               0,72               0,73               0,73               0,74               0,73               

Liquiditei t 0,94               0,61               0,39               0,24               0,18               0,27               0,42               

Huisvestingsratio 0,05               0,06               0,06               0,06               0,06               0,06               0,06               

Weerstandsvermogen 0,22               0,24               0,24               0,25               0,25               0,25               0,25               

Rentabi l i tei t -0,09              0,01               -0,00              0,00               -0,00              -0,00              -0,00              

Netto werkkapitaal -659.556        -4.351.124     -5.477.055     -6.616.540     -6.963.388     -6.045.884     -4.903.566     

Cashratio 0,70               0,43               0,20               0,05               -0,02              0,07               0,23               
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A2 Verslag Raad van Toezicht 

Samenstelling van de Raad van Toezicht  
Lid van de raad van toezicht in 2020 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 en lid van de commissie 

onderwijskwaliteit  
Ine van der Aa lid/voorzitter van de commissie onderwijskwaliteit. Mevrouw Van der 

Aa bekleedt de kwaliteitszetel 
Jonathan van Tilburg is in de functie van trainee en in het kader van zijn opleiding tot toezichthouder 
bij UMIO aanwezig bij de bijeenkomsten van de raad van toezicht en de commissie 
onderwijskwaliteit. 
 

Toezicht in 2020  
Toezicht in 2020 heeft in het teken gestaan van de Corona-crisis. Wekelijks is de voorzitter van de 
raad van toezicht door de voorzitter van het college van bestuur van de ontwikkelingen op de hoogte 
gehouden. Daarbij is met name de veerkracht, de flexibiliteit en de betrokkenheid van niet alleen de 
SOML – medewerkers, maar ook ouders en leerlingen in het oog gesprongen. Op ICT-gebied zijn waar 
nodig extra slagen gemaakt en door het aan leerlingen ter beschikking stellen van extra devices is de 
toegang voor iedereen tot het onderwijs geborgd. Het is echter bepaald geen gemakkelijke periode 
geweest. Zelfs nu nog ten tijde van het schrijven van dit verslag zitten we midden in de crisis. Al is er 
wel een groot lichtpunt in de vorm van de vaccinatiecampagne die langzaam maar zeker op stoom 
begint te raken. Misschien kunnen heel wat zaken digitaal, maar persoonlijk ontmoeten valt niet te 
digitaliseren. Corona heeft ons meer dan ooit tevoren op het belang van de school als sociale 
ontmoetingsplek en als plek van welbevinden gewezen. 
 
Never waste a good crisis! Het is voor het toezicht in 2020 bepaald geen dode letter gebleken. Niet 
alleen heeft menig toezichthouder, net als iedere medewerker van SOML, de weg naar het 
vergaderen via beeldscherm gevonden, ook is medio 2020 een concreet begin gemaakt met het good 
governance project. Samen met het college van bestuur is de raad van toezicht aan de slag gegaan 
met het verder vormgeven van modern toezicht. Hierbij hoort niet alleen tijdige 
informatieverschaffing, maar ook - met respect voor ieders rol - elkaar aanspreken op zaken die voor 
SOML belangrijk zijn. Het good governance project is niet gestrand in mooie woorden, maar is van 
begin af aan vormgegeven in de praktijk van alledag. Zo heeft er in 2020 meer overleg met het 
college van bestuur in de diverse commissies van de raad van toezicht plaatsgevonden en zal in 2021 
tot een verder ontwikkelde vorm van een bestuurdersopdracht worden gekomen. 
 
De commissie onderwijskwaliteit, bemenst door Ine van der Aa (voorzitter) en Frans Jeurissen heeft 
het thema onderwijskwaliteit nog meer op de agenda van de raad van toezicht gezet. De commissie 
heeft de ontwikkelingen die zich zowel extern als intern binnen SOML voordoen gemonitord en 
betrokken bij het toezicht. Het aanvankelijke voornemen van de raad van toezicht om diverse 
scholen van de SOML-scholen te bezoeken en daarbij ook het gesprek aan te gaan met onderwijzend 
personeel en leerlingen is door de realiteit van de Corona – crisis helaas ingehaald. De commissie 
heeft in 2020 de ontwikkelingen op het gebied van onderwijskwaliteit via diverse werkgroepen 
echter nauwgezet kunnen volgen, waarbij onder meer het definiëren van kwaliteit en de 
meetbaarheid hiervan, maar ook kwaliteitszorg en zelfevaluatie onderwerpen van gesprek zijn 
geweest.  
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De bedrijfsvoeringscommissie (voorheen auditcommissie), bestaande uit Frans Jeurissen (voorzitter) 
en Leo Urlings, heeft in 2020 ook een aantal malen met het college van bestuur overlegd. De 
financiële verslaglegging in relatie tot de informatiebehoefte van de raad van toezicht en het tijdig 
onderkennen van financiële ontwikkelingen zijn daarbij belangrijke onderwerpen van gesprek 
geweest. In 2020 is door de raad van toezicht een nieuwe accountant (Flynth) benoemd. In 
samenspraak met deze, de raad van toezicht en het college van bestuur zal ook in 2021 nader naar 
met name de financiële rapportages worden gekeken. 
 
De commissie werkgeverschap (voorheen remuneratiecommissie), bestaande uit Monique van Kleef 
(voorzitter) en François van Vloten, heeft in de rol als werkgever van het college van bestuur met de 
leden van genoemd college de gebruikelijke jaargesprekken gehouden. De commissie vat haar taak 
echter breder op dan voorheen en richt daarbij ook de aandacht op SOML - brede ontwikkelingen op 
het terrein van werkgeverschap. In 2020 is binnen de commissie onder meer gesproken over de 
duurzame inzetbaarheid en de ontwikkeling van medewerkers in relatie tot het 
meerjarenbeleidsplan. Een thema dat voor de komende jaren ook een prominent onderwerp op de 
toezichtagenda zal blijven. 
 
Ofschoon steeds meer toezicht in de commissies plaatsvindt en ook vorm krijgt in het wekelijkse 
overleg tussen de voorzitters van de raad van toezicht en het college van bestuur zijn er natuurlijk 
ook de gebruikelijke overleggen tussen beide colleges, die op één keer na allemaal digitaal hebben 
plaatsgevonden. Tijdens deze overleggen is meer dan eens de huisvesting aan de orde gekomen, 
waarbij de raad van toezicht onder meer zijn zorgen omtrent de afwachtende houding van de zijde 
van lokale overheden in dezen heeft geuit. Het leefbaar en vitaal houden van onze regio staat en valt 
immers met een deugdelijke en gevarieerde structuur op het gebied van voortgezet onderwijs. De 
raad van toezicht heeft voorts – om maar een dwarsstraat aan onderwerpen te benoemen –  het 
nieuwe meerjarenbeleidsplan 2021 – 2026 ‘Pluk en Verwonder’ goedgekeurd, is door het college van 
bestuur geïnformeerd over een aantal lopende subsidietrajecten (onder meer Sterk Techniek 
Onderwijs), heeft de jaarrekening 2019 en de meerjarenbegroting 2021 - 2025 vastgesteld en is ook 
op de hoogte gehouden van de in 2019 in gang gezette organisatieontwikkeling die - Corona of niet - 
is voortgezet. Bij de controle van het jaarverslag en de beoordeling van de tussentijdse rapportages 
zijn geen onregelmatigheden gezien met betrekking tot de rechtmatige verwerving, de doelmatige 
en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de school verkregen op grond van 
deze wet.  
 
Ook heeft de raad samen met het college van bestuur bij een aantal thema’s stilgestaan. Zo hebben 
in 2020 themabijeenkomsten rond het stakeholdersbeleid en het verzuim plaatsgevonden.  
 
De raad van toezicht kijkt tevreden terug op het overleg dat met de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad heeft plaatsgevonden. Er ligt een goede basis maar ook een opdracht om dit 
overleg gedurende de komende jaren verder uit te bouwen. In 2021 is bijgevolg naast regulier 
overleg ook in een bijeenkomst ter bespreking van de uitvoering van het meerjarenbeleidsplan 
voorzien. 
 

Functioneren Raad van Toezicht 
In de raad van toezicht wordt persoonlijke ontwikkeling serieus genomen. Zo zijn er door diverse 
leden van de raad verschillende cursussen bijgewoond, variërend van het managen van board-
dynamics tot het toezien op personeelsbeleid en organisatieontwikkeling. Ook heeft de raad zijn 
eigen functioneren tegen het licht gehouden. Zonneklaar is dat toezicht niet langer meer iets is wat 
je er even naast doet. Een organisatie met de schaalgrootte en de ambities van SOML verdient een 
toezichthouder die bij de les blijft, kritisch naar zichzelf kijkt en bereid is om mee te gaan met de 
maatschappelijke ontwikkelingen. Dit heeft niet alleen zijn weerslag qua tijdsbeslag maar ook qua 
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professionaliteit. Daar dient een faire beloning tegenover te staan. Na een benchmark met 
vergelijkbare organisaties is deze aangepast, waardoor ook het aantrekken van toezichttalent in de 
toekomst gewaarborgd is. 
 

Vooruitblik  
De raad van toezicht zal het in 2020 gestarte good goverance project medio 2021 afsluiten. Daarbij 
zal de raad in 2021 met name de aandacht van het toezicht op de check en act componenten van de 
PDCA – cyclus in het toezicht verankeren. De raad zal hierbij de uitkomsten van het in 2021 uit te 
voeren onderzoek van de onderwijsinspectie en de bestuurlijke visitatie via de VO – academie 
betrekken. Het formuleren van een bestuurdersopdracht 2021 – 2022 ziet de raad als een belangrijk 
middel om het toezicht verder handen en voeten te geven. 
 
Het werk in de verschillende commissies op de terreinen onderwijskwaliteit, bedrijfsvoering en 
werkgeverschap zal ook in 2021 worden voortgezet. Zo kijkt de commissie onderwijskwaliteit 
reikhalzend uit naar het beleidskader kwaliteitszorg 2021 – 2025 en zal de commissie bedrijfsvoering 
op basis van adequate rapportages qua bedrijfsvoering de vinger aan de pols houden. 
 
Toezicht blijft mensenwerk en dat betekent ook dat de raad van toezicht periodiek moet worden 
vernieuwd. In 2022 zullen twee leden van de Raad van Toezicht aftreden. 2021 zal mede in het teken 
staan van het vinden van geschikte opvolgers, die beantwoorden aan de eisen die aan een 
toezichthouder worden gesteld. 
 
De zorg voor medewerkers en leerlingen tijdens en na de Corona-crisis blijft voor de raad van 
toezicht in 2021 een blijvend aandachtspunt. Het is nog onduidelijk wat exact de gevolgen zullen zijn. 
Wel spreekt de raad naar het college van bestuur, de directie en de medewerkers het volle 
vertrouwen uit dat de zorg voor leerlingen en het onderwijsproces ook in de toekomst gewaarborgd 
zal zijn en dat leerlingen onverkort tot volwaardige en mondige burgers worden opgeleid. Niet alleen 
kennis maar ook vaardigheden zoals (zelf-)vertrouwen, het nemen van verantwoordelijkheid, het 
letten op welbevinden en het zich samen met anderen verder willen ontwikkelen zijn hier van 
belang. En laat deze vaardigheden ook uitgerekend de waarden van SOML zijn… 
 
 
Namens de Raad van Toezicht SOML  
François van Vloten  
voorzitter 
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B1 Balans 31-12-2020 Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Activa (na resultaatsbestemming)

Materiële vaste activa
Gebouwen & Terreinen 18.636.661    15.562.097      
Inventaris & apparatuur 6.132.485      5.559.555        
Machines & installaties 2.351.068      2.240.407        
Leerboeken 702.614         1.166.887        

27.822.827         24.528.946       

Totaal vaste activa 27.822.827         24.528.946       

Vorderingen
Debiteuren                                                                      444.954         611.827           
Overige vorderingen 637.615         1.235.312        
Overlopende activa 888.402         1.021.724        

1.970.971            2.868.863          

Liquide middelen
Banken 4.826.237      8.109.328        
Kasmiddelen 4.726              9.159                

4.830.963            8.118.487          

Totaal vlottende activa 6.801.934           10.987.350       

Totaal activa 34.624.761         35.516.296       

31-12-2020 31-12-2019
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Passiva

Eigen Vermogen
Algemene reserve 15.395.712    15.296.695      
Bestemmingsreserves 1.053.558      608.818           

16.449.269         15.905.512       

Voorzieningen
Voorzieningen 6.985.250            7.920.513          

Langlopende schulden
Overige langlopende schulden 4.184                   43.364               

Kortlopende schulden
Crediteuren 1.356.878      2.444.153        
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 2.464.727      2.389.144        
Schulden terzake van pensioenen 766.971         770.370           
Overige personele schulden 3.805.553      3.024.270        
Overige schulden 25.410            24.359             
Overlopende passiva 2.766.518      2.994.611        

11.186.058         11.646.907       

Totaal passiva 34.624.761         35.516.296       

31-12-2020 31-12-2019

51



B2 Staat van baten en lasten 2020 Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Baten
Rijksbijdragen OCW 65.742.896     67.921.747     63.059.473     
Ov. Overheidsbijdr 42.189            123.445          29.000            
Overige Baten 3.026.186       2.961.664       2.676.296       
Totaal baten 68.811.271     71.006.856     65.764.769     

Lasten
Personele lasten 58.045.660     63.687.532     55.218.229     
Afschrijvingen 3.293.017       3.687.162       3.587.742       
Huisvestingslasten 3.014.475       3.008.850       2.544.163       
Ov. Instellingslasten 4.450.463       4.845.917       4.346.340       
Bijzondere baten/lasten 559.790-          2.225.684       -                   
Totaal lasten 68.243.825     77.455.145     65.696.474     

Saldo baten en lasten 567.446         6.448.289-      68.295            

Financiële baten en lasten
Financiële baten 4.497               2.646               -                   
Financiële lasten 28.186            32.073            14.000            

Totaal financiele baten en lasten 23.689-            29.427-            14.000-            

Resultaat uit gewone bedrijfs-
voering 543.757          6.477.716-       54.295            

Exploitatieresultaat 543.757          6.477.716-       54.295            

2020 2019 Begroting 2020
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B3 Kasstroom 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten 543.757         6.477.716-      

Afschrijvingen 3.293.017      3.687.162      
Mutaties voorzieningen 935.263-         2.722.862      

Mutaties werkkapitaal
- vorderingen 897.892         867.704-         
- kortlopende schulden 460.849-         2.605.728      

437.043         1.738.024      

3.338.554      1.670.332      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Materiële vaste activa (investeringen) 6.586.898-      4.326.214-      

6.586.898-      4.326.214-      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 
Ontvangen waarborgsommen 4.184              -                  
Aflossing langlopende schulden 43.364-            520-                 

39.180-            520-                 

Mutaties liquide middelen 3.287.525-     2.656.402-     

Beginstand liquide middelen 8.118.488      10.774.890    
Mutatie liquide middelen 3.287.525-      2.656.402-      

Eindstand liquide middelen 4.830.963      8.118.488      

2020 2019
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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 2020 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.

Schattingswijzigingen
In 2020 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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Foutherstel
In de jaarrekening 2020 heeft foutherstel plaatsgevonden. Voor de uitwerking hiervan verwijzen wij
naar de toelichting op het eigen vermogen. 
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 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 kosten 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 2020 is 93,2%.

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 Niekée. 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 2020

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 € 7,7 miljoen aan materiële vaste activa. In 2020 is het activabestand opgeschoond na een inventarisatie in 
augustus 2020. Hetgeen niet meer aanwezig/in gebruik is gedesinvesteerd. Tevens is de boekenvoorraad van Mavo Roermond en 
Lyceum Schöndeln verkocht i.v.m. de start van een extern boekenfonds voor ROER College Schöndeln voor het schooljaar 2020-2021.
In de gebouwen (incl. installaties) werd voor € 5,1 mln geïnvesteerd. Hiervan wordt € 657.000 gecompenseerd door vergoedingen van  
Gemeente Roermond voor het pand Jagerstraat 2 Roermond. De gebouwelijke investering voor de semi-permanente huisvesting van 
ROER College Schöndeln bedraagt € 2,5 mln. Voor de inrichting van dit gebouw is € 275.000 geinvesteerd.
Investeringen m.b.t. renovatie/gemeenschappelijk beleid zijn € 454.000 bouwkundig (exclusief Jagerstraat 2 Roermond).  
Tevens is een Community-ruimte in het pand Greswaren gerealiseerd voor € 375.000.
Het terrein van de Oranjelaan wordt in 30 jaar afgeschreven aangezien er na deze termijn een leveringsplicht is jegens de gemeente.
In ICT werd in 2020 € 1 mln geïnvesteerd, het betreft voor het merendeel vervanging van bestaande ICT-
apparatuur en voor € 200.000 uit verbetering Wifi-netwerken (t.l.v. gemeenschappelijk beleid).
Van de totale ICT-investeringen is € 250.000 vergoed via Corona- en convenantsgelden.

Gebouwen  Inventaris ICT- Machines & Leermiddelen Totaal
& Terreinen apparatuur Installaties

Verkrijgingswaarde t/m 2019 38.234.065        5.732.328          6.893.564      5.784.867      4.416.014       61.060.838        

Impairment gebouwen Ursula 2.223.696-          -                      -                  -                  -                   2.223.696-          

Subsidies/bijdragen overheid t/m 2019 6.760.026-          57.813-               23.827-            1.936.924-      -                   8.778.589-          

Activa in uitvoering t/m 2019 127.128              25.861               -                  24.623            -                   177.612             

Afschrijvingen t/m 2019 13.815.374-        2.467.727-          4.542.831-      1.632.159-      3.249.127-       25.707.219-        

Investeringen 2020 4.554.207          1.275.291          1.055.340      515.372         309.672           7.709.882          

Subsidies/bijdragen overheid 2020 650.355-              69.852-               251.142-         75.893-            -                   1.047.242-          

Activa in uitvoering 2020 311.809              10.526               6.595              8.550-              320.379             

Afschrijvingen 2020 1.099.409-          318.845-             1.052.318-      302.038-         520.406-           3.293.017-          

Desinvesteringen 2020 508.513-              156.431-             493.334-         125.587-         692.000-           1.975.864-          

Desinvest.afschrijvingen 2020 466.825              101.843             465.258         107.357         438.460           1.579.743          

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-          -                      -                  -                  -                   2.223.696-          

Subsidies/bijdragen overheid t/m 2020 7.410.380-          127.665-             274.969-         2.012.817-      -                   9.825.831-          

Activa in uitvoering t/m 2020 438.937              36.387               6.595              16.073            -                   497.991             

Afschrijvingen t/m 2020 14.447.958-        2.684.729-          5.129.891-      1.826.841-      3.331.073-       27.420.492-        

Boekwaarde 31-12-2020 18.636.661        4.075.180          2.057.305      2.351.068      702.614           27.822.827        
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OZB-waarde en verzekerde waarde

OZB-waarde gebouwen en terreinen: 57.767.000€     per waardepeildatum 01-01-2020

Vorderingen

Debiteuren 444.954         611.827           
Te vorderen rente -                      2.316              
Te vorderen personele opbrengsten 63.934               83.370            
Te vorderen gelden inzake STO 263.200             -                  
Te vorderen ivm doordecentralisatie 100.000             100.000         
Te vorderen gelden DUO 9.917                  45.208            
Vordering op UWV iz transitievergoedingen 21.309               832.556         
Project R'mond on Stage/Regio in je Rugzak 76.882               -                  
Diverse vorderingen 102.373             171.862         

Overige vorderingen 637.615         1.235.312       
Vooruitbetaalde kosten activiteiten,
vakgroepen en internationalisering 81.184               102.967         
Vooruitbetaalde VAVO vergoeding 58.717               201.804         
Vooruitbetaalde vergoeding boekenfonds 271.250             -                  
Vooruitbetaalde premie IPAP -                      120.758         
Vooruitbetaalde huisvestingskosten 19.666               8.904              
Vooruitbetaalde contributies 50.687               43.975            
Vooruitbetaalde huren 181                     104.641         
Vooruitbetaalde verzekeringskosten 26.799               16.639            
Vooruitbetaalde scholingskosten 29.002               102.797         
Vooruitbetaalde ICT kosten/licenties 333.754             258.557         
Diversen 17.163               60.682            

Overlopende activa 888.402         1.021.724       
1.970.971      2.868.863       

De overige vorderingen hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.

Liquide middelen
31-12-2020 31-12-2019

Banken 4.826.237      3.609.328      
Deposito -                  4.500.000      
Kasmiddelen 4.726              9.159              

4.830.963      8.118.488      

De liquide middelen staan tot de volledige beschikking van de stichting.

SOML beschikt over een kredietfaciliteit van € 2.109.000,= 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.

31-12-2020 31-12-2019
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Eigen Vermogen
Saldo per Foutherstel Saldo per Bestemming Saldo per

31-12-2019 1-1-2020 resultaat 31-12-2020
boekjaar

Algemene reserves
Exploitatiereserve algemeen 17.221.088        2.180.221-      15.040.867    99.017             15.139.884        
Bestuursfonds 255.828             255.828         -                   255.828             
Subtotaal 17.476.916       2.180.221-     15.296.695   99.017            15.395.712       

Bestemmingsreserves
Onderwijsontwikkeling Mundium 159.400             159.400         159.400-           -                      
Egalisatiereserve 17.723               17.723            16.630-             1.093                  
Bapo/seniorenverlofreserve 57.426               57.426            30.743-             26.683               
Onderwijsinnovatiereserve 284.030             284.030         -                   284.030             
Burgerschap -                      -                  651.513           651.513             
Overige bestemmingsreserves 90.239               90.239            -                   90.239               
Subtotaal 608.818            -                 608.818         444.740          1.053.558         

Totaal eigen vermogen 18.085.733        2.180.221-      15.905.512    543.757           16.449.269        

Publiek eigen vermogen
Exploitatiereserve algemeen 14.869.828        2.180.221-      12.689.607    99.017             12.788.624        
Bestuursfonds 255.828             255.828         -                   255.828             
Egalisatiereserve 17.723               17.723            16.630-             1.093                  
Bapo/seniorenverlofreserve 57.426               57.426            30.743-             26.683               
Onderwijsinnovatiereserve 284.030             284.030         -                   284.030             
Burgerschap -                      -                  651.513           651.513             
Overige bestemmingsreserves 90.239               90.239            -                   90.239               
Subtotaal 15.575.073       2.180.221-     13.394.852   703.157          14.098.009       

Privaat eigen vermogen
Onderwijsontwikkeling Mundium 159.400             159.400         159.400-           -                      
Exploitatiereserve algemeen 2.351.260          2.351.260      2.351.260          
Subtotaal 2.510.660         -                 2.510.660     159.400-          2.351.260         

Totaal eigen vermogen 18.085.733        2.180.221-      15.905.512    543.757           16.449.269        

Foutherstel:
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande
 jaar, behoudens een doorgevoerde foutherstel op de volgende voorzieningen:
1. Voorziening WGA
2. Voorziening langdurig zieken
3. Voorziening Plus 1.0 regeling

Ad 1. SOML is eigen risicodrager voor de WGA en heeft hierdoor een premieverplichting richting het UWV voor de duur van 10 jaar
          vanaf de eerste dag. Dit voor zover een medewerker niet in de IVA komt of de AOW leeftijd eerder bereikt. 
          Tot en met 2019 is hier geen voorziening voor opgenomen, terwijl dit op basis  van de jaarverslaggevingsregels wel zou moeten.
Ad 2. Voor medewerkers die ziek zijn heeft SOML de verplichting om tot 2 jaar het salaris door te betalen. Voor medewerkers die 
          langdurig ziek zijn moet een betalingsverplichting worden opgenomen. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een eventuele 
          transitievergoeding, omdat transitievergoedingen voor langdurige zieken gecompenseerd worden door het UWV. Tot en met 2019
          is hier geen voorziening voor opgenomen, terwijl dit op basis van de jaarverslaggevingsregels wel zou moeten.
Ad 3. In 2016 is bij SOML de PLUS 1.0 regeling geïntroduceerd. In 2019 is deze ten laste van het resultaat gebracht, terwijl deze 
          verplichting al in 2016 bestond. Het college van bestuur is van mening dat deze fout hersteld wordt in de vergelijkende 
          cijfers (2019) van de staat van baten en lasten in de jaarrekening 2020. 

Het College van Bestuur is van mening dat op basis van deze verschillen de jaarrekening 2019 in alle van materieel belang zijnde 
aspecten tekortschiet in het inzicht, maar niet in ernstige mate tekortschiet. Op basis van RJ 150 foutenherstel is deze materiële fout 
verwerkt in de jaarrekening 2020. 

Het effect van dit foutenherstel is verwerkt in de balans per 31 december 2019:
- een hogere voorziening WGA van € 1.584.222
- een hogere voorziening langdurig zieken van € 595.999

Het foutherstel is als volgt verwerkt in de staat van baten en lasten 2019:
- een te laag resultaat in 2019 in verband met het saldo van de mutatie op de voorziening langdurig zieken: € 64.046
- een te hoog resultaat in 2019 in verband met het saldo van de mutatie op de voorziening WGA: € 816.349
- een te laag resultaat in 2019 in verband met het saldo van de mutatie op de voorziening plus 1.0 regeling: 1.255.706

In totaal een positieve correctie van € 503.404 op het resultaat 2019. Het resultaat was € 6.981.120 negatief in de jaarrekening 2019 
en wordt door deze correctie: € 6.477.716 negatief.
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De resultaatsbestemming wordt nader toegelicht in onderdeel C3.

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, wel heeft er een mutatie plaatsgevonden vanuit 
de bestemmingsreserve onderwijsontwikkeling Mundium, conform de overeengekomen allocatie van middelen gericht
op de onderwijsontwikkeling. 

Bestemmingsreserve Bapo/ seniorenverlof
Kosten betrekking hebbende op de gespaarde Bapo en seniorenverlof zijn ten laste van deze
bestemmingsreserve gebracht. In 2020 is er ongeveer € 30.000 gespaarde Bapo opgenomen.
Naar verwachting is deze bestemmingsreserve binnen 3 jaar uitgeput.
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Voorzieningen
Voorziening jubileumgratificatie

Saldo per Dotatie Onttrekking Overige Saldo per
31-12-2019 2020 2020 Mutaties 31-12-2020

Totaal 415.044             59.562               30.300            -                  444.306           

Van de voorziening jubileumgratificatie heeft € 93.950  een kortlopend karakter (< 1 jaar).

Voorziening persoonsgebonden budget
Saldo per Dotatie Onttrekking Overige Saldo per

31-12-2019 2020 2020 Mutaties 31-12-2020
Totaal 1.837.764          331.095             -                  -                  2.168.859       

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

31-12-2019 2020 2020 Mutaties 31-12-2020
Totaal 475.903             9.183-                 89.376            -                  377.344           

Van de voorziening spaarverlof heeft € 18.721  een kortlopend karakter (< 1 jaar).

Voorziening opfrisverlof
Saldo per Dotatie Onttrekking Overige Saldo per

31-12-2019 2020 2020 Mutaties 31-12-2020
Totaal 26.712                -                      26.712            -                  -                   

De voorziening opfrisverlof is in 2020 geheel afgelopen.

Voorziening Plusregeling
Saldo per Dotatie Onttrekking Overige Saldo per

31-12-2019 2020 2020 Mutaties 31-12-2020
Plusregeling 1.0 711.242              13.041               321.939         39.496-            362.848           
Plusregeling 2.0 2.273.627          53.323               676.705         25.546-            1.624.699       
Totaal 2.984.869          66.364               998.644         65.042-            1.987.547       

Van de voorziening Plusregeling heeft € 822.723  een kortlopend karakter (< 1 jaar).

Voorziening WGA
Saldo per Dotatie Onttrekking Overige Saldo per

31-12-2019 2020 2020 Mutaties 31-12-2020
Totaal 1.584.222          448.270             287.881         -                  1.744.611       

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 € 425 373 een kortlopend karakter (< 1 jaar).

Voorziening Langdurig zieken
Saldo per Dotatie Onttrekking Overige Saldo per

31-12-2019 2020 2020 Mutaties 31-12-2020
Totaal 595.999             100.000             433.416         -                  262.583           

Van de voorziening Langdurig zieken heeft € 262.583  een kortlopend karakter (< 1 jaar).

Langlopende schulden
Saldo per Aflossing Toevoeging Saldo per 

31-12-2019 2020 2020 31-12-2020
Totaal waarborgsommen 43.364               43.364            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 1.356.878      2.444.153       
Ministerie OCW -                  -                   

Loonheffing/sociale lasten 2.449.356          2.394.571      
Af te dragen BTW 15.371               5.427-              

Belastingen & premie sociale verzekering 2.464.727      2.389.144       
Schulden terzake pensioenen 766.971         770.370           

Te betalen vakantietoelage 1.828.675          1.814.595      
Te betalen bindingstoelage 199.886             203.839         
Gereserveerde verloftegoeden 677.533             527.937         
Te betalen netto loonkosten 8.656                  8.684              
Vooruitontvangen bedragen 166.905             217.762         
Vooruitontvangen corona gelden SWV 571.760             -                  
Vooruitontvangen gelden inzake RAL/RAP [G1] 218.026             -                  
Vooruitontvangen gelden inzake GL/TL [G2] 127.712             -                  
Te betalen transitievergoeding 6.400                  251.453         

Overige personele schulden 3.805.553      3.024.270       
Accountantskosten 25.410               24.359            

Overige schulden 25.410            24.359             
Vooruitontvangen (school)bijdragen/excursies 483.701             817.352         
Vooruitontvangen Gemeentelijke bijdragen 16.688               -                  
Vooruitontvangen Gemeentelijke subsidie 383.676             -                  
Te betalen bedragen (divers) 46.143               64.049            
Te betalen bankkosten 1.416                  8.888              
Te betalen uitzendkrachten/inhuur/deskundigen 26.129               26.208            
Te betalen energielasten 64.733               59.946            
Overige subs. OCW geoormerkt [G1] 875.776             654.737         
Overige subs. OCW niet geoorm. 63.000               223.851         
Schuld mbt inzet extra middelen 2020/2021 681.347             1.085.402      
Overige  123.909             54.177            

Overlopende passiva 2.766.518      2.994.610       
11.186.057    11.646.906     

De overige subsidie OCW geoormerkt heeft betrekking op de bekostiging VSV, lerarenbeurs en de gelden voor 
techniek en wordt in bijlage G verder gespecificeerd.

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

31-12-2020 31-12-2019
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B6 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De grond van het pand aan de Oranjelaan zal, zodra het pand niet meer als onderwijslocatie gebruikt 
wordt, verplicht geleverd moeten worden aan de gemeente.

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 2020 een waarde van € 3.806.278,=.
Dit is gebaseerd op de personele lumpsum 2020 van € 50.750.376,= x 7,5%.

Afvalinzameling
Renewi Nederland
Looptijd: 12 maanden Mondeling 1 jaar verlengd
Ingangsdatum: 1-2-2017
Jaarlijkse verplichting: € 69.344

ARBO/bedrijfsarts
Encare Arbozorg B.V.
Looptijd: 36 maanden Schriftelijk verlengd tot 01-08-2021
Ingangsdatum: 1-8-2017
Jaarlijkse verplichting: € 77.041

Copiers
Konica Minolta
Looptijd: 60 maanden
Ingangsdatum: 1--11-2018
Jaarlijkse verplichting: € 57.272

Groenvoorziening
Donkergroen
Looptijd: 35 maanden
Ingangsdatum: 1-2-2016 Schriftelijk verlengd tot 01-04-2021
Jaarlijkse verplichting: € 85.100

Huurverplichtingen
Grescollege huurt jaarlijks de sporthal van Stichting Beheer Binnensportaccomodaties Beesel.
Looptijd: schooljaar t/m dec. 2020
Jaarlijkse verplichting: variabel, afhankelijk van het aantal gebruiksuren.

ICT
It Workz B.V.
Looptijd: 60 maanden Per 01-01-2019 5 jaar verlengd
Ingangsdatum: 1-1-2014
Jaarlijkse verplichting: € 325.008 gebruikers
Jaarlijkse verplichting: € 125.496 glasvezel
Jaarlijkse verplichting: € 45.720 VoIP

Schoonmaak
Visschedijk Schoonmaak Z/W B.V.
Looptijd: 1 jaar Schriftelijk verlengd tot 01-08-2021
Ingangsdatum: 1-3-2018
Jaarlijkse verplichting: € 1.000.600
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B7 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2020

Rijksbijdragen OCW
2020 2019

Rijksbijdragen OCW 56.341.627   58.621.618   
Overige subsidies OCW 8.395.179      8.280.648      
Ontvangen doorbetaling Rijksbijdrage SWV 1.006.090      1.019.481      

65.742.896   67.921.747   

De daling van de Rijksbijdragen in 2020 is een (logisch) gevolg van de leerlingdaling t.o.v. 2019.
De lichte stijging van de overige subsidies heeft voornamelijk te maken met de volgende mutaties:
* corona-subsidie DUO € 313 k
* vrijroosteren leraren -/- € 85 k (einddatum project in 2019)
* lerarenbeurs -/- € 40 k
* gratis lesmaterialen/leermiddelen -/- € 74 k (als gevolg van lager leelingaantal)
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
2020 2019

Gemeentelijke bijdragen 42.189           123.445         

Vanaf 2020 ontvangt SOML geen doorcentralisatiegelden meer.

Overige baten
2020 2019

Schoolbijdragen 735.017         956.823         
Verhuur onroerende zaken 143.063         178.754         
Detachering personeel 779.803         708.278         
Vordering op UWV inzake betaalde transitievergoedingen -                  355.155         
Kantineopbrengsten 22.858           85.408           
Opbrengst inzet STO 263.200         -                  
Subsidies RAL/RAP/HEYY/Provincie 126.272         -                  
Overige opbrengsten personeel 686.497         536.381         
Overige opbrengsten personeel, convenantsgelden 164.844         -                  
Overige opbrengsten materieel 104.632         140.865         

3.026.186      2.961.664      

De schoolbijdragen zijn lager als gevolg van het lagere leerlingaantal en als gevolg van de korting
welke verleend is uit hoofde van het niet doorgaan van bepaalde activiteiten vanwege de Corona-pandemie.
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Personele lasten

Lonen en salarissen 43.442.280 44.091.027   
Sociale lasten 5.419.026        5.381.288      
Pensioenlasten 6.813.404        6.920.037      
Lonen en Salarissen 55.674.710   56.392.352   

Nascholen 460.445           529.661         
VAVO vergoeding 275.727           328.922         
Uitzendkrachten/detachering 377.676           613.629         
Extern deskundigen 1.053.268        766.464         
Eigen risico WW/WAO/WIA 146.807           336.536         
Ontslagvergoedingen 155.256           -                  
Transitievergoeding 189.384           355.155         
Premie IPAP 125.823           120.779         
Kosten Arbo 214.387           228.626         
Uitgaven mbt aanvullende bekostiging -                    1.085.402      
Overige personeelskosten 355.399           376.549         
Dotatie/onttrekking voorzieningen 617.083-           2.790.983      
Overige personeelslasten 2.737.089      7.532.706      
Uitkeringen 366.139-         237.526-         

58.045.660   63.687.532   

Lonen en salarissen naar kostendrager
2020 2019

Directie 5.279.776      5.164.062      
OP 40.807.441   41.948.123   
OOP 9.587.493      9.280.167      

55.674.710   56.392.352   

De lonen en salarissen zijn tov 2019 gedaald met € 715 k.  Dit is voornamelijk het gevolg van een daling 
van de FTE's (-25). Tegenover deze daling staat een stijging van de salarissen conform de CAO van 2,9%.

Bij de overige personele lasten zien we de volgende (grote) afwijkingen:
* aan extern deskundigen (€ + 287 k), uitgaven inzake eigen risico WW/WAO (+€ 98k) is meer uitgegeven.
* het saldo van de ontslagvergoedingen/transitievergoedingen is nagenoeg gelijk tov 2019.
* er is minder (€122 k) uitgegeven aan scholing en Vavo-vergoeding, ook hier speelt de Corona-pandemie een rol.
* ook zijn er royaal minder uitzendkrachten/gedetacheerden ingehuurd (€ 236 k).
* het verschil tussen dotatie/onttrekking voorzieningen tussen beide jaren is circa 4 miljoen euro.
   In 2019 is namelijk de Plusvoorziening gevormd en in 2020 is hieraan flink onttrokken.

Gedurende het jaar 2020 waren gemiddeld 716,5 werknemers in dienst op basis van een volledig 
dienstverband (2019: 742). Hiervan zijn er 0 werkzaam in het buitenland (2019: 0).

De gehanteerde pensioengrondslagen zijn terug te vinden op  www.abp.nl/pensioen-bij-abp/
pensioenopbouw.
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Naam
Functie

2020 2019 2020 2019
Duur dienstverband 1-1 / 31-12 1-1 / 31-12 1-1 / 31-12 1-1 / 31-12
Belastbaar loon 132.362         127.071           136.201         125.361         
Loon in natura (auto) 3.880              4.827                -                  6.624              
Pensioenen 20.758           20.102              20.799           20.015           
Voorziening t.b.v. beloning 
betaalbaar op termijn -                  -                    -                  -                  
Uitkering i.v.m. beëindiging
van het dienstverband -                  -                    -                  -                  
Totaal 157.000         152.000           157.000         152.000         

Zie ook onderdeel B9 WNT

Bezoldiging Raad van Toezicht
Naam Functie Periode Bezoldiging Bezoldiging

2020 2019
Mevr. M.L.I. van Kleef-Hendrikx Secretaris 1-1 / 31-12 11.290           10.940           
Dhr. F.M. Jeurissen Lid 1-1 / 31-12 11.290           10.940           
Dhr. L.J. Urlings Lid 1-1 / 31-12 11.290           10.940           
Mevr. I van der Aa-de Wilde Lid 1-1 / 31-12 10.990           10.940           
Dhr. F.L.J. van Vloten Voorzitter 1-1 / 31-12 16.250           16.260           

Afschrijvingen
2020 2019

Gebouwen 1.099.409 1.273.565
Machines en installaties 302.039 283.766
Inventaris en apparatuur 318.845 277.673
ICT 1.052.318 1.169.721
Boeken boekenfonds 520.406 682.437

3.293.017      3.687.162      

De afschrijflasten van de gebouwen zijn aanzienlijk gedaald, mede als gevolg van de impairment van
gebouwen van Ursula. Ook de afschrijflasten van het boekenfonds zijn behoorlijk afgenomen, dit als
gevolg van het feit dat het ROER College Schöndeln geen gebruik meer maakt van een intern boekenfonds.

Huisvestingslasten
2020 2019

Huur 172.405         306.977         
Klein onderhoud en exploitatie 600.868         591.525         
Energie en water 844.353         856.907         
Schoonmaakkosten 1.291.446      1.173.688      
Heffingen 53.727           10.952           
Overige huisvestingslasten 51.676           68.801           

3.014.475      3.008.850      

Vanaf 1 augustus 2020 maakt NT2 geen gebruik meer van het pand van Gilde Opleidingen, mede hierdoor
zijn de huurlasten flink gedaald.
Doordat eigen personeel uit dienst is gegaan is er meer begruik gemaakt van het externe schoonmaakbedrijf. 
Daarnaast is er frequenter schoongemaakt als gevolg van de Corona-pandemie.

Dhr. M.J.H.M. Kikken Dhr. P.M. Slegers
Voorzitter/Lid CvB Lid CvB
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Overige instellingslasten
2020 2019

Kantoorkosten 768.577         840.002         
ICT en verbindingskosten 1.295.916      1.272.169      
Boekenfonds en lesmateriaal 1.408.210      1.445.766      
Activiteiten, excursies en internationalisering 815.830         1.078.565      
Kantinekosten 63.658           98.387           
Kosten samenwerkingsverbanden 20.000           24.273           
Overige instellingslasten 78.272           86.755           

4.450.463      4.845.917      

Als gevolg van de Corona-pandemie zijn vele activiteiten en excursies komen te vervallen, vandaar deze
aanzienlijke daling van deze kosten, ondanks de extra kosten mbt de annuleringen.
Onder de overige instellingslasten is voor een bedrag van € 14.938 aan leaseverplichtingen opgenomen.

Accountantskosten
De accountantskosten bedroegen:

2020 2019

Controle werkzaamheden jaarrekening 70.968           49.933           
Andere controlewerkzaamheden 7.018              -                  
Fiscale advisering 7.564              -                  
Andere niet-controlediensten -                  -                  

85.550           49.933           

Het honorarium voor de controle van de jaarrekening 2020 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 overige accountantskosten die hier gemeld staan zijn afkomstig van PWC.

Bijzondere baten

Bijzondere baten
Verkoopopbrengst conciergewoning Broekhin 222.500           -                  
Verkoopopbrengst grond Geuljanslaan 651.513           -                  

874.013         -                  

In 2020 is de conciergewoning van BC Broekhin, welke onbewoond was, verkocht aan derden.
In 2020 is de verkoop van het voormalige Pabo-gebouw afgerond en heeft SOML de toegezegde opbrengst 
ontvangen.

Bijzondere lasten

Bijzondere lasten
Boekverlies materiële vaste activa 314.223           1.988              
Impairment gebouwen Ursula -                    2.223.696      

314.223         2.225.684      

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. 

2020 2019

2020 2019
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Financieel resultaat

Financiële baten en lasten
Financiële baten 4.497                2.646              
Financiële lasten 28.186              32.073           

23.689-           29.427-           
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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 € 183.000.

Het bezoldigingsmaximum (klasse D) in 2020 voor SOML is € 157.000. 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 2020 € 157.000.
Bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, klasse D
Driejaarsgemiddelde van de totale baten per kalenderjaar: € 70.933.188
Driejaarsgemiddelde van het aantal leerlingen, deelnemers of studenten: 8032
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 2020
Duur dienstverband in 2020 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 2020 157.000 157.000

Toepasselijk WNT-maximum bezoldiging
Bezoldiging
Beloning 132.362€                       136.201€                       
Loon in natura 3.880€                            -€                                
Belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn 20.758€                         20.799€                         
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging 157.000€                       157.000€                       

Bedrag van overschrijding en reden nvt nvt
Toelichting vordering wegens onverschuldigde betaling nvt nvt

Gegevens 2019
Duur dienstverband in 2019 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1,00 1,00
(Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja
Bezoldigingsmaximum 2019 152.000 152.000

Bezoldiging
Beloning 127.071€                       125.361€                       
Loon in natura 4.827€                            6.624€                            
Belastbare onkostenvergoeding -€                                -€                                
Beloningen betaalbaar op termijn 20.102€                         20.015€                         
Totaal bezoldiging 2019 152.000€                       152.000€                       
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die 
in 2020 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2020 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 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

Toepasselijk WNT-maximum 

bezoldiging 23.550€                         15.700€                         15.700€                         15.700€                         15.700€                         
Bezoldiging
Beloning 16.250€                         11.290€                         11.290€                         10.990€                         11.290€                         
Belastbare onkostenvergoeding -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                
Beloningen betaalbaar op termijn -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                
-/- Onverschuldigd betaald bedrag -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                
Totaal bezoldiging 16.250€                         11.290€                         11.290€                         10.990€                         11.290€                         

Gegevens 2019
Duur dienstverband in 2019 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging
Beloning 16.260€                         10.940€                         10.940€                         10.940€                         10.940€                         
Belastbare onkostenvergoeding -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                
Beloningen betaalbaar op termijn -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                
Totaal bezoldiging 16.260€                         10.940€                         10.940€                         10.940€                         10.940€                         
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E Verbonden partijen

Naam Juridische 

vorm 2020

Statutaire 

zetel

Code 

activiteiten

Eigen 

vermogen  31-

12-2020

Resultaat 

2020

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 1-1-2020 t/m verslagjaar tlv exploitatie besteden en afgerond geheel afgerond

Lerarenbeurs 2019 03XF 1007542-1 20-9-2019 16.458            16.458            6.858 9.601 16.458 16.458            - X
Lerarenbeurs 2019 03XF 1019986-1 19-12-2019 3.472 3.472 1.447 2.025 3.472 3.472 - X
Lerarenbeurs 2019 14PS 1007710-1 20-9-2019 37.717            37.717            15.715            22.001 37.717 37.717            - X
Lerarenbeurs 2019 16PE 1007737-1 20-9-2019 22.973            22.973            9.572 13.401 22.973 22.973            - X
Lerarenbeurs 2019 17GT 1007752-1 20-9-2019 32.488            32.488            13.537            18.951 32.488 32.488            - X
Lerarenbeurs 2019 17GT 1012363-1 20-11-2019 9.944 9.944 4.143 5.800 9.944 9.944 - X
Lerarenbeurs 2019 17GT 1019982-1 19-12-2019 5.486 5.486 2.286 3.200 5.486 5.486 - X
Lerarenbeurs 2020 03XF 1091473-1 22-9-2020 10.286            10.286 4.286 6.000 X
Lerarenbeurs 2020 14PS 1091612-1 22-9-2020 31.888            31.888 13.287            18.601            X
Lerarenbeurs 2020 16PE 1091649-1 22-9-2020 32.231            32.231 13.429            18.801            X
Lerarenbeurs 2020 17GT 1091558-1 22-9-2020 10.286            10.286 4.286 6.000 X
Aanvullende bekostiging technisch VMBO 2019 03XF 963886-2 20-11-2019 41.616            41.616            - 41.616 41.616 41.616            - X
Aanvullende bekostiging technisch VMBO 2019 14PS 963774-2 20-11-2019 170.082          170.082          - 170.082 170.082             170.082          - X
Aanvullende bekostiging technisch VMBO 2019 16PE 964398-2 20-11-2019 62.738            62.738            - 62.738 62.738 62.738            - X
Aanvullende bekostiging technisch VMBO 2019 17GT 964052-2 20-11-2019 242.321          242.321          - 242.321 242.321             242.321          - X
Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's41203 IOP-41203-VO 10-7-2020 644.400          644.400             345.275          299.125          X
Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's41203 IOP2-41203-VO 16-10-2020 409.500          409.500             -                   409.500 X
Subsidieregeling inc.middelen leerlingendaling VO 2020 R'mnd41203 LVO20006 10-2-2020 50.000            50.000 15.125            34.875 X
Subsidieregeling inc.middelen leerlingendaling VO 2020 Beesel41203 LVO20007 10-2-2020 50.000            50.000 -                   50.000 X
Subsidieregeling inc.middelen leerlingendaling VO 2020 Leudal41203 LVO20018 10-2-2020 50.000            50.000 17.127            32.873 X
Regionale aanpak lerarentekort (RAL) 41203 RAL19058 30-8-2019 157.600          157.600          - 157.600 157.600             110.573          47.027 X

Regionale aanpak personeelstekort (RAP) 41203 RAP20037 27-2-2020 490.593          245.296             74.297            170.999 X

2.582.079       802.894          53.557            749.337          2.336.782         1.242.979       1.093.802       

Toewijzing t/m 31-12-2019 t/m 31-12-2020
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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 X
Praktijkgericht programma voor GL en TL 16PE GLTL20201 159.095         63.638              - 63.638 X

319.281         - - - 127.712           - 127.712 

Recap geoormerkte subsidies 31-12-2020
Subsidies zonder verrekeningsclausule 1.093.802€     
Subsidies met verrekeningsclausule 127.712€    

Recap niet-geoormerkte subsidies 31-12-2020
Subsidies zonder verrekeningsclausule -€    

Ontvangen in 

verslagjaar

Ontvangen in 

verslagjaar

t/m 31-12-2019 t/m 31-12-2020
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Ondertekening College van Bestuur & Raad van Toezicht

College van Bestuur

De heer De heer

M.J.M.F. Kikken P.M. Slegers

Voorzitter College van Bestuur Lid College van Bestuur

Raad van Toezicht

De heer Mevrouw Mevrouw

F.L.J. van Vloten M.L.I. van Kleef I. van der Aa - de Wilde

Voorzitter Raad van Toezicht Secretaris Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

De heer De heer

F.M. Jeurissen L.J. Urlings

Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht
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Overige gegevens

C
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Flynth Audit B.V. is lid van BKR International. Bankrekeningnummer IBAN NL67 RABO 0106 6642 20 - BIC: RABONL2U.  
Handelsregister 09063021. www.flynth.nl. 
Dienstverlening vindt plaats onder algemene voorwaarden, op aanvraag verkrijgbaar en gedeponeerd bij de KvK in Arnhem. 

 
 
 

  Noorderpoort 11 
5900 AW  Venlo 
T +31 88 236 8222 
E Audit@Flynth.nl 
www.flynth.nl 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan de raad van toezicht van Stichting Onderwijs Midden-Limburg  

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Onderwijs Midden-Limburg te Roermond 
gecontroleerd.  

Naar ons oordeel: 

▪ geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Onderwijs Midden-Limburg op 
31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs; 

▪ zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties 
over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in 
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 
zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 ‘Referentiekader’ van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2020; 

2. de staat van baten en lasten over 2020; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 vallen. 
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Onderwijs Midden-Limburg zoals vereist in de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en 
andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij 
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. 

 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de 
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o 
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd 
of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij 
andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en 
volledig is. 

  

http://www.flynth.nl/
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit: 

▪ bestuursverslag; 

▪ overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

▪ met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

▪ alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en op 
grond van de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals 
opgenomen in paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol 
OCW 2020 is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere 
informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening. 

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de 
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de in de relevante wet- en regelgeving 
opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag’ van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020. 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het college van bestuur en de raad van toezicht voor de 
jaarrekening 
Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het college 
van bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de 
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming 
met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in 
paragraaf 2.3.1 ‘Referentiekader’ van het Onderwijsaccountantsprotocol 2020. 

In dit kader is het college van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing die het college van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van bestuur afwegen of de 
onderwijsinstelling in staat is haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van 
genoemd verslaggevingsstelsel moet het college van bestuur de jaarrekening opmaken op 
basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het college van bestuur het voornemen 
heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als 
beëindiging het enige realistische alternatief is. Het college van bestuur moet 
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening. 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling. 
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, 
dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af 
te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen 
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. 
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en 
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020, ethische voorschriften 
en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

▪ het identificeren en inschatten van de risico’s 

o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten 
of fraude; 

o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de 
balansmutaties, die van materieel belang zijn; 

▪ het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het 
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

▪ het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met 
als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. 
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de 
effectiviteit van de interne beheersing van de onderwijsinstelling; 

▪ het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de 
redelijkheid van schattingen door het college van bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan; 

▪ het vaststellen dat de door het college van bestuur gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen 
controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor 
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in 
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel 
belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op 
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd 
op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een 
instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

▪ het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

▪ het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en 
lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten 
rechtmatig tot stand zijn gekomen. 
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Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren 
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  

Venlo,                Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden: 

Flynth Audit B.V.  

 

 

R.L. van Oosterhout MSc RA EMITA CISA 



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 99.017 
Bestuursfonds - 
Subtotaal 99.017 

Bestemmingsreserves
Onderwijsontwikkeling Mundium 159.400-           
Egalisatiereserve 16.630- 
Bapo/seniorenverlofreserve 30.743- 
Onderwijsinnovatiereserve - 
Burgerschap 651.513           
Overige bestemmingsreserves - 
Subtotaal 444.740 

Exploitatieresultaat 543.757           

543.757€    
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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)

6.211 6.225

2020 2019

0,48
0,68

23,2%
16,3%
-6,3%

0,61
0,61

0,79%
23,90%

85%
5%
4%

13,3%

96%

454
415
613

7%

9.400
7.995

81.013
4.596

9.478
9.055

6
417

14,38
44,31

0,51
0,67
0,94
0,94

-9,83%
25,47%

28,1%

4.207

152,36

95.246

96%

82%

16,4%
4,9%
6,8%

10.219
8.414
483
394

5%
4%
6%

16
388

100.139

635

9.307
8.903

138,71
13,83
44,35

82.455
4.736
3.865
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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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D2  Staat van baten en lasten -- 03XF Mundiumcollege --

Baten
Rijksbijdragen OCW 19.989.998      21.076.907     19.315.278     
Ov. Overheidsbijdragen 14.346 2.500 6.000 
Overige Baten 1.384.031        1.554.859       1.150.950       

Totaal baten 21.388.375     22.634.266     20.472.228     

Lasten
Personele lasten 18.871.553      20.113.270     17.643.890     
Afschrijvingen 786.413           1.113.608       950.549           
Huisvestingslasten 1.119.440        1.106.552       967.583           
Ov. Instellingslasten 1.727.068        1.504.725       1.652.180       
Bijzondere baten 504- 5.314- - 
Bijzondere lasten 203.768           5.273 - 

Totaal lasten 22.707.738     23.838.114     21.214.202     

Saldo baten en lasten 1.319.363- 1.203.848-       741.975- 

Financiële baten en lasten
Financiële baten - - - 
Financiële lasten 3.730 4.068 - 

Totaal financiële baten en lasten 3.730- 4.068- - 

Resultaat uit gewone bedrijfs-
voering 1.323.093-       1.207.916-       741.975-           

Exploitatieresultaat 1.323.093-       1.207.916-       741.975-           

2020 2019 Begroting 2020
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Toelichting op onderscheidende posten enkelvoudige staat van baten en lasten

2020 2019

Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen OCW 16.217.656     16.956.173     
Overige subsidies OCW 3.772.342       4.120.734       

19.989.998     21.076.907     

Overige overheidsbijdragen
Gemeentelijke bijdragen 14.346             2.500               
Overige overheidsbijdragen -                   

14.346             2.500               

Overige baten
Schoolbijdragen 153.758           211.619           
Verhuur onroerende zaken 104.922           131.196           
Detachering personeel 284.402           206.097           
Inkomsten vanuit het Samenwerkingsverband 31.02 251.003           227.671           
Overige opbrengsten personeel 521.992           640.858           
Overige opbrengsten materieel 47.909             54.330             
Overige 20.045             83.088             

1.384.031       1.554.859       

Personele lasten

Lonen en salarissen 16.989.459     17.532.117     
Lonen en Salarissen 16.989.459     17.532.117     

Overige 1.013.609       1.217.073       
Dotatie voorziening 26.144             389.347           
Jaareffect stelselwijziging -                   -                   
Overige personeelslasten 1.039.753       1.606.420       
Uitkeringen 190.214-           66.305-             
Verdeling 1.032.555       1.041.038       

18.871.553     20.113.270     

2020 2019

Afschrijvingen
Gebouwen 228.748           353.323           
Machines en installaties 82.347             128.787           
Inventaris en apparatuur 74.062             68.118             
ICT 298.437           362.659           
Boeken boekenfonds 102.819           200.721           

786.413           1.113.608       

Huisvestingslasten
Huur 104.641           200.636           
Klein onderhoud en exploitatie 200.184           224.784           
Energie en water 311.572           297.240           
Schoonmaakkosten 470.157           391.798           
Heffingen 14.164             25.726-             
Overige huisvestingslasten 18.722             17.820             

1.119.440       1.106.552       

2020 2019

20192020
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Overige instellingslasten
Kantoorkosten 211.622           182.492           
ICT en verbindingskosten 436.501           413.577           
Boekenfonds en lesmateriaal 548.519           396.537           
Activiteiten/excursies/internat. 186.477           288.928           
Kantine kosten 37.908             62.222             
Samenwerkingsverband 7.500               7.500               
Verdeling overhead materieel 272.169           138.265           
Overige 26.372             15.204             

1.727.068       1.504.725       

Bijzondere baten

Bijzondere baten
Bijzondere baten 504                  5.314               

504                  5.314               

Bijzondere lasten

Bijzondere lasten
Bijzondere lasten 203.768          5.273               

203.768           5.273               

Financieel resultaat

Financiële baten
Rente baten -                   -                   
Overige financiële baten -                   -                   

-                   -                   

Financiële lasten
Rente lasten 1.038               650                  
Overige financiële lasten 2.692               3.418               

3.730               4.068               
3.730-               4.068-               

2020 2019

2020 2019

2020 2019
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D3 Staat van baten en lasten -- 14PS BC Broekhin --

Baten
Rijksbijdragen OCW 17.367.980     16.437.135     16.531.333     
Ov. Overheidsbijdragen 20.135             113.445          16.000             
Overige Baten 889.880          1.052.955       781.468          

Totaal baten 18.277.995     17.603.535     17.328.801     

Lasten
Personele lasten 15.631.706     16.381.497     14.762.490     
Afschrijvingen 767.081          726.580          732.801          
Huisvestingslasten 658.686          716.496          543.250          
Ov. Instellingslasten 1.286.332       1.411.536       1.286.452       
Bijz.lasten 4.531               -                   -                   

Totaal lasten 18.348.336     19.236.109     17.324.994     

Saldo baten en lasten 70.341-            1.632.574-      3.807              

Financiële baten en lasten
Financiële baten -                   -                   -                   
Financiële lasten 3.086               3.343               -                   

Totaal financiële baten en lasten 3.086-              3.343-              -                  

Resultaat uit gewone bedrijfs-
voering 73.427-             1.635.917-       3.807               

Exploitatieresultaat 73.427-             1.635.917-       3.807               

2020 2019 Begroting 2020
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Toelichting op onderscheidende posten enkelvoudige staat van baten en lasten

2020 2019

Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen OCW 15.491.305     14.780.035     
Overige subsidies OCW 1.876.675       1.657.100       

17.367.980     16.437.135     

Overige overheidsbijdragen
Gemeentelijke bijdragen 20.135             113.445          
Overige overheidsbijdragen -                   -                   

20.135             113.445          

Overige baten
Schoolbijdragen 279.544          357.333          
Verhuur onroerende zaken 29.424             34.686             
Detachering personeel 27.227             117.831          
Inkomsten vanuit het Samenwerkingsverband 31.02 160.041          160.043          
Overige opbrengsten personeel 342.073          352.275          
Overige opbrengsten materieel 50.284             14.304             
Overige 1.287               16.483             

889.880          1.052.955       

Personele lasten

Lonen en salarissen 14.286.577     13.786.308     
Lonen en Salarissen 14.286.577     13.786.308     

Overige 734.755          660.628          
Dotatie voorziening 303.597-          1.095.872       
Jaareffect stelselwijziging -                   -                   
Overige personeelslasten 431.158          1.756.500       
Uitkeringen 56.055-             31.141-             
Verdeling 970.026          869.830          

15.631.706     16.381.497     

2020 2019

Afschrijvingen
Gebouwen 253.693          238.808          
Machines en installaties 47.417             37.829             
Inventaris en apparatuur 83.376             52.592             
ICT 166.734          184.403          
Boeken boekenfonds 215.861          212.948          

767.081          726.580          

Huisvestingslasten
Huur 67.533             105.407          
Klein onderhoud en exploitatie 159.518          123.594          
Energie en water 164.014          215.492          
Schoonmaakkosten 232.762          222.314          
Heffingen 19.734             19.954             
Overige huisvestingslasten 15.125             29.735             

658.686          716.496          

20192020
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2020 2019

Overige instellingslasten
Kantoorkosten 140.173          146.751          
ICT en verbindingskosten 292.348          307.684          
Boekenfonds en lesmateriaal 291.173          415.777          
Activiteiten/excursies/internat. 265.552          375.589          
Kantine kosten 19.024             25.372             
Samenwerkingsverband 5.000               5.000               
Verdeling overhead materieel 255.690          113.261          
Overige 17.372             22.102             

1.286.332       1.411.536       

Bijzondere lasten

Bijzondere lasten
Bijzondere lasten 4.531               -                   

4.531               -                   

Financieel resultaat

Financiële baten
Rente baten -                   -                   
Overige financiële baten -                   -                   

-                   -                   

Financiële lasten
Rente lasten 1.269               457                  
Overige financiële lasten 1.817               2.886               

3.086               3.343               
3.086-               3.343-               

2020 2019

2020 2019
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D4 Staat van baten en lasten -- 16PE Connectcollege --

Baten
Rijksbijdragen OCW 11.514.837     11.198.125     11.106.741     
Ov. Overheidsbijdragen 3.708               3.500               3.000                
Overige Baten 887.174          758.115          739.522          

Totaal baten 12.405.719     11.959.740     11.849.263     

Lasten
Personele lasten 10.346.448     10.883.699     10.254.031     
Afschrijvingen 561.945          591.707          564.111          
Huisvestingslasten 439.314          406.603          354.000          
Ov. Instellingslasten 726.505          627.477          783.680          
Bijzondere baten 4.125-               -                   -                   
Bijzondere lasten 8.086               2.028               -                   

Totaal lasten 12.078.173     12.511.514     11.955.822     

Saldo baten en lasten 327.546          551.774-          106.559-          

Financiële baten en lasten
Financiële baten -                   -                   -                   
Financiële lasten 1.520               2.134               -                   

Totaal financiële baten en lasten 1.520-              2.134-              -                  

Resultaat uit gewone bedrijfs-
voering 326.026          553.908-          106.559-          

Exploitatieresultaat 326.026          553.908-          106.559-          

2020 2019 Begroting 2020
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2020 2019

Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen OCW 10.434.549     10.140.333     
Overige subsidies OCW 1.080.288       1.057.792       

11.514.837     11.198.125     

Overige overheidsbijdragen
Gemeentelijke bijdragen 3.708               3.500               
Overige overheidsbijdragen -                   -                   

3.708               3.500               

Overige baten
Schoolbijdragen 123.914          130.709          
Verhuur onroerende zaken 2.061               8.902               
Detachering personeel 179.700          176.176          
Inkomsten vanuit het Samenwerkingsverband 31.02 105.078          105.079          
Overige opbrengsten personeel 394.281          214.457          
Overige opbrengsten materieel 80.955             107.847          
Overige 1.185               14.945             

887.174          758.115          

Personele lasten

Lonen en salarissen 9.775.554       9.302.079       
Lonen en Salarissen 9.775.554       9.302.079       

Overige 186.516          246.240          
Dotatie voorziening 174.466-          777.949          
Jaareffect stelselwijziging -                   -                   
Overige personeelslasten 12.050             1.024.189       
Uitkeringen 70.166-             17.924-             
Verdeling 629.010          575.355          

10.346.448     10.883.699     

2020 2019

Afschrijvingen
Gebouwen 151.563          192.373          
Machines en installaties 68.726             58.560             
Inventaris en apparatuur 52.651             53.496             
ICT 187.168          167.693          
Boeken boekenfonds 101.837          119.585          

561.945          591.707          

Huisvestingslasten
Huur -                   724                  
Klein onderhoud en exploitatie 84.891             93.705             
Energie en water 137.054          119.304          
Schoonmaakkosten 200.538          180.347          
Heffingen 6.389               5.092               
Overige huisvestingslasten 10.442             7.431               

439.314          406.603          

20192020
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2020 2019

Overige instellingslasten
Kantoorkosten 54.913             68.989             
ICT en verbindingskosten 183.777          195.128          
Boekenfonds en lesmateriaal 211.876          177.284          
Activiteiten/excursies/internat. 94.691             96.927             
Kantine kosten 3.777               1.828               
Samenwerkingsverband 2.500               2.500               
Verdeling overhead materieel 165.804          76.670             
Overige 9.167               8.151               

726.505          627.477          

Bijzondere baten

Bijzondere baten
Bijzondere baten 4.125               -                   1.336.036       1.336.036       

4.125               -                   
Bijzondere lasten

Bijzondere lasten
Bijzondere lasten 8.086               2.028               

8.086               2.028               
Financieel resultaat

Financiële baten
Rente baten -                   -                   
Overige financiële baten -                   -                   

-                   -                   

Financiële lasten
Rente lasten 695                  274                  
Overige financiële lasten 825                  1.860               

1.520               2.134               
1.520-               2.134-               

2020 2019

2020 2019

2020 2019
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D5 Staat van baten en lasten -- 17GT Sg. St. Ursula --

Baten
Rijksbijdragen OCW 14.955.052   15.480.857   14.487.596   
Ov. Overheidsbijdragen 4.000             4.000             4.000             
Overige Baten 871.666         805.356         751.692         

Totaal baten 15.830.718   16.290.213   15.243.288   

Lasten
Personele lasten 12.894.111   14.231.793   12.415.385   
Afschrijvingen 841.944         960.303         879.163         
Huisvestingslasten 746.958         744.126         626.780         
Ov. Instellingslasten 1.198.391      1.252.316      1.220.695      
Bijzondere lasten 3.925             -                 -                 

Totaal lasten 15.685.329   17.188.538   15.142.023   

Saldo baten en lasten 145.389        898.325-        101.265        

Financiële baten en lasten
Financiële baten -                 -                 -                 
Financiële lasten 3.397             4.077             -                 

Totaal financiële baten en lasten 3.397-            4.077-            -                 

Resultaat uit gewone bedrijfs-
voering 141.992         902.402-         101.265         

Exploitatieresultaat 141.992         902.402-         101.265         

2020 2019 Begroting 2020
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Toelichting op onderscheidende posten enkelvoudige staat van baten en lasten 
SG St Ursula

2020 2019

Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen OCW 13.632.761   14.090.869   

Overige subsidies OCW 1.322.291      1.389.988      
14.955.052   15.480.857   

Overige overheidsbijdragen

Gemeentelijke bijdragen 4.000             4.000             

Overige overheidsbijdragen -                 -                 
4.000             4.000             

Overige baten

Schoolbijdragen 177.801         257.163         

Verhuur onroerende zaken 5.379             3.970             

Detachering personeel 29.255           50.721           

Inkomsten vanuit het Samenwerkingsverband 31.02 140.376         140.375         

Overige opbrengsten personeel 514.841         329.134         

Overige opbrengsten materieel 1.325             3.894             

Overige 2.689             20.099           
871.666         805.356         

Personele lasten

Lonen en salarissen 12.101.186   12.319.785   

Lonen en Salarissen 12.101.186   12.319.785   

Overige 254.542         316.247         

Dotatie voorziening 239.850-         913.476         

Jaareffect stelselwijziging -                 -                 

Overige personeelslasten 14.692           1.229.723      

Uitkeringen 49.704-           121.274-         

Verdeling 827.937         803.559         
12.894.111   14.231.793   

2020 2019

Afschrijvingen

Gebouwen 404.875         404.872         

Machines en installaties 38.837           41.027           

Inventaris en apparatuur 95.824           92.361           

ICT 202.520         272.859         

Boeken boekenfonds 99.888           149.184         
841.944         960.303         

Huisvestingslasten

Huur 230                 210                 

Klein onderhoud en exploitatie 145.851         134.023         

Energie en water 208.216         215.251         

Schoonmaakkosten 377.226         372.151         

Heffingen 9.078             9.666             

Overige huisvestingslasten 6.357             12.825           
746.958         744.126         

20192020
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2020 2019

Overige instellingslasten

Kantoorkosten 96.528           120.376         

ICT en verbindingskosten 272.967         262.355         

Boekenfonds en lesmateriaal 355.224         453.796         

Activiteiten/excursies/internat. 241.797         286.713         

Kantine kosten 933                 5.163             

Samenwerkingsverband 5.000             9.272             

Verdeling overhead materieel 218.241         106.542         

Overige 7.701             8.099             
1.198.391      1.252.316      

Bijzondere lasten

Bijzondere lasten
Bijzondere lasten 3.925             -                 1.336.036      1.336.036      

3.925             -                 

Financieel resultaat

Financiële baten

Rente baten -                 -                 

Overige financiële baten -                 -                 

-                 -                 

Financiële lasten

Rente lasten 1.579             471                 

Overige financiële lasten 1.818             3.606             

3.397             4.077             
3.397-             4.077-             

2020 2019

2020 2019
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D6 Staat van baten en lasten -- CvB & Stafdienst --

Baten
Rijksbijdragen OCW 908.755         2.709.242      1.259.857      
Ov. Overheidsbijdragen -                  -                  -                  
Overige Baten 474.122         574.228         659.628         

Totaal baten 1.382.877       3.283.470    1.919.485      

Lasten
Personele lasten 949.282         3.345.046      1.190.728      
Afschrijvingen 335.634         294.965         461.118         
Huisvestingslasten 50.076           35.072           52.550           
Ov. Instellingslasten 487.834-         46.264           596.669-         
Bijzondere baten 869.768-         -                  -                  
Bijzondere lasten 94.298           -                  -                  

Totaal lasten 71.688            3.721.347    1.107.728      

Saldo baten en lasten 1.311.189      437.877-       811.757        

Financiële baten en lasten
Financiële baten 4.497              2.647              -                  
Financiële lasten 16.454           18.451           14.000           

Totaal financiële baten en lasten 11.957-            15.804-         14.000-          

Resultaat uit gewone bedrijfs-
voering 1.299.232       453.681-        797.757         

Exploitatieresultaat 1.299.232       453.681-        797.757         

2020 2019 Begroting 2020
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2020 2019

Rijksbijdragen OCW

Rijksbijdragen OCW 565.356        2.654.208      

Overige subsidies OCW 343.399        55.034           
908.755        2.709.242      

Overige overheidsbijdragen

Gemeentelijke bijdragen -                -                  

Overige overheidsbijdragen -                -                  
-                -                  

Overige baten

Schoolbijdragen -                -                  

Verhuur onroerende zaken 1.276            -                  

Detachering personeel 259.220        157.454         

Inkomsten vanuit het Samenwerkingsverband 31.02 -                -                  

Inkomsten m.b.t. VSV -                -                  

Overige opbrengsten personeel 291.815        391.734         

Overige opbrengsten materieel 78.189-          40.174-           

Overige -                65.214           
474.122        574.228         

Personele lasten

Lonen en salarissen 2.868.449      3.555.765      

Lonen en Salarissen 2.868.449    3.555.765      

Overige 1.444.036      2.962.201      

Dotatie voorziening 96.325           117.743         

Jaareffect stelselwijziging -                  -                  

Overige personeelslasten 1.540.361    3.079.944      

Uitkeringen -                882-                 

Verdeling 3.459.528-    3.289.781-      
949.282        3.345.046      

2020 2019

Afschrijvingen

Gebouwen 60.531          84.187           

Machines en installaties 64.711          17.565           

Inventaris en apparatuur 12.933          11.105           

ICT 197.459        182.108         
335.634        294.965         

Huisvestingslasten
Huur -                -                  
Klein onderhoud en exploitatie 10.424          15.418           
Energie en water 23.496          9.618              
Schoonmaakkosten 10.763          7.077              
Heffingen 4.363            1.967              
Overige huisvestingslasten 1.030            992                 

50.076          35.072           

20192020
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2020 2019

Overige instellingslasten
Kantoorkosten 265.342        317.793         
ICT en verbindingskosten 110.323        93.425           
Boekenfonds en lesmateriaal -                -                  
Activiteiten/excursies/internat. 27.313          30.409           
Kantine kosten 2.016            3.802              
Samenwerkingsverband -                -                  
Verdeling overhead materieel 911.904-        434.738-         
Overige 19.076          35.573           

487.834-        46.264           

Bijzondere baten

Bijzondere baten
Bijzondere baten 869.768         -                  1.336.036    1.336.036      

869.768        -                 

Bijzondere lasten

Bijzondere lasten
Bijzondere lasten 94.298           -                  1.336.036    1.336.036      

94.298          -                 

Financieel resultaat

Financiële baten
Rente baten 4.497              2.647              
Overige financiële baten -                  -                  

4.497            2.647             

Financiële lasten
Rente lasten 15.925           15.094           
Overige financiële lasten 529                 3.357              

16.454          18.451           
11.957-          15.804-           

2020 2019

2020 2019

2020 2019
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D7 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
Voorzitter stichting Beheer Tophandbal Zuid-Limburg
Voorzitter kringbestuur LWV Midden-Limburg
Voorzitter stichting Limburgse Handbaldagen
Voorzitter Besturenoverleg  Academische Opleidingsschool
Lid dagelijks bestuur LWV kring
Lid algemeen bestuur LWV kring
Lid Algemeen Bestuur Keyport
Lid stuurgroep VO-MBO
Lid stuurgroep VSV regio 38 Noord en Midden-Limburg
Lid stuurgroep De Onderwijswerkplaats
Lid bestuurdersnetwerk Beteor
Lid denktank innovatie in het onderwijs VO Raad
Lid Raad van Advies Voortgezet Onderwijs Onderwijskantoor
Deelnemer Platform Exellente Ondernemingen Plexon

Dhr. P.M. Slegers
Secretaris VVE 
Penningmeester Stichting Cultuurstation van Eindhoven
Voorzitter RvT SAAM scholen
Secretaris vereniging Out of Office network, Eindhoven
Lid Ledenadviesraad VO Raad
Klankbordgroep krimp & regionale samenwerking Voortgezet onderwijs
Lid strategische adviesraad Fontys Educatie
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D8 Organigram SOML
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