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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van O.R.S. Lek en Linge, het bevoegd gezag van O.R.S. Lek en 
Linge Culemborg en de Lingeborgh te Geldermalsen. 
 
In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid. Het strategisch 
beleid van O.R.S. Lek en Linge is vastgelegd in "Strategische ambities Lek en Linge" (zie 
bijlage 1), dat in 2019-2020 tot stand is gekomen met directe betrokkenheid van en 
dialoog met alle collega's. Dit strategische plan vormt het kader voor de jaarplannen voor 
en van de vestigingen, locaties en teams.  
 
In dit jaarverslag vindt u voor alle beleidsterreinen informatie over de voor 2021 
geformuleerde doelen, de op grond daarvan vastgestelde beleidsvoornemens, een 
weergave van wat van deze voornemens is gerealiseerd, een analyse van de afwijkingen 
tussen het voorgenomen beleid en de realisatie en de voor het komende jaar 
geformuleerde doelen en de acties die zullen worden uitgevoerd om deze doelen te 
realiseren.  
 
Ook in 2021 was speelde corona een dominante rol in onze samenleving. Het heeft grote 
invloed gehad op ons onderwijs en de ontwikkeling van onze schoolgemeenschap. Onze 
focus was het primaire proces, ook onder deze lastige omstandigheden, zoveel mogelijk 
door laten gaan. Daarin zijn we geslaagd. Dit heeft veel van de collega's gevraagd. Als 
gevolg hiervan en de onmogelijkheid om gedurende delen van het jaar elkaar fysiek te 
ontmoeten, is het minder dan vooraf voorgenomen gelukt om samen inhoud te geven 
aan de verdere ontwikkeling van onze schoolgemeenschap.  
Trots zijn we evenwel op wat we samen met onze leerlingen onder deze lastige hebben 
gerealiseerd. Onze leerlingen zijn in beeld, we hebben, al is het soms indicatief, zicht op 
leeropbrengsten en emotioneel welbevinden.  
 
Wij hebben ons ingespannen voor een maximaal informatief jaarverslag van een zo 
beperkt mogelijke omvang. Wij wensen u toe dat u dit verslag met genoegen leest.  
Voor de beknopte versie van de essenties van dit bestuursverslag zijn infographics 
gemaakt. Deze treft u aan in bijlage 2. (volgt) 
 
Heeft u vragen of opmerkingen laat het ons weten. Wij stellen uw reactie zeer op prijs en 
gaan graag met u in gesprek. Want goed onderwijs maken we samen.  
 
Carel Konings 
Directeur-bestuurder  
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Bestuursverslag 

1 Profiel O.R.S. Lek en Linge 

Bij openbare regionale schoolgemeenschap Lek en Linge kun je terecht voor alle niveaus van 
voortgezet onderwijs. Van basisberoepsgerichte leerweg tot en met tweetalig gymnasium.  
 
Goed onderwijs in een vertrouwde omgeving. Met genoeg uitdaging om het beste uit jezelf te 
halen. Dat is echt Lek en Linge.  
 
1.1 Missie, wat ons drijft 
Wij leiden onze leerlingen op tot zelfbewuste burgers, die hun kracht hebben leren 
kennen, hun verantwoordelijkheid nemen, deze samen met anderen inzetten voor 
zichzelf en ten dienste van elkaar en de samenleving. Met ons onderwijs dragen wij bij 
aan een inspirerend en betekenisvol leven.   
 
1.2 Visie op onderwijs  
Het onderwijs op Lek en Linge is gericht op het realiseren van relevante unieke 
leerervaringen. Het draagt bij aan (wereld)burgerschap, aan leren reflecteren over 
waarden en normen. We zoeken waar mogelijk verbinding met de buitenwereld voor het 
vormgeven van ons onderwijs. Iedere leerling is uniek, dus naast het examencurriculum 
bieden wij de leerling een breed aanbod aan extra curriculair onderwijs. Waar mogelijk 
wordt onderwijs in verbinding tussen vakken aangeboden en op basis van doorlopende 
leerlijnen. Zo wordt een inspirerende, uitdagende, bruisende leeromgeving geboden. 
Opdat onze leerlingen zichzelf, hun kracht en potentie leren kennen. Dat is echt Lek en 
Linge.  
 
Om dit te bereiken hebben we vier belangrijke kernwaarden of richtinggevers 
geformuleerd: 
 

1. Betrokkenheid 
Onderwijs maken wij samen, docenten en leerlingen, leerlingen met elkaar, docenten met 
elkaar. 
Samen nemen we verantwoordelijkheid voor onze optimale leeromgeving; we zien elkaar 
echt staan en zorgen voor elkaar, we zoeken verbinding en vertrouwen elkaar. We nemen 
initiatief en hebben een proactieve houding, we staan open voor elkaar, we denken 
positief en nemen elkaar serieus. 
 

2. Kansen 
Wij denken in kansen voor zowel leerlingen als collega's. Dit vertalen wij in kansrijk 
maatwerk en ruimte voor ontwikkeling. Wij gaan uit van de potentie van onze leerling en 
hanteren een op groei gericht en positief wensbeeld. Wij zijn innovatief en zoeken naar 
waar wij kunnen bijdragen aan het creëren van kansengelijkheid.  
 

3. Hoge verwachtingen (kwaliteit) 
Wij hebben hoge verwachtingen van onszelf, van leerlingen en van collega's. Wij vormen 
samen een schoolgemeenschap en voelen ons samen verantwoordelijk voor het geheel. 
Hierbij denken we niet alleen in termen van kerndoelen en eindtermen, maar begeleiden 
wij onze leerlingen in de volle breedte van hun ontwikkeling en leerproces.  
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Wij hebben hoge verwachtingen van elkaar en spreken elkaar daarop aan. Wij zijn gericht 
op wat beter kan, opdat ieder zich blijft ontwikkelen. 
 

4. Eigenaarschap 
Onze leerlingen leren reflecteren op zichzelf met als uiteindelijk resultaat dat de leerling 
zelf sturing kan geven aan het leerproces en zo blijvend regie voert over de eigen 
ontwikkeling. De docent draagt verantwoording voor het leerproces van de leerling. De 
docent is naast expert van zijn vak ook coach en erop gericht de leerling zicht te geven op 
het eigen leerproces.  
 
1.3 Openbare identiteit 
Lek en Linge biedt als openbare schoolgemeenschap voor alle leerlingen van alle 
gezindten en achtergrond voortgezet onderwijs op alle niveaus, van beroepsgerichte 
leerweg tot en met (tweetalig) gymnasium. Wij spannen ons in om met ons onderwijs 
kansengelijkheid in onze samenleving te bevorderen. Dit betekent dat daar waar 
noodzakelijk onderwijs op maat wordt geboden en wij via ons Lek en Linge 
solidariteitsfonds aan leerlingen uit in sociaal-economische zin kansarme gezinnen extra 
middelen ter beschikking stellen.  
 
1.4 Prioriteiten 2021 
De belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren blijven continuering van focus op de 
in 2020 ingezette doelen: 

• De uitdagingen waarvoor de coronacrisis ons plaatst het hoofd bieden en de focus 
houden op het bieden van goed eigentijds onderwijs aan al onze leerlingen en 
waar mogelijk in verbinding met onze (school)omgeving 

• Handhaven en versterken van een mensgerichte en opbrengstgerichte cultuur 
met bovengemiddelde opbrengsten op alle niveaus in de organisatie. 

• Lek en Linge: “the place to be” voor goede, ambitieuze collega’s 
• Eén school, twee vestigingen op basis van eenheid in verscheidenheid 
• Het versterken van de marktpositie in een krimpende markt 
• Vasthouden van een financieel gezonde positie (ook in een fase van consolidatie 

en krimp) 
• Krapte op de onderwijsarbeidsmarkt het hoofd bieden 

De belangrijkste doelen waarop bestuur en management schoolbreed sturen: 
• Naar een cultuur van leren en verbeteren door middel van het stimuleren van 

eigenaarschap, positief kwalificeren, samen en op basis van vertrouwen 
• Bovengemiddeld hoge leeropbrengsten in de hele school 
• Zichtbare ontwikkeling in waardenontwikkeling en democratisch burgerschap 
• Meer maatwerk in de les 
• Verminderen kansenongelijkheid in het onderwijs op Lek en Linge 
• Handhaven en uitbouwen van het sterke onderwijsaanbod 
• Eigenaarschap, hoge betrokkenheid en grote tevredenheid bij medewerkers 
• Handhaven en versterken van de marktpositie op basis van kwaliteit en profiel 
• Proactieve maatregelen om van krimp een kans te maken 
• Verbindend, krachtig leiderschap gericht op het realiseren van onze ambities. 
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2 Het onderwijs in 2021  

2.1 Inleiding, de rode draad 
In navolging van 2020 heeft corona ook in 2021 onze samenleving en ons onderwijs 
gedomineerd. Van onlineonderwijs, naar fysiek onderwijs naar online, hoge 
verzuimpercentages bij zowel leerlingen als collega's als gevolg van coronabesmettingen.  
Alles was erop gericht om het primaire onderwijsproces, waar mogelijk, doorgang te laten 
vinden. Dit heeft veel van de medewerkers van Lek en Linge gevraagd. Werken onder 
hoge druk, in onzekerheid over wat ons nog te wachten staat en dat allemaal online, 
vanuit huis zonder de dagelijkse fysieke ontmoeting met collega's in onze 
schoolgebouwen, heeft voor velen het werkplezier doen afnemen. Daar zal in 2022 
aandacht voor moeten zijn. 
Trots zijn we op wat we samen met onze leerlingen onder deze lastige omstandigheden 
hebben gerealiseerd. Twee jaren corona heeft de verschillen tussen onze leerlingen groter 
gemaakt. Echter, onze leerlingen zijn in beeld, we hebben, al is het soms indicatief, zicht 
op leeropbrengsten en emotioneel welbevinden. Dit resultaat is mede bereikt dankzij de 
inzet van middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). 
 
Vanaf maart 2021, toen duidelijk werd dat Lek en Linge voor de komende 1,5 jaren een 
extra incidentele financiering van ruim 2,5 miljoen tegemoet kon zien, is er, samen met 
leerlingen, ouders, medewerkers en de MR gewerkt aan NPO-plannen. Na een initiële 
bijeenkomst van het MT in maart 2021 zijn op beide vestigingen zelfstandige trajecten 
doorlopen. 
 
De ontwikkelde plannen zijn erop gericht de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor 
het onderwijs te herstellen, leerachterstanden weg te werken, leefachterstand in te lopen 
en bij te dragen aan de vergroting van het welbevinden van onze leerlingen en aan de 
verdere verbetering van het onderwijs. In Culemborg en op de Lingeborgh zijn separate 
NPO-plannen ontwikkeld waarmee beide MR-deelraden hebben ingestemd.  
 
In Culemborg zijn leerlingen, ouders en collega’s in een middag/avondbijeenkomst de 
dialoog aangegaan over wensen en ambities voor de inzet van de NPO-gelden en de 
verdere ontwikkeling van het onderwijs op Lek en Linge Culemborg. Vervolgens hebben 
alle teamleiders en locatiedirecteuren, ook in april, een dag met elkaar gesproken over 
dezelfde vraagstukken. 
Gedurende 2021 is in de gebruikelijke overleggen van de onderwijsteams gereflecteerd 
op de staat van ons onderwijs, de leeropbrengsten, hoe het onze leerlingen vergaat, wat 
speelt en waaraan behoefte is. Deze inzichten zijn via de locatiedirecteuren in het MT 
gedeeld. De inzichten verkregen uit alle hierboven genoemde overleggen en bronnen 
zijn benut bij de totstandkoming van de plannen.  
 
Voor al onze locaties zijn schoolscans gemaakt waarmee inzicht wordt gegeven in de 
leerontwikkeling van onze leerlingen dit schooljaar ten opzichte van voorgaande jaren en 
afgezet tegen het landelijk gemiddelde.  
 
Er is gekozen voor een verschillende maatregelen en interventies die deels 
vestigingsbreed en deels locatiegebonden worden toegepast. Bij de begeleiding van 
leerlingen wordt ingezet op kleinere klassen en een andere invulling van het mentoraat. 
Het (extra curriculaire) onderwijsaanbod wordt uitgebreid, met deels facultatieve 
activiteiten en deels (keuze)workshops met een verplicht karakter in de middagen.  
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Om hier ruimte voor te maken wordt in Culemborg vanaf het voorjaar 2022 het 60-
minutenrooster ingevoerd.   

Verder proberen we met aanpassingen in ons eigen pedagogisch en didactisch handelen 
eigenaarschap en betrokkenheid van leerlingen te vergroten. Ten slotte richten we ons 
op ‘samen werken, samen leren’ met meer tijd voor ontwikkeling van de kwaliteit van de 
lessen.  
 
Op de Lingeborgh is aantal keuzes al in een vroeg stadium bepaald met het oog op de 
planning voor 2021-2022. Dit zijn interventies die op de menukaart voorkomen en passen 
bij de aard en organisatie van het onderwijs op vestiging de Lingeborgh. Een aantal 
voorbeelden: lessen executieve vaardigheden toegevoegd aan de lessentabel, 
klassenverkleining, realisatie van meer dakpanplassen in schooljaar 21-22 en schoolbrede 
inzet van counselors. Andere gemaakte keuzes zijn opbrengsten van de rondgang bij 
leerlingen, ouders en het (lesgevend) personeel. Voorbeelden daarvan zijn 
leesbevordering, huiswerkondersteuning, workshops voor ouders en de aanpassing van 
het toetsbeleid. 
Er is gekozen om op meerdere momenten een scan te maken en op basis van de 
resultaten te ijken of de koers nog in overeenstemming is met de bedoeling. 
 
Waar mogelijk worden eigen medewerkers van Lek en Linge ingezet voor de uitvoering 
van de met NPO-middelen gefinancierde plannen. Dit uitgangspunt is geformuleerd 
vanuit de overtuiging dat hiermee wordt bijgedragen aan de effectieve en doelmatige 
inzet van deze gelden. 
 
Meer details over de totstandkoming en de inhoud van de plannen in bijlagen 3 en 4, NPO-
plan Lek en Linge Culemborg en NPO-plan vestiging de Lingeborgh. 
 
In het kader van de regeling bijzondere en aanvullende bekostiging uitvoering Nationaal 
Programma Onderwijs PO en VO worden de gelden inzake nieuwkomers in 2022 beschikt. 
De gelden zijn niet ontvangen in 2021. 
 
Vanuit de ambities om kwalitatief hoogwaardig voortgezet onderwijs voor de toekomst 
veilig te stellen in een omgeving waar sprake is van leerlingkrimp, hebben het Koningin 
Wilhelmina College (KWC) en Lek en Linge dit jaar een activiteitenplan ontwikkeld voor 
verdere samenwerking als vervolg op de samen geformuleerde regiovisie. Het Ministerie 
van Onderwijs heeft in het kader van de subsidie 'leerlingkrimp VO' € 238.000 ter 
beschikking gesteld. Het activiteitenplan is in 2021 gestart met het vormgeven van de 
verdergaande samenwerking van de vmbo-afdelingen van beide scholen, met als doel 
oriëntatie op de aangeboden beroepsprofielen voor alle leerlingen van beide scholen te 
realiseren. Zie ook bijlage 5, Activiteitenplan Culemborg). 
 
In het jaar 2021 heeft een projectgroep, samengesteld uit alle geledingen van onze school 
zich gebogen over de vraag hoe ICT kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van ons 
onderwijs.  De projectgroep heeft geadviseerd vanaf het volgende schooljaar (2022-2023) 
schoolbreed met devices te gaan werken. De MR-deelraden hebben ingestemd en in 2022 
zal de implementatie worden gerealiseerd. 
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In november 2021 is het vierjaarlijkse onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs 
gestart naar het bestuur van Lek en Linge en onze scholen. Het onderzoek heeft tot doel 
een antwoord te formuleren op de centrale vraag of het bestuur met zijn (be)sturing de 
kwaliteit waarborgt op de scholen, of sprake is van deugdelijk financieel beheer en of met 
de doelen en ambities wordt bijgedragen aan de kernfuncties van het onderwijs.  
In 2022 wordt het onderzoek vervolgd. 
 
 
2.2 Passend onderwijs 
 
2.2.1 Culemborg  
Op Lek en Linge verzorgen we waar mogelijk inclusief onderwijs, dat wil zeggen dat we 
leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte om de gewenste 
onderwijsopbrengsten te kunnen behalen, dit zo maximaal mogelijk in onze scholen 
bieden. In 2020 is ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. Dit profiel dient als 
uitgangspunt bij het bieden van passend onderwijs aan onze leerlingen. Binnen passend 
onderwijs streeft de school ernaar om samen met leerling, ouders/verzorgers en 
eventuele externe partijen op te trekken, zodat de leerling het beste uit zichzelf kan halen, 
zo veel mogelijk kan leren en zich kan ontwikkelen tot een autonoom persoon die een 
mooie bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Onze ondersteuning is onderverdeeld 
in Lek en Linge-brede en afdelingsspecifieke ondersteuning. De afdelingsspecifieke 
ondersteuning wordt afgestemd op de specifieke behoeften van de doelgroep van de 
betreffende afdeling en haar opleiding(en). 
 
Basisondersteuning 
Binnen Lek en Linge is een hoog niveau van basiszorg aanwezig. Er zijn vier 
zorgcoördinatoren en twee orthopedagogen actief. Er is niet alleen oog voor de 
ondersteuning van individuele leerlingen, maar ook ter ondersteuning van docenten bij 
het inhoud geven aan passend onderwijs. 
 
Voor alle afdelingen geldt de mogelijkheid tot klassenverkleining. Klassenverkleining kan 
worden toegepast op klassen waar drie of meer leerlingen in zitten bij wie een dubbele 
of zware zorgindicatie is vastgesteld. Financiële middelen worden ingezet met als doel 
extra zorg te bieden in de reguliere lessen. Door middel van klassenverkleining kan 
aandacht voor individuele zorgleerlingen in een breed spectrum en dus meer inclusief 
onderwijs worden geboden.   
 
Voor de basis- en kaderleerlingen met lwoo (leerwegondersteunend onderwijs) bieden 
we in klas 1 en 2 “de Huiskamer”. In de Huiskamerklas wordt ingezet op een sociaal-
emotioneel veilige omgeving waar extra aandacht is voor het vinden van je plek op onze 
'grote middelbare school', zodat de overstap van de basisschool zo soepel mogelijk kan 
verlopen. 

 
Extra ondersteuning 
Indien de basisondersteuning onvoldoende is, kunnen wij extra ondersteuning bieden. 
Een leerling kan, na overleg met ouders, door de mentor/coach worden aangemeld in het 
Zorg Intern Team (ZIT). In dit ZIT bespreken experts binnen Lek en Linge welke 
ondersteuning passend is voor de betreffende leerling. Indien expertise vanuit een breder 
perspectief gewenst is, kan een leerling, na toestemming van ouders, aangemeld worden 
bij het Zorg Advies Team (ZAT). In het ZAT vindt multidisciplinair overleg plaats waarbij 
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gebruik wordt gemaakt van expertise van buiten onze schoolorganisatie en worden 
adviezen geformuleerd.  
 
In Lek en Linge Culemborg zijn een tweetal trajectvoorzieningen ingericht: een trajectklas 
op de brugklaslocatie (voor BKL, HVL en MTL) en de vmbo-locatie. De trajectvoorziening 
wordt vormgegeven door een zorgcoördinator en trajectbegeleiders 
(onderwijsassistenten). De trajectklas biedt de mogelijkheid om op een individuele 
hulpvraag snel en adequaat te reageren. Door deze trajectvoorziening kunnen meer 
leerlingen (met internaliserende problematiek als ASS, ADD, angst, etc.) worden 
behouden binnen het regulier VO. 
 
2.2.2 De Lingeborgh  
De Lingeborgh heeft de afgelopen jaren gewerkt aan excellente leerlingbegeleiding, 
telkens weer een beetje beter, daar zijn we op gericht.  
De Lingeborgh kent een groot aantal leerlingen die behoefte hebben aan extra 
ondersteuning. De ondersteuningsstructuur kan aan leerlingen die in reguliere klassen 
zitten, en extra begeleiding nodig hebben, deze in de reguliere setting bieden. 
Voor een kleine groep leerlingen is deze stap nog een brug te ver. Voor die groep is in 
samenwerking met Fluvium de overbrugklas bedacht. In 2021 is deze voor het eerst 
gestart met als doel de 15 leerlingen, die nog niet rijp zijn voor een eerlijke start in het 
voortgezet onderwijs, zich binnen een jaar optimaal te laten ontwikkelen op het gebied 
van kwalificatie, socialisatie of subjectificatie. De leerlingen krijgen een aangepaste 
lessentabel, waarin de nadruk ligt op maatwerk, zodat iedere leerling zich kan richten op 
zijn of haar ontwikkelpunten. Op deze manier krijgen ook deze leerlingen een goede start 
in het voortgezet onderwijs. De eerste ervaringen zijn positief en tonen aan dat deze 
voorziening in een behoefte voorziet en dat hiermee instroom in het VSO (voortgezet 
speciaal onderwijs) wordt voorkomen 
 
Ook tijdens diens schoolcarrière op de Lingeborgh kan het zijn dat een leerling een 
periode kent, waarin het niet mogelijk is om in het reguliere onderwijs mee te draaien. 
De Lingeborgh kent sinds 2016-2017 de trainingsklas, waar leerlingen gedurende een 
relatief korte periode intensieve begeleiding krijgen en vervolgens weer terugkeren naar 
de reguliere klas. 
 
Er is echter nog steeds een klein groepje van jaarlijks zo’n 5 kinderen dat, ondanks alle 
extra zorg, over moet stappen naar het VSO of zonder diploma de school verlaat. We 
verwachten dat 50 % van die leerlingen alsnog op de Lingeborgh de eindstreep kan halen, 
door langdurig  zeer specialistische zorg aan te bieden in samenwerking met het VSO. In 
2021 is voor deze leerlingen de synthesesetting gestart; een speciale opvang- en 
ondersteuningsvoorziening binnen de Lingeborgh. De leerlingen volgen een volledig op 
maat programma en krijgen daarbij extra steun van een VSO-docent. Voor deze leerlingen 
is een aparte ruimte binnen de school beschikbaar, waar zij gezamenlijk kunnen 
opstarten, waarna zij vervolgens (indien mogelijk) reguliere lessen volgen of in deze 
ruimte onder begeleiding schoolwerk maken. Tenslotte is er weer een gezamenlijke 
afsluiting. Voor de synthesesetting is een docent uit het VSO gedetacheerd voor 0,8 fte.  
De komende jaren zal zowel de overbrugklas als de synthesesetting nauwgezet worden 
geëvalueerd door onder andere tevredenheidsonderzoeken en de analyse van de 
onderwijsresultaten van deze specifieke groepen leerlingen. Wij streven ernaar de 
vergroting van de zorgbreedte te handhaven, op weg naar inclusiever onderwijs. 
 



 

8 Jaarverslag 2021 

2.2.3 SWV Rivierenland 
Lek en Linge is lid van Samenwerkingsverband Rivierenland (SWV Rivierenland). SWV 
Rivierenland streeft ernaar een passende onderwijsplek te vinden voor elke leerling. Als 
wij ondanks onze basisondersteuning en extra ondersteuning niet kunnen voldoen aan de 
ondersteuningsbehoefte van een leerling, kunnen wij de leerling aanmelden bij SWV 
Rivierenland. SWV Rivierenland wordt ingeschakeld voor ondersteuning, advies en een 
eventuele plaatsing van een leerling bij het ondersteuningscentrum. De 
toelaatbaarheidscommissie van SWV Rivierenland wordt ingeschakeld voor advies bij of 
de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring voor aanmelding bij het voortgezet 
speciaal onderwijs. 
 
Enkele aandachtspunten voor 2022: de opvang en begeleiding van leerlingen met 
externaliserend gedrag, de ontwikkelingen van executieve vaardigheden en 
eigenaarschap bij de leerlingen.  
Vanuit de diverse evaluaties is te lezen dat er blijvend sprake is van een toenemende 
complexe problematiek (sociaal-emotioneel en thuissituatie). Aandachtspunt is tevens de 
(bij)scholing van docenten. Deze professionalisering heeft de afgelopen jaren grotendeels 
stilgelegen, maar is essentieel om in voldoende mate de basisondersteuning te kunnen 
blijven garanderen. 
 
In het vierde kwartaal van 2021 is een onderzoek gestart in samenwerking met BMC 
Consultancy. Het doel van dit onderzoek is te komen tot een optimalisatie van de huidige 
zorgstructuur op Lek en Linge Culemborg. Dit onderzoek loopt door tot in het eerste 
kwartaal 2022. De resultaten van dit onderzoek zullen worden gebruikt om de 
zorgstructuur te verbeteren ofwel te optimaliseren. 
 
 
2.3 Doelen en resultaten 2021 per vestiging/locatie 
 
2.3.1 Vestiging de Lingeborgh  
Vestiging de Lingeborgh heeft, met in achtneming van de bijzondere onderwijs- en 
werksituatie, een ambitieus vestigingsplan voor 2021 geformuleerd. Doelstellingen en 
financiën waren helder aan elkaar gekoppeld. Een drietal highlights wordt hieronder 
toegelicht. 
 
Inzet incidentele gelden   
In schooljaar 2020/2021 ontvingen we een incidentele subsidie van de overheid, de 
zogenaamde Slob-gelden. 
In overleg met de MR-deelraad heeft het MT van vestiging de Lingeborgh (VMT) ervoor 
gekozen deze middelen als tijdelijke formatie in het schooljaar 2020/2021 in te zetten 
voor het verhogen van de onderwijskwaliteit, begeleiding, innovatie en duurzaamheid. 
Als kader was gesteld dat degenen die gefaciliteerd zouden worden de opdracht(en) zelf 
uitvoeren en tot een geborgd resultaat kwam wat helder verantwoord werd. 
 
Alle navolgende projecten zijn geëvalueerd en gedeeld in drie grote bijeenkomsten. 
Vooral het eigenaarschap is als zeer positief ervaren. 
• Er zijn lessen bezocht van zogenaamde midi senioren (gevestigde, gerenommeerde 

docenten) en hen feedback gegeven. Het resultaat:  verfrissende en kwaliteitsinzichten 
voor betreffende docenten. Ongeveer 100 lessen zijn bezocht en nabesproken. In 
2022/2023 wordt dit project herhaald. 
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• Onderzocht is of keuzedoelen tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden in een wat 
grotere groep binnen een beroepsgericht vak. Resultaat is een helder beleidsstuk met 
differentiatiemogelijkheden. 

• De loopbaanlessen van leerjaar 2 zijn herschreven. De lessen zijn inmiddels in gebruik. 
• Het vak Sk21lls heeft meer bekendheid en inhoudelijke verbinding met het 

bedrijfsleven gekregen. 18 bedrijven zijn committed. 
• Er liep een project duurzame inzetbaarheid en aantrekkelijkheid van het beroep 

docent in onze school. Resultaten zijn achtergebleven door de pandemie 
problematiek. Het project is verlengd naar 2022.  

• Er is  ICT-leermiddelentaskforce gevormd met het doel docenten in leerjaar 2 te 
ondersteunen om beter te werken met een device door het maken van een 
uitgebreide SWOT. Hierdoor is een helder beeld ontstaan van alle mogelijkheden.  

• Het project Geo Future School is gefaciliteerd. Dit project laat leerlingen nadenken 
over de toekomst aan de hand van de grote vraagstukken die op onze aarde spelen: 
duurzaamheid (water/klimaat), gezondheid, Infrastructuur/Logistiek, energie, 
agri&food en globalisering en geopolitiek.  Leerlingen, de beslissers van later, worden 
uitgedaagd na te denken over oplossingen, nu en in de toekomst!  Bij Geo Future wordt 
vakoverstijgend gewerkt waarbij bèta- en gammavakken nadrukkelijk met elkaar 
moeten samenwerken. Op dit moment zijn vier eerste klassen en twee tweede klassen 
begonnen met projecten. Middels gerichte feedback en een beloningssysteem worden 
leerlingen gemotiveerd om opdrachten te verbeteren en aan te passen, waardoor deze 
steeds mooier worden. Leerlingen ontwerpen en werken bij Geo Future School samen. 
Dat past bij een onderwijscultuur waarin samenwerken en leren van elkaar normaal is.  

• Het restant van de Slob-gelden is besteed aan klassenverkleining met als doel binnen 
de bestaande setting individuele leerlingen de begeleiding bieden noodzakelijk voor 
de gewenste leeropbrengsten. Hiermee is het beoogde resultaat gerealiseerd. 

 
ICT-beleid/leermiddelen 
Er is in 2021 veel aandacht geschonken aan het opstellen van nieuw 5-jarig ICT-beleid na 
analyse van het oude beleidsplan en de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken. Dit 
nieuwe beleid moet passen binnen onze ambitie om samen onderwijs te creëren, waarin 
we een positieve bijdrage leveren om verbindingen in de samenleving te versterken en 
leerlingen worden voorbereid op een digitale samenleving. Daarnaast willen we 
kansenongelijkheid te verminderen; alle leerlingen moeten toegang hebben tot dezelfde 
digitale middelen, ongeacht de financiële situatie waarin de leerling opgroeit.  
 
Het afgelopen jaar heeft vestiging de Lingeborgh al veel geïnvesteerd in ICT-
ontwikkelingen. Zo is het wifi-netwerk sterk verbeterd, zijn veel digitale borden vervangen 
en hebben sinds december vrijwel alle medewerkers de beschikking over een laptop. De 
komende jaren zal de iPad, die nu nog wordt gebruikt in de onderbouw, worden 
vervangen door een laptop. Zie ook paragraaf 6.2.1 ICT. 
 
ICT-beleid is zeer nauw verbonden met het leermiddelenbeleid. Het uitgangspunt voor de 
komende jaren is een verdeling folio en digitale leermiddelen van 50/50 (nu 70/30). 
Hierdoor ontstaat nog meer ruimte om eigen lesmateriaal te ontwikkelen en te werken 
vanuit leerdoelen in plaats van methode. ICT is niet langer een belemmerende factor voor 
onderwijsvernieuwingen, maar bevordert deze juist. Bijna alle leerlingen hadden in 2021 
een gratis device ter beschikking. (iPad of laptop) 
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NPO-gelden vestiging de Lingeborgh 
Na het uitvoeren van o.a. een TIG-scan (op basis van meta-dat inzicht krijgen in 
gerealiseerde leeropbrengsten) zijn de gebieden in kaart gebracht waar in schooljaar 
2021/2022 aandacht aan besteed ging worden. Onder leiding van een aangestelde NPO-
coördinator zijn er concrete plannen ontwikkeld en zijn deze formatief belegd bij 
voornamelijk medewerkers die al in dienst waren. Met de deel-MR is uitvoerig overleg 
geweest ter ondersteuning van de plannen. De nadruk op de inzet van onze middelen zit 
in de ondersteuning van onze leerlingen op sociaal en emotioneel gebied. Voor de zomer 
van 2022 zal deze inzet op effectiviteit worden geëvalueerd.  
 

2.3.2 Brugklaslocatie (BKL)  
 
Hoge verwachtingen 
Op de BKL hebben we hoge verwachtingen, van leerlingen en van elkaar.  
Door regelmatige lesbezoeken proberen we inzicht te krijgen of er in de lessen voldoende 
aandacht is voor differentiatie; wordt er op groei gerichte feedback gegeven en wordt er, 
waar mogelijk, gebruik gemaakt van ICT-ondersteuning? Het aantal in 2021 uitgevoerde 
lesbezoeken is helaas kleiner dan gepland.  
Verder is goede determinatie een belangrijke opdracht voor het team van de BKL. Zitten 
alle leerlingen na 1 jaar op het juiste niveau? En rekening houdend met de extra opdracht 
die we vanwege corona vanuit de overheid hebben gekregen, zijn er leerachterstanden 
die weggewerkt moeten worden? Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Cito 
volgsystemen toets 0 (september/oktober) en toets 1 (mei/juni), in combinatie met een 
inventarisatie van de individuele leerbehoeften van alle leerlingen. De resultaten na 2020-
2021 stemmen tot tevredenheid. We hebben niet alleen zicht op het niveau van onze 
leerlingen, maar ook goede resultaten geboekt in het wegwerken van leerachterstanden. 
 
Eigenaarschap 
We proberen leerlingen te betrekken bij keuzes binnen en buiten de lessen en hen mede-
eigenaar te maken van hun ontwikkeling. Zo verwachten wij bijvoorbeeld dat leerlingen 
aanwezig zijn bij de 10-minutengesprekken en dat zij hierin een actieve rol spelen. 
Mentoren spelen hierin een begeleidende rol. In 2021 is dat voor een heel groot deel 
gelukt, omdat de gesprekken online waren en leerlingen een relevante actieve inbreng 
hebben laten zien.  
 
Om leerlingen eigenaar te maken van hun eigen leerproces maken we bij toetsing zoveel 
mogelijk gebruik van RTTI (gebruik van verschillende toetsvragen: Reproductie, 
Toepassingsgericht 1, Toepassingsgericht 2 en Inzicht). Dit helpt om meer inzicht te 
krijgen in de eigen leerstrategie en hoe hierin nog stappen gezet kunnen worden. We 
onderzoeken verder hoe we de gedragsindicatoren OMZA (Organisatievermogen, 
Meedoen in de les, Zelfvertrouwen en Autonomie) kunnen inzetten om leerlingen meer 
inzicht te laten krijgen in hun eigen leergedrag en hun persoonlijke keuzes daarin. 
We betrekken de collega’s van de locaties waar leerlingen na het brugklasjaar naartoe 
gaan door het opnieuw geven van informatie over RTTI. Hoewel er informatie is gedeeld 
met de andere locaties, is er nog geen sprake van actieve samenwerking. Hier liggen 
kansen voor de toekomst. 
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2.3.3 Havolocatie (HVL)  
Op de hvl hebben we voor het lopende schooljaar een locatieplan opgesteld gebaseerd 
op de strategische visie van de school. Van de in het locatieplan genoemde ambities 
worden er hieronder drie belicht:  
• Intensivering van de zorg die we leerlingen bieden; 
• De start met een nieuw technisch profiel: havo-P; 
• De versteviging van het tweetalig havo-onderwijs en het worden van Erasmusschool.  
 
Intensivering van de zorg die we leerlingen bieden 
We hebben in dit schooljaar extra geïnvesteerd in de uren die we kunnen besteden aan 
zorg. Die investering is op een tweetal gebieden gedaan. Allereerst heeft iedere mentor 
een uitbreiding gekregen van 0,5 LE (ongeveer 40 klokuren). Middels deze uitbreiding 
hebben mentoren:  
• bij de start van het schooljaar zicht gekregen op de individuele leer- en 

ondersteuningsbehoefte van de eigen mentorleerlingen;  
• vanuit dit zicht meegedacht in de ontwikkeling van een flexprogramma dat daarbij 

aansluit; 
• de ruimte om samen met de leerling te bepalen wat er nodig is om gestelde doelen te 

halen.  
Met het bovenstaande is in 2021 een ontwikkeling in gang gezet waarin de mentor de 
leerling helpt de eigen leerdoelen te bepalen en vervolgens meedenkt welke 
ondersteuning de leerling nodig heeft om deze doelen te halen. Deze werkwijze sluit aan 
bij de ambitie leerlingen meer eigenaarschap te geven over hun eigen leren en hen daarin 
te begeleiden.    
 
Voor de voorjaarsvakantie 2022 starten we  met een flexprogramma dat aansluit bij de 
ondersteuningsbehoeten van onze leerlingen. We zullen nauwgezet monitoren wat de 
effecten daarvan zijn.   
Het is een proces waarbij we voortdurend ontwikkelen en bijstellen, op zowel 
organisatorisch als onderwijsinhoudelijk gebied. 
 
Naast de uitbreiding in het mentoraat hebben we ook een uitbreiding in de counseling en 
de coördinatie van de zorg gerealiseerd. Dit blijkt, helaas, meer dan nodig gezien het 
aantal leerlingen dat voor een zorgtraject in aanmerking komt én de intensiteit van de 
problematiek waar de leerlingen mee te maken hebben. In sommige gezinnen heeft 
Corona de onzekerheid van het bestaan versterkt, soms door een terugval van inkomsten, 
doordat mensen lange tijd op elkaars lip hebben gezeten of door bijvoorbeeld het 
ontbreken van sociale cohesie.  Maatschappelijk leidt dit tot zorgklachten, onder andere 
bij jongeren. Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn er weer volop en daardoor dreigen 
sommige jongeren tussen wal en schip te vallen. Wij zijn er trots op dat onze zorgstructuur 
in staat is veel op te vangen, zowel waar het gaat om de kleine interne zorg, als het 
tijdelijke hulp bieden aan jongeren die op de wachtlijst staan.  
 
De start met een nieuw technisch profiel: havo-P  
Dit jaar zijn we opnieuw gestart met de profilering van techniek op de havo. Zoals bekend 
is er in de samenleving veel behoefte aan mensen met kennis en passie voor techniek. 
Helaas heeft niet iedereen bij de techniek een positieve beleving. Om daar iets aan te 
doen willen we leerlingen kennis laten maken met techniek, zodat ze beter kunnen 
inschatten of techniek iets is dat bij hen past.  
 
In het eerste deel van 2021 zijn we gestart met de voorbereidingen van dit traject. 
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Veel van onze derdeklassers leerlingen hebben in het tweede deel van 2021 aan de vmbo-
locatie een cyclus van lessen havo-P gevolgd. Daar hebben ze kennis gemaakt met 
techniek en maken ze daadwerkelijk een product. Veel leerlingen zijn enthousiast over 
het project.  
Ondertussen zijn we bezig met de voorbereidingen van havo-P voor leerlingen in 2022-
2023 naar havo 4 gaan, en via dit vak hun profielwerkstuk inhoud kunnen geven.  
Het doel is om havo-P in de toekomst, vanaf 2023-2024, als examenvak aan te kunnen 
bieden voor leerlingen in het NT-profiel (natuur&techniek). We beogen daarmee 
leerlingen een praktijkgerichte en technische  component aan te kunnen bieden binnen 
het NT- curriculum. Daarnaast denken we dat we leerlingen helpen een beter beeld te 
krijgen van de techniek, de keuze voor een technische vervolgopleiding dichterbij te 
brengen en hen ook bagage te geven die beter voorbereidt op het succesvol volgen van 
een dergelijke studie. 
 
De versteviging van het tweetalig havo-onderwijs en het worden van 

Erasmusschool.  
In 2020-2021 zijn we gestart met een team voor het tweetalig onderwijs. Op de havo had 
dit onderwijs geen eigen plek, mede omdat de groep docenten die lesgeven aan de 
tweetalige klassen onvoldoende met elkaar verbonden was, en ieder het tweetalig 
programma erbij deed. Inmiddels werken we voor het tweede jaar met een verticaal 
tweetalig havoteam. Dat begint zijn vruchten af te werpen. Allereerst doordat de 
havolocatie zich, na een intensief accreditatietraject, vanaf januari 2022 een 
Erasmusschool mag noemen.  Dat brengt de mogelijkheden voor Europese samenwerking 
en uitwisseling dichterbij. Als Erasmussschool komen we in aanmerking voor subsidies 
voor scholings- en uitwisselingstrajecten.  
 
In de periode van Corona was internationalisering veel moelijker te bewerkstelligen dan 
anders. Toch is het gelukt om een virtuele, digitale uitwisseling te houden met een 
collega-school in Zuid-Afrika, hebben leerlingen digitaal samen lessen gevolgd, de ene 
keer gegeven door collega’s van Lek en Linge, de ander keer door collega’s van de school 
in Zuid-Afrika.  
Daarnaast is er nu een beleidsplan internationalisering 2022-2026 gemaakt waarin de 
ambities voor ons tweetalig onderwijs zijn opgenomen. In dit document is 
vanzelfsprekend ook aandacht voor de Unesco-thema’s die aan het onderwerp 
internationalisering raken. Deze thema’s verder verstevigen in onze internationaliserings-
ambities is iets waar we een volgende stap in willen zetten. 
 
 
2.3.4 Vmbo-locatie  
 
Structuurwijzigingen 
De in schooljaar 2019-2020 doorgevoerde structuurwijzigingen zijn verder uitgewerkt en 
geëvalueerd. De beoogde doelstelling, het verstevigen van de doorlopende leerlijn, is 
door het deels ontbreken van een locatiebrede dialoog niet volledig bereikt. Daarnaast is 
geconstateerd dat de aansturing van onderwijsteams met meer dan twintig 
medewerkers, betrokken bij verschillende doelgroepen, uitermate ingewikkeld is.  
 
Deze kennis is gebruikt om met ingang van schooljaar 2020-2021 de structuurwijziging 
verder te optimaliseren. In augustus 2021 is er een bijna volledig nieuwe locatieleiding 
(nieuwe directeur en twee nieuwe teamleiders) vmbo gestart. Er wordt gewerkt met één 
team vmbo.  
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Dit team bestaat uit een zestal op doelgroep gerichte kernteams bestaande uit ongeveer 
acht docenten. De kernteams bestaan uit mentoren en coaches aangevuld met 
vakdocenten. De begeleiding van leerlingen staat centraal in zes kernteams. Het beoogde 
resultaat is korte lijnen, meer samenwerking, effectiever en efficiënter kunnen werken, 
meer functioneel overleg, meer aandacht voor de leerling. Dit kan doordat ieder 
kernteam verantwoordelijk is voor slechts één specifieke doelgroep. De inhoud van het 
onderwijs staat centraal binnen de sectiebijeenkomsten. De personele aansturing door 
de teamleiders is niet meer verdeeld op basis van de leerlingen, maar op basis van de 
medewerkers (vaksecties). Sinds schooljaar 2021-2022 wordt er gewerkt met kern- en 
vakteamplannen met als doel ontwikkeling en doelstellingen te realiseren. Aandachtspunt 
is de aansturing van kernteams en het juiste aanspreekpunt voor leerlingenzaken. 
 
Techniekonderwijs 
Lek en Linge is penvoerder in de Sterk Techniekonderwijs (STO) regio Rivierenland. Dit 
gebeurt onder de vlag van TechExplore24.  
 
In schooljaar 2020-2021 is ingezet op het op orde brengen van de basis en het ontwikkelen 
van een hotspot “Smart Industry”. In de zomer van 2021 zijn de lokalen van BWI en PIE 
volledig opgeknapt. In een van de lokalen is een TechLab gerealiseerd voor hotspotlessen 
voor groep 7 en 8 (basisonderwijs).  De ontwikkeling van de hotspotactiviteiten hebben 
in schooljaar 2020-2021 vertraging opgelopen door personele problemen. Met de start 
van schooljaar 2021-2022 is een extra impuls gegeven om de beoogde doelstellingen 
alsnog binnen afzienbare tijd te realiseren. Er is extra tijd vrijgemaakt voor ontwikkeling 
door de eigen medewerkers. In november 2021 is een pilot gestart met de TechEvents in 
de hotspot van de locatie. Voor 2022 is het doel deze hotspot gedurende een dagdeel per 
week volledig operationeel te laten zijn.  
 
De samenwerking met het primair onderwijs (PO) verloopt naar verwachting. Er is volop 
animo voor de hotspot. Knelpunt is de beschikbaarheid van het lokaal en daarmee de 
capaciteit om basisscholen een plek te kunnen bieden. Voor 2022 staat om die reden een 
tweede technolgielab gepland dat vijf dagen per week beschikbaar moet worden. 
 
De samenwerking met bedrijven en mbo verdienen de nodige aandacht. Communicatie 
rondom Sterk Techniekonderwijs is in de voortgangsrapportage (oktober 2021) benoemd 
als een knelpunt daarbij. Daarop is een traject ingezet met een brandingsbureau om de 
marketing en communicatie naar een duurzaam en hoger platform te tillen. Vanaf 
voorjaar 2022 zal Techexplore24 als Riverland Tech Explorers een nieuwe impuls krijgen. 
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Het aantal leerlingen op het vmbo neemt af. In het derde en vierde kwartaal 2021 is 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de middelen vanuit STO in te zetten ten 
gunste van een grotere groep leerlingen én de technische sector. Bij dit onderzoek zijn 
zowel interne- als externe stakeholders betrokken. Dit heeft geleid tot een infographic 
die richting geeft aan de verdere ontwikkelingen in 2022. 
 

 
 
2.3.5 Vwo-locatie  
 
De vwo-locatie heeft zich gericht in 2021 gericht op twee hoofdpunten: 
• Focus op vwo niveau 
• Meer eigenaarschap bij de leerling 
 
Hieronder lichten we toe wat we hieraan hebben gedaan. 
 
Leeropbrengsten onder Corona 
• Met elkaar het gesprek voeren wat een goede vwo-les is én hoe we daar invulling 

aan geven. Welke zaken zijn er nodig om ons onderwijs toekomstbestendig te 
maken? 
Helaas moeten we constateren dat dit gesprek te weinig gevoerd omdat het grootste 
deel van de energie toch weer naar Corona toe gegaan is. In september zijn we met 
goede, frisse moed begonnen, maar ook daar zagen we snel dat we vooral weer in 
het organisatorische getrokken werden van de steeds veranderende werkelijkheid 
door Corona.  
Wel heeft de impuls van de NPO-gelden ervoor gezorgd dat er gesprekken gevoerd 
zijn hoe dit te besteden. 

• We constateren dat de examenresultaten 2021 naar tevredenheid zijn. We zien wel 
op vakniveau verschillen. Daarnaast zien we dat de doorstroomcijfers nog altijd ver 
boven het gemiddelde en de norm liggen. Dat is een mooi resultaat zeker gezien de 
omstandigheden.  
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Deze resultaten en andere gegevens zijn besproken met elkaar in de onderwijsteams 
en met de secties. Schoolbreed hebben we ons voor 2022 voorgenomen iets minder 
focus te leggen op het individuele percentiel per vak om ruimte te creëren voor meer 
aandacht voor de persoon (denk aan sociale, culturele of sportieve ontwikkeling), 
zonder dat het slagingspercentage echt naar beneden gaat, een accentverschuiving 
van sec leeropbrengsten naar welbevinden. 

• Aandacht voor toetsing (beweging van summatief naar formatief) 
o Heroverwegen PTA (programma van toetsing en afsluiting) en toetsing zodat 

vwo niveau leidend is.  
We zijn bezig een beweging te maken naar cohort-PTA’s in de bovenbouw en 
een PGO (programma van groei en ontwikkeling) voor de onderbouw. In dit 
laatste is toetsing onderdeel. We hebben eind schooljaar 2020-2021 voor het 
eerst met een voorschot op onderbouw PTA gewerkt, om te voorkomen dat 
leerlingen die weer terugkwamen naar school na de lockdown overladen zouden 
worden met toetsen.  

o Meer formatief handelen i.p.v. summatieve toetsing om zo meer eigenaarschap 
voor het leerproces bij leerlingen te bewerkstelligen. We willen graag meer toe 
naar formatief handelen en dit betekent dat hier een bredere visie op dient te 
liggen dan alleen het onderwerp toetsen. Dit betekent namelijk ook echt ander 
gedrag in de klas vanuit docenten en leerlingen.  
Concreet hebben we een afname gezien van de hoeveelheid summatieve 
toetsen en een toename van formatieve evaluaties.  
Er zijn in 2021 gesprekken gevoerd met de sectievoorzitters gevoerd waar dit 
één van de onderwerpen van gesprek is. Hieruit blijkt dat alle secties hier in 
meer of mindere mate wel mee bezig is. Zo heeft de sectie bewegen en sport in 
de onderbouw al een geheel formatief programma en maken andere secties 
meer gebruik van feedback. De volgende stap wordt nu gezet door dit concreet 
vast te leggen in toetsbeleid. Dit gaan we in samenspraak met leerlingen doen.  

o Regelmatige lesbezoeken door de locatieleiding en collegiaal waarbij de focus 
op het vwo niveau centraal staat. Iedere docent wordt jaarlijks minimaal een 
keer bezocht en krijgt ook goede feedback op dit lesbezoek. 
Door Corona en de beperkende maatregelen zijn er weinig lesbezoeken 
geweest. Omdat we hier wel de focus op willen hebben is ervoor gekozen 
schooljaar 2021-2022 te beginnen met een traject met het gehele management 
om lesbezoeken op basis van positief kwalificeren te doen. We willen hier meer 
systematisch te werk gaan en de kijkwijzer updaten op basis van de strategische 
ambities. We hebben hier concreet een aantal stappen in gezet met elkaar, maar 
helaas is dit traject in oktober vanwege Corona tijdelijk stil komen te liggen. In 
2022 wordt dit opnieuw opgepakt.  
 

Eigenaarschap bij de leerling 
• Meer aandacht voor persoonsvorming. Vanaf de onderbouw gaan we een lijn 

opzetten om dit bij te houden, te onderhouden en te meten.  
De ambitie is dat er eind dit schooljaar een mentoraatslijn ligt en bijbehorende 
lessen. Hiertoe zijn bijeenkomsten met mentoren geweest om hierin afstemming te 
creëren. We hebben in het tweetalig onderwijs stappen gezet met de IB learnertree 
als leidraad. Daartoe is begin schooljaar 2021-2022 een teamdag georganiseerd 
buiten de school. Men is nu bezig op basis hiervan lessen en mentoraatsactiviteiten 
te ontwikkelen en dit beleid is breed gedragen. Daarnaast zal het heel zichtbaar 
worden gemaakt in de lokalen, zodat het overal herhaald wordt.  
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Deze visie is ook gedeeld in de locatieleiding en er is afgesproken dat het regulier 
vwo ook gaat aanhaken en dit zal zijn uitwerking gaan krijgen in 2022.  

• Maatwerk faciliteren (van hoogbegaafden tot onderpresteerders) en hier de kaders 
bij vaststellen. We hebben de maatwerkcoaches meer tijd gegeven om hun 
werkzaamheden te kunnen doen. In 2021 maken meer leerlingen maken gebruik van 
maatwerk (versneld examen, knipkaart of krijgen mogelijkheden zich op andere 
zaken te ontplooien). We zien dat de leerlingen ook zelf de maatwerkcoach weten te 
vinden doordat de maatwerkcoach zich meer profileert en mentoren dit meenemen 
in de leerlingenbesprekingen.  
Wel constateren we dat er alleen nog leerlingen in de bovenbouw gebruik van maken 
en zal een volgende stap echt het ook in de onderbouw te gaan inzetten. 

• Onderzoeken hoe we leerlingen kunnen betrekken bij leerlingenbesprekingen. Deze 
ambitie is in 2021 niet gerealiseerd vanwege de Corona maatregelen binnen de 
school. Wel willen we het hier benoemen omdat het onderdeel is van de ambities. 
We zijn voornemens dit in 2022 op te pakken en dan vooral samen op te trekken met 
de havo waar ze al een dergelijke constructie hebben.  

• Leerlingen worden betrokken om mee te denken over het vwo-onderwijs om hen 
optimaal voor te bereiden op het vervolgonderwijs.  
Er wordt iedere 6 weken een gesprek gevoerd met de leerlingenraad waarbij 
onderwerpen aan bod komen. Daarnaast zijn de leerlingen in 2021 expliciet 
betrokken bij het uitwerken van de NPO gelden dat geresulteerd heeft in het voorstel 
om te gaan werken met een flexprogramma. Het is mooi te zien de energie en het 
werk en mogelijkheden die hieruit komen. Dit sluit ook prachtig aan bij de 
strategische ambities.  

• Onderzoek speciaal onderwijs voor havo/vwo bovenbouw. Dit loopt via de zorg en 
er komt in Tiel ook speciaal onderwijs voor vwo onderbouw. Dat is een mooie 
opsteker en er is inmiddels goed contact met de Sonnewijser om na te denken hoe 
we de bovenbouw ook in samenwerking kunnen faciliteren.  

Cultuur van leren en verbeteren 
Opzet kwaliteitsagenda op basis van MMP (ICT-programma waarmee data uit Magister 
geanalyseerd wordt). Het in gebruik nemen van de analyses en uitkomsten zowel op 
individueel als groepsniveau.  
Er is eind schooljaar 2020-2021 een concrete jaarkalender voor gebruik data opgeleverd. 
Het is de ambitie deze ook volgend planning uit te voeren.  
Begin schooljaar 2021-2022 zijn analyses en data vanuit MMP ook aangewend om het 
NPO-beleid en de keuzes die we daarin gemaakt hebben te ondersteunen en 
onderzoeken.  
 
 
2.4 De onderwijsresultaten in cijfers, toetsing en examinering  
Lek en Linge heeft de ambitie een bovengemiddeld goede school te zijn. Dit geldt voor het 
pedagogisch klimaat, de veiligheid, een open, sportieve en kunstzinnige cultuur waarin 
elke leerling kan worden wie hij wil zijn. Ook op het gebied van de leeropbrengsten wordt 
naar bovengemiddeld gestreefd.  
 
Ook in 2021, wederom een jaar dat gedomineerd werd door de gevolgen van de 
coronacrisis, is dit het uitgangspunt gebleven. Hieraan is gewerkt vanuit de ambitie om 
juist nu in contact te blijven met onze leerlingen en zo, op individueel niveau, in kaart te 
hebben wat nodig is om de gewenste leeropbrengsten te realiseren. Waar nodig is via 
maatwerktrajecten extra ondersteuning geboden.  
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De cijfers in paragraaf 2.2.2 illustreren dat de beoogde resultaten zijn gerealiseerd. Voor 
2022 wordt deze werkwijze gecontinueerd. 
 
In het kader van het eerder in coronatijd uitgestelde vierjaarlijks onderzoek heeft In 
november 2021 een startgesprek plaatsgevonden met de inspectie. Het onderzoek zelf is 
in de eerste maanden van 2022 afgerond. 
 
2.4.1 Formatieve toetsing en corona 
Vanuit de ambitie om de leerling te begeleiden naar meer eigenaarschap nemen voor het 
doorlopen van het leerproces en het realiseren van de gewenste leeropbrengsten wordt 
op Lek en Linge vanaf 2020 ervaring opgedaan met formatieve toetsing. Als gevolg van de 
gedeeltelijke schoolsluiting begin 2021 en het door grote groepen leerlingen gevolgde 
onderwijs op afstand, is door docenten veel meer formatief en veel minder summatief 
getoetst. Leerlingen zijn hierdoor minder op cijfers en meer op het beeld dat van 
leerlingen bestaat bevorderd, waarbij bovendien de richtlijn ‘kansrijk bevorderen’ is 
gehanteerd.  
 
2.4.2 De onderwijsresultaten in cijfers 
 
Onderwijspositie t.o.v. advies po (percentage leerlingen in leerjaar 3 op hoger 
niveau dan advies po) 
Alleen voor vestiging de Lingeborgh zijn cijfers bekend. De inspectie neemt voor de 
berekening van de onderwijspositie t.o.v. advies po namelijk alleen leerlingen mee die 
leerjaar 1 en 2 op een en dezelfde vestiging hebben gevolgd.  
Aangezien Lek en Linge in Culemborg met een aparte brugklaslocatie (vestiging) werkt, 
kunnen die resultaten niet worden gegenereerd. We weten echter op basis van eigen 
berekeningen dat we ook in Culemborg wat betreft onderwijspositie boven de norm 
scoren. 
Het ministerie werkt overigens aan een aanpassing van de systematiek waardoor het in 
de toekomst mogelijk wordt ook voor Culemborg deze gegevens te genereren. 
 

 
2021 

Gemiddelde 
over 3 jaar 

2019-2020-2021 

Norm school  
(na correctie) 

Resultaat school 
t.o.v. norm 

19EW05 de Lingeborgh     
vmbo-breed/havo/vwo 21,1 20,5 -7,00 boven de norm 
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Onderbouwsnelheid (percentage leerlingen in leerjaar 3 zonder zittenblijven) 

 
2021 

Gemiddelde 
over 3 jaar 

2019-2020-2021 

Norm school  
(na correctie) 

Resultaat school 
t.o.v. norm 

19EW04 brugklaslocatie     
alle brugklassen 99,4 99,4 95,4 boven de norm 
19EW01 vmbo-locatie     
vmbo-b/k/g/t 96,6 96,6 95,3 boven de norm 
19EW03 havo-locatie     
Havo 94,6 97,4 95,4 boven de norm 
19EW00 vwo-locatie     
Vwo 96,8 98,1 95,4 boven de norm 
19EW05 de Lingeborgh     
vmbo-b/k/g/t en havo 97,3 97,7 95,3 boven de norm 

 
Bovenbouwsucces (van derde leerjaar naar diploma zonder zittenblijven) 

 
2021 

Gemiddelde 
over 3 jaar 

2019-2020-2021 

Norm school  
(na correctie) 

Resultaat school 
t.o.v. norm 

19EW01 vmbo-locatie     
vmbo-b 85,7 93,6 87,7 boven de norm 
vmbo-k 96,6 94,7 86,8 boven de norm 
vmbo-g/t 95,6 94,4 86,7 boven de norm 
19EW03 havo-locatie     
havo 86,5 88,6 81,6 boven de norm 
19EW00 vwo-locatie     
vwo 89,0 90,0 81,8 boven de norm 
19EW05 de Lingeborgh     
vmbo-b 91,9 91,9 87,5 boven de norm 
vmbo-k 97,2 94,7 86,7 boven de norm 
vmbo-g/t 95,9 95,7 86,5 boven de norm 
havo 97,7 82,4 81,6 onder de norm 

Examencijfer en Verschil CE-SE 
Door coronamaatregelen zijn er in het jaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen 
en zijn de centrale examens van 2020-2021 vertekend. Hierdoor is de indicator 
Examencijfers in 2021 niet te beoordelen en speelt deze indicator geen rol bij het 
berekend eindoordeel. 
Het Verschil SE-CE speelt geen rol meer in het berekend eindoordeel van het nieuwe 
Onderwijsresultatenmodel van de inspectie. De indicator is ontwikkeld om de civiele 
waarde van diploma’s te bewaken. Een te hoog schoolexamencijfer maakte het voor 
leerlingen immers (te) makkelijk om een diploma te halen. De functie om het civiel effect 
van het diploma te bewaken is voor een deel overgenomen door de vernieuwde zak-
/slaagregeling die sinds 2012 van kracht is. 
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3 Organisatie-inrichting, hoe wij georganiseerd zijn 

3.1 Leeswijzer  
Aan de hand van wat in de strategische ambities is opgenomen over de manier waarop 
wij samen werken en samen leren wordt beschreven wat dit vraagt van onze wijze van 
georganiseerd zijn.  Daarna wordt geschetst hoe onze organisatie er vanuit deze visie uit 
ziet, wat de formele hiërarchieke organisatielijnen zijn en hoe de samenwerking tussen 
het primaire proces (onderwijs) en de facilitaire afdelingen vormt krijgt. 
Onderwijskundigen doelen staan altijd voorop, waarbij de dialoog met de facilitaire 
afdelingen tot doel heeft wat maximaal realistisch haalbaar is te realiseren. Vervolgens 
wordt beschreven hoe plannen tot stand komen, voortgang wordt gemonitord en wat het 
(cyclische) proces van evalueren is. 
 
3.2 De manier waarop wij samen werken en samen leren 
In onze richtinggevende uitspraken over Betrokkenheid en Eigenaarschap hebben we met 
elkaar uitgesproken dat wij “samen onderwijs maken”. Daarbij zeggen we dat we van onze 
samenwerking verwachten dat iedereen verantwoordelijkheid en initiatief neemt, actief 
betrokken is en zelf nadenkt. We werken samen op basis van vertrouwen. Onderwijs 
samen maken leidt tot beter onderwijs. We houden ons aan afspraken, zeggen wat we 
doen en doen wat we zeggen. Hiermee creëren we een optimale leeromgeving. De 
inbreng van alle betrokkenen is van belang.  Deze richtinggever is een belangrijk 
uitgangspunt in ons mensbeeld en in onze visie op leiderschap. Onze visie is dat iedereen 
eigenaar kan zijn van zijn/haar leerproces, het resultaat en de wijze waarop we werken. 
Dit geeft meer plezier, verbondenheid en zo benutten we ieders denkcapaciteit maximaal. 
Plezier ontstaat zowel in het behalen van een resultaat als in de wijze van samenwerken. 
Waardering, complimenten en feedback geven en vragen zijn investeringen in de relatie 
en je eigen ontwikkeling. Wanneer we dit willen realiseren moeten we kijken naar hoe 
ons gedrag er nu uit ziet. Zeker als leidinggevenden hebben wij een belangrijke rol in wat 
wij voorleven, stimuleren en tegenhouden. De belangrijke vraag is wat kunnen wij doen 
om ons eigen gedrag en dat van onze collega’s zo te ondersteunen dat we met elkaar 
uitgedaagd worden om congruent te handelen vanuit datgene wat we voor ogen hebben 
en afgesproken. We vertrouwen elkaar, zijn loyaal aan elkaar, zijn gericht op het halen 
van onze doelen en vinden verantwoording afleggen vanzelfsprekend. 
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3.3 Onze organisatiestructuur 
De organisatiestructuur is duidelijk, we weten wie waarvoor verantwoordelijk is, (zie 
bijlage) plat en de lijnen zijn kort. Als we een project beginnen vragen we of af of de juiste 
personen aan tafel zitten. (expertise en voor wie het relevantie heeft voor de inhoud of 
inrichting van het werken)  
Iederéén heeft één hiërarchiek leidinggevende. De structuur biedt ruimte aan 
professioneel handelen en autonomie. We zijn een lerende organisatie, we evalueren 
cyclisch op proces en inhoud.  We werken vanuit gedeeld leiderschap.  
Dit betekent dat wordt samengewerkt aan het realiseren van onze organisatiedoelen door 
collega’s die kunnen bijdragen aan het realiseren van het beoogde resultaat. Hierbij 
maken we onderscheid tussen formeel (hiërarchisch) leiderschap (wie draagt 
verantwoordelijkheid voor het eindresultaat) en leiderschap op basis van inhoudelijke 
expertise.  Voor ons spreekt het voor zich dat we bij ieder vraagstuk ons afvragen wie een 
bijdrage kan leveren aan het bereiken van het beoogde doel en wie dus wordt betrokken.  
 

 
 

: directeur-bestuurder
: directeur : MT
: teamleider, geeft leiding aan leden OT : locatie/vestiging
: afdelingshoofd : ondersteundende afdeling

HRD Facilitaire zaken ICT Financiën
Salarisadministratie Conciërge Systeembeheer Financiële administratie
Beleidsondersteuning Receptie Applicaties Verslaglegging
Personeelsadministratie Schoonmaak Leerlingenadministratie Controlling

Veiligheid Roosters Crediteurenadministratie
Boekenfonds Debiteurenbeheer
Mediatheek
Activ.coörd.
Gebouwen

LingeborghMT
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Het formele leiderschap ligt bij het MT, bestuurder, directeuren en teamleiders. De 
facilitaire specialistische kennis en expertise, liggen bij de collega’s van de 
ondersteunende afdelingen. Zij geven informeel leiding op basis van hun kennis en 
expertise (HRD, financiën, ict, roosters, gebouwen en overig facilitair) en hiërarchisch aan 
de collega’s van hun team. We schakelen zo nodig experts in van buiten de 
schoolorganisatie.  
 
3.4 Samenwerking primaire proces en facilitaire afdelingen 
Directeuren, teamleiders en hoofden van afdelingen maken samen met het team een 
jaarplan als een uitwerking van het vestigings- of locatieplan. Samen wordt 
verantwoordelijkheid genomen en gedragen voor het realiseren van de in het jaarplan 
beschreven beoogde resultaten. Uitgangspunt van alle plannen zijn altijd de 
onderwijskundige, strategische ambities die, met betrokkenheid van collega’s, leerlingen 
en ouders, zijn gedefinieerd. Facilitaire afdelingen werken op doelgerichte en doelmatige 
wijze aan de ondersteuning van het primaire proces. Hiermee bereiken we dat middelen 
maximaal worden ingezet voor het onderwijs. 
 
3.5 Ons einddoel voor ogen 
We werken gestructureerd aan het beter maken van ons onderwijs. Dit betekent dat we 
doelen stellen en vervolgens beschrijven hoe hieraan te werken. We monitoren wat is 
gerealiseerd en analyseren de opbrengsten. Vervolgens worden doelen mogelijk 
bijgesteld.  
We richten ons niet op taak en inspanning maar op verantwoordelijkheid nemen en 
resultaat. We inspireren elkaar door samen te blijven zoeken naar wat kan bijdragen aan 
het beoogde resultaat, het verbeteren van ons onderwijs. 
 
We werken samen op basis van vertrouwen en denken in kansen. We focussen op wat 
bijdraagt om het gewenste resultaat te bereiken.  Het collectieve belang en doel staan 
voorop, we zoeken samenwerking, hebben een lerende houding, spreken elkaar aan, 
helpen elkaar, zijn geïnteresseerd in elkaar mening (“jij denkt daar anders over? Dat is 
interessant, vertel.”) en zijn trots op wat we samen bereiken.  We zijn ons bewust van 
ieders rol en taak binnen de organisatie. We accepteren ook dat zaken begrensd zijn, in 
tijd, kosten of andere middelen en respecteren dat daarin door de verantwoordelijke een 
besluit genomen wordt. 
 
We benutten elkaars expertise en werken samen waar dat bijdraagt aan het verbeteren 
van ons onderwijs. We hebben vertrouwen in ons eigen leervermogen, iedereen kan zich 
ontwikkelen en daarom spreken we elkaar aan op basis van potentie. We spreken onze 
wederzijdse verwachtingen expliciet uit en checken of we daarin hetzelfde beogen. 
 
We zijn respectvol open naar elkaar.  In de samenwerking, geven we naast complimenten, 
ook aan wat we nog moeilijk of lastig vinden. Het is een teken van kracht om dit kenbaar 
te maken en daar hulp bij te vragen. Je hoeft niet alles zelf te kunnen en het ook niet 
allemaal alleen te doen. Ook dat is een kenmerk van onze professionele organisatie. 
 
Vanuit de wens om meer focus aan te brengen definiëren wij realistische ambities. Dit 
bereiken wij door per project (=een vraagstuk waaraan wij samen willen werken) duidelijk 
te beschrijven wat de benodigde expertise en capaciteit is om het beoogde doel/resultaat 
te bereiken. We starten een project als aan deze noodzakelijke voorwaarden kan worden 
voldaan. Zo werken we samen aan het realiseren van onze doelen. 
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3.6 Planvorming en voortgang/ kwaliteitscyclus 
Jaarlijks worden de strategische ambities, op basis van voortschrijdende inzichten, 
bijgesteld en zo een “levend document”, een “kompas” voor al onze collega’s leerlingen 
en overige betrokkenen. Het is het kader voor alle plannen die bij Lek en Linge worden 
gemaakt. (schoolplan, vestigingsplan, locatieplan, team- en afdelingsplan, vaksectieplan, 
jaarplan facilitaire afdelingen, etc.) 
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4 Medewerkers op Lek en Linge 

Vooraf 
Dachten wij in 2020 nog dat we met een uitzonderlijk jaar te maken hadden, bleek 2021 
meer van hetzelfde. Opnieuw werd ons handelen grotendeels bepaald door Covid-19 en 
werd er een groot beroep gedaan op ons aanpassingsvermogen, positief denken en vooral 
geduld.  
 
In het sociaal jaarverslag wordt kort ingezoomd op de belangrijkste aspecten rondom 
het personeelsbeleid op O.R.S. Lek en Linge. Specifieke kengetallen en gegevens zijn 
opgenomen in bijlage 6. 
 
Instroom 
In 2021 was op peildatum 31 december het totale aantal medewerkers 423 en in fte 321,3 
(exclusief vervangers). 44,4% mannen en 55,6 % vrouwen op 31 december 2021 in 
aantallen, en 48,4% mannen en 51,6% vrouwen in fte. 
Dit waren 292 medewerkers oftewel 219,8 fte in Culemborg en 136 medewerkers oftewel 
101,5 fte in Geldermalsen. We zien wederom een kleine afname van 9 fte en dat is in lijn 
met de verwachtingen en natuurlijk verloop.  
In totaal zijn in 2021 36 nieuwe medewerkers ingestroomd, 26 docenten en 10 
medewerkers van het OOP.  
 
Doorstroom 
10 medewerkers zijn in 2021 gestart in een andere functie binnen de school.  
 
Uitstroom 
In 2021 hebben 40 medewerkers de school verlaten. Dat waren 27 docenten en 12 
medewerkers van het OOP en 1 directielid.  
Het aantal collega’s dat is uitgestroomd in 2021 is lager dan in 2020.  
Opvallend is dat behalve het aantal uitstromers ook de redenen in beide kalenderjaren 
verschillen. In 2020 verlieten 32 collega’s de organisatie wegens een onvoldoende 
beoordeling of geen beschikbare uren, met een vaststellingsovereenkomst, vanwege een 
WIA-uitkering of door (keuze)pensioen. In 2021 bestond deze groep collega’s uit 11 
personen met als redenen: een onvoldoende beoordeling, WIA-uitkering of 
(keuze)pensioen. Het aantal collega’s dat op eigen verzoek uitstroomde bleef ongeveer 
gelijk (verschil is 1 persoon). Voor details zie bijlage 6. 
Opvallend in 2021 was dat meerdere collega’s tegen het einde van het schooljaar besloten 
om voor een andere werkkring te kiezen. Dit past bij een veranderende arbeidsmarkt 
waarbij werken dichter bij huis een veelgehoorde wens is en reden voor een 
ontslagverzoek. Dit vertrek zorgde voor extra druk van het management op de werving 
en selectie en meer werk voor een goede afronding van het dienstverband bij P&O. 
 
4.1 Strategisch personeelsbeleid  
Het strategisch HRM-beleid is gericht op onderstaande 4 punten. 
 
4.1.1 Een werkklimaat waarin medewerkers eigenaarschap van hun werk 

ervaren en zien dat hun bijdrage van waarde is voor het geheel 
(arbeidsverhoudingen en arbeidsinhoud). 

Jaarlijkse personeelsgesprekken en overleggen binnen teams, secties, of afdelingen 
dragen bij aan een beter functioneren van medewerkers.  
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Eigenaarschap is een van de pijlers van de 'Strategische ambities Lek en Linge 2020-
2024' . bij zowel onze leerlingen als onze medewerkers. Dit uit zich bij collega’s in 
samenwerking waarin het collectieve belang voorop staat, we elkaar tijdig informeren, 
aanspreken en helpen op basis van erkende kwaliteiten of expertise, ondersteund door 
een lerende houding. Op diverse plekken in de school is er door secties en afdelingen 
nagedacht wat dit concreet betekent voor de medewerker en de dagelijkse praktijk. Dit 
komt ook terug in de individuele jaarverslagen van medewerkers. 

 
4.1.2 Professionele ontwikkeling in een cultuur van leren en verbeteren 

(arbeidsontwikkeling) 
We hebben een cultuur waarin professionele ontwikkeling wordt gestimuleerd. Op 
diverse manieren wordt voortdurend geleerd en wordt ook het nodige aan scholing 
aangeboden. Denk aan de jaarlijkse studiedag begin januari, interne scholingen, gebruik 
maken van de lerarenbeurs, maar ook aan de mogelijkheid om je persoonlijk budget te 
gebruiken voor je eigen scholingsbehoefte. Voor het OOP zijn geen centrale scholingen 
georganiseerd maar is op individuele basis incidenteel een opleiding gevolgd. Ook het 
OOP kan gebruik maken van het persoonlijk professionaliseringsbudget. Opnieuw 
kwamen dit jaar geplande fysieke scholingen te vervallen of werden uitgesteld, omdat de 
regels rondom Covid-19 leidend waren. Daar waar mogelijk is in het voorjaar uitgeweken 
naar online trainingen. Het onderwijzend personeel heeft nog meer bijgeleerd op het 
gebied van MSTeams  en over online lesgeven. Na de zomer zijn we weer gestart met een 
aantal fysieke interne scholingen o.l.v. externe trainers met onderwerpen als: 
• meer differentatie in de klas 
• meer motivatie in de klas 
• van mentor naar LOB-begeleider 
• van docent naar coach 
Ook voor de nieuwe medewerkers zijn weer fysieke bijeenkomsten geweest met als doel 
hen kennis bij te brengen over alle facetten van het onderwijs op O.R.S. Lek en Linge. 
 
Wij zijn een opleidingsschool voor studenten die docent willen worden en zijn in het bezit 
van het keurmerk voor AOS-opleidingsschool van Archimedes (Hogeschool Utrecht) en 
van de Universiteit Utrecht. Het keurmerk is in 2017 verlengd. Stagiairs worden intensief 
begeleid door onze stagebegeleiders. Dit zijn veelal stagiairs die docent willen worden, 
maar incidenteel bieden we ook stagiairs van een mbo- of hbo-opleiding een 
werkomgeving om ervaring in op te doen. Ondanks corona en verschillende lockdowns 
zijn er in 2021 op Lek en Linge zo’n 25 studenten opgeleid van zowel de Universiteit 
Utrecht als de Hogeschool Utrecht. Onze studenten hebben het afgelopen schooljaar een 
grote bijdrage geleverd in het verzorgen van online lessen en hybride onderwijs. Zij zijn 
ook veelvuldig ingezet om te assisteren in de klas of te surveilleren voor docenten die 
wegens een corona besmetting of quarantaine thuis moesten blijven. Ook hebben we 
regelmatig studenten kunnen inzetten om tijdelijke vacatures (wegens ziekteverlof of 
zwangerschapsverlof) te vervullen. 
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Empowerment van het management heeft plaatsgevonden door: 
• Teamontwikkeling en leiderschap onder leiding van MAEK Academie; 
• Scholing van nieuwe teamleiders, diverse begeleiders; 
• Sturen op kwaliteit (effectief docentgedrag, feedback- en opbrengstgerichte 

stuurgesprekken en onderwijskundig leiderschap), training van Monique Hoogduin.  
Het resultaat van deze trainingen is zichtbaar geworden in het dagelijks handelen van 
leidinggevenden en in de gesprekken die zij met elkaar en met hun team voeren. 
 
4.1.3 Het bieden van eigentijdse arbeidsvoorwaarden, passend bij de 

levensfase of behoefte van de medewerker (arbeidsvoorwaarden). 
Binnen die levensfases zijn 3 groepen onderscheiden. 
Voor de medewerkers van 62 jaar en ouder is ook dit jaar het generatiepact aangeboden 
om hen een mogelijkheid te bieden de balans te houden tussen werk en privé. Deze 
schooleigen regeling is een uitkomst voor met name een aantal fulltime docenten die hun 
lesuren willen halveren als bijdrage om op die manier hun carrière in goede gezondheid 
af te ronden. 
De tweede groep die aandacht verdient is de groep die 10 tot 15 jaar op school werkt. Om 
voor deze groep voldoende uitdaging te genereren en ontwikkeling te stimuleren kijken 
we opnieuw naar ons scholingsbeleid. Dit jaar was er, op basis van de cijfers van 1 oktober 
2021, wederom geen vacatureruimte voor LC- of LD-functies. Vacatureruimte kan 
ontstaan door groei in leerlingaantal en door verloop in het personeelsbestand. Daardoor 
kijken we naar andere mogelijkheden om toch een aantrekkelijke werkgever te blijven. 
Het strategisch vraagstuk ‘andere ontwikkelmogelijkheden in relatie tot aantrekkelijk 
werkgeverschap' zal worden uitgediept in de leergang Strategisch HRM. Eind 2021 zijn 
een locatiedirecteur en het hoofd P&O gestart met deze opleiding en trekken hierin 
samen op.  Lek en Linge heeft echt de ambitie topdocenten te willen behouden. 
Tot slot is als derde groep de startende docent genoemd. Door deze vanaf het begin goed 
te begeleiden hopen we zoveel mogelijk gekwalificeerde docenten te behouden voor de 
school. 
Vanaf de start worden nieuwe medewerkers begeleid door algemeen praktijkbegeleiders 
in Culemborg en door IPB-coaches op de Lingeborgh. Zij besteden aandacht aan de diverse 
facetten van het docentschap en er is individuele coaching. Ook lesobservaties en 
intervisiebijeenkomsten worden ingezet. Vanuit de sectie is er begeleiding op het 
vakinhoudelijk gebied. In Culemborg laten we alle nieuwe docenten de Vragenlijst 
Interpersoonlijk Leraarsgedrag invullen door een of twee klassen.  
De uitkomst draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de docent. Daarnaast wordt ook 
gebruik gemaakt van de starterstoelage. 
 
4.1.4 Persoonlijke aandacht voor het welzijn van de medewerker 

(arbeidsomstandigheden). 
De samenwerkingsrelatie tussen werknemer en leidinggevende en de korte lijnen hierin 
zijn kenmerkend voor onze school. Alleen door oprechte aandacht, openheid en 
vertrouwen is het mogelijk om samen de kwaliteit te leveren die nodig is. Gepland was 
om de  gesprekscyclus voor het OOP  eind 2021 te evalueren. In de praktijk bleken 
gesprekken uitgesteld te zijn omdat de kwaliteit van een evaluatief gesprek beter tot zijn 
recht komt in echte fysieke ontmoetingen. Daardoor is deze evaluatie in 2022 aan de 
orde. Binnen de jaarlijkse gesprekken is ruime aandacht voor de medewerker in relatie 
tot het werk, het werkplezier, eerdere afspraken, de opleidingsbehoefte en worden 
nieuwe maatwerkafspraken gemaakt. Op de Lingeborgh is eind 2021 een onderzoekje 
gedaan onder medewerkers om het welzijn, werkgeluk en welbevinden te peilen.  
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De gekozen insteek was duurzame inzetbaarheid, dat zich uit in gezond, veilig en fit 
kunnen werken. De uitkomsten daarvan worden vertaald in adviezen voor het (V)MT. 
Deze enquête past in het project over vitaliteit dat al vele jaren op de agenda staat. 
 
Met het convenant ‘aanpak lerarentekort’ zijn in november 2019 zijn extra middelen aan 
vo-scholen beschikbaar gesteld (via een bedrag per leerling) ten behoeve van besteding 
in 2020 en 2021. Dit is gedurende 2020 en 2021 ingezet ter ondersteuning van ons 
strategisch personeelsbeleid. Het is (met actieve betrokkenheid van het onderwijzend 
personeel) besteed aan begeleiding van startende leerkrachten en meer ontwikkeltijd. 
 
Ons gehele strategische personeelsbeleid is gericht op de beheersing van uitgaven inzake 
uitkeringen na ontslag. 
 
4.2 Arbodienst Bezig 
Dit jaar zijn we voortvarend aan de slag gegaan met de nieuwe arbodienst Bezig. Zoals 
gepland heeft er een bijeenkomst over ‘visie op verzuim’ plaatsgevonden met directeuren 
en hoofden van de stafafdelingen, maar hebben we de training voor overige 
leidinggevenden moeten uitstellen. Bijeenkomsten in grote(re) groepen waren 
onwenselijk en onverstandig. Daardoor zijn er wel in kleinere gremia gesprekken gevoerd, 
ook door het sociaal medisch team, maar meer gericht op de casuïstiek. Brede scholing 
op het gebied van de Wet Verbetering Poortwachter staat wel op de planning voor 2022 
om leidinggevenden meer handvatten te bieden en een rijker handelingsrepertoire.  
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5 Facilitaire zaken en ICT bedrijfsprocessen 

5.1 Facilitaire zaken  
De afdeling facilitaire zaken faciliteert medewerkers en leerlingen, zodat zij het beste uit 
zichzelf kunnen halen en onderwijs kunnen krijgen en verzorgen op een fijne gezonde en 
veilige manier. Om die fijne, gezonde en veilige werk- en leeromgeving te kunnen bieden, 
nu en in de toekomst, werkt de afdeling aan een aantal ontwikkel- en verbetertrajecten, 
waarbij rekening wordt gehouden met ingrijpende en elkaar snel opvolgende 
veranderingen in wet- en regelgeving op het gebied van Arbo-, duurzaamheid en 
energiebesparingen. Daarnaast nemen ook de digitalisering en automatiseringswensen 
binnen de school in rap tempo toe. Facilitaire Zaken maakt mede beleid en denkt actief 
mee om deze veranderingen te verwezenlijken.  
 
Hieronder wordt verslag gedaan van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van 
risicomanagement, huisvesting en duurzaamheid.  
 
5.1.1 Risicomanagement  
In 2021 is een uitgebreide Risico-Inventarisatie en Evaluatie gehouden. Dit was enige jaren 
geleden voor de school. Voor de uitvoering van de RI&E maakte wij gebruik van de 
"Arboscan-VO" van VOION. Dit instrument is speciaal ontwikkeld voor het in eigen beheer 
uitvoeren van een risico-inventarisatie binnen het voortgezet onderwijs. Middels het 
uitvoeren van de RI&E zijn alle veiligheids-, gezondheids- en welzijnsrisico's op de 
werkplek duidelijk in kaart gebracht. Op basis van de geïnventariseerde risico’s zijn 
adequate maatregelen opgesteld die voor een groot deel reeds zijn geïmplementeerd in 
2021/2022 en voor een deel nog in de planning staan om uit te voeren in de komende 
maanden/jaren.  Door het doorvoeren van deze maatregelen voorkomen of mitigeren wij 
de risico’s en komen wij tot een continue gestructureerde zorg voor goede 
arbeidsomstandigheden. Middels de uitvoering van de RI&E gaan wij meer voldoen aan 
in wettelijke bepalingen in de Arbowet. Komende jaren zullen wij ervoor zorgen dat de 
RI&E up-to-date gehouden wordt en opnieuw wordt uit gevoerd als daar aanleiding voor 
is bijvoorbeeld n.a.v. een verbouwing, onderwijsvernieuwing, nieuwe gebruiksfunctie van 
een ruimte, een nieuwe regelgeving of nieuwe inzichten. 
 
5.1.2 Huisvesting en duurzaamheid 
In de afgelopen twee jaren waarin Corona een grote invloed was, is de ventilatie binnen 
de schoolgebouwen een veel besproken onderwerp geweest. Veelvuldig kregen wij de 
vraag of de ventilatie van onze schoolgebouwen op orde was.  
 
Om deze vraag goed en onderbouwd te kunnen beantwoorden zijn er in de afgelopen 
twee jaar vele binnenklimaat onderzoeken uitgevoerd binnen de 6 schoolgebouwen. Bij 
4 van de 6 gebouwen wij hebben temperatuur-, CO2-, luchtvochtigheid- en 
geluidsmetingen verricht middels het plaatsen van tijdelijke meetunits. Medewerkers die 
hun werkzaamheden uitvoerde nabij een meetunit, werden gevraagd om de klimaat 
beïnvloedende factoren te vermelden op een formulier. Bij de andere twee gebouwen 
hebben wij de temperatuur, CO2 waarden en luchtvochtigheidsgehaltes op afstand 
kunnen uitlezen via het gebouwbeheerssysteem dat geïntegreerd is in de gebouwen. 
Daarnaast hebben wij voor alle gebouwen een inventarisatie laten maken van het 
energieverbruik en de verduurzamingskansen.  
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Op basis van de metingen en inventarisaties hebben wij een plan kunnen opstellen, 
waarbij de komende jaren gewerkt gaat worden aan vijf thema’s; (1) Energieverbruik; 
(2) Binnen luchtkwaliteit; (3) Temperatuur, thermische comfort; (4) Licht, visueel 
comfort en (5) Geluid, akoestisch comfort.  
 
De belangrijkste acties op deze vijf thema’s staan hieronder kort opgesomd: 
• Op twee locaties worden de huidige luchtbehandelingskasten vervangen (inclusief al 

het kanaalwerk); 
• Op drie locatie worden de huidige luchtbehandelingskasten verbeterd; 
• Op alle locaties wordt er een koelinstallatie toegevoegd om het klimaat in de zomer te 

verbeteren;  
• Op meerdere locaties wordt de verwarmingsinstallatie vervangen; 
• Op alle locatie wordt de TL en PL-verlichting vervangen voor Ledverlichting daar waar 

dat nog niet gebeurd is; 
• Op alle locaties wordt de noodverlichting vervangen voor Led-noodverlichting daar 

waar dat nog niet gebeurd is; 
• Op twee locaties wordt de dakbedekking vervangen voor dakbedekking met een 

hogere isolatiewaarde; 
• Op een aantal locaties worden de plafondplaten in de lokalen (voor een deel) 

vervangen door nieuwe plafondplaten met een betere akoestische werking;  
• Op de Lingeborgh wordt de huidige HBR-keuken eruit gehaald en wordt er een nieuwe 

energiezuinigere, gasloze keuken teruggeplaatst. 
• Op de Lingeborgh worden 120 extra zonnepanelen geplaatst; 
• Op alle locaties worden CO2 meters geplaatst in ieder lokaal, de aula en 

medewerkerskamer;  
• Op alle locaties wordt een energie gebruik monitoringssysteem aangebracht en 
• nog vele kleinere werkzaamheden worden meegepakt. 
 
Middels de uitvoering van deze werkzaamheden brengen wij de gebouwen naar het 
gewenste kwaliteitsniveau.  
(Frisse Scholen Klasse B, 2021) en voeren wij alle gewenste verduurzamingsmaatregelen 
door (vanuit de erkende maatregelen lijst). Om al deze werkzaamheden de komende 
periode goed op de rit te gaan zetten hebben wij als school een bouwbegeleidingsbureau 
en een installatie adviesbureau ingehuurd. De hierboven geschetste werkzaamheden 
worden uitgeschreven in een aanbestedingsdocument. Begin maart is dit 
aanbestedingsdocument als een meervoudige aanbesteding op de markt gezet. Wij 
streven ernaar deze werkzaamheden zoveel als mogelijk uit te laten voeren in 2022 en 
2023. 
 
Zowel in 2021 als in 2022 hebben wij zowel in Culemborg als Geldermalsen 
verduurzamings- en vergroeningswerkzaamheden uitgevoerd aan de schoolpleinen. 
Hiermee zijn diverse schoolpleinen gecreëerd die bijdragen aan de 
duurzaamheidsambities van Lek en Linge. De schoolpleinen zijn voorzien van vergroening, 
duurzame hemelwateropslag en -afvoer op eigen terrein, lesruimte buiten en meer 
bewegings- en sportmogelijkheden voor leerlingen. In 2021 voerde wij deze 
werkzaamheden al uit aan de Multatulilaan 6 en Annie M.G. Schmidtpad en afgelopen 
jaar heeft dit vervolg gekregen op de Laan van Leeuwenstein en Ina Boudier Bakkerstraat. 
In 2023 willen wij ook het schoolplein van de Multatulilaan 3 oppakken. 
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5.1.3 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting 
De huisvesting moet de komende jaren passend blijven bij de behoefte van O.R.S. Lek en 
Linge. Om de toekomstige huisvesting passend te houden gaan wij de komende jaren vele 
werkzaamheden verrichten om de panden te verduurzamen zoals beschreven staat onder 
paragraaf 5.3.1.  
 
Indien nodig stoten we huisvesting (gedeeltelijk) af of creëren we verhuur in nauwe 
samenwerking met de gemeenten waar wenselijk. Ieder schooljaar evalueren wij ons 
huisvestingsbeleid nadat bekend wordt wat de leerling prognose voor de komende jaren 
gaat zijn. Indien wenselijk passen wij daarna ons huisvestingsbeleid aan, aan de gewijzigde 
behoeften. We verwachten dat het leerlingenaantal de komende jaren verder zullen 
dalen ondanks de hoge aanmeldingen voor het komend schooljaar. Dit zal mogelijk een 
grotere last geven op de exploitatiekosten van het pand. We kijken daarom telkens hoe 
het aantal m2 zicht verhoudt t.o.v. het aantal leerlingen. Op dit moment huren wij nog 
een aantal noodgebouwen bij de havo-locatie. Mogelijk dat deze noodgebouwen in de 
komende jaren bij een blijvende krimp afgestoten kunnen worden. Wij gaan er in onze 
begrotingscyclus vanuit dat panden gemiddeld 40 jaar meegaan alvorens er gekeken 
wordt naar nieuwbouw of grootschalige renovatie die de levensduur met 25 jaar 
verlengen. Zeker het pand waarin de vwo in Culemborg gehuisvest is vormt hierbij voor 
de komende jaren een strategische uitdaging. We houden de panden op het gewenste 
onderhoudsniveau en sluiten het interieur en exterieur aan op de primaire processen (en 
houden daarbij rekening met de beschikbare middelen). 
 
Afgelopen twee jaar is er een compleet beeld gevormd van de Meerjarenonderhouds-
begroting voor de zes schoolgebouwen, waaruit wij nu en ook na 2022 de 
onderhoudswerkzaamheden meer planmatig zullen gaan oppakken. Om te komen tot een 
compleet MJOP hebben wij afgelopen jaren vele inspectierondes gelopen door de 
panden, afschrijvingstermijnen vastgesteld en vervangingsbudget prognoses opgesteld. 
 
5.1.4 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid 
Naast alle verduurzamingmaatregelen die wij doorvoeren aan de schoolpanden zoals 
beschreven in paragraaf 5.3.1. gaan wij komende jaren actief aan de slag met het 
opstellen van een visie op de thema’s: aardgasvrije schoolgebouwen, 
klimaatveranderingen, duurzame energie en de energietransitie en integraal 
huisvestingsplan. Vooruitlopend op deze thema’s hebben in 2021 bij het afsluiten van de 
nieuwe leveringsovereenkomst voor de levering van gas en elektriciteit er al voor gekozen 
100% duurzaam gas en elektriciteit in te kopen. De elektriciteit die wij inkopen is voor 
17,5% opgewekte door Nederlandse windmolens en voor 82,5% door Europese 
windmolens.  
Dit in combinatie met het actief monitoren en sturen op het terugdringen van het gas en 
energie verbruik.  
Na de verbouwing wordt er gewerkt met verwarming/ koeling die per ruimte geregeld 
wordt, indien er geen activiteit in de ruimte is wordt er niet extra gekoeld of verwarmd 
maar wordt de ruimte op de Frisse scholen 2021 temperatuur vereiste gehouden. Al deze 
geplande verbouwingen zullen een grote bijdrage leveren aan de duurzaamheid. 
 
Naast deze meer technische zaken proberen wij ook actief te zijn in onze externe 
samenwerkingen door o.a. de volgende acties:  
• Samen met de inschrijvers bij aanbestedingen of offerte uitvragen kijken wij hoe zij 

een bijgedragen kunnen leveren aan onze duurzaamheidsdoelen. Inschrijvers met de 
beste bijdrage krijgen hier een voorrecht. 
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• Samen met de afvalverwerker gaan wij gaan per school 2022-2023 ook de leerlingen 
het afval laten scheiden. Wij gaan door middel van bewustwordingscampagnes sturen 
op het beter scheiden van afval en het daarmee terugdringen van restafval.  

• Samen met de nieuwe cateraar die per school 2022-2023 start zal een actieve bijdrage 
geleverd gaan worden in de duurzaamheidsdoelen, door het afval te scheiden, 
statiegeld verpakkingen in te zamelen, producten lokaal in te kopen en gebruik te 
maken van personeel uit de regio. 

• Samen met de nieuwe schoonmaakpartij die in november start, zal een actieve 
bijdrage geleverd worden aan de duurzaamheid, door o.a. milieuvriendelijke middelen 
te gebruiken, afval te scheiden, gebruikt te maken van personeel uit de regio en vele 
andere acties. 

• Komende jaren zullen alle nieuwe contracten met oog voor duurzaamheid worden 
afgesloten.  

 
Naast de gezamenlijke acties; 
• Kopen wij als school bewust een deel van onze producten en diensten lokaal in. Voor 

de samenwerking met leveranciers en dienstverleners zoeken wij bij voorkeur naar 
lokale spelers. Deze leveranciers/ dienstleners geven wij de ruimte om hun 
ondernemerschap te tonen, kwalitatief hoge expertise in te zetten en maximaal mee 
te denken in een wederzijds vruchtbare samenwerking en verduurzaming. 

• Stimuleren wij medewerkers om het de fiets naar school te komen. De medewerkers 
die met de auto komen kunnen binnenkort gebruik gaan maken van laadpalen nabij 
de school. Deze laadpalen zijn door school aangevraagd om het elektrisch rijden te 
stimuleren. 

• Vergroening wij onze schoolpleinen, waarbij wij bewust hebben gekozen voor 
meerjarige beplanting en bomen een groene haag met klimplanten, moestuinbakken 
en een insecten hotel zodat de biodiversiteit wordt bevorderd. Ook binnen de school 
zullen wij in de komende jaren actiever aan de slag gaan met de beplanting voor het 
verbeteren van het klimaat. 

 
 
5.2 ICT bedrijfsprocessen 
 
5.2.1 ICT 
In 2021 zijn onderstaande voorzieningen vervangen t.b.v. stabiliteit, uniforme 
gebruikerservaring en reguliere vervangingen als gevolg van afschrijvingen: 
• De netwerkcoreswitches (deze waren regulier aan vervanging toe); 
• Op de Lingeborgh zijn alle lokalen waar nog geen nieuwe CTOUCH-schermen waren 

geplaatst in 2021 voorzien van deze nieuwe schermen. Docenten hebben hierdoor een 
uniforme, gebruiksvriendelijke manier van werken; 

• Op de Lingeborgh zijn alle docenten voorzien van een laptop in bruikleen van school 
teneinde een hedendaagse werkplek te realiseren (plaats- en tijdonafhankelijk). 
Tevens werd hierbij two-factor-authentication middels Yubikeys – zoals deze voor 
medewerkers van de vestiging in Culemborg al enige tijd in gebruik is - ingevoerd; 

• Er zijn enkele laptopkarren t.b.v. het digitaal onderwijs op vestiging de Lingeborgh 
gerealiseerd. Tevens werd een laptopkar op de brugklaslocatie in Culemborg in gebruik 
genomen. 

Teneinde meer veiligheid en stabiliteit te creëren zijn de volgende maatregelen genomen: 
• Op beide vestigingen is een veilige manier van inloggen op het schoolnetwerk 

gecreëerd voor gebruik met de docentenlaptops middels een op de in 2020 nieuw 
aangeschafte firewalls aanwezige techniek genaamd GlobalProtect.  
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• Hiermee is een zeer veilige, gebruiksvriendelijke VPN-oplossing voor handen waarmee 
op de laptops kan worden gewerkt alsof men fysiek op school aanwezig is; 

• PRTG (networkmonitoringtool voor hardwarematige netwerkcomponenten) is 
volledig geïmplementeerd in de gehele school; 

• Spam/spoofing maatregelen t.b.v. veilig mailverkeer zijn geïmplementeerd (DMARC / 
DKIM). 

Tot de reguliere werkzaamheden behoorden migraties van servers en werkplekpc’s naar 
nieuwere versies van besturingssystemen. Tevens werden Foleta en Youforce 
aangesloten op de bestaande ADFS-oplossing opdat op alle schoolsystemen inmiddels op 
een eenduidige wijze kan worden ingelogd en er vrijwel overal sprake is van Single-Sign-
on. 
De vervanging van SAN (de datalayer van het netwerk) en servers werd voorbereid, maar 
kon wegens wereldwijde leveringsproblemen in 2021 niet worden afgerond. Alle 
voorbereidingen zijn getroffen en de contracten ondertekend. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd in het voorjaar van 2022. 
In september 2021 werd de nieuwe website voor de school opgeleverd en in gebruik 
genomen. Met de nieuwe website werd een modern, frisse website die recht doet aan de 
eigenheid van beide vestigingen gerealiseerd. 
Terugblikkend op 2021 kan worden gesteld dat ruim 85% van de gestelde doelen en 
geplande werkzaamheden volgens plan zijn uitgevoerd. De niet-uitgevoerde 
werkzaamheden – overwegend als gevolg van ad hoc- en reguliere werkzaamheden - zijn 
opnieuw gepland voor 2022. In 2022 zal als belangrijkste grote project de invoering van 
laptops voor leerlingen op beide vestigingen worden gerealiseerd. Verder zal worden 
gewerkt aan verregaande transitie naar cloudcomputing. Ten bate van de optimalisering 
van de dienstverlening zal Topdesk als (onder andere) IT-helpdesktool worden ingevoerd. 
 
5.2.2 Leerlingenadministratie 
Naast de gebruikelijke, reguliere werkzaamheden op de leerlingenadministratie zijn 
onderstaande verbeteringen doorgevoerd: 
• De importfunctie voor het importeren van PTA’s in Magister is in gebruik genomen 

nadat ICT t.b.v. hiervan scripts ontwikkelde. 
• De autorisatie middels groepen en rollen werd opgeschoond, vereenvoudigd ingericht 

en geoptimaliseerd; 
• T.b.v. de examenvoorbereiding werden verbeteringen doorgevoerd op het gebied van 

de pooling en de aanvragen herkansingen/herprofileren voor het 2e en 3e tijdvak van 
de centraal examens. Ook werd de module tijdvakkeuze van Magister voor de vestiging 
in Culemborg in gebruik genomen; 

• De schorsingen-en-incidentenmodule in Magister werd in gebruik genomen. De 
eerdere zelfbouwmodule op de website werd uitgefaseerd. 

 
5.2.3 Roosterzaken 
De afdeling roosterzaken in Culemborg heeft in 2021 een roerig jaar doorgemaakt 
voornamelijk als gevolg van personele ontwikkelingen. In 2021 werd het basisrooster van 
de vestiging grotendeels ontwikkeld i.s.m. een externe roostermaker en werden eigen 
medewerkers van de school opgeleid tot roostermaker. Vacatures bleken helaas zeer 
moeilijk invulbaar. Daarnaast bleek dat de afdeling minder goed georganiseerd was dan 
werd aangenomen: er was onvoldoende documentatie van processen, ook bleken 
systemen onvoldoende uniform ingericht en was aansluiting tussen de systemen voor 
formatie, rooster en leerlingenadministratie verre van optimaal.  
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Er is vanaf juni 2021 hard gewerkt – naast het ontwikkelen van de voor de school 
noodzakelijk roosters – aan het op orde krijgen van de afdeling middels het beschrijven 
van processen, het verbeteren van de inrichting van de systemen en het nemen van 
maatregelen t.b.v. de beheersbaarheid van de werkzaamheden. Dit heeft in elk geval voor 
de realisatie van het rooster voor het tweede halfjaar geleid tot grote verbeteringen in de 
manier van werken en kwaliteit van het opgeleverde rooster. Voor 2022 is de 
belangrijkste doelstelling de werkzaamheden op de afdeling en de aansluiting van 
systemen verregaand te optimaliseren, de vacature in te vullen en het werk zodanig te 
organiseren dat bedrijfsrisico’s die de afgelopen jaren (onbewust/bewust) werden 
gelopen tot een minimum te reduceren. Tevens is het doel zodanige roosters te 
ontwikkelen dat de opstart van het schooljaar 2022-2023 soepel verloopt en ten positieve 
in grote mate afwijkt van de start van schooljaar 2021-2022. 
 
5.2.4 AVG (algemene verordening gegevensbescherming) 
Vanwege een noodzakelijk afscheid als gevolg van een bedrijfsovername van het bedrijf 
van de toenmalige functionaris gegevensbescherming van onze school werd een nieuwe 
functionaris gegevensbescherming gevonden. Er is aansluiting gezocht bij de wijze van 
werken op andere scholen. Dit heeft geleid tot een verbintenis met Privacy op School die 
als winnaar van een minitender van SIVON uit de bus kwam. In de tweede helft van 2021 
zijn op basis van interviews nulmetingen gedaan en werd een plan opgesteld de 
bewustwording omtrent omgang met persoonsgegevens te vergroten. De uitvoering van 
dit plan is het belangrijkste doel voor 2022. Tevens zal een DPIA op Magister worden 
uitgevoerd in 2022 teneinde de (potentiële) risico’s die het gebruik en de inrichting van 
Magister met zich meebrengt het hoofd te bieden. 
De verplichte jaarlijkse auditrapportage werd door Privacy op School opgesteld. Er 
hebben zich slechts een beperkt aantal beveiligingsincidenten en datalekken (welke als 
gevolg van de geringe impact niet gemeld hoefden worden bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens) voorgedaan. 
In 2021 werd daarnaast de toestemmingenmodule van Magister in gebruik genomen en 
kon de zelfbouwoplossing van de website worden uitgefaseerd. 
De aandacht die AVG in 2021 kreeg is gering. Nu Corona naar de achtergrond verdwijnt 
én er een nieuwe actieve partij voor de AVG in de arm is genomen, kan er in 2022 meer 
aandacht voor de AVG worden gevraagd. 
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6 Lek en Linge, samenwerken en de regio 

Goede samenwerking draagt enorm bij aan het realiseren van goed onderwijs. Daarom 
wordt op Lek en Linge veel waarde gehecht aan goed in contact staan met leerlingen, 
ouders en collega's. In goede samenwerking met alle stakeholders komt beleid tot stand. 
Dat geldt zeker ook voor de samenwerking met alle relevante partners in de omgeving 
van de school: 
 
Gemeente Culemborg en Geldermalsen 
Er wordt op diverse terreinen nauw samengewerkt met deze gemeenten. Voorbeelden 
daarvan zijn de Lokale Educatieve Agenda, maatschappelijke stages, Duurzame scholen 
Culemborg, Stuurgroep wijkaanpak Schoolhof, HUB Rivierenland, een 
samenwerkingsverband dat zich richt op het structureel verbinden van bedrijven in de 
regio en scholen, in het bijzonder VO, VSV regio Rivierenland, een samenwerking tussen 
gemeenten en onderwijsinstellingen in Rivierenland met als doel voorkomen van en 
beschrijden van Voortijdig schoolverlaten. 
 
Scholen in de regio 
Met scholen in de omgeving wordt in het SamenWerkingsVerband Rivierenland 
samengewerkt om Passend Onderwijs voor leerlingen uit te voedingsgebied te realiseren. 
Lek en Linge werkt in samenwerking met het KWC aan toekomstscenario's in het kader 
van de leerlingenkrimp, de jaarlijkse beroepenmarkt wordt samen met het KWC 
vormgegeven, in het project Tech Explore 24 wordt met diverse scholen in de regio 
samengewerkt aan de regionalisering van techniekonderwijs in het VO, (Lek en Linge is 
penvoerder) en in het kader van het realiseren van doorlopende leerlijnen en leer- 
werktrajecten wordt samengewerkt met de ROC's Midden Nederland en Rivor. Onder de 
noemer 5=1 vindt met 4 andere zelfstandige VO-scholen in de regio op regelmatige basis 
overleg plaats gericht op collegiale uitwisseling en wederzijdse bestuurlijke visitaties in 
het kader van kwaliteitsontwikkeling 
 
Lek en Linge Culemborg 
Als Cultuurprofielschool, BegaafdheidsProfielSchool, TTO-school (tweetalig onderwijs) en 
Unesco-school maakt Lek en Linge deel uit van de betreffende netwerken. Als keurmerk-
opleidingsschool en lid van de Utrechtse Academische opleidingsscholen begeleidt de 
school stagiairs en LIO's (leraren in opleiding) van Hogescholen en Universiteiten. Onder 
andere door deelname aan de Kring Culemborgse Bedrijven (KCB) is de school betrokken 
bij het lokale bedrijfsleven. 
 
Vestiging de Lingeborgh 
Ook de Lingeborgh is actief in een aantal samenwerkingsverbanden en partnerschappen, 
waaronder de Vereniging Buitengewoon Groen, een landelijke belangenvereniging van 
brede scholengemeenschappen met een afdeling voor groen onderwijs. Daarnaast 
participeert de school in diverse lokale netwerken, zoals de Bedrijfskring Groot 
Geldermalsen en VNO-NCW Midden. Landelijk participeert de Lingeborgh in het Platform 
Allround DPI en is de Lingeborgh ambassadeur van Jongeren op Gezond gewicht (JOGG). 
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7 Afhandeling klachten 

Wij staan voor een veilige schoolomgeving voor iedereen met alle aandacht voor 
integriteit. 
 
Lek en Linge werkt met interne en externe vertrouwenspersonen. Zij zijn voor leerlingen, 
ouders/verzorgers en medewerkers te benaderen als deze met zaken te maken krijgen 
die zij om redenen van vertrouwelijkheid niet kunnen of willen bespreken met de 
schoolleiding. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon worden gepubliceerd in 
de schoolgids. In 2021 is geen gebruik gemaakt van de diensten van de externe 
vertrouwenspersoon. 
 
Klachten worden afgehandeld conform de in 2021 geactualiseerde Klachtenregeling van 
de school. Er wordt naar gestreefd klachten zoveel mogelijk intern af te handelen. Voor 
complexe klachten die niet eenvoudig door de betreffende teamleider of directeur 
kunnen worden afgehandeld wordt een regiegroep ingesteld.  
Lek en Linge is aangesloten bij de onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie 
Onderwijs. Een klager die niet tevreden is met de interne afhandeling van zijn klacht, kan 
een klacht indienen bij deze landelijke klachtencommissie.  
In 2021 heeft het bestuur geen klachten ontvangen die een uitspraak van de Landelijke 
Klachtencommissie Onderwijs vereisten. 
 
Door de coronapandemie heeft het bestuur ook in 2021 besluiten moeten nemen over de 
inrichting van het onderwijs, over op school geldende veiligheidsmaatregelen en over het 
al dan niet (in gewijzigde vorm) doorgaan van activiteiten en festiviteiten. Hoewel het 
belang van leerlingen en collega’s en hun veiligheid daarbij steeds voorop stonden, 
hebben verschillen van inzicht over bepaalde besluiten geresulteerd in een groter aantal 
klachten van ouders dan gebruikelijk. Alle klachten zijn intern afgehandeld.  
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8 Financieel bestuursverslag  

Onder het schoolbestuur vallen twee scholen: Lek en Linge vestiging Culemborg en 
vestiging de Lingeborgh. Het gehanteerde uitgangspunt voor het verdelen van de 
middelen over de beide vestigingen is het aantal leerlingen. Dit is gebaseerd op een 
afspraak gemaakt ten tijde van de fusie tussen beide scholen in 2013.  
 
 
8.1 Kerncijfers 
De allocatie van middelen en kosten over de twee vestigingen vindt bij Lek en Linge 
plaats op basis van leerlingenaantallen. 
 

 
 
  

Financieel
(* = in € 1.000) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Totale baten (incl. financiele baten)* 36.425 33.789 36.182 35.116 34.531 33.045 32.078

Totale lasten (incl. financiele lasten)* 36.553 34.420 35.350 35.359 34.830 32.120 30.789

Exploitatieresutaat* -128 -631 832 -243 -299 926 1.289

Eigen Vermogen* 10.383 10.511 11.142 10.310 10.553 10.852 9.926

Totaal Vermogen* 23.719 21.479 21.115 19.506 19.146 19.929 17.460

Normatief eigen vermogen* 8.300 8.500 8.400

Solvabiliteitsratio 1 (minmale norm: > 20% < 40%) 44% 49% 53% 53% 55% 54% 57%

Solvabiliteitsratio 2 (specifiek voor onderwijs) (EV + 
voorzieningen) / totale passiva) minimale norm: 
30%

76% 76% 75% 72% 70% 63% 66%

Current ratio 4,0 3,8 4,0 3,2 3,1 2,4 2,7

Rentabiliteit (exploitatieresultaat / totale baten) -0,4% -1,9% 2,3% -0,7% -0,9% 2,8% 4,0%

Weerstandsvermogen 29% 31% 31% 29% 31% 33% 29%

Kapitalisatiefactor 58% 55% 50% 47% 46% 50% 43%

Rijksbijdrage/totale baten 97% 96% 95% 94% 93% 93% 91%

Personele lasten / totale lasten 76% 79% 79% 80% 78% 80% 79%

Materiële lasten / totale lasten 24% 21% 21% 20% 22% 20% 21%

Totale lasten / aantal leerlingen 10.253 9.145 8.916 8.798 8.608 7.988 7.905

Totale inkomsten / aantal leerlingen 10.217 8.977 9.125 8.737 8.535 8.218 8.236

Personele lasten / aantal leerlingen 7.770 7.210 7.015 6.995 6.715 6.396 6.275

Materiële lasten / aantal leerlingen 2.483 1.935 1.900 1.803 1.893 1.592 1.630

Aantal leerlingen per 1-10 boekjaar-1      3.565      3.764      3.965      4.019      4.046      4.021      3.895 
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8.2 Financieel normenkader 
Sinds 2008 berust het financiële toezicht op het onderwijs bij de Inspectie van het 
Onderwijs. Een van de onderdelen van dat financiële toezicht is het zogenaamde 
toezicht op de financiële continuïteit: de vraag of een bestuur/instelling financieel 
gezond is en op korte en middellange termijn aan haar financiële verplichtingen kan 
voldoen. Dit toezicht, dat deel uitmaakt van het geïntegreerd toezicht, vindt risicogericht 
plaats. Op grond van een analyse van de financiële gegevens uit het jaarverslag en de 
bijbehorende continuïteitsparagraaf en/of eventueel signalen, bepaalt de inspectie of de 
financiële positie van de instelling nader moet worden onderzocht. 
 
Bij de analyse gebruikt de inspectie ter detectie van de risico’s een set kengetallen. Deze 
kengetallen zijn nadrukkelijk geen normen waaraan schoolbesturen/instellingen moeten 
voldoen. Het onderschrijden van een norm leidt niet automatisch tot verscherpt toezicht 
(hierna: aangepast financieel toezicht) en het behalen van de norm leidt omgekeerd niet 
automatisch tot het opheffen van aangepast financieel toezicht als daar sprake van is. 
Indien een bestuur onder aangepast financieel toezicht wordt geplaatst, dan is dit 
gebaseerd op een uitvoeriger onderzoek waarbij veel meer aspecten in ogenschouw zijn 
genomen. Onderstaand wordt de set kengetallen weergegeven waar de inspectie 
gebruikt van maakt: 
 

 
 
In het verleden heeft de inspectie ook andere kengetallen gebruikt voor het identificeren 
van financiële risico’s, zoals de rentabiliteit. Met de invoering van het Onderzoekskader 
2021 worden alleen de kengetallen, zoals deze hierboven zijn gepresenteerd, gebruikt 
voor het identificeren van besturen met een mogelijk financieel risico.  
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Kengetallen zoals de rentabiliteit hebben een minder significante voorspellingswaarde 
dan de kengetallen die hierboven zijn gepresenteerd. De rentabiliteit (en andere 
kengetallen) blijven echter nog wel onderdeel uitmaken van de analyses die de inspectie 
uitvoert. 
 
Deze lijst met kengetallen, zoals deze hierboven is opgenomen, geldt voor de analyses van 
jaarverslagen van schoolbesturen/onderwijsinstellingen vanaf jaarverslag 2020 en 
vervangt eerdere lijsten, alsmede de signaleringswaarden. 
 
 
8.3 Budgetbeheer – kengetallen Inspectie 
Bij de beoordeling van het budgetbeheer gaat het om de vraag wat de capaciteit van de 
school is om tegenvallers op korte of middellange termijn op te kunnen vangen.  
 
De solvabiliteit-1 geeft de verhouding weer tussen het totale eigen vermogen en het 
balanstotaal, en geeft daarmee informatie over de kredietwaardigheid van een 
organisatie. De solvabiliteit blijft ruim boven de signaleringsgrens, hetgeen impliceert dat 
Lek en Linge op korte en lange termijn aan haar schulden kan voldoen.  
 
Het kengetal solvabilteit-2 wordt door de onderwijsinspectie berekend omdat een 
instelling haar vermogenspositie en exploitatiesaldo kan beïnvloeden door de 
voorzieningenpositie aan te passen. De onderwijsinspectie geeft een signaleringsgrens 
(minimale norm) van 30% aan. 
 

 
 
De liquiditeitspositie van een organisatie kan worden bepaald aan de hand van de current 
ratio. De liquiditeitsratio geeft aan in welke mate de instelling aan haar verplichtingen op 
korte termijn kan voldoen. Dit kengetal wordt berekend door het totaal van de korte 
termijn vorderingen en de liquide middelen te delen door alle korte termijn 
verplichtingen.  Een liquiditeit groter dan 1 wordt doorgaans als voldoende gekwalificeerd 
omdat tegenover de binnenkort vervallende schulden van de instelling ten minste 
evenveel vlottende activa staan.  Desalniettemin hanteert de onderwijsinspectie een 
signaleringsgrens van 0,75. 
 

 
 
 
8.4 Genormaliseerd eigen vermogen 
Naast de kengetallen en signaleringswaarden voor het toezicht op de financiële 
continuïteit heeft de Inspectie van het Onderwijs ook een signaleringswaarde ontwikkeld 
voor toezicht op publiek eigen vermogen.  
  

Financieel
(* = in € 1.000) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Solvabiliteitsratio 1 (minmale norm: > 20% < 40%) 44% 49% 53% 53% 55% 54% 57%

Solvabiliteitsratio 2 (specifiek voor onderwijs) (EV + 
voorzieningen) / totale passiva) minimale norm: 
30%

76% 76% 75% 72% 70% 63% 66%

Financieel
(* = in € 1.000) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Current ratio 4,0 3,8 4,0 3,2 3,1 2,4 2,7
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Deze geeft een indicatie hoeveel eigen vermogen een onderwijsinstelling (school of 
samenwerkingsverband passend onderwijs) redelijkerwijs maximaal nodig heeft voor een 
gezonde bedrijfsvoering. 
 
Het is goed dat besturen een financiele buffer aanouden voor armslag om leerlingen te 
allen tijde te blijven bedienen van goed onderwijs, maar dit mag niet omslaan in 
‘oppotten’. Publiek onderwijsgeld moet optimaal aan onderwijs besteed worden en mag 
niet onnodig in reserves vastzitten. De inspectie benadrukt dat het normatieve eigen 
vermogen geen norm is, maar een startpunt voor een gesprek. De inspectie gebruikt de 
signaleringswaarde in het toezicht op de doelmatigheid. Als een bestuur een goed 
onderbouwing heeft voor de hogere reserve, kijkt de inspectie of en hoe het geld 
uiteindelijk wordt besteed. De inspectie zal ieder najaar een brief sturen aan alle besturen 
met een eigen vermogen boven de signaleringswaarde met een oproep aan de bestuurder 
om in samenspraak met belanghebbenden kritisch naar de reserves te kijken en actie te 
ondernemen. Lek en Linge heeft een dergelijke brief ontvangen en is inmiddels thema in 
de gesprekken tussen het bestuur en de Raad van Toezicht en MR. In 2018 is reeds een 
bestedingsplan opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Toezicht ten behoeve van 
het gecontroleerd afbouwen van het eigen vermogen. Dit plan zal in 2022 in samenspraak 
met de Raad van Toezicht worden ge-updated naar de huidige situatie. 
 

 
 
De financiële buffer is meer dan voldoende. Om de hoge reservepostie gecontroleerd af 
te bouwen, wordt er (vanaf 2018) bewust begroot op een niet-sluitende 
exploitatierekening (zie ook Begroting 2022). Dit tekort op de begroting wordt aangewend 
voor maatregelen die de kwaliteit van het primair proces (het onderwijs) en -daarmee 
samenhangend- vermindering van de werkdruk van met name docenten ten goede 
komen. De middelen zullen waar nodig ook ingezet worden om het huidige rijke 
onderwijsaanbod te behouden indien dat onder druk komt te staan doordat de personele 
kosten de komende jaren toenemen als gevolg van de jaarlijkse periodieken. 
 
 
8.5 Treasurybeleid 
Instellingen in het onderwijs zijn zelf verantwoordelijk voor hun financiën. 
Scholen/schoolbesturen krijgen jaarlijks een bedrag waaruit alle kosten moeten worden 
gedekt en waarmee waarborgen voor 'bedrijfsvoering' op langere termijn moeten worden 
geschapen. Op basis van het voor een instelling geldende risicoprofiel ligt het voor de 
hand dat reserves worden opgebouwd. 
In het Treasurystatuut wordt beschreven welke treasurytaken en -verantwoordelijkheden 
van toepassing zijn voor Lek en Linge. Tevens worden de beleidskaders vastgelegd voor 
diegenen die bij deze taken en verantwoordelijkheden betrokken zijn.  Jaarlijks wordt een 
treasuryplan opgesteld waarin een stappenplan wordt opgenomen om te komen tot een 
praktische invulling van het gekozen beleid. 

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019

8.281.308    8.508.795     8.359.072   
10.383.000  10.511.000   11.142.000 

2.101.692    2.002.205     2.782.928   

Kengetal: normatief eigen 
vermogen

Waarde

Verklaring: afbouw middels doelmatige inzet in de komende jaren volgens 
afspraak met Raad van Toezicht

Normatief eigen vermogen
Gerealiseerd eigen vermogen

Te hoog eigen vermogen
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Treasury heeft bij de stichting O.R.S. Lek en Linge primair als doel het beheren van 
financiële risico’s en secundair het reduceren van financieringskosten. 
 
De primaire doelstelling van Lek en Linge is het werkzaam zijn op het gebied van het 
openbaar voortgezet onderwijs, een en ander vastgelegd in artikel 4 van de statuten van 
de stichting.  Als gevolg hiervan is het financieren en beleggen ondergeschikt en dienend 
aan de primaire doelstelling. 
 
De algehele doelstelling voor de treasuryfunctie bij Lek en Linge is dat deze de financiële 
continuïteit van de organisatie waarborgt.  Dit wordt in de volgende doelstellingen en 
voorwaarden gesplitst: 
 
• Liquiditeit op korte en lange termijn (Lek en Linge zal ervan verzekerd moeten zijn te 

allen tijde aan haar verplichtingen te kunnen voldoen en zo nodig ook altijd middelen 
te kunnen aantrekken). 

• Lage financieringskosten (Lek en Linge wil binnen aanvaardbare risico's financiering 
aantrekken tegen zo laag mogelijke financieringskosten). 

• Liquideerbare en risicomijdende beleggingen (met inachtneming van het onder 
‘liquiditeit op korte en lange termijn’ gestelde kunnen overtollige middelen worden 
belegd). 

• Kosteneffectief betalingsverkeer (gezien de omvang van het betalingsverkeer is het 
van belang dat de financiële logistiek optimaal is ingericht. Lek en Linge zal haar 
betalingsverkeer zo inrichten dat het kosteneffectief kan worden beheerd). 

• Inzet rente-instrumenten (rr zal geen gebruik gemaakt worden van rente-
instrumenten). 

• Transparantie.  
 
De huidige economische situatie leidt nog immer tot een negatieve rentevergoeding op 
spaargelden. Derhalve is Lek en Linge halverwege 2020 overgestapt op het 
Schatkistbankieren waarmee negatieve rente in de toekomst is voorkomen.  
 
Momenteel zijn er geen leningen uitgeleende gelden, beleggingen en/of derivaten 
afgesloten. Er zijn 2 langlopende leningen (o/g): 

- annuïteitenlening bij de Rabobank (looptijd 30 jaar, 5% rente, oorspronkelijke 
hoofdsom € 431.091, aflossing per jaar ca. € 16.500, saldo ultimo boekjaar  
€ 205.000; boekjaar -1 € 222.000);  

- lening van Stichting Steunfonds LAO-LHNO (looptijd 30 jaar, oorspronkelijke 
hoofdsom €  272.268, 2% rente, aflossing per jaar € 10.891, saldo ultimo boekjaar  
€ 87.000; boekjaar -1 € 98.000). 

 

8.6 Continuïteitsparagraaf 
Het doel van de continuïteitsparagraaf is inzicht te geven in majeure ontwikkelingen in de 
nabije toekomst en het helder in beeld brengen van de mogelijke gevolgen voor het 
resultaat en de vermogenspositie. 
Binnen Lek en Linge wordt daartoe jaarlijks een meerjarenformatiebegroting en 
meerjarenbegroting opgesteld en wordt een jaarlijkse risico-inventarisatie gehouden. 
De leerlingenmarkt vormt de basis voor de toekomstige ontwikkelingen. 
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(Bron: Begroting 2022) 
 

 
(Bron: Begroting 2022) 
 
Er is enerzijds sprake van een krimpende leerlingenmarkt. In de begroting wordt derhalve 
ook met een (overeenkomstige) krimpende OOP en OP formatie gerekend. Anderzijds is 
sprake van de inzet van NPO-gelden (in schooljaar 2021/2022 en 2022/2023). Aangezien 
de NPO gelden (vooralsnog) na schooljaar 2022/2023 niet meer beschikbaar worden 
gesteld, zal er na schooljaar 2022/2023 een afbouw moet plaatsvinden van NPO-plannen 
en bijbehorende formatie. Inmiddels zijn in het schooljaar 2021/2022 21,0 FTE 
gefinancierd met deze gelden (€ 715K). 
 
Het economisch eigendom van de panden is in handen van de gemeente Culemborg en 
de gemeente West-Betuwe. Lek en Linge is voornemens om in de zomer van 2022 
duurzaaminheidsinvesteringen uit te voeren in het kader van de ventilatienormen. Voor 
de Lingeborgh is dit nog (minimaal) een jaar uitgesteld omdat de gesprekken met de 
gemeente nog gaande zijn, mede in relatie met de huisvestingsplannen van de gemeentes 
zelf. Er is in 2020 een start gemaakt met het afbouwen van de noodlokalen in zowel 
Geldermalsen als Culemborg. Er zijn momenteel alleen nog noodlokalen bij de havo-
locatie. 
 
Er zijn geen andere materiële voorgenomen investeringen en/of projecten anders dan 
hierboven beschreven en de lopende ICT-investeringen en uitgaven in het kader van de 
meerjaren-onderhoudsplannen. In het schooljaar 2022/2023 zullen laptops duurzaam 
ingezet gaan worden in het onderwijs in Culemborg. In principe schaffen de ouders de 
laptop zelf aan. Bij de vestiging de Lingeborgh werden de devices reeds door de school 
aangeschaft en in bruikleen gegeven aan leerlingen. Er zijn geen bijzondere 
ontwikkelingen rond contractactiviteiten en/of derde geldstroom activiteiten.  
 
De NPO-gelden voor het schooljaar 2021/2022 zijn (grotendeels) in 2021 ontvangen en 
als bate verantwoord (conform regelgeving). Aangezien de kosten deels in 2021 en deels 
in 2022 worden gemaakt, is voor deze mismatch in kosten en opbrengsten een 
bestemmingsreserve is het eigen vermogen gevormd. De NPO gelden worden, na aftrek 
van de kosten toegevoegd aan de bestemmingsreserve NPO teneinde NPO-activiteiten 
(en dus kosten) in toekomstige schooljaren te kunnen dekken. Naast deze bijzondere 
mutatie in de reserves van het eigen vermogen, zijn er geen andere mutaties te 
verwachten in reserves en voorzieningen (behoudens de verwerking van toekomstige 
resultaten). 
 
Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem 
Het normenkader van het ‘in control framework©‘ is door de accountant beoordeeld en 
de opzet is als goed beoordeeld. In 2017 heeft de accountant de toetsing uitgevoerd op 
alle aspecten van het normenkader.  

Personele bezetting (in FTE) 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026

DIR 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,5

OOP 80,7 79,6 76,3 72,9 72,4 72,4

OP 243,8 247,6 240,5 209,1 208,3 208,5

Totaal personele bezetting 330,1 332,9 322,4 287,5 286,3 286,4

Teldatum: 1-10-2020 B 1-10-2020 R 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023 1-10-2024 1-10-2025
Schooljaar: 2020/2021 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026

Leerlingenaantal totaal 3.566               3.565               3.473                 3.373               3.222               3.198               3.199               
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Dit houdt in dat is vastgesteld of de intern geldende procedures zijn nageleefd en wat de 
kwaliteit van de uitvoering is. Het uiteindelijke doel is om (als directeur-bestuurder) een 
‘in control statement’ af te kunnen geven. 
Hiervoor moet Lek en Linge op alle onderdelen van het ‘in control framework©‘ in control 
zijn. De getoetste onderdelen zijn: 

- Administratieve organisatie en interne beheersing 
- Meerjarenbegroting 
- Risicobeheersing 
- Tussentijdse cijfers en prognose eindejaar 
- Jaarrekening 
- Jaarbegroting 

 
Er zijn drie onderdelen waarop Lek en Linge bijna volledig in control is, namelijk 
jaarrekening, meerjarenbegroting en jaarbegroting. Op de overige onderdelen scoort Lek 
en Linge boven de kritische grens, maar komt de realisatie in 2017 niet geheel overeen 
met het vastgestelde normenkader. De belangrijkste actiepunten zijn vanaf 2018 
opgepakt en grotendeels gerealiseerd.  
 
8.6.1 Meerjarenbegroting 
De ontwikkeling van resultaten volgens de meerjarenbegroting is als volgt: 
 

 
(bron: Begroting 2022) 
 
Op basis van de meerjarenbegroting en de balans per 31-12-2020 is de geprojecteerde 
balans opgesteld: 
 

BATEN
Rijksbijdrage personeel 23.878.000 -           -           -           -             
Rijksbijdrage materieel 3.287.000 -           -           -           -             

-          28.915.000 28.432.000 27.424.000 27.542.000
-          1.737.000 -           -           -             

Rijjksbijdrage overige subsidies 3.358.000 2.230.000 1.963.000 1.505.000 1.511.000
Rijksbijdrage totaal 30.523.000 32.882.000 30.395.000 28.929.000 29.053.000
Gemeentelijke bijdragen 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000
Ouderbijdrage 545.000 525.000 510.000 482.000 481.000
Personele baten 112.000 90.000 60.000 60.000 60.000
Overige baten 629.500 654.000 675.000 675.000 675.000
Totale baten 31.863.500 34.205.000 31.694.000 30.200.000 30.323.000

LASTEN
Personele lasten 26.686.000 27.814.000 26.340.000 25.007.000 25.173.000
Afschrijvingen 1.301.000 1.386.000 1.333.000 1.333.000 1.333.000
Huisvestingslasten 1.742.000 2.300.000 2.233.000 2.147.000 2.122.000
Administratie en beheer 970.200 970.000 942.000 897.000 892.000
Inventaris, app, leerm. 1.401.300 1.558.700 1.514.000 1.449.000 1.437.000
Overige lasten 819.000 1.225.300 1.190.000 1.130.000 1.125.000
Taakstelling -50.000 -           -           -           -             
Totale lasten 32.869.500 35.254.000 33.552.000 31.963.000 32.082.000

Rente -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000

Resultaat -1.017.000 -1.060.000 -1.869.000 -1.774.000 -1.770.000

20252021 2022 2023 2024

Lumpsum bijdrage nieuwe 
bekostigingssystematiek

NPO-gelden
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(bron: Begroting 2022) 

De ontwikkeling van bovenstaande kengetallen laat zien dat de financiële positie van Lek 
en Linge de komende jaren gezond blijft. 
 
8.6.2 Risico-inventarisatie 
 
Interne risicobeheersing- en control 
Het kader voor het interne risicobeheersings- en controlesysteem wordt gevormd door 
het “in control framework”. In 2017 is toetsing uitgevoerd op alle aspecten van het 
normenkader. Dit houdt in dat is vastgesteld of de intern geldende procedures zijn 
nageleefd en wat de kwaliteit van de uitvoering is. Het uiteindelijke doel is om (als 
directeur-bestuurder) een “in control statement” te kunnen afgeven.  
De getoetste onderdelen waarop de kwalificatie “in control” is gegeven, namelijk de 
jaarrekening, de jaarbegroting en de meerjarenbegroting komen conform de beschreven 
procedures tot stand. Op de overige onderdelen (administratieve organisatie en interne 
beheersing, risicobeheersing en tussentijdse cijfers en prognoses einde jaar), waar Lek en 
Linge overigens boven de kritische grens scoort, zijn optimalisatieambities geformuleerd 
en deze vormen het uitgangspunt voor de implementatie van verbeteringen. Zo zijn vanaf 
2019 forse stappen gezet om tot de invulling te komen van een beleidsrijk 
meerjarenonderhoudsplan (MOP). Inmiddels is het MOP de planning voor komende groot 
onderhoudswerkzaamheden en dus volledig opgenomen in de operationele 
werkzaamheden. Voor wat betreft de optimalisatie van de aansluiting tussen financiën en 
formatie is gestart met de implementatie van Foleta.  
 
De belangrijkste risicogebieden  
De belangrijkste vier voorzienbare risicogebieden voor Lek en Linge in de komende vier 
jaar zijn: 

ACTIVA x € 1.000 Ultimo 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Vaste activa:
Immateriële vaste activa -      -      -      -      -      -      -      -      
Materiële vaste activa 6.648 6.179 6.278 6.185 6.423 5.976 5.875 5.443
Financiële vaste activa -      -      -      -      -      -      -      -      
Vlottende activa:
Voorraden -      -      -      -      -      -      -      -      
Vorderingen 509 362 254 350 350 350 350 350
Kortlopende effecten -      -      -      -      -      -      -      -      
Liquide middelen 12.349 14.574 14.947 14.152 10.284 8.642 6.749 5.191

TOTAAL ACTIVA 19.506 21.115 21.479 20.687 17.057 14.968 12.974 10.984

PASSIVA x € 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Eigen vermogen 10.310 11.142 10.511 9.494 8.434 6.565 4.791 3.021
Voorzieningen 3.680 4.759 5.758 5.958 3.458 3.308 3.158 3.008
Langlopende schulden 1.512 1.438 1.213 1.141 1.070 999 928 857
Kortlopende schulden 4.004 3.776 3.997 4.094 4.095 4.096 4.097 4.098
TOTAAL PASSIVA 19.506 21.115 21.479 20.687 17.057 14.968 12.974 10.984

Ontwikkeling solvabiliteit 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
signaleringsgrens: < 30% 72% 75% 76% 75% 70% 66% 61% 55%

Normatief eigen vermogen 2018 2019 2020 2021-B 2022 2023 2024 2025
normatief EV 8.359 8.509 8.476 8.593 8.499 8.456 8.494
EV 11.142 10.511 9.494 8.434 6.565 4.791 3.021
Te hoog EV -2.783 -2.002 -1.018 159 1.934 3.665 5.473
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1. Terugloop van leerlingenaantal met circa 10% de komende 10 jaar (= ca. 350 
leerlingen, jaarlijks 35 leerlingen) als gevolg van krimp van de leerlingenmarkt. 
Daarna zet de krimp op basis van demografische gegevens door. 
Hiermee samenhangende risico’s: minder inkomsten, kleinere flexibele schil, 
boventallig personeel als gevolg van niet brede inzetbaarheid (bevoegdheid). 

2. Afname eigenaarschap en betrokkenheid van medewerkers. Aandacht voor 
betere balans werk/privé en werkplezier (te hoge werkdruk). 

3. In control zijn en blijven van de organisatie: 
o uniforme procedures bij vestigingen; 
o afhankelijkheid van ICT 
o uitvoeren (duurzame) MOP. 

4. Leermiddelen en ICT. Hoe wordt een goede balans gerealiseerd tussen de 
kwaliteitsverhoging van het onderwijs (als gevolg van de inzet van ICT) vs. de 
marktpositie en de betaalbaarheid. De investeringen mogen en kunnen niet ten 
koste gaan van de personele middelen. Inmiddels is besloten dat vanaf komend 
schooljaar 2022-2023 laptops ingezet gaan worden ter ondersteuning van het 
onderwijs. De leerlingen kunnen hun eigen laptop meebrengen of er één 
aanschaffen via een door Lek en Linge geselecteerde partner. Bij aanschaf via de 
geselecteerde partner krijgt de ouder een korting van € 250. Dit wordt 
gefinancierd vanuit de NPO-gelden. 

 
Daarnaast zijn er altijd allerlei andere op dit moment niet voorzienbare risico’s. Daarvan 
is moeilijk aan te geven of ze zich gaan voordoen en welke kosten ermee gepaard gaan. 
Als voorbeeld kan worden genoemd corona, de wijziging in de bekostigingssystematiek 
van het onderwijs per 1 januari 2022, imago schade of enorm oplopend ziekteverzuim. 
 
Beheersingsmaatregelen 
Ad. 1 Beheersingsmaatregelen m.b.t. teruglopend leerlingenaantal op onze school. 

• Maatregelen om de krimp zo gering mogelijk te laten zijn: 
o Duurzaam bovengemiddelde kwaliteit van onderwijs en begeleiding 

resulterend in hoge leeropbrengsten; op basis daarvan: goede naam. 
o Versterking van aantrekkelijk onderwijsaanbod, mede door in te spelen 

op ontwikkelingen (vrije schoolleerroute, tweetalig onderwijs, passend 
onderwijs (traject/trainingsklas), technisch vmbo, etc.). 

o Aantrekkelijke, goed geoutilleerde en duurzame (energie-neutrale) 
gebouwen / gezond klimaat / goede voorzieningen / aantrekkelijke 
activiteiten. 

o Inspelen op maatschappelijke wensen (meer maatwerk, huiswerk-vrij, 
meer individuele ondersteuning / wensen, kleinere klassen). 

o Flankerend: adequate PR-aanpak. 
• Krimp en Werkgelegenheid: 

o Handhaven en versterken flexibele schil binnen mogelijkheden CAO. 
o Loopbaanbeleid, zowel op interne als externe mogelijkheden gericht. 

Scholing docenten voor tekortvakken. Omscholingstrajecten (brede 
inzetbaarheid), outplacementtrajecten, etc.  

o Sociaal statuut opstellen.  
• Krimp en huisvesting: 

o Huisvestingsplan door-ontwikkelen op basis van de werkelijke krimp en 
in gesprek met gemeentes. 

 



 

44 Jaarverslag 2021 

Ad. 2 Beheersmaatregelen met betrekking tot het versterken van inspraak, eigenaarschap 
en betrokkenheid van medewerkers 

• HRM cyclus uitbreiden en opvolgen (functionerings- en kortverzuimgesprekken, 
waardering, etc.).  

• Werkdruk verlagende maatregelen die het hoge werkplezier duurzaam 
bevorderen. 

• Meer betrokkenheid en inspraak bij (onderwijs)vernieuwing en strategiebepaling. 
 

Ad.3 Beheersingsmaatregelen m.b.t. het In control zijn en blijven van de organisatie:  
• Op basis van vastgesteld beleid “In control framework©” bedrijfsprocessen 

stroomlijnen en harmoniseren tussen de vestigingen. 
• Vastleggen van controlemechanismen in cruciale administratieve processen (bijv. 

salarisbetalingen) in een AO / IB beschrijving. 
• Formatie instrument voor de hele school (op basis van een programma van eisen 

waar de hele school mee uit de voeten kan, op basis van het vastgestelde 
taakbeleid); flankerend: een eenduidige tijdsplanning van de werkzaamheden. 
 

Ad. 4 Beheersingsmaatregelen met betrekking tot leermiddelen en ICT 
• Vaststellen van een leermiddelenbeleid. 
• Intensiveren van ICT in de klas. Vanaf komend schooljaar zullen laptops ingezet 

gaan worden in het onderwijs. 
 
Benodigd vermogen om risico’s het hoofd te bieden 
Ad. 1 Beheersingsmaatregelen met betrekking tot het teruglopend leerlingenaantal op 
onze school: 

• Personele reserve: € 2 mln. (voor een periode van 10 jaar). 
• Verhoging kwaliteit onderwijs ca. € 400.000 per jaar (voor een periode van 10 

jaar). 
• Huisvesting: afhankelijk van de te maken afspraken met gemeentes in het kader 

van duurzaamheidsinvesteringen.  
 
Ad. 2 Beheersmaatregelen met betrekking tot het versterken van inspraak, eigenaarschap 
en betrokkenheid van medewerkers: de hiervoor benodigde kosten zijn opgenomen 
onder “verhoging kwaliteit onderwijs”. 

 
Ad.3 Beheersingsmaatregelen met betrekking tot het In control zijn en blijven van de 
organisatie: Inregeling en vastlegging uniforme procedures en controles: € 50.000. 

 
Ad. 4 Beheersingsmaatregelen met betrekking tot leermiddelen en ICT: € 250.000. 
 
Voor de onvoorzienbare risico’s zijn voldoende algemene reserves beschikbaar zonder dat 
de continuïteit in gevaar komt. 
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8.7 Algemene financiële beschouwing 
 

 
 
De normalisatie van het gerealiseerde resultaat 2021, -/- € 128.000, is als volgt: 

 
 
8.7.1 Baten 
 
De rijksbijdrage is fors hoger als gevolg van de NPO-gelden, diverse incidentele subsidies 
in het kader van het wegwerken van onderwijsachterstanden en een bijstelde GPL 2021, 
terwijl de overige baten lager zijn als gevolg van lagere excursieopbrengsten. Alle 
excursies zijn geannuleerd door de corona crisis. 
 

 
 
Ad.1 Rijksbijdragen 

Realisatie 2021 Begroting 2021 Verschil realisatie 
vs begroot

(in € 1.000)

Totaal baten 36.425 31.864 4.562

Totaal lasten -36.543 -32.870 -3.674

Financiële baten en lasten -10 -11 1

Operationeel resultaat -128 -1.017 889

Realisatie 2021 LLC LBG Totaal

Resultaat 2021 -811.000 683.000 -128.000
NPO gelden volledig in baten 2021; 
in personeelskosten in 2021 en 2022 
(mismatching) -1.183.000 -512.000 -1.695.000
Hoge (versnelde) dotatie aan 
voorziening groot onderhoud a.g.v. 
verscherpte naleving ventilatie- 
regelgeving

999.000 251.000 1.250.000

Genormaliseerd resultaat 2021 -995.000 422.000 -573.000

Realisatie 
2021

Begroting 
2021

Verschil realisatie 
vs begroot

1. Rijksbijdragen 35.476 30.523 4.953
2. Overige overheidsbijdragen 53 54 -1
3. Overige baten 897 1.287 -390

36.425 31.864 4.562



 

46 Jaarverslag 2021 

 
 
De vastgestelde hogere GPL (+2,47%) is ter compensatie van: 
- de CAO-loonsverhoging van 1,5% per 1 oktober 2021; 
- een éénmalige bruto-uitkering van € 800 naar rato van de betrekkingsomvang; 
- een verhoging van de eindejaarsuitkering van 8% naar 8,33%. 
Deze cao-afspraken zijn verwerkt in de salarissen van december 2021. 
 
Ad. 3 Overige baten 

 
 
Zowel de excursie bijdragen van ouders als de excursie kosten zijn nagenoeg nihil. 
Excursies hebben in 2021 geen doorgang gevonden als gevolg van de de corona 
pandemie.  
De onderbouw tto-ouders zijn in 2021 eveneens gecompenseerd voor de excursies die 
definitief geen doorgang zullen vinden, terwijl dit wel is inbegrepen in de jaarlijkse tto-
bijdrage.  
 

LLC LBG Totaal

NPO-gelden 1.724     755     2.479     
Afgeronde meerjarige doelsubsidies 
(zowel extra bate als extra last). Oa 
STO, IOP, RAP, capaciteitstesten

1.205     177 1.382     
GPL verhoging +2,47% 411 210 621
Extra bekostiging ondersteuning 
examenleerlingen 137 61 198
Studieverlof 32 42 74
Indexatie materiële bekostiging + 
1,96% 48 10 58
Hoger bedrag per leerling voor 
leermiddelen (€ 328) 35           15       50           
Hogere bijdrage SWV dan begroot 
(afbouw eigen vermogen vs geen 
indexatie). 20           15       35           
Overig/saldo 37           19       56           

3.649     1.304 4.953     

LLC LBG Totaal

Geen excursiebijdrage van ouders 
(excursies hebben niet plaatsgevonden 
a.g.v. corona) -210 -38 -248

Dekking loonkosten vanuit subsidies; 
begroot onder personele bate, maar  
realisatie als dekking loonkosten -75 -12 -87

TTO bijdrage van ouders (resitutie 
a.g.v. niet doorgaan van excursies) -60 -   -60
Lagere kantineopbrengsten (a.g.v. 
schoolsluiting) -          -25 -25
Subsidie online festival Binnenpret 35 -   35

Overig -3            -2     -5         
-313       -77   -390     
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8.7.2 Lasten 
 

 
 
In de begroting 2021 is rekening gehouden met een daling van FTE in lijn met de 
leerlingdaling. Echter, voor het schooljaar 2021/2021 is een NPO-bekostiging beschikbaar 
gekomen en zijn taken geformeerd om deze plannen uit te voeren. De FTE-omvang is dus 
in plaats van afgenomen, toegenomen. 
 
De verhoogde personeelskosten als gevolg van de Cao-afspraken zijn gedekt door de 
verhoogde GPL-bijdrage.  
 
De overige personeelskosten zijn bij de vestiging Culemborg hoger dan begroot, met 
name als gevolg van een hoger dan begrote mutaties aan voorzieningen. Voor de vestiging 
de Lingeborgh geldt dit andersom.  
 
De afschrijvingskosten zijn hoger dan begroot als gevolg van niet-begrote 
afschrijvingskosten voor STO-investeringen € 89K (vestiging Culemborg; de 
afschrijvingslast is overigens gedekt vanuit de STO-subsidie) en een inhaalafschrijving voor 
de versnelde, volledige vervanging van touchscreens (vestiging de Lingeborgh).  
 
De huisvestingslasten zijn € 1,9 mln. hoger dan begroot, met name als gevolg van de hoger 
dan begrote dotatie (+ € 1,7 mln.) aan de voorziening groot onderhoud. De dotatie aan de 
voorziening is gebaseerd op een in 2020 volledig herzien meerjaren onderhoudsplan en 
berekend volgens de componenten methode. Er is rekening gehouden met het eerder 
dan geplande groot onderhoud inzake de ventilatie bij de vestigingen in Culemborg.  
 
De overige lasten zijn € 0,6 mln. hoger dan begroot. Enerzijds als gevolg van de kosten 
voor de diverse (incidentele) doelsubsidies + € 1.075K (zie ook verklaring voor de hogere 
rijksbijdragen). De IOP subsidie is niet geheel besteed. Het resultaat van de IOP-subsidie 
(ca. € 200K) is derhalve ingezet voor andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt 
verstrekt. Anderzijds zijn er lagere kosten inzake: 

• geen doorgang van excursies (ook tto): -/- € 370K (zie ook de lagere baten voor 
excursies en compensatie tto-bijdrage ouders); 

• geen doorgang van 2 van de 3 Lek en Linge dagen (LLC): -/- € 55K; 
• en lagere kantinekosten (LBG): -/- € 45K door de schoolsluiting in de eerste 

maanden van 2021.  

Lasten t.o.v. begroting (+ = hogere 
last)

Totaal

Loonkosten: 1.147   166         1.313           
waarvan vervangingskosten -55 -88
waarvan CAO afspraken 373 176
waarvan npo-formatie (niet begroot) 493         222
waarvan FTE verschil 
meer (:LLC) / minder (:LBG) FTE terwijl 
daling in lijn met lln daling is begroot)

336 -144
Overige personeelskosten 368       -192 175              
Dekking personeelkosten uit subsidie -319     -154 -473             
Afschrijvingskosten 93 28 121              
Huisvesting 1.456   484         1.940           
Overige lasten 646       -49          597              

3.392   282         3.674           

LLC LBG
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De hogere kosten van leermiddelen wordt gesaldeerd met de lagere kosten van 
administratie en beheer: 
De inkoop van boeken voor de vestiging Culemborg is fors hoger als gevolg van meer inzet 
van 1-jarige boeken (+ €170K). De afschrijvingskosten van de meerjarige boeken is 
overigens lager dan begroot. Daarentegen is de inkoop van boeken voor de vestiging de 
Lingeborgh lager (-/- € 40K) als gevolg van kritische beoordeling van inzet van boeken vs. 
online methodes. 
De administratie- en beheerkosten zijn ca -/- € 125K lager als gevolg van lager dan begrote 
ict kosten (-/- € 60K). Ca. € 10K minder voor klein ict materiaal; in 2020 is veel aangeschaft 
in verband met het mogelijk maken van online lesgeven; € 40K lagere kosten voor 
magister in verband met lager aantal leerlingen en een credit in verband met 
aangevochten, ongerechtvaardigde prijsstijging en € 10K lagere kosten REAT. Tenslotte 
lager dan begrote PR kosten (-/- € 55K; ruim begroot). 
 
8.7.3 Verantwoording sterk techniekonderwijs (STO) subsidie 2020-2023 
 
O.R.S. Lek en Linge heeft van DUS-I subsidie verleend gekregen in het kader van de 
Subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs en is hiermee de penvoerder. Hierdoor kan het 
samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen en bedrijfsleven in de regio 
Rivierenland activiteiten financieren die gericht zijn op de ontwikkeling van een 
duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs in de regio. De subsidie is 
verkregen ter financiering van het project TechExplore24.  
Het samenwerkingsverband heeft afgesproken elk kwartaal een declaratie van de bestede 
middelen in te dienen bij de projectadministratie STO die door Nehem wordt uitgevoerd.  
 
Het project kende een trage start in 2020 (mede veroorzaakt doordat de beschikking 
subsidieverlening pas op 11 juni 2020 werd afgegeven) en de uitbraak van COVID 19. 
Inmiddels is in 2021 de begroting geactualiseerd en hieruit blijkt dat het nog steeds 
mogelijk is om de onderbesteding in de komende jaren in te lopen. De realisatie over het 
kalenderjaar 2021 ten opzichte van de geactualiseerde begroting bedraagt 83% van de 
begroting over 2021. Cumulatief over de jaren 2020 en 2021 bedraagt de realisatie 61%. 
Overigens: wanneer de onderbesteding niet wordt ingelopen, wordt het niet-bestede 
deel van de subsidie in 2024 teruggevorderd bij de penvoerder. 
 
 
8.8 Conclusie 
 
De financiële situatie van Lek en Linge is bevredigend te noemen. Vanuit de kasstromen 
en de meerjarenbegroting is er de komende jaren geen behoefte aan aanvullende 
financiering.  
 
De belangrijkste kengetallen zijn op orde. In het licht van landelijke discussie over de 
reserveposities van scholen is inmiddels een nieuwe norm geïntroduceerd: het normatief 
eigen vermogen. Het eigen vermogen per 31.12.21 is € 2,1 mln. Hoger (per 31.12.20 € 2,0 
mln. hoger) dan het benodigd geachte eigen vermogen om risico’s in bedrijfsvoering op 
te vangen. Vanaf 2018 heeft Lek en Linge al afspraken met de Raad van Toezicht om dit 
eigen vermogen gecontroleerd af te bouwen. Een sterke reserve- en liquiditeitspositie is 
voor Lek en Linge overigens weldegelijk van groot belang gezien de uitdagingen in de 
sector (leerlingendaling, lerarentekort, etc.), zie ook de risicoparagraaf.  
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Na het schooljaar 2022/2023 stopt de financiering van de activiteiten om de 
onderwijsachterstanden weg te werken (de NPO-gelden). Inmiddels zijn in het schooljaar 
2021/2022 21,0 FTE gefinancierd met deze gelden (€ 715K). Deze formatie dient weer 
afgebouwd te gaan worden als de financiering stopt (naast de standaard afbouw in 
verband met de leerlingdaling). 
 
We kijken zeer tevreden terug op het verslagjaar 2021. Het steeds verder groeiende 
financieel bewustzijn tezamen met de reeds aanwezige planning en control cyclus hebben 
een positieve uitwerking gehad op de financiële processen. 

1. Belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting ontstonden door externe 
niet of nauwelijks te voorziene factoren (met name subsidies in het kader van 
inlopen onderwijsachterstanden als gevolg van corona); 

2. De omvang van de ingezette formatie loopt voor de school als geheel redelijk in 
de pas met de budgetten die afhankelijk zijn van actuele leerlingaantallen van het 
schooljaar 2021-2022. Dit is overigens wel punt van aandacht gezien de afbouw 
van NPO-formatie indien NPO-gelden niet meer worden verstrekt. Vanaf 
schooljaar 2021-2022 is (deels) geformeerd worden met Foleta. Dit systeem 
ondersteunt bij het formatieproces en de aansluiting met het budget.  
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9 Verslag Medezeggenschapsraad (MR)  

9.1 Inleiding 
In dit jaarverslag wordt in het kort weergegeven welke doelen de MR zich in 2021 had 
gesteld. Tevens wordt aangegeven of en op welke deze doelen zijn behaald. 
 
9.2 COVID-19 
2021 kenmerkte zich, net als 2020, door COVID-19. Dit heeft ook zijn uitwerking gehad op 
het functioneren van de MR. De MR heeft zich als doel gesteld een kritische 
gesprekspartner te zijn in het vaststellen van maatregelen die hiermee te maken hadden. 
Er is ook veel gesproken over de effecten van de coronamaatregelen op de 
werkomstandigheden van zowel leerlingen als collega's. Dit heeft geleid tot inhoudelijk 
goede discussies tijdens de MR-vergaderingen, waarbij uiteindelijk werkbare 
beleidsbeslissingen zijn gepresenteerd aan alle betrokkenen. 
 
9.3 Inzet NPO-middelen  
De inzet van de NPO-middelen is een belangrijk thema in de deelraden geweest. Doel 
hierbij was om dit zo zorgvuldig mogelijk te laten invullen, met daarbij heel duidelijk dat 
het ondersteunend moest zijn aan alle betrokkenen. 
 
9.4 MR algemeen 
In 2021 zijn er binnen de MR verschillende wisselingen geweest, o.a. de voorzitters van 
de deelraden zijn nieuw aangetreden. De MR heeft ook in 2021 alle beschikbare plaatsen 
in de geledingen bezet.  
 
9.5 Behandeling beleidstukken 
De MR heeft al in 2020 in overleg met de directeur-bestuurder besloten dat de 
deelbegrotingen van de vestigingen besproken worden in de medezeggenschaps-
deelraden. Aangezien de beide vestigingen veel autonomie hebben in het maken van 
keuzes in beleid, is deze lijn verder doorgevoerd: daar, waar het geagendeerde beleid 
gericht is op een van de vestigingen, wordt dit in de betreffende 
medezeggenschapsdeelraad besproken.  
 
9.6 Contact achterban 
Door de agenda en de bijbehorende agendastukken te mailen aan alle collega’s houdt de 
MR de achterban op de hoogte. Daarnaast verantwoordt de MR zich middels dit 
jaarverslag.  
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10 Verslag Raad van Toezicht 2021 

In dit verslag informeert de Raad van Toezicht (RvT) van stichting O.R.S. Lek en Linge 
over zijn werkzaamheden en de wijze waarop inhoud is gegeven aan het toezicht bij de 
stichting.  
 
10.1 De rol van de RvT 
De RvT houdt op ‘afstand’ integraal toezicht op het beleid en de uitvoering daarvan door 
de directeur-bestuurder, alsmede op een zo doelmatige aanwending van financiële 
middelen en op de algemene gang van zaken. Afstand staat niet voor niets tussen 
aanhalingstekens, want naar onze mening betekent modern toezicht houden 
zichtbaarheid, betrokkenheid en benaderbaarheid bij het reilen en zeilen van de school. 
Daarmee heb je toezicht houden in formele, maar ook in informele zin.  
 
Informeel bij het geven van gevraagd en ongevraagd advies. Formeel bij taken rondom de 
werkgeversrol, het beloningsbeleid, de regeling van besturing en het naleven van de 
verplichtingen en de omgang met de governance-code. Zo ook bij het vaststellen van de 
financiële stuur- en verantwoordingsdocumenten, zoals de meerjarenbegroting, 
exploitatiebegroting en de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening).  
 
Dat geldt ook voor de strategische beleidsstukken en meerjarenplanning met 
doelstellingen en meetbare parameters in relatie tot de uitvoering, die ook het 
uitgangspunt vormen voor de prestatieafspraken met de directeur-bestuurder. Daarbij is, 
naast de onderwijskwaliteit, altijd extra aandacht voor de financiële parameters met 
bijbehorende prognoses en eventuele risico’s. Een belangrijke taak van de RvT is om te 
zien dat alle middelen (financieel en operationeel) effectief worden ingezet ten behoeve 
van het onderwijs: leerlingen, personeel en de gestelde leerdoelen. In het bijzonder is 
daar dit jaar het toezien op de doelmatige besteding van de NPO-gelden bijgekomen. 
 
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvT zijn omschreven in de 
statuten van de stichting en verder uitgewerkt in het reglement van de RvT. De 
Governance code voor het voortgezet onderwijs (VO-Raad “Code Goed Onderwijsbestuur 
VO 2019”), wordt door de RvT onderschreven. Waar mogelijk is de code, toegepast, 
nageleefd en geëvalueerd volgens de wettelijke voorschriften. 
 
10.2 Vergaderingen 
De RvT is in 2021 zowel regulier als aanvullend bijeengekomen met uiteenlopende doelen.  
Zo is zes keer regulier vergaderd in aanwezigheid van de directeur-bestuurder. 
Voorafgaand aan iedere vergadering vindt binnen de RvT vooroverleg plaats. In elke 
vergadering wordt stilgestaan bij belangrijke ontwikkelingen in het onderwijs algemeen 
en in relatie tot Lek en Linge in het bijzonder. In dit tweede bijzondere jaar waarin Covid-
19 een prominente rol heeft ingenomen is de RvT door de directeur-bestuurder 
tweewekelijks op de hoogte gebracht van de belangrijkste ontwikkelingen en heeft 
tussentijds, naast de reguliere vergaderingen, waar nodig afstemming plaatsgevonden. 
De agenda wordt vooraf afgestemd en besproken tussen directeur-bestuurder en de 
voorzitter van de RvT.  
 
Daarnaast is twee keer aanvullend vergaderd, eenmaal om de locaties in Culemborg te 
bezoeken samen met het managementteam van Lek en Linge. En de tweede vergadering 
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betrof een kennismaking en uitwisseling met de RvT van het Koningin Wilhelmina College 
te Culemborg.   
 
Oorspronkelijk zou de RvT in december 2021 met de  Medezeggenschapsraad (MR) 
spreken. Echter door de lockdown heeft deze ontmoeting op 17 maart 2022 
plaatsgevonden. De voorzitter van de RvT en de voorzitter van de MR hebben wel enkele 
keren overleg gevoerd in 2021 en de gezamenlijke bijeenkomst voorbereid.  
 
10.2.1 Commissies 
De Auditcommissie heeft separaat overleg met de directeur-bestuurder, manager finance 
en externe accountant en is tweemaal bijeengekomen. De Remuneratiecommissie vult de 
werkgeversrol in namens de RvT en heeft naast de gesprekken met de directeur-
bestuurder nog eenmaal apart vergadert.  
In 2021 heeft de RvT geen zelfevaluatie gedaan over het eigen functioneren. De RvT is pas 
opnieuw gevormd in januari 2021. De zelfevaluatie moet wel over een beoordeelbare 
periode gaan. Daarom vindt de zelfevaluatie van de RvT in juni 2022 plaats. Daarnaast 
bezoeken leden van de RvT op informele basis de vestigingen, zoals bij een Open Dag, een 
culturele activiteit of bedrijvendag en nemen zij individueel deel aan workshops, 
bijeenkomsten zoals aangeboden vanuit de VO-Raad. 
Ook is in 2021 besloten een Integriteitscommissie in te stellen binnen de RvT. 
 
Daarnaast stond 2021 in het teken van teamvorming binnen de RvT. Met de komst van 3 
nieuwe leden hebben wij veel tijd besteed aan elkaar leren kennen, verdiepen in de 
gemeenschappelijke thema’s en individuele portefeuilles. Derhalve heeft hiervoor in 
februari 2021 nog een extra RvT-vergadering plaatsgevonden De verschillende locaties 
zijn bezocht, zodra dat mogelijk was, en er is kennis gemaakt met de locatie en locatie 
directeuren. 
 
De RvT is lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI-NVTK),  
Binnen dit verband vindt brede kennisdeling plaats.  
 
10.3 Samenstelling RvT 
De RvT bestond op 31 december 2021 uit vijf personen, waarvan één lid aftredend in 
2022. 
 
Hans van Zuijdam (voorzitter)  

● Head Global Input Finance, Rabobank 
● Bestuurslid Stg. Hub Rivierenland 
● Voorzitter VNO-NCW Rivierenland 
● Lid Economic Board Rivierenland 
 

Ilona van Wamel-Geene (portefeuille juridisch, vicevoorzitter, commissie integriteit) 
● Lid en plaatsvervangend voorzitter Ombudscommissie gemeente ’s-

Hertogenbosch 
● Voorzitter Bezwarencommissie gemeente Barneveld 
● Voorzitter Klachtencommissie Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland 

SWR 
● Lid Raad van Toezicht SKOR  
 

Martin van Zuilekom (portfolio financiën)  
● Financieel directeur bij Portaal, Utrecht 
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Margrethe Meulman-de Roo (portfolio P&O) - aftredend 
● HR-manager Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge 
● Lid klankborggroep Arbeidsmarktplatvorm PO 

 
Henrik Stevens (portfolio onderwijs) 

● Directeur Techniek College Rotterdam 
● Bestuurslid Stichting Examenservice MEI 
● Lid van de Raad van Toezicht van I-EM Delft 
● Voorzitter Stichting Masterplan Techniek Zuid Holland 
● Voorzitter TechForce 2.0 
● Lid van de Raad van Advies van Bèta Challenge 
● Lid van de Stedelijke Adviesgroep Rotterdam 

 
Eind 2019 heeft de toenmalige RvT besloten dat in 2020 drie leden, en in 2021 één lid 
zouden aftreden, inclusief de voorzitter, om zeker te zijn dat de zittingstermijnen niet 
zouden worden overschreden zonder de continuïteit van het toezicht te riskeren. Dit was 
nog zonder rekening te houden met de Covid 19 pandemie. Voor de continuïteit van de 
nieuwe raad is er in goed overleg voor gekozen dat Margrethe Meulman, oorspronkelijke 
aftredend in 2021, nu in 2022 aftreedt.  
 
10.4 Bezoldiging van de leden van de RvT 
In de wet normering topinkomens (WNT) is vastgelegd dat toezichthouders respectievelijk 
15% (voorzitter) en 10% (leden) van het salaris van de bestuurder als beloning mogen 
ontvangen. Elk lid ontvangt jaarlijks een vergoeding van € 3.500,- en de voorzitter € 
5.000,-. Daarnaast ontvangen de leden van de commissies een aanvullende jaarlijkse 
vergoeding van € 500,-. De bezoldiging blijft hiermee ruim binnen het gestelde WNT 
kader. 
 
10.5 Inhoud van het toezicht 
De onderwerpen die vanuit de statuten en het reglement goedkeuring behoeven zijn alle 
besproken. Daarnaast blijft voortdurende aandacht vereist voor actuele ontwikkelingen. 
In 2021 heeft de Covid 19 pandemie en invloed daarvan op Lek en Linge (leerling, 
personeel, organisatie) de gesprekken gedomineerd. Daarnaast zijn ook andere 
belangrijke zaken besproken als: strategische beleidskeuze gekoppeld aan het schoolplan 
(koersvastheid, gewenste resultaten); hoe om te gaan met de ontwikkeling van nieuwe 
scholen en onderwijsaanbod; extra nadruk op de gevolgen van de demografische 
ontwikkelingen met minder leerlingen; passende maatregelen en onderzoek naar 
aanleiding structurele daling leerlingaantallen; wijze van bekostiging; accent op uitgaan 
van eigen kracht (kwaliteit) met betrekking tot die bedreigingen; benutten van alle 
predicaten ‘excellente school’ bij externe en interne PR ten behoeve van aanmeldingen; 
deelname aan het sterk techniek onderwijs met andere regionale scholen, onderzoeken 
van samenwerking met het KWC;  voorbereiding op het vierjaarlijks onderzoek van de 
onderwijsinspectie in 2022; en druk op de arbeidsmarkt, hoe blijft het personeel trots om 
bij Lek en Linge te werken. 
 
De directeur-bestuurder informeert de RvT actief over zaken met betrekking tot Lek en 
Linge, door onder meer periodieke voortgangsrapportages, mondelinge en schriftelijke 
informatie over de resultaten op het gebied van onderwijs en financiën, in relatie tot de 
afgesproken doelstellingen, relevante externe informatie met betrekking tot 
ontwikkelingen binnen de sector en andere publicaties en rapportages. Indien nodig 
informeert of raadpleegt de directeur-bestuurder de voorzitter bij bijzondere situaties. 
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Tevens is regelmatig gesproken over leiderschapsstijl, directievoering en 
cultuurontwikkeling, mede ingegeven door de veranderende externe omstandigheden en 
het strategisch beleidsplan dat in 2021 verder is geïmplementeerd. Vaste onderwerpen 
zijn verder de onderwijskundige resultaten, meerjarenbegroting en 
investeringsprogramma, kapitalisatiefactor en gerelateerd daaraan de financiële buffer, 
werkkapitaal, liquiditeit en solvabiliteit, actualisering van de jaarlijkse risicoanalyse, 
organisatorische aanpassingen, automatisering, begroting en jaarverslagen. Deze zijn ook 
goedgekeurd door de RvT. 
 
De onderwijskwaliteit is de kern van Lek en Linge en de RvT ziet dat ook als belangrijkste 
taak van zijn toezicht. Alle onderwijsrapporten, medewerkerstevredenheidonderzoeken, 
leerlingen- en oudertevredenheidrapportages en de rapporten van de Inspectie zijn 
leidend. De beoordelingen Excellent onderstrepen de langjarige inzet van het gehele 
docentencorps, management en ondersteunend personeel. Hiervoor is grote waardering 
van de RvT. 
 
10.6 De toekomst 
De basis van Lek en Linge is gezond, zowel onderwijskundig als financieel. Gezien alle 
actuele ontwikkelingen en uitdagingen is die goede basis geen garantie voor blijvend 
succes in de toekomst. De directeur-bestuurder en het managementteam werken, ook in 
overleg met de RvT, aan plannen om de continuïteit van Lek en Linge, ook in tijden van 
krimp, te waarborgen. Als RvT stimuleren we om Culemborg als regionale ‘onderwijsstad’ 
te positioneren waarbij Lek en Linge, samen met het KWC en de gemeente een 
voortrekkersrol kan spelen. In 2021 hebben de raden van toezicht van Lek en Linge en 
KWC besloten om een verkenning omtrent toekomstige samenwerking met elkaar op te 
starten. Hier is ook een subsidie-aanvraag door beide scholen voor aangevraagd. De RvT 
heeft er alle vertrouwen in dat de directeur-bestuurder samen met het Managementteam 
Lek en Linge goed voorbereidt en op koers houdt voor die toekomst. 
 
10.7 Auditcommissie (AC) 
De Auditcommissie (AC) bestond in 2021 uit Martin van Zuilekom en Henrik Stevens. 
Gedurende 2021 hebben zij twee keer afzonderlijk vergaderd voor het bespreken van de 
meerjarenbegroting 2022 en de jaarstukken 2021. 
 
10.7.1 Samenwerking accountant 
De samenwerking met de accountant verloopt goed en de RvT is tevreden over de 
werkwijze. De RvT zal in navolging van de governance-code op een bepaald moment 
wisselen van accountant, om er zeker van te zijn dat de onafhankelijkheid  wordt geborgd.  
 
10.7.2 Verslag audit commissie  
De auditcommissie deelt de visie van de directeur-bestuurder dat met de meerjarige 
krimp van het aantal leerlingen, het belangrijk is om de juiste keuzes te blijven maken ten 
behoeve van de ontwikkelingen in kwaliteit van onderwijs. Mede op basis van dit gesprek 
en bestudering van de stukken heeft de AC de RvT geadviseerd in te stemmen  met de 
jaarrekening 2021 van de Stichting O.R.S. Lek en Linge.  
 
De RvT is unaniem positief over het jaarverslag. Het jaarverslag is een mooie transparante 
weergave van de resultaten van de organisatie waar alle medewerkers trots op kunnen 
zijn. De kwaliteit van de afgelopen jaren is vastgehouden.  
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Voor de komende jaren worden het volgen en aantoonbaar maken van de doelmatige 
besteding van de NPO gelden en de (financiële) verantwoording omtrent de resultaten uit 
het sterk techniekonderwijs belangrijke onderwerpen. 
 
Hiermee worden de jaarstukken 2021 vastgesteld en wordt decharge verleend aan de 
directeur-bestuurder. 
 
  



 

56 Jaarverslag 2021 

Jaarrekening 2021 

Grondslagen voor de jaarrekening 
 

1. Algemeen 
 
Activiteiten van het bevoegd gezag 
Het doel van de Stichting O.R.S. Lek en Linge is het bevorderen en in stand houden van 
het openbaar voortgezet onderwijs en het bevorderen van de samenwerking tussen alle 
vormen van openbaar onderwijs in de gemeenten Culemborg en Geldermalsen en in de 
omliggende regio. 
 
Continuïteit 
Het eigen vermogen van O.R.S. Lek en Linge bedraagt per 31 december 2021 € 10.383.000 
positief. 
 
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de 
stichting. 
  
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister 
O.R.S. Lek en Linge is feitelijk gevestigd op Multatulilaan 6, 4103 NM te Culemborg en is 
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 1104 9184. 
 
Verslaggevingsperiode 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een 
kalenderjaar. 
 
Gebruik van schattingen 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt 
de leiding van O.R.S. Lek en Linge zich verschillende oordelen en schattingen die 
essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor 
het geven van het in artikel 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 desbetreffende jaarrekeningposten. 
 
Verbonden partijen 
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende 
zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden 
uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen 
worden aangemerkt als verbonden partij.  
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. 
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Toelichting op het kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in 
het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit 
hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
 

2. Algemene grondslagen  
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs (Rjo), de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals 
weergegeven in Boek 2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving (RJ), waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.  
 
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is 
vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.  
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd 
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste 
stelsel- en schattingswijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen. 
 
Financiële instrumenten 
De effecten opgenomen onder de financiële vaste activa en de vlottende activa, voor 
zover deze betrekking hebben op de handelsportefeuille of met betrekking tot eigen-
vermogensinstrumenten buiten de handelsportefeuille, alsmede derivaten met een 
onderliggende beursgenoteerde waarde, worden gewaardeerd tegen de reële waarde. 
Alle overige in de balans opgenomen financiële instrumenten zijn gewaardeerd tegen de 
(geamortiseerde) kostprijs. 
De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief 
kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een 
transactie bereid en onafhankelijk van elkaar zijn. Indien niet direct een betrouwbare 
reële waarde is aan te wijzen, wordt de reële waarde benaderd door deze af te leiden uit 
de reële waarde van bestanddelen of van een soortgelijk financieel instrument, of met 
behulp van waarderingsmodellen en waarderingstechnieken. Hierbij wordt 
gebruikgemaakt van recente gelijksoortige ‘at arm’s length’-transacties, van de DCF-
methode (contante waarde van kasstromen) en/of van optiewaarderingsmodellen, 
rekening houdend met specifieke omstandigheden. 
 

3. Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd 
met cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 
waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte 
economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de 
verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde.  
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Afschrijvingstermijnen 
De verwachte gebruiksduur per categorie is: 
1. Gebouw              30 jaar 
2. Aanpassingen aan gebouw        15 jaar 
3. Noodlokalen            5 jaar 
4. Computerapparatuur          4 jaar 
5. Audiovisuele middelen         10 jaar 
6. Overige inventaris (incl. kantoormeubilair)   10 jaar 
7. Schoolmeubilair (incl. inrichting vaklokalen)   15 jaar 
8. Boeken              4 jaar 
 
Aanschaffingen, waarvan de afzonderlijke aanschafprijs boven € 500 ligt, worden 
opgenomen onder de materiële vaste activa. Aanschaffingen, waarvan de afzonderlijke 
aanschafprijs onder € 500 ligt, maar de totale aanschafprijs boven € 1.250 worden 
eveneens opgenomen onder de materiële vaste activa. Voor inventaris die in de loop van 
het boekjaar is aangeschaft, bedraagt de afschrijving 50% van de jaarlijkse afschrijving. 
 
De afschrijvingen op de gebouwen worden berekend over de aanschafwaarde aan het 
begin van het boekjaar. 
 
De bestede subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden 
gepassiveerd onder de overlopende passiva. Deze subsidies worden tijdsevenredig over 
de geschatte economische levensduur van deze activa ten gunste van het resultaat 
gebracht.  
 
De kosten van groot onderhoud aan de schoolgebouwen worden ten laste gebracht van 
de voorziening groot onderhoud.  

Bijzondere waardevermindering 
Het bevoegd gezag beoordeelt jaarlijks op balansdatum of er objectieve aanwijzingen zijn 
voor bijzondere waardeverminderingen van vaste activa. Met bijzondere 
waardeverminderingen van vaste activa wordt rekening gehouden indien: 
a)  gedurende de verslagperiode er duidelijke aanwijzingen zijn dat de reële waarde van 

een actief beduidend meer is gedaald dan verwacht zou mogen worden op basis van 
het verstrijken van de tijd of normaal gebruik; 

b)  belangrijke veranderingen met een nadelig effect op de rechtspersoon zich in de 
verslagperiode hebben voorgedaan of zich in de nabije toekomst zullen voordoen op 
het terrein van techniek, markt, economie of wettelijke verplichtingen in de 
omgeving waarin het bevoegd gezag actief is dan wel in de markt waaraan een actief 
dienstbaar is; 

c)  marktrentes of andere marktrentabiliteitseisen op investeringen de afgelopen 
periode zijn gestegen en naar verwachting de disconteringsvoet en daarmede in 
belangrijke mate de realiseerbare waarde beïnvloeden; of 

d)  de boekwaarde van de netto activa van het bevoegd gezag hoger is dan de reële 
waarde ervan. 
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Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen 
de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële 
waarde en geamortiseerde kostprijs zijn (nagenoeg) gelijk aan de nominale waarde. De 
vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij 
de toelichting op de balans anders is aangegeven.  
 
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in 
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 
beoordeling van de vordering.  
 
Liquide middelen 
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter 
directe beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die 
gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt 
onder de financiële vaste activa.  
 
Eigen vermogen 
Algemene reserve 
De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van het 
bevoegd gezag. Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten 
welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en lasten. In geval van een 
tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht. De algemene 
reserve wordt beschouwd als publieke middelen. 
 
Bestemmingsreserves  
De bestemmingsreserves omvatten een deel van het resultaat waaraan door het bestuur 
middels een bestuursbesluit een specifieke bestemming is toegewezen.  
 
Voorzieningen 
Algemeen 
De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan 
waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de 
hoogte redelijkerwijs ingeschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico’s 
niet op activa in mindering zijn gebracht.  
 
Eveneens worden voorziening gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de 
toekomst zullen worden geboekt maar die voortkomen uit risico’s die op balansdatum 
aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij 
een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor 
balansdatum.  
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Pensioenen  
De stichting heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling welke 
wordt gefinancierd door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten het 
bedrijfstakpensioenfonds ABP. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens 
de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering'. In deze benadering wordt de aan 
de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten 
verantwoord. 
De stichting heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval 
van tekorten bij ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Daarom zijn 
alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar verantwoord in de 
jaarrekening. 
 
Per 31 december 2021 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 116,8%.  
 
Voorziening groot onderhoud 
De voorziening voor de gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten voor de gebouwen 
wordt bepaald op basis van te verwachten kosten over een reeks van jaren op basis van 
een meerjarenonderhoudsplan. De voorziening wordt lineair opgebouwd. De 
voorziening wordt gewaardeerd tegen nominale waarde. Het uitgevoerde onderhoud 
wordt ten laste van deze voorziening gebracht.  
 
Voorziening jubilea 
Er is een voorziening opgenomen voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige 
uitkeringen bij 25-jarig respectievelijk 40-jarig dienstverband van medewerkers. De 
voorziening is opgenomen tegen de contante waarde van de toekomstige uitgaven en is 
afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, de gemiddelde salarisstijging en 
disconteringsvoet. De werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten laste van deze voorzienig 
gebracht.  
 
Voorziening spaarverlof 
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit hoofde van spaarverlof is een 
voorziening gevormd. Deze voorziening is gewaardeerd tegen de contante waarde van de 
toekomstige uitbetalingen. Betaalde bedragen inzake spaarverlof worden ten laste van 
deze voorziening gebracht.  
 
Voorziening PB-uren 
Sinds de CAO 2014/2015 is een persoonlijk budget opgenomen van 50 uur voor elke 
medewerker en een aanvullend budget van 120 uur voor medewerkers vanaf 57 jaar. 
Deze uren kunnen ook gespaard worden. Het bevoegd gezag heeft een inschatting 
gemaakt in hoeverre gespaarde uren tot uitgaven zullen gaan leiden. Voor deze 
inschatting is een voorziening opgenomen. 
Deze voorziening is gewaardeerd tegen de nominale waarde van de gespaarde uren 
vermenigvuldigd met een gemiddeld uurtarief. De gespaarde uren ouder dan 4 jaar 
worden gefixeerd tegen het dan geldende uurtarief. 
 
Voorziening langdurig zieken 
Lek en Linge is geen eigenrisicodrager voor de WGA. De eerste 2 jaar van de ziekmelding 
zijn wel voor rekening van Lek en Linge.  
Voor medewerkers waarvan de verwachting is dat deze niet meer zullen terugkeren, is 
een voorziening gevormd gebaseerd op de resterende, lopende loonverplichting. 
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Voorziening generatiepactregeling 
Lek en Linge biedt een generatiepactregeling aan. Voor de medewerkers die hiervoor in 
aanmerking komen en die hieraan deelnemen, is een voorziening gevormd voor het 
voordeel van salariskosten tot het einde van de looptijd van de regeling. 
 
Voorziening uitkeringskosten 
Lek en Linge betaalt 25% van de UWV-uitkering bij ziekte. Lek en Linge heeft een 
voorziening gevormd voor de uitkeringskosten bij ex-werknemers waarvan de 
verwachting is dat zij niet zullen terugkeren in het arbeidsproces. 
 
Voorziening zwangerschaps- of bevallingsverlof 
De Hoge Raad is van mening dat onderwijspersoneel dat zwangerschaps- en/of 
bevallingsverlof heeft tijdens de schoolvakanties, hiervoor gecompenseerd moet 
worden. De uitspraak heeft tot gevolg dat samenloop van zwangerschaps- en 
bevallingsverlof met alle schoolvakanties moet worden gecompenseerd, in tegenstelling 
tot het bepaalde in de Cao VO. Lek en Linge heeft een voorziening gevormd voor het 
ingeschatte, aan medewerkers te compenseren bedrag. 
 
Langlopende schulden 
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende 
schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, 
zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van 
transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke 
aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd 
van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt. 
 
Kortlopende schulden 
Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één 
jaar. Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële 
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en 
geamortiseerde kostprijs zijn (nagenoeg) gelijk aan de nominale waarde van de schuld.  
 
Overlopende passiva 
De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende 
perioden worden toegerekend en nog te betalen bedragen voor zover ze niet onder 
andere kortlopende schulden zijn te plaatsen.  

 
4. Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

 
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, 
aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de 
verslagperiode waarop ze betrekking hebben.  
 
Rijksbijdragen 
Onder de Rijksbijdragen OCW worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen 
verstrekt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).  
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Tevens worden hier de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van 
de Rijksbijdrage verantwoord.  

De ontvangen (normatieve) Rijksbijdragen en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij 
besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de 
toekenning betrekking heeft volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten.  
 
Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het 
overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en 
lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten.  
 
Het deel van de subsidies waarvoor nog geen activiteiten zijn verricht per balansdatum 
worden verantwoord onder de overlopende passiva.  
 
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten 
gunste van de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de 
gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de 
overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. Niet bestede middelen 
worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is 
verlopen op balansdatum.  
 
Overige overheidsbijdragen 
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt 
door de Gemeente, Provincie of andere overheidsinstellingen. De overige 
overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking 
hebben.  
 
Overige baten 
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door 
het Ministerie van OCW, Gemeenten, Provincies of andere overheidsinstellingen. De 
overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 
  
Personeelsbeloningen 
 
Periodiek betaalbare beloningen 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt 
in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers 
respectievelijk de belastingautoriteit. 
 
Pensioenen 
O.R.S. Lek en Linge heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de 
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last 
verantwoord. Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de winst-en-
verliesrekening verwerkt. Zie ook de grondslagen voor waardering van activa en passiva, 
bij Pensioenvoorziening. 
 
Afschrijvingen 
Materiële vaste activa worden afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname van 
het actief. De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde en levensduur van 
het betreffende actief.  
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden 
de toekomstige afschrijvingen aangepast.  
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Financiële baten en lasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de 
effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de 
rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de 
ontvangen leningen. 
 

5.  Financiële instrumenten en risicobeheersing 
  
Rente- en kasstroomrisico 
Lek en Linge loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder 
financiële vaste activa, effecten en liquide middelen) en rentedragende langlopende en 
kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen). 
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt Lek en Linge risico ten 
aanzien van toekomstige kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen en 
schulden loopt Lek en Linge risico’s over de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de 
marktrente. 
Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot 
afdekking van het renterisico gecontracteerd. 
  
Liquiditeitsrisico 
Lek en Linge maakt gebruik van meerdere banken om over meerdere kredietfaciliteiten 
te kunnen beschikken. Voor zover noodzakelijk, worden nadere zekerheden verstrekt 
aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteiten. 
  
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, 
aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de 
verslagperiode waarop ze betrekking hebben. 
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A.1.1. Balans per 31 december 2021 
(na resultaatsbestemming) 

 

   

Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa 5.769.000 6.278.000
1.3 Financiële vaste activa -                    -                  

5.769.000 6.278.000
Vlottende activa

1.4 Vorderingen 204.636 254.117
1.5 Liquide middelen 17.744.929 14.946.997

17.949.565 15.201.114

23.718.565 21.479.114

2.1 Eigen vermogen 10.383.000 10.511.000

2.3 Voorzieningen 7.706.000 5.758.000

2.4 Langlopende schulden 1.134.751 1.213.089

2.5 Kortlopende schulden 4.494.814 3.997.025

23.718.565 21.479.114

2021 2020
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A.1.2  Staat van baten en lasten in 2021 
 

 

 

  

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 35.475.881 30.523.000 32.502.401

3.2 Overige overheidsbijdragen 52.612 54.000 228.281

3.5 Overige baten 896.672 1.286.500 1.057.318

Totaal baten 36.425.165 31.863.500 33.788.000

4 Lasten

4.1 Personele lasten 27.701.092 26.686.000 27.137.540

4.2 Afschrijvingen 1.422.000 1.301.000 1.368.000

4.3 Huisvestingslasten 3.682.464 1.742.000 2.907.006

4.4 Overige lasten 3.737.844 3.140.500 2.984.744

Totaal lasten 36.543.400 32.869.500 34.397.290

-118.235 -1.006.000 -609.290

5 Financiële baten en lasten -9.765 -11.000 -21.710

Resultaat -128.000 -1.017.000 -631.000

jaarrekening 2020

 Saldo baten en lasten

jaarrekening 2021 begroting 2021
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A.1.3. Kasstroomoverzicht over 2021 
 

 

Het kasstroomoverzicht is een overzicht van de geldmiddelen die in een verslagperiode 
beschikbaar zijn gekomen (+ is herkomst) en van het gebruik dat van deze geldmiddelen 
is gemaakt (-/- is besteding). 
Het verlies over 2021 resulteert, mede door de afschrijvingslast en de dotatie aan 
voorzieningen in een positieve kasstroom uit operationele activiteiten (+ € 3,8 mln.) Deze 
positieve kasstroom wordt slechts deels gecompenseerd door de investeringen in 
materiele vaste activa (€ 0,9 mln.). Per saldo zijn de liquide middelen met ca. € 2,8 mln. 
toegenomen.  
  

2021 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten:

Saldo baten en lasten -118.235 -609.290

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 1.422.000    1.368.000

- Mutaties voorzieningen 1.948.000 999.000

Verandering vlottende middelen:

- Vorderingen 49.481 108.185

- Kortlopende schulden 497.789 220.905

Kasstroom uit bedrijfsoperaties: 3.799.035 2.086.800

- Ontvangen interest -                1.163

- Betaalde interest -9.765 -22.873

-9.765 -21.710

Kasstroom uit operationele activiteiten 3.789.270 2.065.090

Kasstroom uit investeringsactiviteiten:

(Des)investeringen materiële vaste activa -913.000 -1.467.000

(Des)investeringen financiële vaste activa -                -               

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -913.000 -1.467.000

Kasstroom uit financieringsactiviteiten:

Langlopende schulden -78.338 -225.053

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -78.338 -225.053

Mutatie liquide middelen 2.797.932 373.037
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Toelichting activa 
 
1.2 Materiële vaste activa 
 

 
 
1.2.1  De investering in gebouwen betreft een dry-cooler op de havo-locatie en een kleine 

aanbouw bij de vmbo-locatie.  
1.2.2 

  
 

De investeringen in ICT middelen zijn in 2020 hoog als gevolg een aantal 
doorgeschoven investeringen vanuit 2019 en de investeringen in touchscreens (€ 
373.000) en WiFi WIFI-netwerk/access points (€ 373.000) en firewalls (€ 116.000), 
de telenfooncentrale (€ 45.000) en (nagekomen) laptops (€ 94.000).  
In 2021 is voor € 255.000 geïnvesteerd in laptops (incl. accessoires) voor personeel 
(beide vestigingen) en voor leerlingen (vestiging de Lingeborgh). Bij de vestiging de 
Lingeborgh worden laptops en i-pads door de school in bruikleen gegeven. Vanaf 
schooljaar 2022-2023 geldt dit voor alle jaarlagen.  
Daarnaast is het installeren van het WIFI-netwerk en access points afgerond (€ 
47.000), is er geïnvesteerd in de laatste touchscreens (€ 57.000) en een nieuwe 
server op de Lingeborgh (€ 10.000). 
 
De afschrijvingskosten van de Sterk Techniek investeringen zijn voor de 4-jarige 
looptijd van de Subsidie Sterk Techniekonderwijs (2020-2023) uit deze subsidie 
gedekt.  
 

1.2.3  Bij de boeken is een verschuiving merkbaar van de aanschaf van de meerjarige  
boeken naar de (duurdere) éénjarige boeken en licenties waardoor de kosten voor 
leermiddelen per saldo toenemen.  

  

Aanschafprijs Cum.afschr. + Boekwaarde Investeringen Afschrijving Aanschafprijs Cum. afschr. + Boekwaarde
waardeverm. 1-1-2021 waardeverm. 31-12-2021

1.2.1 Gebouwen en 
terreinen 5.177.000 2.431.000 2.746.000 53.000 169.000 5.230.000 2.600.000 2.630.000

1.2.2 Inventaris en
apparatuur 14.610.000 11.437.000 3.173.000 785.000 1.048.000 15.395.000 12.485.000 2.910.000

1.2.3 Boeken 3.288.000 2.929.000 359.000 75.000 205.000 3.363.000 3.134.000 229.000

23.075.000 16.797.000 6.278.000 913.000 1.422.000 23.988.000 18.219.000 5.769.000

Investeringen inventaris en apparatuur:
in € 1.000 2021 2020
ICT-middelen 387 1.020              
Sterk Techniek 194 18                    
Overig 204 128                  
Audiomiddelen -                 6                      
Schoolmeubilair -                 2                      

785 1.174              
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1.4 Vorderingen 
 
 

 
1.4.2.2 In 2021 is er € 19.000 vooruitbetaald inzake excursies die in 2022 zullen 

plaatsvinden (eind 2020 was dit nihil).  
1.4.2.3 De overige vorderingen per 31 december 2020 betrof twee incidentele 

vorderingen; op de gemeente West Betuwe (€ 64K) en een nog te ontvang 
bedragen inzake geannuleerde excursies (€ 35K).  

 

1.5  Liquide middelen 

 

Voor de mutatie in de liquide middelen wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht. 
 

  

1.4.1 Debiteuren

1.4.1.2 Fiets-regeling 22.107 23.785

1.4.1.3 Ouderbijdrage 58.659 65.014
1.4.1.4

9.139 3.258

89.905 92.058

1.4.2 Overlopende activa

1.4.2.2 Vooruitbetaalde kosten 111.772 53.899

1.4.2.3 Overige 2.959 108.160

114.731 162.059

204.636 254.117

2021 2020

Overige vorderingen op 
leerlingen

2021 2020

1.5.1 Kas 6.689 6.818

1.5.2 Bank 17.738.240 14.940.179

17.744.929 14.946.997
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Toelichting passiva 
 
2.1  Eigen Vermogen 
 

 
Van het resultaat wordt, volgens de fusie-afspraken, 25% toegevoegd dan wel onttrokken 
aan de Algemene reserves van Lek en Linge.  
In de risico-inventarisatie is een schatting gemaakt van de benodigde personele reserves 
als gevolg van leerlingenkrimp van € 2 mln. De personele reserves bedragen op dit 
moment € 1,4 mln.  
De personele reserves worden niet verder verhoogd; eventuele toekomstige meerkosten 
voor personeel worden uit de algemene reserves gefinancierd. 
In 2021 is extra bekostiging ontvangen in het kader van het inhalen van leerachterstanden 
door de sluiting van scholen tijdens de coronapandemie. Hiervoor is een 
schoolprogramma opgesteld in overleg met de MR. Op basis van het schoolprogramma 
zijn in de formatie voor het schooljaar 2021/2022 taken toegewezen aan medewerkers. 
In 2021 is de volledige bekostiging ontvangen voor het schooljaar 2021/2022. Tegenover 
deze bate staan dus 5 maanden (met name) personeelskosten in 2021. Voor de kosten 
voor de komende 7 maanden van het schooljaar in 2022 is een bestemmingsreserve NPO-
gelden opgenomen: 
 

  
 
 

Stand per Overige Bestemming Stand per

1-1-2021 mutaties expl.saldo 31-12-2021

2021 2021

2.1.1 Algemene reserves Lek en Linge 2.913.250 -          -32.250 2.881.000

2.1.2 Publieke bestemmingsreserves:

Culemborg 

Algemeen 4.867.000 -          -1.791.000 3.076.000

Personeel 923.000 -          -             923.000

NPO-gelden -          -          1.183.000 1.183.000

Geldermalsen

Algemeen 1.030.750 250 1.031.000

Personeel 500.000 -          -             500.000

Huisvesting/infrastructuur 277.000 -          -             277.000

Inzake NPO-gelden -              -          512.000 512.000

10.511.000 -              -128.000 10.383.000

NPO bestemmingsreserve LLC LBG
NPO ontvangsten in 2021 voor schooljaar 2021-2022 
(€ 700 per leerling) 1.724.100 755.300

Inzet in FTE schooljaar 2021-2022 13,9 7,1

5 maanden 2021 -492.708   -221.875

Inzet in niet-personeelkosten 2021 -48.000      -21.000
Reserve voor inzet in jaar 2022 (resterende 7 
maanden) 1.183.000 512.000
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Ten behoeve van de investering in de nieuwbouw in Geldermalsen is een 
bestemmingsreserve gevormd ter grootte van de verwachte bijdrage in de bouwkosten 
uit eigen middelen. In 2017 zijn de daadwerkelijk gemaakte kosten hierop in mindering 
gebracht. De resterende bestemmingsreserve voor huisvestingskosten bedraagt per 31 
december 2021 € 277.000. 
 
2.2 Voorzieningen 
 

 
 

2.2.2 De dotatie aan de voorziening is gebaseerd op een actueel 
meerjarenonderhoudsplan en is berekend volgens de componenten 
methode.  

 
2.3  Langlopende schulden 

 

 
 
2.3.1 De vrijval dient ter dekking van afschrijvingskosten van investeringen.  
2.3.2  Ingangsdatum van de lening 1-7-2001. Looptijd 30 jaar. Rentepercentage 5%. Het 

tegoed ter grootte van de lening is aan de bank verpand. Tevens is er een volmacht 
afgegeven voor verplichtingen uit hoofde van deze financiering. 

2.3.4  Ingangsdatum van deze lening 1-1-2000. Looptijd 30 jaar. Rentepercentage 2%. 
 

 

 

 

Stand per Dotaties Onttrekking Stand per Kortlopend Langlopend Langlopend

1-1-2021 2021 2021 31-12-2021 < 1 jaar > 1 en < 5 > 5 jaar

2.2.1 Personele voorzieningen:

2.2.1.1 Voorziening spaarverlof 8.000 -              -                 8.000 8.000 -             -             
2.2.1.2 Voorziening jubilea 288.000 9.000 -15.000         282.000 15.000 60.000 207.000
2.2.1.3 PB-uren 1.501.000 740.000 -460.000       1.781.000 460.000 1.321.000 -             
2.2.1.4

110.000 212.000 -110.000       212.000 212.000 -             -             
2.2.1.5

103.000     142.000 -38.000         207.000 75.000 132.000 -             
2.2.1.6

16.000       4.000 -16.000         4.000 3.000 1.000 -             
2.2.1.7

100.000     -              -74.000         26.000 26.000        -                 -                 

2.126.000 1.107.000 -713.000 2.520.000 799.000 1.514.000 207.000

2.2.2
3.632.000 1.950.000 -396.000 5.186.000 2.590.000 2.242.000 354.000

5.758.000 3.057.000 -1.109.000 7.706.000 3.389.000 3.756.000 561.000

Voorziening langdurig zieken

Voorziening groot 
onderhoud

Voorziening 
generatiepactregeling

Voorziening uitkeringskosten

Voorziening 
zwangerschapsverlof

Stand per Toename Vrijval/aflossing Stand per Kortlopend Langlopend Langlopend

1-1-2021 2021 2021 31-12-2021 < 1 jaar > 1 en < 5 jr > 5 jaar
2.3.1

642.000 -              -49.000 593.000 48.000 192.000 353.000

2.3.2 RABO-lening 209.894 -              -17.667 192.227 17.000 68.000 107.227
2.3.3 Kluisborg 42.625 8.470 -7.130 43.965 7.000          36.965           -             
2.3.4 87.013 -              -10.891 76.122 11.000 44.000 21.122
2.3.5 Borg boekenfonds 231.557 45.541 -47.661 229.437 48.000        181.437         -             

1.213.089 54.011 -132.349 1.134.751 131.000 522.402 481.349

Vooruitontvangen 
investeringssubsudie

Stichting Steun
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2.4 Kortlopende schulden 
 

 

 
2.4.3.2 Dit betreft de btw-aangifte over het 4e kwartaal 2021 en betreft de aangifte van 

de naar Lek en Linge verlegde btw. 
2.4.4.1 Hieronder is in 2020 het niet opgemaakte deel van de Sterk techniek subsidie 

verantwoord (€ 440.000).  
2.4.4.4 Overige schulden betreft de reservering voor overuren OOP (€ 57.000), het Lek 

en Linge voor elkaar fonds en diverse nog te betalen kosten.  
 

B6  Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 
In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ 660.204) is voor het VO een wijziging 
doorgevoerd ten aanzien van het opnemen van een langlopende vordering op het 
ministerie van OCW. Deze vordering is ontstaan bij de overgang van de 
lumpsumbekostiging op schooljaarbasis naar bekostiging op kalenderjaarbasis. De 
vordering kan pas geïnd worden bij liquidatie van de instelling. Per 31 december 2021 is 
de vordering groot € 2.117.500 (7,5% van € 28.233.000). 
 
De volgende langlopende verplichtingen zijn afgesloten: 
 

2.4.1 Kredietinstellingen 23.000 23.000
2.4.2 Crediteuren 443.477 427.330

2.4.3.1 Loonheffing 1.347.108 1.100.284
2.4.3.2 Btw 27.036 6.387             
2.4.3.3 392.788 350.303

2.4.3 1.766.932 1.456.974

2.4.4.1
587.177 627.347

2.4.4.2
218.549 185.285

2.4.4.3
958.348 924.696

2.4.4.4 Overige 497.331 352.393

2.4.4 Overlopende passiva 2.261.405 2.089.721

4.494.814 3.997.025

Pensioen

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen

Vooruitontvangen rijkssubsidies

Vooruitontvangen opbrengsten

Vakantiegeld en 
bindingstoelage

2021 2020
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Verplichtingen ten aanzien van de noodbouw zijn als volgt: 
 

 
 
  

Betreft
Looptijd 
(in jaren)

ingangsdatum 
contract jaarverplichting totale verplichting

waarvan 
toekomstige 
verplichting

Schoonmaak 4 met optie tot 
verlenging

1-11-2018 437.000                 1.748.000                  400.583    
Onderhoudsplanning 5 1-1-2020 25.000                   125.000                     75.000       
Multifunctionals 5 met optie tot 

verlenging
1-12-2019 80.000                   400.000                         233.333 

Schoolboeken 3,5 met optie tot 
verlenging 3 
maal 12 mnd

1-1-2017 800.000                 2.800.000                  800.000    

1.342.000              5.073.000                  1.508.917 

resterende looptijd jaarverplichting

Noodbouw 1 bij Havo locatie stilzwijgende verlenging 36.000

Noodbouw 2 bij Havo locatie 1 jaar 42.000

Totaal 78.000
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Toelichting baten 
 

3.1 Rijksbijdragen  

 
3.1.1.0 De bijdrage is in 2021 € 2,5 mln. hoger dan in 2020. De bijdrage fluctueert met 

het aantal leerlingen. Impact ca -/-€ 1,3 mln. Anderzijds is in 2021 de NPO 
bekostiging ontvangen en een 2,47% verhoging van de GPL. 
De NPO bekostiging is € 700 per leerling; impact € 2,5 mln. 
De GPL-verhoging was bestemd voor de verhoging van de cao-lonen per 1 
oktober 2021 (+1,5%), voor een verhoogde eindejaarsuitkering (van 8% naar 
8,33%), voor een éénmalige bruto-uitkering van € 800 per FTE. Impact ca € 
600.000. 
Tenslotte is het gerealiseerde deel van de prestatiebox vergoeding toegevoegd 
aan de lumpsum (impact ca € 800.000). 

3.1.1.1 De baten zijn lager dan vorig jaar. De daling in leerlingen aantal wordt wel 
grotendeels gecompenseerd door de indexatie (+1,96%).  

3.1.2.2 De overige bekostiging betreft met name de bekostiging van lesmateriaal (€ 1,2 
mln.), het niet-gerealiseerde deel van de doelen van de prestatiebox (€ 
400.000), een aanvullende bekostiging van de eindexamens 2021 (€ 200.000) en 
de gerealiseerde opbrengsten van de meerjaren-subsidies (o.a.) Sterk 
techniekonderwijs, IOP (inhaal en ondersteuningsprogramma’s onderwijs), 
Extra hulp voor de klas (gezamenlijk € 1,4 mln.). 

3.1.4 De bijdrage vanuit het Samenwerkingsverband is in lijn met de begroting.  
 
3.2 Overige overheidsbijdragen 
 

 
 
 3.2.1.1 Dit betreft de vergoeding van de gemeente West-Betuwe voor de rentekosten 

als gevolg van de zelf gefinancierde gymzaal in het brugklasgebouw.  

3.1.1.0 Rijksbijdrage personeel 27.833.337 23.878.000 25.260.080

3.1.1.1 Rijksbijdrage materieel 3.345.443 3.287.000 3.451.768

3.1.2 Overige subsidies
3.1.2.1 -               -               -               

3.1.2.2 3.307.258 2.400.000 2.813.255

3.307.258 2.400.000 2.813.255

3.1.4 989.843 958.000 977.298

35.475.881 30.523.000 32.502.401

jaarrekening 2021 begroting 2021 jaarrekening 2020

Geoormerkte subsidies
Niet-geoormerkte 
subsidies

Bijdrage 
Samenwerkingsverband

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen
3.2.1.1 Vergoeding 52.612 54.000 228.281

52.612 54.000 228.281

jaarrekening 2021 begroting 2021 jaarrekening 2020
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3.3 Overige baten 

 

 

3.3.3 Een lager dan begrote ouderbijdrage TTO is het gevolg van retournering van een 
excursiedeel.  

3.3.4.1 Door de corona pandemie en de diverse schoolsluitingen in 2021 zijn de 
kantineopbrengsten lager. 

3.3.4.4 De bijdrage van excursies betreft (met name) de brugklasactiviteit in september 
2021.  

3.3.4.6 De dekking van personeelskosten uit de diverse subsidies is hier wel begroot, 
maar geboekt onder de personeelskosten. Het resterende saldo betreft diverse 
vergoedingen voor werkzaamheden van personeel voor (bijv.) het ministerie 
van O,C&W en de bijdrage aan de Academische Opleidingsschool (Minkema). 

3.3.4.7 Dit betreft de RVO subsidies, VSV subsidie en een bijdrage van € 35.000 (van o.a. 
gemeentes West-Betuwe en Culemborg) aan het festival ‘Binnenpret’ in 
coronatijd. 

3.3.4.9 Dit betreft diversie incidentele opbrengsten o.a in het kader van de overstap van 
leerlingen gedurende het jaar in het kader van geld volgt de leerling. 

  

3.3.1 Verhuur 6.291 3.000 3.728

3.3.2 Detachering personeel 17.079 37.000        30.972

3.3.3 Ouderbijdrage
Ouderbijdragen 201.475 208.000 205.905
Ouderbijdrage TTO 226.268 310.000 254.444
Ouderbijdrage VSL 39.625 27.000 20.420

467.368 545.000 480.769

3.3.4 Overige
3.3.4.1 Opbrengst kantine 33.806 75.000 40.129
3.3.4.2 Verhuur kluisjes 34.350 33.000 34.615
3.3.4.3 Verkoop leermiddelen 66.560 90.000 90.347
3.3.4.4 18.320 262.500 100.203
3.3.4.5 7.674 25.000 10.287

3.3.4.6 Personele baten 78.218 92.000 108.680
3.3.4.7 Subsidies 67.918 25.000 26.152
3.3.4.8 Vrijval egalisatie 49.000 49.000 77.000
3.3.4.9 Diversen 50.089 50.000 54.435

405.934 701.500 541.848

896.672 1.286.500 1.057.318

Bijdrage excursies
Bijdrage leerlingen diverse 
activiteiten

jaarrekening 2021 begroting 2021 jaarrekening 2020
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Toelichting lasten 

 

4.1 Personele lasten 

 

 
 
Het totaal aantal FTE (excl. vervangingsuren) per 31-12-2021 is 338 (31-12-2020: 332) en 
is als volgt verdeeld: 

• Directie 5,6 FTE (2020: 5,6 FTE) 
• OP (incl. toegekende NPO-taken) 251,3 FTE (2020: 244,4 FTE) 
• OOP 80,9 FTE (2020: 82,2 FTE) 

 
4.1.1 tm 3 Rekening houdend met de ontvangen UWV uitkeringen zijn de loonkosten 

incl. sociale lasten en pensioenpremies ca. € 750K hoger dan 2020 en € 1,3 mln. 
hoger dan begroot.  
Stijging ten opzichte van 2020 is het gevolg van meer FTE (impact ca 300K) en de 
Cao-afspraken in 2021 (1,5% loonstijging per 1 oktober, éénmalige uitkering van € 
800 per FTE en een stijging van de eindejaarsuitkering van 8% naar 8,33%) (impact 
ca. 500K).  
Stijging ten opzichte van de begroting 2021: in de begroting is eveneens nog geen 
rekening gehouden met de Cao-afspraken 2021 (zie hierboven).  

  

4.1.1 Lonen en salarissen 20.775.343 20.592.975
4.1.2 Sociale lasten 2.941.402 14,2% 2.757.007 13,4%
4.1.3 Pensioenpremies 3.460.688 16,7% 3.160.189 15,3%

27.177.433 25.617.000 26.510.171
4.1.4 Overige personele lasten:

• Dotatie PB-uren 280.000 215.000 148.000
Dotatie overige pers. voorzieningen: 105.000
• Dotatie spaarverlof -               -               0
• Dotatie jubilea -6.000 -               53.000
• Dotatie over-uren -3.000 -               -2.000        

102.000 -               -135.000
• Dotatie generatiepact 104.000 -               34.000       
• Dotatie uitkeringskosten -12.000 -               -35.000     
• Dotatie zwangerschapsverlof -74.000 -               100.000     
- Scholing 203.562 265.000 201.989
- Scholing TTO 2.978 5.000          7.802
- Inhuur derden 176.108 120.000 152.206
- Inhuur personeel 221.338 105.000 255.442
- ARBO 73.648 70.000 49.237
- WW/re-integratie -27.554 45.000 21.422
- Diversen 203.269 139.000 98.076

1.244.350 1.069.000 949.173

28.421.782 26.686.000 27.459.344

4.1.5 -/- Dekking personele kosten (uitkeringen UWV) -247.559 * -321.804
-/- Dekking personele kosten (subsidies) -473.131 -               -               

-720.690 -               -321.804

27.701.092 26.686.000 27.137.540

• Dotatie langdurig zieken

jaarrekening 2021 begroting 2021 jaarrekening 2020

* Uitkeringen worden niet apart begroot. Uitgangspunt: vervangingkosten t.a.v. zwangerschapsverlof wordt gedekt door de UWV-uitkeringen. 
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Daarnaast is in de personeelsbegroting 2021 nog geen rekening met specifieke NPO 
taken en formatie (uiteindelijk wel geformeerd voor 5 maanden in 2021), terwijl 
was gerekend met een daling van personeelskosten (in lijn met de leerlingdaling) 
van FTE. Afwijking in FTE geheel 2021 ten opzichte van de begroting is ca 11 FTE (ca 
880K).  

 Anderzijds zijn de vervangingskosten van ziekte lager dan begroot (impact ca € 
150K).  

 
4.1.4 
- De dotatie PB-uren is hoger dan begroot en hoger dan 2020. De invoering van 

Foleta laat een exacter beeld van de schuld aan PB-uren zien. 
- De mutatie aan de voorziening voor langdurig zieken is grillig. De mutatie hangt 

sterk samen met individuele ziektegevallen. 
-  de dotatie van de voorziening voor het generatiepact is sterk afhankelijk van het 

aantal instromers. Met ingang van het nieuwe schooljaar 2022-2023 wordt de 
regeling niet meer aangeboden voor nieuwe medewerkers. 

-  De voorziening voor zwangerschapsverlof betreft de inschatting van te 
compenseren tijd aan medewerkers inzake met vakantie samenvallend 
zwangerschapsverlof. Het is grotendeels afgewikkeld in 2021. 
 
Op inhuur derden wordt (o.a.) de inhuur van leerlingen voor het intern 
boekenfonds, de inhuur van AVG- en juridisch advies, de detachering van 
leerlingen bij het VAVO-onderwijs en de overdracht van bekostiging van 
uitstromende leerlingen gedurende het jaar verantwoord. In 2021 is er 
incidenteel ingehuurd voor aanvullende leerlingbegeleiding rondom het examen 
(€ 67.000).  
Inhuur personeel is hoger dan begroot aangezien er meer docenten zijn 
ingehuurd via een detacheringsbureau die niet beschikbaar bleken op de 
reguliere arbeidsmarkt. Daarnaast heeft er niet begrote inhuur van een aantal 
OOP-functies plaatsgevonden.  
De kosten van inhuur/re-integratie zijn negatief als gevolg van een (jaarlijkse) 
verrekening vanuit DUO. 
 

4.2  Afschrijvingen 

 
 
4.2.1 De afschrijvingskosten van inventaris zijn hoger dan begroot. De 

afschrijvingskosten van STO-investeringen (€ 89.000) zijn niet begroot. Deze 
kosten worden overigens gedekt vanuit de STO-subsidie. De afschrijvingskosten 
van de vestiging de Lingeborgh zijn ca € 30.000 hoger dan begroot als gevolg van 
een inhaalafschrijving van de versneld vervangen schoolborden.  

4.2.3 De afschrijvingskosten boeken zijn lager dan begroot. Er is een verschuiving 
zichtbaar bij het lesmateriaal van meerjarige boeken naar éénjarige boeken.  

  

4.2.1. Afschrijving inventaris 1.048.000 891.000 955.000
4.2.2. Afschrijving gebouw 169.000 165.000 189.000
4.2.3 Afschrijving boeken 205.000 245.000 224.000

1.422.000 1.301.000 1.368.000

jaarrekening 2021 begroting 2021 jaarrekening 2020
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Dit betekent een verhoging van de kosten voor leermiddelen en een lagere 
afschrijvingslast van de boeken die aangeschaft zijn voor meerjarig gebruik. Zie ook 
4.4.2.4. 
 

4.3  Huisvestingslasten 

 

 
 
4.3.3.1 De dotatie aan de onderhoudsvoorziening is hoger dan begroot. Vanaf 2018 is 

de onderhoudsvoorziening opgesteld volgens de componentenmethode en 
gebaseerd op een actueel meerjarenonderhoudsplan. Dit resulteerde vanaf 
2018 al tot een hogere dotatie en dit jaar wederom. In 2022 zijn de eerste 
(grootschalige) werkzaamheden in het kader van de ventilatie gepland. 

  

4.3.1 Huur externe locatie 102.215 80.000 232.508

4.3.3 Onderhoud

4.3.3.1 1.950.000 275.000 1.163.000

4.3.3.2 Onderhoud 537.726 285.000 394.017
2.487.726 560.000 1.557.017

4.3.4 Energie en water
4.3.4.1 Gas 213.446 196.000 197.266
4.3.4.5 Water 11.746 17.000 15.717
4.3.4.9 Elektriciteit 203.381 190.000 193.138

428.573 403.000 406.121

4.3.5 Schoonmaak
4.3.5.1 Schoonmaak 545.895 595.000 562.729
4.3.5.2

56.708 91.000 84.235

602.603 686.000 646.964

4.3.6 Heffingen
4.3.5.2 Zuiv./watersch.lasten 32.595 34.000 33.808

4.3.7. Overige huisvestingslasten

4.3.7.1 10.983 10.000 11.883

4.3.7.2 Beveiliging 17.769 19.000 18.705
28.751 29.000 30.588

3.682.464 1.792.000 2.907.006

jaarrekening 2021 begroting 2021 jaarrekening 2020

Dotatie 
voorziening

Schoonmaak-
materiaal

Tuin-onderhoud



 

78 Jaarverslag 2021 

4.4  Overige lasten 

 

  

Bovenstaande kostencategorieën worden hieronder verder toegelicht.  

4.4.1  Administratie- en beheerlasten 

 

 
 
  

4.4.1 829.541 970.200 925.071

4.4.2 1.522.752 1.401.300 1.264.498

4.4.4 Overige 1.385.551 819.000 795.175
3.737.844 3.190.500 2.984.744

jaarrekening 2021 begroting 2021 jaarrekening 2020

Inventaris,apparatuur en 
leermiddelen

Administratie- en 
beheerslasten

4.4.1.1 Administratie en beheer:
- Systeembeheer 341.554 400.500 397.801
- Administratiekosten 9.963 8.000 12.103
- Kantoorbenodigdheden 15.034 26.000 17.692
- Leerlingenadministratie 380 500 368
- PR 136.252 190.000 162.296
- Raad van Toezicht 27.707 26.000 50.700
- ARBO-kosten 20.780 26.000 14.496
- Bedrijfsauto 5.704 6.000 5.483         

557.374 683.000 660.938

4.4.1.2 Accountantskosten 30.315 31.000 25.699

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten:
- Porto 16.025 27.000 25.787
- Telefoon 22.954 24.000 14.469

38.979 51.000 40.256

4.4.1.4 Repro en drukwerk:
- Kopieerkosten  70.964 83.000 81.191
- Papier 32.580 37.000 28.164
- Heffingen 11.719 8.000 11.528

115.264 128.000 120.883

4.4.1.5 Overige beheerslasten:
- Containerhuur 66.391 55.000 59.247
- Oninbare ouderbijdrage 21.110 20.000 21.771
- Diversen 108 2.200 -3.723

87.609 77.200 77.295
829.541 970.200 925.071

jaarrekening 2021 begroting 2021 jaarrekening 2020
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4.4.1.2 Toelichting accountantskosten: 
 

 
 
De niet-controle werkzaamheden 2020 betreft Raad van Toezicht advies.  

 

4.4.2  Inventaris, apparatuur en leermiddelen 

 
4.4.2.2 De vaksecties hebben minder uitgegeven als gevolg van een lager 

activiteitenniveau door de schoolsluiting tijdens de coronapandemie. Anderzijds 
is vanuit het algemene leermiddelen budget in 2021 € 50.000 uitgegeven aan 
NPO-activiteiten. 

4.4.2.4 Vestiging Lek en Linge Culemborg werkt met een eigen boekenfonds. Er is een 
verschuiving zichtbaar bij het lesmateriaal van meerjarige boeken naar éénjarige 
boeken. Dit betekent een verhoging van de leermiddelen kosten en een lagere 
afschrijvingslast van de boeken die aangeschaft zijn. Zie ook 4.2.3. 

 
  

Jaarrekeningcontrole 22.731     20.680

Niet-controle diensten -            299

Fiscaal advies -            -           

22.731 20.980

jaarrekening 2020jaarrekening 2021

4.4.2.1 Inventaris en apparatuur 14.194 22.000 15.796       
Theatertechniek 4.789 5.000 7.756         

4.4.2.2 Leermiddelen:
- vaksecties 182.377 229.600 176.709
- algemeen 341.096 296.200 224.307
- TTO 118.181 95.000 44.513
- VSL 24.814 40.000 9.446

666.468 660.800 454.974

4.2.2.3 Zorgkosten leerlingen 33.359 20.000 6.612

4.4.2.4 Leermiddelen:
- Inkoop leermiddelen 338.625 406.000 404.406
- Boeken 1-jarig 391.667 220.000 303.021
- Overige kosten 3.247 10.000 5.096

733.540 636.000 712.522

4.4.2.5 Bibliotheek/mediatheek 4.073 5.500         5.956

4.4.2.6 Onderhoud app/inventaris 66.331 52.000       60.882

1.522.752 1.401.300 1.264.498

jaarrekening 2021 begroting 2021 jaarrekening 2020
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4.4.3  Overige lasten 

 
 
4.4.3.3 Door de schoolsluiting tijdens de coronapandemie zijn de kantinekosten lager 

dan begroot. De baten uit de kantine zijn -overeenkomstig- ook lager dan 
begroot. 

4.4.3.4 Er hebben geen excursies doorgang gevonden in 2021.  
4.4.3.5 Als gevolg van de coronapandemie heeft slechts één (van de drie) Lek en Linge 

dag (november) doorgang kunnen vinden.  
4.4.3.10 De kosten voor doelsubsidies betreffen de kosten gemaakt in het kader van die 

betreffende subsidies (onder andere Sterk techniekonderwijs (STO), IOP (inhaal 
en ondersteuningsprogramma’s onderwijs), Extra hulp voor de klas), zie 3.1.2.2. 
De activiteiten zijn verricht en er is voldaan aan de eisen die aan een 
activiteitenverslag worden gesteld. Met name de IOP subsidie is in 2021 nog niet 
geheel opgemaakt. Deze gelden zullen worden besteed in het kader waarvan de 
(algemene) bekostiging wordt verstrekt. 

 
  

4.4.3.1 Wervingskosten personeel 7.050 15.000 10.016

4.4.3.2 Representatie 1.357 2.500 801

4.4.3.3 Kantinekosten 60.407 105.000 71.474

4.4.3.4 3.134 262.500 253.735
TTO 423 119.000 42.400
VSL 6.111 -               5.624         

9.668 381.500 301.759

4.4.3.5 L&L-dagen/buitenschoolse activiteiten 82.296 154.000 91.680

4.4.3.6 Abonnementen en contributies 76.417 75.000 81.464

4.4.3.7 MR 1.678 3.000 863

4.4.3.8 Verzekeringen 12.888 11.000 9.893

4.4.3.9 Schoolzwemmen 13.106 14.000 13.365

4.4.3.10 Doelsubsidies 1.105.973 30.000        190.295

4.4.3.11 Diversen 13.469 26.500 20.395

1.385.551 819.000 795.175

jaarrekening 2021 begroting 2021

Excursies/werkweken

jaarrekening 2020
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Model G 
 

 

  

Bedrag van Ontvangen in
Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing verslagjaar afgerond niet afgerond

Regeling lerarenbeurs/subsidie voor 
studieverlof DL/B/1074316 4-3-2017 15.472             2020 X
Regeling lerarenbeurs/subsidie voor 
studieverlof DL/B/1074316 4-3-2017 88.977             88.977             X

Subsidie zij-instroom VO/1091439 13-4-2017 20.000             20.000             X

Regeling internationalisering funderend 
onderwijs

IB/21662336 31-2-2020                9.480                9.480 X

Doorstroomprogramma's po-vo C&O VO/1156747 27-6-2017 45.000             22.500             X
Doorstroomprogramma's vmbo-mbo VO/1146595 27-6-2017 49.000             13.475             X

inhaal- en ondersteuningsprogramma's 
onderwijs KO/24488749 26-5-2020 335.700           335.700           X
inhaal- en ondersteuningsprogramma's 
onderwijs KO/24488749 26-5-2020 220.500           220.500           X

Subsidieregeling incidentele middelen 
leerlingendaling vo 2020 VO/23989475 15-12-2020 50.000             50.000             X

Toewijzing    prestatie is uo verslagjaar

Model G1 verantwoording van subsidies zonder 
verrekeningsclausule

Saldo nog
Bedrag van Saldo Ontvangen in Lasten in te besteden

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing 1-1-2021 verslagjaar verslagjaar uo verslagjaar

Praktijk leren Groen (PLG) 171481 13-12-2010 20.883         -           -                    -               -                     

Praktijk leren Groen (PLG) 171481 13-12-2010 19.538         2.105       -                    2.105           -                     
Praktijk leren Groen (PLG) 171481 13-12-2010 25.112         25.112     -                    25.112         -                     

Totaal PLG 65.533         27.217     -                    27.217         -                     

Subsidieregeling sterk 
techniekonderwijs 2020–2023 VO/1394348 11-3-2020 3.290.108   479.587  904.684           740.877       643.394            

Subsidieregeling incidentele middelen 
leerlingendaling vo 2020 VO/23989475 15-12-2020 368.975       -           73.795             11500 62.295               

Model G2B verantwoording van subsidies met 
verrekeningsclausule

Toewijzing
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WNT-verantwoording 2021 Stichting O.R.S. Lek en Linge 
 
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de 
volgende op Stichting O.R.S. Lek en Linge van toepassing zijnde regelgeving: “WNT voor 
publieke en semi-publieke sectoren”. 
 
Berekening aantal complexiteitspunten: 
 

 
 
Bij een totaalscore van 12 complexiteitspunten bedraagt het bezoldigingsmaximum in 
2021 voor Stichting O.R.S. Lek en Linge € 163.000 (klasse D). Dit geldt naar rato van de 
duur en/of omvang van het dienstverband.  
 
1. Bezoldiging topfunctionarissen 
 
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende 
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 
 

 
 

Criterium Score

1a Driejaarsgemiddelde van de tota le baten per ka lender jaar 6
1b Driejaarsgemiddelde van het aanta l  bekostigde leerl ingen 3
1c Gewogen aanta l  onderwi jssoorten 3
Totaal 12

Gegevens 2021
bedragen x € 1

C. Konings

Functiegegevens
Directeur- 
bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0
Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  €             130.872 
Beloningen betaalbaar op termijn  €               22.319 

Subtotaal  €            153.191 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €             163.000 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  €                        - 

Bezoldiging  €             153.191 

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de 
overschrijding al dan niet is toegestaan

 n.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
 n.v.t. 
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 1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

 

 

 

 

Gegevens 2020
bedragen x € 1

C. Konings J.B. van Rijn

Functiegegevens
Directeur- 
bestuurder

Directeur- 
bestuurder

Aanvang en einde functievervul l ing in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 7/11
Omvang dienstverband (a ls  deel ti jdfactor in fte) 1,0 1,0
Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging
Beloning plus  belastbare onkostenvergoedingen  €            129.819  €               31.273 
Beloningen betaa lbaar op termi jn  €               20.318  €               16.083 

Subtotaal  €           150.137  €              47.356 

Individueel  toepassel i jke bezoldigingsmaximum  €            157.000  €            133.773 

-/- Onverschuldigd betaa ld en nog niet 
terugontvangen bedrag

 €                              -  €                              - 

Bezoldiging  €            150.137  €               47.356 

Het bedrag van de overschri jding en de reden waarom 
de overschri jding a l  dan niet i s  toegestaan

 n.v.t.  n.v.t. 

Toel ichting op de vordering wegens  onverschuldigde 
beta l ing

 n.v.t.  n.v.t. 

Gegevens 2021
bedragen x € 1

J. van Zuijdam I. van Wamel M.Meulman M.v.Zuilekom H. Stevens

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging  €               6.000  €               3.500  €                  4.000  €                      4.000  €       3.500 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €            24.450  €            16.300  €                16.300  €                    16.300  €     16.300 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
 €                       -  €                       -  €                           -  €                               -  €                - 

Bezoldiging  €               6.000  €               3.500  €                  4.000  €                      4.000  €       3.500 

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de 
overschrijding al dan niet is toegestaan

 n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. 

Gegevens 2020
bedragen x € 1

H.Groeneveld M. Briedé M.Meulman M.v.Zuilekom J.Welmers

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging
Bezoldiging  €               5.000  €               4.000  €                  4.000  €                      4.000  €       3.500 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  €            23.550  €            15.700  €                15.700  €                    15.700  €     15.700 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  €                       -  €                       -  €                           -  €                               -  €                - 
Bezoldiging  €               5.000  €               4.000  €                  4.000  €                      4.000  €       3.500 

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de 
overschrijding al dan niet is toegestaan

 n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. 
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Verbonden partijen 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Lek en Linge heeft in het boekjaar 2022 nog immer te kampen met de gevolgen van het 
coronavirus. Dit heeft voor Lek en Linge een beperkte invloed op het resultaat in 2022. 
Gezien de financiële buffer is er geen twijfel over de continuïteitsveronderstelling van Lek 
en Linge.  

Culemborg, 25 mei 2022 
Stichting O.R.S. Lek en Linge 

Was getekend:
Carel Konings  
Directeur-bestuurder 

Hans van Zuijdam 
Voorzitter raad van toezicht 

Overige gegevens 

Statutaire regeling van de winstbestemming 

Het netto-resultaat volgens de staat van baten en lasten over 2021 bedraagt -/- € 128.000. 
Dit resultaat wordt als volgt verdeeld: 

Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zegel Soort activiteit

Stichting 
Samenwerkingsverband 
Rivierenland

Stichting Geldermalsen Het Samenwerkingsverband Rivierenland i s  een netwerkorganisatie voor 
de VO-en VSO-scholen die va l len onder de gemeenten Tiel , Culemborg, 
Neder-Betuwe, Geldermalsen, Neeri jnen en Buren. Kernachtig omschreven 
s taat het SWV Rivierenland voor de volgende miss ie:
Hulp zo ti jdig mogel i jk, in een zo l i cht mogel i jke vorm, zo dicht mogel i jk bi j 
de leerl ing, op de meest adequate wi jze en door de de meest aangewezen 
persoon of instel l ing.

Verdeling van het resultaat

Resultaat 2021 -128.000

Mutatie algemene reserves Lek en Linge -32.250

Mutatie bestemmingsreserve algemeen vestiging Culemborg -1.791.000

Mutatie bestemmingsreserve algemeen vestiging Geldermalsen 250

Mutatie bestemmingsreserve NPO vestiging Culemborg 1.183.000

Mutatie bestemmingsreserve NPO vestiging Geldermalsen 512.000

-128.000



 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Aan de raad van toezicht van  

Stichting O.R.S. Lek en Linge 

Postbus 461  

4100 AL  CULEMBORG 

 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag 

opgenomen jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting O.R.S. Lek en Linge te Culemborg 

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 O.R.S. Lek en 

Linge op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in 

overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;    

 zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2021 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 2021.   

 

De jaarrekening bestaat uit:   

1. de balans per 31 december 2021;  

2. de staat van baten en lasten over 2021; 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 

2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 

sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

 

 

 



 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting O.R.S. Lek en Linge 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 2021 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. 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen 

andere informatie   

 

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze 

controleverklaring daarbij.   

 

De andere informatie bestaat uit: 

 het 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 2021 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 2021 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening.  

 

Het 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 2021.   

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met 

betrekking tot de jaarrekening  

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening in overeenstemming met Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het 

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 OCW 2021. In dit kader is het bestuur tevens 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 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 bestuur afwegen of de 

onderwijsinstelling in staat is haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond 

van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op 

basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om 

de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging 

het enige realistische alternatief is.   

 

Het 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. 

 



 

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 2021,  

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 bestuur en de 

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

 



 

 het vaststellen dat de door het 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.   

 

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. 

 

Eindhoven, 10 juni 2022 

Wijs Accountants 

 

 

 

 

Was getekend: M.A.M. Heijligers AA 
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Strategische ambities Lek en Linge / 2020 - 2024 

Voor u liggen de strategische ambities van onze mooie schoolgemeenschap 
Lek en Linge. Wij zijn trots op dit plan omdat het tot stand is gekomen met 
betrokkenheid van alle collega’s van Lek en Linge.  

In drie middagen is de dialoog gevoerd over waar we trots op zijn, dus wat 
te koesteren, wat onze collectieve overtuigingen zijn met betrekking tot goed 
onderwijs en hoe we onze samenwerking kunnen versterken. Verder hebben we 
samen nagedacht over wat de toekomst vraagt van ons onderwijs. Want dat de 
toekomst iets anders van ons gaat vragen, daar zijn we ons terdege van bewust. 
Onze dromen hebben we geformuleerd in onze ambities voor de toekomst.  
Het zijn de ontwikkelingen waaraan we samen als schoolgemeenschap willen 
werken en deze realiseren. Jaarlijks wordt het plan, op basis van voortschrijdende 
inzichten bijgesteld en zo een ‘levend’ document, een ‘kompas’ voor al onze  
collega’s, leerlingen en overige betrokkenen. Het biedt een kader voor alle plannen 
die bij Lek en Linge worden gemaakt. (o.a. schoolplan(nen), vestigingsplan, 
locatieplannen, teamplannen, vaksectieplannen etc.) Het zorgt voor focus en 
draagt bij aan de gewenste afstemming tussen alle plannen. Zo kunnen we 
samen werken aan een schoolorganisatie met een duidelijk en onderscheidend 
profiel naar buiten. En met focus voor de interne processen waaraan we samen 
werken, wat te bereiken en wat we van elkaar mogen verwachten.  

Onze ambitie is samen onderwijs creëren waarmee we onze leerlingen opleiden 
tot zelfverzekerde, zelfverantwoordelijke sociale burgers die bijdragen aan onze 
samenleving. En de kracht van de toenemende diversiteit in onze samenleving 
leren waarderen, benutten en hieraan een positieve bijdrage leveren. Met ons 
onderwijs worden waar mogelijk de verbindingen in de samenleving versterkt  
en kansenongelijkheid verkleind.   

Onze visie is dat wij gaan bereiken wat we samen durven dromen. En dat  
begint bij samen durven nadenken en praten over waar wij trots op zijn, samen  
nadenken over wat wij goed onderwijs vinden, samen nadenken over onze  
overtuigingen, samen nadenken over waar we kansen zien en samen nadenken 
over hoe deze te benutten. En wat dat dan voor ons werk de komende tijd  
betekent, waarop te focussen, waar samen aan te werken. Dat proces is nu  
in gang gezet. Op naar het dichterbij brengen van onze gezamenlijke droom.

Strategische 
ambities
Lek en Linge 
2020 - 2024

Inleiding
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Wij leiden onze leerlingen op tot zelfbewuste burgers, die hun kracht hebben 
leren kennen, hun verantwoordelijkheid nemen, deze samen met anderen 
inzetten voor zichzelf en ten dienste van elkaar en de samenleving. Met ons 
onderwijs dragen wij bij aan een inspirerend en betekenisvol leven.

Wat ons drijft 
onze missie

Vier richtinggevers
Om dit bereiken hebben we vier belangrijke kernwaarden of richtinggevers geformuleerd:

Onderwijs maken wij samen, 
docenten en leerlingen, 
leerlingen met elkaar, docenten 
met elkaar. Samen nemen we 
verantwoordelijkheid voor onze 
optimale leeromgeving; we zien 
elkaar echt staan en zorgen voor 
elkaar, we zoeken verbinding en 
vertrouwen elkaar. We nemen 
initiatief en hebben een proactieve 
houding, we staan open voor elkaar, 
we denken positief en nemen elkaar 
serieus.

Wij denken in kansen voor zowel 
leerlingen als collega’s. Dit vertalen 
wij in kansrijk maatwerk en ruimte 
voor ontwikkeling. Wij gaan uit 
van de potentie van onze leerling 
en hanteren een op groei gericht 
en positief mensbeeld. Wij zijn 
innovatief en blijven zoeken naar 
waar wij kunnen bijdragen aan het 
creëren van kansengelijkheid.

Wij hebben hoge verwachtingen 
van onszelf, van leerlingen en van 
collega’s. Wij vormen samen een 
schoolgemeenschap en voelen 
ons medeverantwoordelijk voor 
het geheel. Hierbij denken we niet 
alleen in termen van kerndoelen en 
eindtermen, maar begeleiden wij 
onze leerlingen in de volle breedte 
van hun ontwikkeling en leerproces. 
Wij hebben hoge verwachtingen 
van elkaar en spreken elkaar 
daarop aan. Wij zijn gericht op wat 
beter kan, opdat ieder zich blijft 
ontwikkelen,  

op de manier die past. 
Onze leerlingen leren reflecteren 
op zichzelf met als uiteindelijk 
resultaat dat de leerling zelf sturing 
kan geven aan het leerproces en zo 
blijvend regie voert over de eigen 
ontwikkeling. De docent draagt 
verantwoording voor het leerproces 
van de leerling. De docent is naast 
expert van zijn vak ook coach en 
erop gericht de leerling zicht te 
geven op het eigen leerproces.

1 2 3 4
Betrokkenheid Kansen Hoge verwachtingen 

(kwaliteit)
Eigenaarschap
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Wij willen leerlingen meer regie en eigenaarschap geven over het eigen leerproces.   
We vinden het belangrijk dat leerlingen leren verantwoordelijk te zijn – de mogelijkheid 
krijgen om eigen talenten te ontdekken en te verdiepen op waar zij zich willen 
ontwikkelen. Naast aandacht voor iedere individuele leerling willen graag benadrukken 
dat wij in onze schoolgemeenschap onderwijs ook zien als een collectief leerproces. 
Leerlingen leren ook van en met elkaar. Er is aandacht voor het leren samenwerken 
binnen een groep.

 
 
 
 
Onze leerlingen ervaren persoonlijke aandacht, ze worden en voelen zich gezien, 
uitgedaagd en krijgen kansen geboden. 

Wij zijn in dialoog met leerling en ouder(s) over wat te bereiken, hoe, en wat dit 
van ieder vraagt.  

Er is een doorlopende leerlijn in mentoraat, gericht op de verwerving van 
executieve vaardigheden. 

Wij leren onze leerlingen zelf verantwoording nemen voor het bereiken van 
leerresultaten, wij realiseren eigenaarschap. 

De leerling die onze schoolgemeenschap met een diploma verlaat zegt: ‘ik heb er 
zelf voor gekozen, heb het zelf gedaan en ben daar goed in begeleid’. Dat is het 
resultaat van ons werk.

Onderwijs  
in verbinding  

Gemeenschappelijke 
ambities en thema’s 

I waarom wij Unesco-, Europe Ambassadorschool,  
tto-, bps-, Sportactieve, cultuurprofielschool zijn I

Het onderwijs op Lek en Linge is gericht op het realiseren van relevante unieke 
leerervaringen. Het draagt bij aan (wereld)burgerschapsvorming, aan leren reflecteren 
over waarden en normen. Wij zoeken waar mogelijk verbinding met de buitenwereld 
voor het vormgeven van ons onderwijs. Iedere leerling is uniek, dus naast het 
examencurriculum bieden wij de leerling een breed aanbod extra curriculair onderwijs. 
Waar mogelijk wordt onderwijs in verbinding tussen vakken aangeboden en op basis van 
doorlopende leerlijnen. Zo wordt een inspirerende, uitdagende, bruisende leeromgeving 
geboden. 

Om dit te realiseren gaan wij de komende jaren verder werken  
aan de volgende gemeenschappelijke ambities en thema’s >

De begeleiding van leerlingen
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Wij versterken in ons onderwijs de verbinding met de wereld buiten de school door:
• De connectie met de (buitenlandse) omgeving expliciet te zoeken en de 

aansluiting tussen theorie en de praktijk zichtbaar te maken.
• In ons curriculum vrede en mensenrechten, intercultureel leren, duurzame 

ontwikkeling en wereldburgerschap een centrale plek te geven. 
• In lessen aan te sluiten op actualiteiten.
• Ons curriculum waar gewenst te actualiseren. (vb. mediawijsheid, ict, 

toekomstkunde)
 
Binnen al onze afdelingen realiseren doorlopende leerlijnen.
 
Waar mogelijk werken wij vakoverstijgend.
 
We sluiten aan bij de individuele leerbehoefte van de leerlingen door:
• Waar nodig te differentiëren.
• Een breed aanbod van extra curriculaire activiteiten/projecten. 
• Ons onderwijs flexibel in te richten zodat maatwerk kan worden geboden.

Ons pedagogisch didactisch handelen De manier waarop wij samen werken en samen leren

Ons (extra curriculair) onderwijsaanbod

Wij realiseren een eenduidig pedagogisch klimaat. De pedagogische kaders 
worden omschreven in termen van gewenst gedrag. 

Wij stellen samen met leerlingen ambitieuze maar haalbare doelen. 

Wij focussen waar mogelijk meer op ontwikkeling in het leerproces dan op  
het leerresultaat.  

Wij werken vanuit een waarderend kader met onze leerlingen.
 
Wij bieden passend onderwijs d.w.z. dat wat nodig is om de gewenste 
leerresultaten te realiseren.

We werken samen op basis van positief kwalificeren. Het collectieve belang 
staat voorop, we zoeken samenwerking, hebben een lerende houding, spreken 
elkaar aan, helpen elkaar, relativeren ons eigen gelijk en zijn trots op wat we 
samen bereiken. 

We benutten elkaars expertise en werken samen (ook tussen locaties en 
vestigingen) waar dat van toegevoegde waarde is. 
 
Wij werken gestructureerd aan het beter maken van ons onderwijs. Dit betekent 
dat wij doelen stellen, vervolgens beschrijven hoe hieraan te werken. Op enig 
moment stellen we vast wat is gerealiseerd en analyseren dit. Vervolgens 
worden opnieuw doelen geformuleerd.  

Wij optimaliseren onze bedrijfsvoering zodat ieder op doelmatige en efficiënte 
wijze maximaal wordt gefaciliteerd.  

Bij de ontwikkeling en uitwerking van nieuwe initiatieven werken we waar 
mogelijk projectmatig waarbij de personen voor wie de ontwikkeling directe 
relevantie heeft betrokken worden. Waar mogelijk worden leerlingen en ouders 
betrokken. 

Vanuit de wens om meer focus aan te brengen, en werkdruk te verminderen 
definiëren wij realistische ambities. Dit bereiken wij door per project duidelijk 
te beschrijven wat de benodigde expertise en capaciteit is om het beoogde 
doel/resultaat te bereiken. We starten een project als aan deze noodzakelijke 
voorwaarden kan worden voldaan. Zo werken we samen aan onze doelen.



bijlage 2





Lek en Linge NPO, Culemborg 

Culemborg, mei 2021 

Inleiding 
Dit voorjaar heeft de Minister van Onderwijs bekend gemaakt dat de komende 2,5 jaren 
extra geld voor het onderwijs beschikbaar wordt gesteld in het kader van het Nationaal 
Programma Onderwijs (NPO). De middelen zijn bedoeld om de negatieve gevolgen van 
de coronacrisis voor het onderwijs te herstellen en bij te dragen aan verdere verbetering 
van het onderwijs.  
De Minister van Onderwijs heeft het bestuur van Lek en Linge opgedragen tot een 
bestedingsplan te komen in samenspraak met het (management)team en de MR 
(leerlingen, ouders, docenten) waarbij het plan, voor de zomervakantie van 2021, ter 
instemming dient te worden voorgelegd aan de MR.  
Dit schrijven geeft inzicht in de wijze waarop dit proces op Lek en Linge is vormgegeven, 
in de inhoud van de geformuleerde plannen en de formatieve en financiële gevolgen. 

Hoe we tot plannen komen 
Vanaf het eerste moment dat er sprake was van extra gelden voor het onderwijs is door 
het managementteam de ambitie uitgesproken de middelen niet alleen in te zetten om 
de negatieve gevolgen van de coronacrisis te herstellen, maar tevens aan te sluiten bij 
de bestaande ambities voor de verdere verbetering van ons onderwijs, zo deze zijn 
vastgelegd in de strategische ambities Lek en Linge 2020-2024 (zie bijlage). Dit betekent 
dat de strategische ambities (ook) het kader vormen voor de plannen.  

Waar mogelijk zullen eigen medewerkers van Lek en Linge worden ingezet voor de 
uitvoering van de met NPO-middelen gefinancierde plannen. Dit uitgangspunt is 
geformuleerd vanuit de overtuiging dat hiermee wordt bijgedragen aan de effectieve en 
doelmatige inzet van deze gelden.  

Begin maart is het managementteam een dag bijeengeweest om met elkaar te 
reflecteren op de stand van ons onderwijs in het schooljaar tot dan toe. Gesproken is 
over leeropbrengsten, de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen en het 
welbevinden van leerlingen en collega's. Tevens is de (tussentijdse) voortgang van de 
jaarplannen besproken en vooruitgeblikt naar wat ons te doen staan in het nieuwe 
schooljaar.  

Negentien april zijn leerlingen, ouders en collega's in een middag/avondbijeenkomst de 
dialoog aangegaan over wensen en ambities voor de inzet van de NPO-gelden en de 
verdere ontwikkeling van het onderwijs op Lek en Linge.  

Twintig april hebben alle teamleiders en de locatiedirecteuren een dag met elkaar 
gesproken over dezelfde vraagstukken.  

Voor al onze locaties zijn schoolscans gemaakt (op basis van data t/m 31 maart 2021), 
waarmee inzicht wordt gegeven in de leerontwikkeling van onze leerlingen dit 
schooljaar ten opzichte van voorgaande jaren en afgezet tegen het landelijk gemiddelde. 
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Gedurende het schooljaar is in de gebruikelijke overleggen van de onderwijsteams 
gereflecteerd op de staat van ons onderwijs, de leeropbrengsten, hoe het onze 
leerlingen vergaat, wat speelt en waaraan behoefte is. Deze inzichten zijn via de locatie-
directeuren in het MT gedeeld.  
De inzichten verkregen uit alle hierboven genoemde overleggen en bronnen zijn benut 
bij de totstandkoming van de plannen.  
 
Bovendien gebruiken we bij deze plannen onze inzichten en overtuigingen over samen 
effectief, met plezier en met breed draagvlak te werken aan de verdere ontwikkeling 
van ons onderwijs. (Zie ook de bijlage Strategische ambities Lek en Linge 2020-2024, de 
manier waarop wij samen werken en samen leren.)  
 
Doelen starten altijd bij onze visie. Van daaruit wordt het waarom van het concrete doel 
geformuleerd. We maken een Plan, we gaan Doen, Checken of we het beoogde 
realiseren, stellen waar nodig bij en formuleren (vervolg)Actie (PDCA). 
 
Zoals het hierboven beschreven proces illustreert hebben we de tijd genomen om tot 
een goede begin-analyse (0-meting) te komen.  
 
In de plannen stellen we vervolgens prioriteiten om daarmee tot haalbare plannen te 
komen. Uitgangspunt is dat we vanuit stabiliteit duurzaam willen groeien en daarmee 
voldoende focus willen houden op borgen wat waardevol is.  
 
We bepalen meetbare doelen: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en 
Tijdgebonden (SMART). We maken gebruik van data bij onze analyses en veranderen 
systematisch (probleem, vraag, hypothese, data, conclusie, actie, evaluatie). Waar 
mogelijk houden we het graag eenvoudig.  
 
Het managementteam heeft dit concept geformuleerd en het zal ter instemming 
worden voorgelegd aan de MR. 
 
Na de bijeenkomst van 20 maart, waaraan het gehele management van Lek en Linge 
heeft deelgenomen, heeft de vestiging de Lingeborgh zelfstandig een vergelijkbaar 
traject als hierboven beschreven doorlopen en op basis daarvan het plan voor de 
Lingeborgh geformuleerd. Uiteraard zal ook dit plan ter instemming aan de MR van de 
Lingeborgh worden voorgelegd. Voor deze wijze van planvorming is gekozen om zo 
maximaal aan te sluiten bij de specifieke situaties van de vestigingen.  
 
 
De kaders geconcretiseerd 
Het schooljaar 2020 – 2021 is een bijzonder jaar geweest voor iedereen en voor onze 
leerlingen en collega’s in het bijzonder. We hebben nieuwe krachten in onszelf ontdekt 
en vooral ervaren hoe belangrijk nabijheid en ontmoeting is voor het verdiepen van de 
kwaliteit van alles wat wij doen en vooral het leren en ontwikkelen van onze leerlingen. 
Wat we hebben geleerd in deze coronatijd en waardevol is gebleken willen we 
behouden. 
 
Vanuit deze context willen we komend schooljaar starten door aan te sluiten bij waar de 
leerling en de collega staat. We brengen hiervoor de leerbehoefte in kaart. De focus zal 
liggen op de begeleiding van de leerlingen en specifiek op de ambitie: 
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Onze leerlingen ervaren persoonlijke aandacht, ze worden en voelen zich gezien, 
uitgedaagd en krijgen kansen geboden. Dit doen we onder andere door het verder 
ontwikkelen van maatwerk en flexibel onderwijs, verdiepen, verbreden, versnellen. Om 
dit te realiseren is groei van eigenaarschap en de daarvoor benodigde vaardigheden bij 
leerlingen en collega’s van belang. 

We omarmen ten volle het maatschappelijke thema om kansengelijkheid te stimuleren. 
Vertrouwen en verbinding zijn hierbij de uitgangspunten vanuit waar wij willen werken 
om onze richtinggevers betrokkenheid en eigenaarschap te ondersteunen en centraal te 
zetten. 

Waar we nu staan, na ruim een jaar "corona-onderwijs" 
Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag wordt gebruik gemaakt van de 
inzichten/data van de reguliere leerlingenbesprekingen die ook in de afgelopen periode, 
conform de gebruikelijke jaaragenda-planning, hebben plaatsgevonden, het zorgteam, 
de schoolscans en bevindingen vanuit gesprekken met leerlingen, ouders, collega's en 
hulpverleners in het sociale domein. 

Vanuit de scans en de leerlingenbesprekingen hebben we inzicht in de status van de 
leerontwikkeling van onze leerlingen. Het overall-beeld is dat de onderwijsresultaten 
voor het merendeel van onze leerlingen (> 50%) slechts marginaal afwijken ten opzichte 
van andere schooljaren. Hiermee volgt Lek en Linge de landelijke trend. De resultaten 
vertonen echter meer spreiding dan vóór corona; bij zo'n 20 % van de leerlingen is 
sprake van lagere leeropbrengsten. Het percentage leerlingen dat bovengemiddelde 
leerresultaten laat zien is met 20 % ongeveer 5 % lager dan deze groep voor corona was. 
Er vallen geen significante verschillen tussen de onder- en bovenbouw te constateren. 
Ten opzichte van het landelijke gemiddelde lijken de leeropbrengsten van Lek en Linge 
iets meer op niveau gebleven. Er is kansrijk geadviseerd en kansrijk geplaatst.  

Voor de ontwikkeling van executieve vaardigheden is het afgelopen jaar minder 
aandacht geweest door de aanpassingen die ons onderwijs heeft ondergaan als gevolg 
van de corona-maatregelen.  

De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen en het welbevinden heeft onder 
druk gestaan en staat nog steeds onder druk. De ontmoeting van leerlingen op school is 
van essentieel belang voor het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling.  

Over het algemeen kan worden gesteld dat onze zorgleerlingen extra kwetsbaar zijn 
gebleken in de lockdownperiode.  

Het merendeel van de leerlingen heeft zich staande weten te houden in de 
lockdownperiode en is blij dat er nu weer fysiek onderwijs op school kan worden 
gevolgd. Dit laat onverlet dat sociaal-emotionele leef- en leerervaringen zijn gemist het 
afgelopen jaar. (meerdaagse) excursies en buitenschoolse activiteiten, ervaringen op het 
gebied van kunst en cultuur hebben niet of nauwelijks plaatsgevonden.  

Een kleine groep leerlingen lijkt zich uitstekend te hebben gered en juist extra baat te 
hebben gehad bij ons afstandsonderwijs. 

De inhoudelijke voorstellen 
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De voorstellen zijn tot stand gekomen op basis van de hierboven beschreven 
inventarisaties en dus met betrokkenheid van alle relevante gremia.  
Uiteraard zijn de voorgestelde interventies afgestemd op de menukaart van mogelijke 
maatregelen die vanuit het Ministerie van Onderwijs ter beschikking is gesteld.  
Voor de ordening van maatregelen is de indeling gehanteerd die aangehouden wordt in 
de strategische ambities Lek en Linge 2020-2024. 
 
De locatieteams hebben, passend binnen de genoemde kaders en op basis van de 
hierboven beschreven wijze, een invulling van plannen gemaakt voor het komende 
schooljaar. Voor de formatieve en financiële invulling hierbij is het aantal leerlingen dat 
onderwijs volgt op de locatie x € 700 uitgangspunt.  
 
Dit heeft geleid tot de volgende verdeling van middelen over de volgende voorgestelde 
maatregelen 
 

  x € 1.000 
Begeleiding van leerlingen: 

• Kleinere klassen. (Keuzes zijn al gemaakt en per 
locatie valt daarmee te becijferen wat de financiële 
consequenties hiervan zijn. Te kwantificeren in 
gemiddelde klassengrootte. Hiermee wordt beoogd 
beter en meer op de individuele leerbehoefte van de 
leerling te kunnen inspelen. De noodzaak hiertoe 
wordt gevoed vanuit de constatering dat een grotere 
spreiding is ontstaan in leeropbrengsten per leerling.)  

• Mentoraat: * twee mentoren op een klas, * junior-
mentoraat, * ouderbetrokkenheid vergroten (gericht 
op samenwerken aan executieve vaardigheden), * 
een doorlopende leerlijn mentoraat ontwikkelen 
voor alle leerjaren (gericht op ontwikkelen van 
executieve vaardigheden, leren leren en vergroten 
van eigenaarschap. 
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Ons (extra curriculaire) onderwijsaanbod 
• Extra aanbod aan sportieve, culturele activiteiten 

waaruit kan worden gekozen, gericht op samen, op 
sociale interactie in de middagen te agenderen, 
facultatief. (voor verschillende leerjaren) 

• Keuze-aanbod workshops, in de middagen (niet 
facultatief) gericht op executieve vaardigheden en 
persoonlijke ontwikkeling. (genoemd o.a. 
mindfullness, werken aan zelfvertrouwen, 
timemanagement, zelfmanagement 
(motivatie/discipline) zelfredzaamheid, mentale 
gezondheid en leren plannen), 
beroepspraktijkvorming, etc. 

• Waar nodig wordt bijles geboden 
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Ons pedagogisch didactisch handelen   
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• Eigenaarschap van leerlingen vergroten door meer 
focus op het leerproces realiseren middels samen 
meer aan ontwikkeling formatief handelen te werken  

• Betrokkenheid leerlingen vergroten door meer 
directe feedbacksystematiek te ontwikkelen en te 
implementeren 

• Een programma voor toetsing en afsluiting (PTA) voor 
de onderbouw realiseren 
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Samen werken, samen leren 
• We gaan data meer/beter benutten bij de 

ontwikkeling van ons onderwijs. Hiertoe wordt 
formatie voor een "datacoach" vrijgemaakt en 
scholing georganiseerd 

• Meer tijd zal worden vrijgemaakt om samen te 
ontwikkelen, samen te leren (?) 

• Samenwerken aan de ontwikkeling van de kwaliteit 
van onze lessen wordt gestimuleerd door het 
bezoeken van elkaars lessen te faciliteren 

• Leergangen differentiëren en formatief handelen 
opnemen in scholingsprogramma 

 

 
BKL 
 
Vmbo 
 
Havo 
 
Vwo 

  
20 
 
 20 
 
 28 
 
 60 

 totaal 1630 
                                     
 
Het voor Culemborg beschikbare budget bedraagt 1,75 miljoen euro. Dit betekent dat 
niet het totale budget is gealloceerd. Dit is een bewuste keuze om gedurende het 
schooljaar op basis van voortschrijdend inzicht waar gewenst eventueel extra budget te 
kunnen inzetten. 
 
De uitvoering 
Tijdens de bijeenkomsten is een aantal keren de wens uitgesproken om het 60- 
minutenrooster waarmee nu wordt gewerkt het volgende schooljaar te continueren. 
Genoemd wordt hierbij dat zo in de middagen de ruimte en de capaciteit wordt 
vrijgemaakt om tot het aanbod van een meer flexibel en meer op de individuele 
leerbehoefte gericht onderwijsaanbod te komen. In het document "ruimte voor 
maatwerk(t)" (zie bijlage) wordt voorgesteld de komende twee schooljaren met een 60 
minutenrooster te werken. Beoogd wordt daarmee binnen de bestaande onderwijstijd 
ruimte te creëren om in te kunnen spelen op individuele leerbehoeften en daarmee  
uitvoering van de NPO-plannen mogelijk te maken.  
 
Ook is de wens uitgesproken om vanaf het komende schooljaar stilte/studieruimtes op 
school te realiseren, ook toegankelijk na schooltijd, voor leerlingen die thuis niet over de 
gewenste faciliteiten beschikken. Ook daarvoor worden nu plannen gemaakt.  
 
Ten slotte zullen middelen worden vrijgemaakt voor onderzoek naar een meerjarige 
brugklas. 
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Hoe verder 
Dit plan zal op 21 juni ter instemming worden voorgelegd aan de MR.  
Na instemming zal gestart worden met verdere implementatie. Gezien de korte 
tijdsspanne tot aan de zomervakantie dient er rekening mee te worden gehouden dat 
gestart kan worden met uitvoering van de plannen in de eerste helft van het nieuwe 
schooljaar. Dit laat onverlet dat we ons maximaal zullen inspannen voor een spoedige 
voortgang.  



Het NP Onderwijs
is er voor herstel 
en ontwikkeling 
van het onderwijs 
tijdens en na 
corona

Met 
vertrouwen
dóór na de 
coronacrisis

VERDER DOOR

VEERKRACHT

bijlage 4



Iedereen heeft de afgelopen twee jaar last gehad 
van de corona-pandemie. Natuurlijk geldt dit ook 
voor de leerlingen in het voortgezet onderwijs. 
Om de gevolgen hiervan zoveel mogelijk 
te beperken, heeft de overheid extra geld 
beschikbaar gesteld voor het onderwijs. 
Wij vertellen u graag wat vestiging de 
Lingeborgh hiermee gaat doen: verder 
door veerkracht.

We zijn er trots op dat de 
leeropbrengsten de afgelopen twee 
jaren goed waren. Zij laten zien dat 
we het predicaat Excellente School 
meer dan waard zijn. Hierin hebben 
zowel onze leerlingen als medewerkers 
veerkracht getoond. Het spreekt 
vanzelf dat we de goede resultaten 
willen behouden, dus besteden we in 
het nieuwe schooljaar dit extra geld aan 
klassenverkleining en extra dakpanklassen. 

De gedachte dat de leerontwikkeling en het 
welbevinden van de leerling niet los van elkaar gezien 
kunnen worden, is voor ons richtinggevend. Corona leert 
ons dat het leven niet maakbaar is. Voor de veerkracht 
en ontwikkelkansen van de jeugd is excelleren niet het 
ultieme doel, maar zijn zelfstandigheid, welbevinden en 
burgerschap doorslaggevend. 

Door deze keuzes hebben wij er vertrouwen in dat we 
met onze leerlingen sterker uit deze periode kunnen 
komen en treden we de toekomst met vertrouwen en 
veerkracht tegemoet.

De inzet van de NPO-gelden zal dus niet alleen besteed 
worden aan het versterken van onze onderwijsstructuur 
maar ook gericht zijn op het stimuleren van de 
persoonlijke ontwikkeling. U ziet dit terug in o.a.:

� Huiswerkondersteuning, nog meer dan we al deden
� Aandacht voor versterken sociale vaardigheden en 

omgaan met faalangst
� Inzet counselors: het voeren van verdiepende 

gesprekken over emotioneel welbevinden
� Het inzetten van voorbeeldgedrag van jongeren 

(Peersupport)
� Uitbreiden van Jongerenwerk in de school
� Organiseren van themabijeenkomsten voor ouders
� Meer aandacht voor leuke dingen: 

feestavonden, keuze-uren, mindfulness, extra 
bewegingsonderwijs e.d.

� ‘Leren leren’ staat centraal in een extra uur op het 
rooster: executieve vaardigheden

� Het versterken van leesvaardigheid: met plezier 
werken aan schoolsucces

� Concreter kiezen voor de toekomst (opleidingen en 
loopbaan) met behulp van nieuwe lesmethode

De inzet van
de NPO-gelden
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Achtergrond 
Afgelopen voorjaar lieten de ministers van onderwijs Arie Slob en Ingrid van 
Engelshoven weten dat er zo’n 8,5 miljard euro extra voor het onderwijs ter beschikking 
gesteld zou worden. Hiermee zou de opgelopen schade (leerachterstanden en overige 
tekorten) als gevolg van corona gerepareerd worden. Het Nationaal Plan Onderwijs 
(NPO) kan rekenen op brede steun (vakbonden, studentenorganisaties, 
ouderbelangenverenigingen, werkgevers, etc.). 
Aan de inzet van het extra geld zijn voorwaarden verbonden. Er is per saldo een grote 
mate van vrijheid voor de scholen voor wat betreft de extra inzet. De gestelde 
voorwaarden betreffen de inspraak van leerlingen, ouders, leerkrachten en de 
verantwoording achteraf. Daarnaast is het van belang dat scholen zich inspannen om 
duidelijk in kaart te brengen wat de behoeften zijn; voorafgaand aan de besteding van 
het extra pakket, moet een schoolscan in beeld brengen hoe de stand van zaken in de 
betreffende schoolorganisatie is. 

Om scholen tegemoet te komen is er een ‘menukaart’ samengesteld waarop beproefde, 
wetenschappelijk onderbouwde interventies ter inspiratie zijn aangegeven. (zie 
https://www.nponderwijs.nl/). De menukaart bestaat uit zes aandachtsgebieden: 

1. Meer onderwijs
2. Effectievere inzet van onderwijs
3. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen
4. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen
5. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning
6. Faciliteiten en randvoorwaarden

Wat betekent dit voor Lek en Linge en voor vestiging de Lingeborgh? 
De Minister van Onderwijs heeft het bestuur van Lek en Linge opgedragen tot een 
bestedingsplan te komen in samenspraak met het (management)team en de MR 
(leerlingen, ouders, docenten) waarbij het plan, voor de zomervakantie van 2021, ter 
instemming dient te worden voorgelegd aan de MR.  
Dit schrijven geeft inzicht in de wijze waarop dit proces op Lek en Linge is vormgegeven, 
in de inhoud van de geformuleerde plannen en de formatieve en financiële gevolgen. 
Vanaf het eerste moment dat er sprake was van extra gelden voor het onderwijs is door 
het managementteam de ambitie uitgesproken de middelen niet alleen in te zetten om 
de negatieve gevolgen van de coronacrisis te herstellen, maar tevens aan te sluiten bij 
de bestaande ambities voor de verdere verbetering van ons onderwijs, zo deze zijn 
vastgelegd in de strategische ambities Lek en Linge 2020-2024 (zie bijlage). Dit betekent 
dat de strategische ambities (ook) het kader vormen voor de plannen.  

Waar mogelijk zullen eigen medewerkers van Lek en Linge worden ingezet voor de 
uitvoering van de met NPO-middelen gefinancierde plannen. Dit uitgangspunt is 
geformuleerd vanuit de overtuiging dat hiermee wordt bijgedragen aan de effectieve en 
doelmatige inzet van deze gelden.  

Begin maart is het managementteam een dag bijeengeweest om met elkaar te 
reflecteren op de stand van ons onderwijs in het schooljaar tot dan toe. Gesproken is 
over leeropbrengsten, de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen en het 
welbevinden van leerlingen en collega's. Tevens is de (tussentijdse) voortgang van de 
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jaarplannen besproken en vooruitgeblikt naar wat ons te doen staan in het nieuwe 
schooljaar.  
Na de bijeenkomst van 20 maart, waaraan het gehele management van Lek en Linge 
heeft deelgenomen, heeft de vestiging de Lingeborgh zelfstandig een traject doorlopen. 
Daarvan volgt hieronder de weerslag. Uiteraard zal ook dit plan ter instemming aan de 
MR van de Lingeborgh worden voorgelegd. Voor deze wijze van planvorming is gekozen 
om zo maximaal aan te sluiten bij de specifieke situaties van de vestigingen. 

Werkwijze 
Voor de volgende twee schooljaren is er naast de reguliere formatie, een substantieel 
bedrag om extra uit te geven. Dat vraagt om zorgvuldigheid: ten aanzien gemaakte 
keuzes en ten aanzien van de personele invulling van die keuzes. 
Om dit proces zo goed mogelijk te kunnen begeleiden is er vanuit de RAP-gelden een 
kwartiermaker (teamleider met NPO-portefeuille) aangesteld. 

Een aantal keuzes zijn al in een vroeg stadium bepaald met het oog op de planning voor 
volgend schooljaar. Dit zijn interventies die op de menukaart voorkomen en passen bij 
de aard en organisatie van het onderwijs op vestiging de Lingeborgh. Een aantal 
voorbeelden: lessen executieve vaardigheden toegevoegd aan de lessentabel, 
klassenverkleining, realisatie van meer dakpanplassen in schooljaar 21-22 en 
schoolbrede inzet van counselors. 
Andere gemaakte keuzes zijn opbrengsten van de rondgang bij leerlingen, ouders en het 
(lesgevend) personeel. 
Er is gekozen om op meerdere momenten een scan te maken en op basis van de 
resultaten te ijken of de koers nog in overeenstemming is met de bedoeling. 



 NPO-gelden vestiging de Lingeborgh 3 

Opbrengsten inventarisaties mogelijke interventies 
 
Als uitkomst van brainstormsessies met ouders en leerlingen zijn een aantal andere 
interessante mogelijkheden naar voren gekomen. Dat zijn: 

 Uitbreiding van sova en faalangstreductie 
 Het geven van keuzelessen 
 Uitbreiding (tijdelijk) van het mentoraat voor het organiseren en houden van 

extra klassenactiviteiten 
 Opschalen van jongerenwerk 
 Faciliteren van online huiswerkondersteuning 's avonds 
 Verhogen van deskundigheidsbevordering medewerkers 
 Organiseren van workshop(s) voor ouders, gericht op het ondersteunen van 

school gerelateerde begeleiding in de thuissituatie 
 Aanschaf van een LOB-methode voor leerlingen 
 Aanpassen toetsbeleid en stimuleren van formatief toetsen 

 
 
Aan de collega's is gevraagd, om met suggesties voor het invullen van de extra tijdelijke 
formatie, voortkomend uit NPO, te komen. De opbrengst van deze ophaalronde was: 

 Inzetten op extra keuzevakken: toneel, muziek, sport, presenteren, ict (game-
design) en fotografie 

 In eerste instantie inzetten op kerntaak; het geven van onderwijs en vanuit de 
ontmoeting die daarvan onvermijdelijk het gevolg is, een verdere besteding met 
elkaar vinden 

 Opzetten van een pedagogisch OMT. Belangrijk voor de leerlingen is dat aan drie 
voorwaarden wordt voldaan: autonomie, competentie en verbondenheid. Het 
pedagogisch OMT kan bewaken en vaststellen of daaraan voldoende wordt 
tegemoetgekomen. Als er voldoende aandacht is voor autonomie, competentie 
en verbondenheid, dan wordt het emotionele brein van de leerling gekalmeerd 
en is er ruimte voor denken en leren. Het pedagogisch OMT wordt met name 
gevormd door docent/mentor en leerlingen (eventueel aangevuld door mensen 
met zorgtaken). Het pedagogisch OMT ziet erop toe dat aan de drie hierboven 
genoemde voorwaarden wordt voldaan. Het pedagogisch OMT ontwikkelt 
daarnaast concrete ideeën die toepasbaar zijn in de les of voor school in het 
algemeen. 

 Uitbreiding van de lessen LO in 2 TL. In de huidige lessentabel is er in 2 TL een 
aantal uur voor LO in het rooster opgenomen dat net iets lager ligt dan het 
advies. Dit tekort wordt aangevuld met een aantal sportdagen. Voorstel om het 
aantal lesuren m.b.v. NPO-gelden gelijk te brengen met de adviesnorm voor LO 
op het VMBO. 

 
Scannen: in beeld brengen wat de stand van zaken is 
Het effect van corona op leerlingen is niet eenduidig. Er kunnen ontwikkelingen 
zichtbaar zijn op individueel niveau, groepsniveau, afdelingsniveau, schoolniveau maar 
een andere insteek (bijv. leeftijd) kan ook opportuun zijn. Het is daarom van belang om 
de komende twee jaar nauwgezet, divers en uitgebreid in beeld te brengen waar 
mogelijke symptomen zichtbaar worden, wat de achtergrond hiervan kan zijn en hoe 
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deze ontwikkelingen meegenomen en beantwoord worden. Vestiging de Lingeborgh wil 
hier een aantal instrumenten voor inzetten: 

 TIG Schoolscan 
 Eindexamenresultaten 
 Resultaten en leeropbrengsten leerjaar 1,2 en 3 
 Toetsen CITO volgsysteem VO 
 Gezondheidsonderzoek GGD VO: Jouw GGD Check 
 Onderzoek Gezondheid en Welzijn van Scholieren 2021, Trimbos Instituut 
 Input van het op te richten pedagogisch OMT 

 
TIG Schoolscan 
Over TIG 
In dit rapport analyseert men de onderwijsresultaten van het schooljaar 2015-2016 tot 
en met 31 maart 2021 aan de hand van de toetsresultaten van leerlingen. 
Onderliggende bron zijn de vastgelegde data in het leerplatform Magister. 
Het is verhelderend om de gegevens van de twee schooljaren die beïnvloed werden 
door de coronacrisis te vergelijken met eerdere schooljaren. Daarnaast worden de 
gegevens van de Lingeborgh ook getoetst met landelijke data.  
Bevindingen 
Er worden geen grote verschillen zichtbaar met landelijke trends.  
Duidelijk is dat er op de Lingeborgh in de laatste anderhalf jaar meer getoetst is dan 
landelijk het geval was maar dat is overeenkomstig het beeld van de jaren daarvoor. 
Verder was er in het jaar 19-20 op de Lingeborgh een scherpere daling van resultaten 
zichtbaar ten opzichte van het landelijke beeld. Dat wordt in het schooljaar 20-21 
hersteld; resultaten worden weer congruent met het landelijke beeld. 
Op vestiging de Lingeborgh zijn er minder hoge cijfers (vanaf 7 tot 10); het cumulatieve 
percentage tot cijfer 7 ligt hoger dan landelijk. 
Leerlingen die boven het advies geplaatst zijn presteren iets minder dan landelijk 
gemiddeld het geval is. 
Concluderend kan gesteld worden dat op basis van de TIG Schoolscan het beeld 
bevestigd wordt dat er op het gebied van aantal toetsen en gemiddelde toetsresultaten, 
het cognitieve domein, geen zorgwekkende negatieve ontwikkelingen zichtbaar worden.  
Er is gestaag doorgewerkt aan de cognitieve ontwikkeling en de beoordeling daarvan 
was in beginsel misschien wat aan de strenge kant. 
Het is niet onlogisch om rekening te houden met eventuele leerachterstanden.  
Het inhalen van achterstanden en het extra begeleiden van leerlingen op cognitief vlak 
krijgt ruimte binnen de reguliere lessen. Deze zijn accuraat en effectief gebleken en de 
verwachting is dat de extra inzet van NPO-gelden (o.a. klassenverkleining en extra 
dakpanklassen) zal leiden tot de kwaliteit die gewenst is. 
 
Eindexamenresultaten 
Voor het schooljaar 20-21 geldt dat de examenopbrengsten van vestiging de Lingeborgh 
significant hoger zijn dan de voorgaande jaren. De resultaten in het eerste tijdvak waren 
beter dan de voorgaande jaren en er is vrijwel geen gebruik gemaakt van de verruimde 
zak-slaagregeling en de mogelijkheid om gespreid over drie tijdvakken examen te doen. 
Dit versterkt het beeld van excellentie van en veerkracht in de organisatie en daarmee 
tevens het beeld dat op het cognitieve domein de zaken op orde zijn. 
 Totaal: 240 leerlingen examen gedaan, 239 geslaagd (99,6%) 

BL :38 leerlingen examen gedaan, 100% geslaagd 
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KL: 77 leerlingen examen gedaan, 100% geslaagd 
G/TL: 125 leerlingen examen gedaan, 99,2% geslaagd 

Resultaten en leeropbrengsten leerjaar 1,2 en 3 
Nog in te vullen 

Toetsen CITO volgsysteem VO 
Het CITO volgsysteem VO volgt de ontwikkeling van elke leerling op de voet en biedt 
daarbij op individueel, klas- en schoolniveau een referentie voor het systeem van 
toetsen en beoordelen via de leerroutes op vestiging de Lingeborgh. 
Nog in te vullen 

Gezondheidsonderzoek GGD VO: Jouw GGD Check 
Corona heeft een grote impact op het welzijn van jongeren. GGD Nederland wil dat inzichtelijk 
maken door in het najaar 2021 een extra vragenlijst op het VO af te nemen: de ‘Corona 
Gezondheidsmonitor Jeugd’. Met deze online vragenlijst brengt men de fysieke en mentale 
gezondheid van jongeren in beeld en vergelijkt dat met de eerdere onderzoeken. Denk hierbij 
aan onderwerpen als eenzaamheid, stress, beweging en middelengebruik.  
 De Gezondheidsmonitor Jeugd vindt normaliter elke vier jaar plaats. Vanwege de coronacrisis 
organiseert de GGD dus landelijk een extra ronde. 
Wordt afgenomen in oktober-november van 2021. 

Onderzoek Gezondheid en Welzijn van Scholieren 2021, Trimbos Instituut 
Het onderzoek Gezondheid en Welzijn wordt iedere vier jaar uitgevoerd en gaat over de 
gezondheid, het welzijn, het gedrag en de sociale omgeving van Nederlandse jongeren. 
Uit het onderzoek van 2017 bleek dat Nederlandse jongeren tot de gelukkigste jongeren 
ter wereld behoren en een heel goede relatie hebben met hun ouders. Wel bleek dat de 
ervaren schooldruk onder jongeren fors was toegenomen. Maar wat zijn de 
ontwikkelingen sinds 2017? Hoe staat onze jeugd ervoor na de coronacrisis? Met dit 
onderzoek wordt daar inzicht in gegeven. 
Het onderzoek wordt afgenomen in het najaar van 2021. 

Pedagogisch OMT 
Nog niet van toepassing. Work in progress. 

Tijdspad 
Algemeen 
De overheid verwacht dat scholen voor de zomer van 2021 een schoolprogramma 
hebben gemaakt waarmee de medezeggenschapsraad heeft ingestemd.  In het 
schoolprogramma zijn de gekozen maatregelen uit de menukaart beschreven. Ook 
informeren scholen de gemeente over de schoolscan en het schoolprogramma. Scholen 
beantwoorden bij het begin van het schooljaar 2021-2022 een aantal vragen van het 
ministerie van OCW. Aan het eind van het jaar leggen schoolbesturen verantwoording af 
in het jaarverslag. 
Op de vestiging de Lingeborgh zal er ook voor de zomervakantie duidelijkheid zijn over 
de inzet van een groot aantal maatregelen. Daarnaast is het van belang dat bij 
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medewerkers de mindset geactiveerd wordt. Door alle hectiek van de afgelopen periode 
en de onzekerheid over hoe de komende periode eruit zal zien, lijkt een actieve flexibele 
houding een voorwaarde. Het is daarom van belang medewerkers over hun 
ontwikkelingsgerichte houding te bevragen voor komende periode. 
Dat moment wordt gemarkeerd door een aftrap. 
Later in januari en mei zullen er evaluatiemomenten gepland worden waarbij er tevens 
de gelegenheid is om successen te delen en het eigenaarschap van de uitvoerenden te 
profileren. 
Tussentijds zal er in teams ook opgehaald worden wat de bevindingen en ervaringen zijn 
van de ingezette maatregelen en is er ruimte voor het aangeven van nieuwe initiatieven 
(iteratief werken). 

Maatregelen 
Context 
Conformn bijgevoegd artikel "Naar gezamenlijke veerkracht en kansen voor iedereen 
Een nieuw fundament voor mentaal welbevinden van de jeugd.” (Anita Kraak (NJi) en 
Marloes Kleinjan (Trimbos-instituut), mei 2021) en de strategische notitie "hart in 
ontikkeling” is de gedachte dat de cognitieve ontwikkeling en het welbevinden van de 
leerling niet los van elkaar gezien kan worden. Kinderen en jongeren in Nederland 
ervaren in toenemende mate stress door de hoge prestatiedruk. Excelleren lijkt de 
maatschappelijke norm. Imperfectie moet gerepareerd of gelegitimeerd worden met 
individuele diagnoses en behandelingen. Het afgelopen jaar heeft de coronapandemie 
laten zien dat we hiermee op het verkeerde paard wedden. Corona leert ons dat het 
leven niet maakbaar is. Voor de veerkracht en ontwikkelkansen van de jeugd is 
excelleren niet het hoogste goed, maar zijn agency (bepaalde mate van zelfstandigheid) 
en participatie doorslaggevend.  
De inzet van de NPO-gelden zal dus niet alleen besteed worden aan het versterken van 
onze onderwijsstructuur maar ook gericht zijn op het stimuleren van de persoonlijke 
ontwikkeling en het algehele welbevinden ("hart in ontwikkeling"): 
“Waarbij onze verrijkte visie en ons gewaagd doel voor de toekomst is om als 
Lingeborgh een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen door hen een stap 
te laten zetten naar volwassen vrijheid met verantwoordelijkheid voor zichzelf en de 
mensen om hen heen. Hiertoe verrijken we het huidige curriculum, zodat leerlingen 
worden uitgedaagd hun eigen “ik” te leren ontdekken en te uiten. Talenten ontdekken, 
geluk ervaren om dit vervolgens te delen met en in te zetten voor de mensen om je 
heen. 
Het streven is om met behulp van de extra inzet te komen tot duurzaam inzetbare 
interventies die ook na de periode van de NPO geeffectueerd kunnen worden en die een 
eerder geformuleerde richting met bijbehorende doelen recht doen. 

De aard van voorgestelde maatregelen is te omschrijven als: 
 Noodhulp
 Kortdurende interventie
 Lange termijn interventie
 Incidenteel (vieren)

Overzicht maatregelen schooljaar 21/22 
 Lessen executieve vaardigheden leerjaar 1, 2, 3 extra opnemen in de formatie

(NPO). Eerste half jaar lesuur per week. Onderbouw het hele jaar.1
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 Tweede half jaar heeft leerjaar 1 en 2 een keuze-uur gedurende 1 lesuur per
week. (bijvoorbeeld Hart in Ontwikkeling) 2

 Counselors: 4 personen die dit twee jaar gaan doen voor 2 eenheden per
persoon per week. Twee voor de onderbouw, twee voor de onderbouw.3

 Uitbreiden Peersupport4

 Sova faalangst: 1 eenheid, tijdelijk uitbreiden voor 2 jaar5

 Sociaal emotioneel/mindfulness : keuze-uur6

 Uitbreiden van dakpanklassen met extra ondersteuning7

 Leesbevordering: 1 lesuur per week, gegeven door twee docenten8

 Feestjes: elke mentor krijgt 10 uur extra. Minimaal twee keer per jaar activiteit
organiseren. Ter bevordering van de sociale cohesie.

 Intensiveren van deskundigheidsbevordering: scholing medewerkers9

 Opschalen van jongerenwerk10

 Faciliteren van online huiswerkondersteuning 's avonds11

 Organiseren van workshop(s) voor ouders, gericht op het ondersteunen van
school gerelateerde begeleiding in de thuissituatie12

 Aanschaf van een LOB-methode voor leerlingen13

 Aanpassen toetsbeleid en stimuleren van formatief toetsen14

 Pedagogisch OMT15

 Doorzetten van initiatief vitaliteit vanuit Slob-gelden naar NPO.16

Financieel onderbouwing NPO 21/22 vestiging de Lingeborgh 
Bedrag per leerling is € 700,- (totaal € 735.000,-) 

Totaal 
Executieve vaardigheden 
en Hart in Ontwikkeling 

38 lessen  x € 4.500,- € 180.000,- 

Leesbevordering 2 eenheden à € 4.500,- € 9.000,- 
SOVA faalangst 2 eenheden à € 4.500,- € 9.000,- 
Counseling 4 eenheden, 2 jaar à € 4.500,- € 36.000,- 
Peersupport 1 eenheid à € 4.500,- € 4.500,- 
Mentorraat 50x10x500(??) € 27.000,- 
Klassenverkleining 2 klassen à € 120.000,- € 240.000,- 
Mindfullness, sociaal-
emotioneel welbevinden 

0,5 eenheid à 4.500,- €2.250,- 

Online 
huiswerkondersteuning 3x 
20 uur 

1 eenheid à € 4.500,- € 4.500,- 

Vitaliteit, voortzetting 
duurzaam werkgeverschap 
vanuit Slob 

1 eenheid à € 4.500,- € 4.500,- 
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Organiseren van workshops 
voor ouders 

 €5.000,- 

   
  Totaal begroting € 521.750,- 

 
 
 
 

1. Executieve vaardigheden 

 
Vaak kun je het gevoel hebben bij opgroeiende kinderen dat er niet uitkomt wat erin zit. 
Aan de cognitieve capaciteiten ligt het niet. Hij of zij is slim genoeg, maar om resultaten 
te bereiken is meer nodig. De laatste jaren is meer bekend geworden over de werking 
van executieve functies. Dit zijn hersenfuncties die controlerend zijn over je hele doen en 
laten. Met name in de puberteit zijn hersenen volop in ontwikkeling en werken de 
executieve functies niet altijd goed. In de lessen executieve functies willen we leerlingen 
helpen bij het ontwikkelen van deze ondersteunende vaardigheden.  
 

2. Keuze-uur Hart in ontwikkeling 

Hart in ontwikkeling' is een vernieuwing waar de Lingeborgh een aantal jaar geleden 
mee begonnen is. Het is een onderwijsvernieuwing op de Lingeborgh waarbij het inzetten 
van je eigen talent centraal staat, in het belang van de wereld om ons heen. Dit zou ten 
goede komen van je persoonlijk geluk. Dit gedachtegoed is tot nu toe vormgegeven door 
verschillende workshopmiddags met elkaar te organiseren, waarbij het inzetten van de 
talenten van zowel leerlingen als docenten centraal stonden.  
 
Na deze corona-schooljaren, geloven wij er meer dan ooit in dat het bijdragen aan het 
geluk van kinderen ook een verantwoordelijkheid van de school is. De komende jaren zal 
de school zich dan ook gaan inzetten om onderwijs te bouwen op de pijlers 'kwalificatie, 
socialisatie en subjectificatie' (Biesta). Hart in ontwikkeling zal een prominentere rol in de 
school krijgen, in de vorm van een plek op de lessentabel in klas 1 en 2. Dit houdt 
concreet in dat deze leerlingen de tweede helft van het schooljaar een uur per week het 
vak 'hart in ontwikkeling' zullen krijgen. Hierbij gaan de leerlingen ontdekken welke 
talenten zij kunnen inzetten ten behoeve van de maatschappij (binnen en buiten de 
school). Het doel van deze interventie is het (her)ontdekken van de talenten van onze 
leerlingen, een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij (na deze toch wel 
ingewikkelde tijd) en het bijdragen aan het geluk van de leerlingen. 
 

3. Invoeren counseling 

Het inzetten van counselors is een nieuwe interventie die volgend jaar vorm gaat 
krijgen. Counselors zijn wat ons betreft docenten, die extra tijd krijgen om 
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individuele gesprekken met leerlingen (of groepjes leerlingen) te voeren die extra 
sociaal-emotionele ondersteuning behoeven. We bemerken dat veel leerlingen 
last hebben ondervonden van het vele thuiszitten dat de verschillende lock-downs 
hebben veroorzaakt. Dit zijn veelal leerlingen die een ingewikkelde thuissituatie 
hebben, waar niet altijd de nodige ondersteuning te vinden is. Daarnaast zie we 
dat leerlingen weer moeten wennen aan een prikkelrijke omgeving, waarbij het 
omgaan met veel klasgenoten soms ook een uitdaging blijkt. 
 
Voor deze leerlingen willen wij counselors gaan inzetten, die onze interne 
orthopedagoog en zorgcoördinator gaan ondersteunen. Daarnaast blijven wij 
gebruik maken van schoolmaatschappelijk werk en ambulante begeleiding waar 
nodig. De counselors zijn hier wat ons betreft echt een aanvulling op, en gaan 
vooral door middel van de juiste gesprekstechnieken leerlingen coachen op het 
gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 

4. Peer support 

Op de Lingeborgh werken we al gedurende enkele jaren met ‘Peers’, leerlingen uit de 
bovenbouw die o.a. worden ingezet tijdens de introductieweek van de eerstejaars en 
tijdens het wachtlopen in de onderbouwpauzes. Het project Dubbele Kans (DK), dat is 
opgezet door het jongerenwerk Mozaiek, zal ertoe leiden dat het project ‘Peer Support’ 
verder uitgebreid kan worden. Uitgangspunt is het vergroten van draagvlak en 
betrokkenheid onder jongeren die een bijdrage kunnen leveren bij het tegengaan en 
voorkomen van (overlast)situaties waar leeftijdsgenoten bij betrokken zijn. De peer kan 
door zijn positieve uitstraling aan de rest laten zien wat de meerwaarde kan zijn van zijn 
inzet. De doelstellingen voor het project DK worden behaald door peers die allemaal één 
voor één hun bijdrage leveren door optimaal gebruik te maken van elkaars krachten en 
op deze manier situaties positief te kunnen benaderen: 
1. De peer stimuleert jongeren om (probleem)situaties zelf op te lossen; 
2. De peer zet zich in om tot een laagdrempelige oplossing te komen; 
3. De peer draagt zijn kennis en kunde over aan nieuwe peers; 
4. De peer wordt binnen het project ondersteund bij zijn persoonlijke ontwikkeling. 
 
De peers krijgen tijdens een cursus handvatten aangereikt die hen kan helpen bij hun 
positie als rolmodel: 
1. Hoe om te gaan met groepsdynamica; 
2. Communicatie; 
- Zowel verbaal als non-verbaal 
- Sociale- en relationele vaardigheden 
- Inzet netwerk 
- Overzicht houden 
3. Afstand en nabijheid (hoe blijf ik op gepaste wijze professioneel terwijl ik toch bekend 
ben bij de doelgroep?); 
4. Hoe ga ik om met de middelen en interventies die ik tot mijn beschikking heb? 
 

5. Extra sova - en faalangstreductietraining 

Het wordt steeds duidelijker dat er leerlingen zijn, met name in de klassen 2 en 3, die 
baat zouden hebben bij een sociale vaardigheidstraining of faalangstreductietraining. 
Wegens corona-perikelen was er nauwelijks tot geen ruimte om deze trainingen in de 
afgelopen jaren gedegen aan te bieden. Doordat de leerlingen thuis onderwijs hebben 
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gevolgd, is de groep leerlingen die hier behoefte aan hebben voor de komende jaren 
waarschijnlijk groter. 
Om deze groep beter te kunnen bedienen verdient het aanbeveling om: 
-Een vast lesuur (een 1e uur) te plannen waarin beide trainingen worden aangeboden 
-Gedurende het gehele schooljaar een inloop-uur aan te bieden, waar alle leerlingen met 
een hulpvraag terecht kunnen 
-Het maken van lesmateriaal betrekking houdend met het stimauleren van sociale 
vaardigheden voor de mentorles 
Met het creëren van een juiste samenwerking, op lange termijn, vtussen orthopedagoog, 
schoolmaatschappelijk werk, zorgcoordinator en trainers (Sova en faalangstreductie) 
ontstaat er een beter vangnet voor de doelgroep. 
 

6. Mindfullness 

Dat het afgelopen twee jaar heeft bij een hoop leerlingen voor stress en overbelasting 
gezorgd. Het vele werken achter een scherm en het onderhouden van sociale contacten 
via devices heeft veel leerlingen geen goed gedaan. Om hierop in te spelen, is afgelopen 
schooljaar een initiatief gestart waarbij leerlingen op vrijwillige basis zich konden 
inschrijven voor een workshop 'mindfulness'. Hier is ontzettend goed op gereageerd door 
zowel ouders als leerlingen. Daarom is besloten om het komende schooljaar te starten 
met het structureel aanbieden van mindfulness-workshops voor de leerlingen die hier 
behoefte aan hebben. 
 

7. Uitbreiding dakpanklassen 

Door de situatie in de afgelopen jaren is door ouders en aanleverende basisscholen de 
behoefte uitgesproken om kansrijk te kunnen adviseren voor het voortgezet onderwijs. 
Door het wegvallen van de continuiteit in de afgelopen jaren, bestaat de kans dat 
leerlingen in het primair onderwijs zich niet ten volle hebben kunnen ontwikkelen.  
Met de invoering van extra dakpanklassen, met extra ondersteuning, wordt de kans 
vergroot dat leerlingen uiteindelijk in staat zijn om een diploma te halen op het niveau 
dat bij hen past. 
 

8. Leesbevordering 

In het schooljaar 2021-2022 besteden we schoolbreed meer aandacht aan 
leesbevordering. Uit de rapportage van het CITO blijkt dat onze eerste-, tweede- en 
derdejaars leerlingen opvallende scores laten zien . In vergelijking met de landelijke score 
is de gemiddelde score niet direct verontrustend. Echter de groep die beter moet scoren 
is kleiner en de groep die minder scoort is aanzienlijk groter en daar zit dus tevens de 
zorg. 
Daarnaast is de Betuwe aangeduid als een taalarm gebied. Hierdoor is de passieve en 
actieve woordenschat bij sommige leerlingen matig tot onvoldoende en ondervinden zij 
hier hinder van bij het vak Nederlands en andere schoolvakken. Het lezen van fictie en 
non-fictie zal een bijdrage leveren aan het vergroten van de woordenschat. 
In 2018 is er vanuit de gemeente een initiatief gestart, dat het Taalakkoord heet. Dit 
initiatief heeft tot doel om het aantal laaggeletterden in de Betuwe te verminderen. In 
vergelijking met het landelijk gemiddelde wonen er in deze omgeving meer jongeren die 
laaggeletterd zijn. 
Door de corona-periode en het volgen van het afstandsonderwijs kunnen we voorzichtig 
concluderen dat het vergroten van leesvaardigheid voor sommige leerlingen gestagneerd 
is. Leesvaardigheid wordt ontwikkeld door het regelmatig lezen van verschillende 
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soorten teksten en we hebben kunnen constateren dat dat door het online onderwijs 
echt afgenomen is. 
 

9. Deskundigheidsbevordering medewerkers 

Scholing is maar beperkt mogelijk geweest de afgelopen twee schooljaren, waardoor er 
op het gebied van professionalisering in bepaalde deelgebieden geen vorderingen 
hebben kunnen plaatsvinden. Daar staat tegenover dat de corona-tijd er 
noodgedwongen voor gezorgd heeft dat de docenten expert zijn geworden in bepaalde 
deelgebieden die anders nooit aan bod waren gekomen.   
 

10. Opschalen van jongerenwerk 

Gedurende een aantal jaren werkt de Lingeborgh al samen met het Jongerenwerk 
Mozaïek. De jongerenwerkers signaleren dat een aanzienlijke groep jongeren zich tijdens 
en na de coronaperiode zich eenzaam voelt en dat ze het lastig en/of spannend vindt om 
weer het contact aan te gaan met leeftijdsgenoten. Daarnaast zien zij ook dat de 
psychische welbevinding onder sommige jongeren laag is. Daarom is ervoor gekozen om 
het jongerenwerk op te schalen en te kiezen voor een integrale aanpak, waarbij Mozaïek 
en de Lingeborgh intensiever gaan samenwerken. 
Het organiseren van activiteiten is ‘’slechts’’ een middel om aan het doel van het 
jongerenwerk te kunnen werken. Het doel van het jongerenwerk is een 
veranderingsproces op gang te brengen zodat de sociaal - maatschappelijke en 
persoonlijke positie van de leerlingen direct of op lange termijn verbetert. Activiteiten 
zijn dus geen doel op zich maar vormen een manier om met leerlingen in contact te 
komen en de leerlingen met elkaar. Bij deze activiteiten hebben de jongerenwerkers een 
regelende en toezichthoudende rol. 
 

11. Huiswerkondersteuning in de avonduren (online) 

Vanuit ouders is de wens uitgesproken om een pilot te draaien waarin leerlingen met 
vragen over het huiswerk, terecht kunnen bij een online helpdesk die adviseert over de 
uitvoering van de huiswerktaken. Door deze desk te laten bemannen door 
gekwalificeerde medewerkers, wordt de kans vergroot dat leerlingen in een thuissituatie 
kwalitatief betere begeleiding ontvangen. M.a.w. het is een potentiele vergroting van 
het rendement van de werkzaamheden in de thuissituatie.  
 

12. Workshops voor ouders 

Eerder is al gebleken dat er bij ouders behoefte bestaat om geïnformeerd te worden, te 
spreken met andere ouders en vragen te stellen over thema's die verband houden met de 
opvoeding van hun kind. Met het organiseren van een aantal thema-avonden, in 
samenwerking met een aantal gespecialiseerde instanties, wordt het 
deskundigheidsniveau van ouders positief beïnvloed en daarmee indirect ook het 
welbevinden van hun kinderen. 
 

13. LOB-methode leerlingen 

In leerjaar 19-20 zijn we voorzichtig gaan zoeken mogelijkheden om LOB op een andere 
manier aan te bieden. 
Waarom: 
De voornaamste reden hiervoor is om LOB aantrekkelijker te maken voor de leerlingen en 
de mentoren. Geen ergernissen om praktische en technische zaken. Professionele, 
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interactieve opdrachten en een gepersonaliseerde dossiervorming die beide aansluiten 
bij de manier van denken/werken/leven van de leerlingen. Een systeem dat ook continu 
en automatisch wordt geactualiseerd. Een methode die recht doet aan het 
eigenaarschap van de leerling en de mentoren ondersteunt bij een gerichte begeleiding. 
Kortom een systematiek waarbij de energie en aandacht gaat naar de inhoud en 
hierdoor het verhogen van de kwaliteit van de LOB-leerlijn. 
Hierbij staat voorop dat het ‘onze eigen Lingeborgh methode’ moet blijven met al onze 
Lingeborgh eigen activiteiten en kwalitatief mooie leerlijn die we de afgelopen jaren 
ontwikkeld hebben. 
We zijn met twee grote spelers aan de slag gegaan. 
Qompas en Intergrip. 
- Intergrip vanwege de ervaring met het digitaal doorstroom dossier 
- Qompas vanwege de ervaringen vanuit HAVO 3. 
Er zijn verschillende gesprekken gevoerd, zowel live als via Teams met de 
accountmanagers. 
Via proeflicenties hebben we uitgebreid gekeken wat beide methodes te bieden hebben. 
We hebben offertes opgevraagd en zijn te rade gaan bij onze decanenkring. 
Wij zijn, na veel praten, wikken en wegen, tot de conclusie gekomen dat Qompas 
absoluut onze voorkeur geniet. 
Waarom Qompas: 
- 4 jaar lang dezelfde methode; vanaf leerjaar 1 leren leerlingen hoe de methode werkt. 
De lay-out blijft gelijk, manier van werken is bekend waardoor je sneller de diepte in kan 
gaan na leerjaar 1. 
- Een loopbaandossier op papier en digitaal voor het MBO; iets waar steeds meer om 
gevraagd wordt bij de MBO’ s. Het loopbaandossier wordt automatisch aangemaakt en 
de leerling kan zelf documenten die hij/zij waardevol of van belang vindt toevoegen 
waardoor het gepersonaliseerd wordt. Ieder jaar kun je een uitdraai maken. Uiteindelijk 
heb je na vier jaar een (hopelijk) goed gevuld dossier om te laten zien tijdens een intake 
of startgesprek bij het gekozen MBO en om in de toekomst verder te kunnen aanvullen. 
- Het Loopbaandossier is nog minimaal 5 jaar beschikbaar voor leerlingen nadat ze bij 
ons van school zijn. 
- De lay-out is duidelijk en rustig, heeft ieder jaar dezelfde opbouw en kan 
gepersonaliseerd worden. 
- De methode werkt prima op zowel IPad als PC. Opslaan gebeurt automatisch, dus niet 
eerst uploaden en vervolgens weer downloaden en opslaan. Hierdoor zal veel ergernis 
verdwijnen en is er meer aandacht en energie voor de inhoud. 
- De mentor of docent kan, zonder eindeloos klikken, het proces van de leerling volgen. 
- Via dedecaan.nl (= dashbord voor de decaan) kunnen de decanen overzicht houden en 
bijsturen waar nodig. 
- Mogelijkheid tot toevoegen van eigen opdrachten; zodat wat de afgelopen jaren 
ontwikkeld is, niet weggegooid hoeft te worden. Wat in de smaak is gevallen en zinvol 
gebleken kunnen we toevoegen tussen de opdrachten van Qompas. Deze opdrachten 
krijgen dan eenzelfde (professionele) lay-out. 
- Door een soepele werkwijze die voor leerlingen herkenbaar zal zijn (en alle leerjaren 
hetzelfde blijft) is er meer ruimte voor het gesprek en de inhoud. Want daar zit de kern 
nog steeds. “Een methode is een route naar het gesprek”. Het zijn geen ‘afvink 
opdrachten’! 
- De methode is digitaal, maar er worden ook voldoende praktische opties en 
werkvormen gegeven zodat de mentor de lessen interactief en afwisselend vorm kan 
geven. 
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- Terugblik naar voorgaande jaren t.a.v. bijvoorbeeld competenties binnen de methode 
zelf. Zo wordt in leerjaar 3 bij bepaalde opdrachten teruggekeken naar antwoorden uit 
leerjaar 1. Deze koppelingen maakt het programma zelf. Hierdoor wordt de eigen 
ontwikkeling en de samenhang van verschillende activiteiten voor de leerlingen 
inzichtelijk. 
- Qompas maakt gebruik van alle digitale mogelijkheden. Zo kunnen leerlingen in 
opdrachten automatisch doorklikken naar filmpjes en websites van mbo scholen of 
brancheverenigingen om daar informatie te verzamelen. Ook kan materiaal makkelijk 
worden geüpload naar hun eigen loopbaandossier zodat ze alles wat voor hen 
individueel interessant is kunnen bewaren. 
- Leerdoelen en competenties zijn duidelijk aangegeven waardoor leerlingen bekend 
raken met de methodiek en denkwijze van Marinka Kuijpers, die in het curriculum is 
opgenomen. 
- Er zijn veel mogelijkheden gecreëerd om ouders bij het proces te betrekken zodat het 
gesprek niet alleen op school wordt gevoerd, maar ook thuis verder kan gaan. 
- Opdrachten per niveau; voor BL, KL, TL, en HAVO zijn er verschillende opdrachten, op 
maat en met een duidelijke leerlijn. Als een leerling wisselt van niveau krijgt hij andere - 
of aangepaste opdrachten, maar is de manier van werken hetzelfde en herkenbaar. 
- Leerlingen kunnen ook ervaringen die buiten de reguliere lessen en zelfs buiten school 
worden opgedaan toevoegen in het Plus document. Hierdoor kunnen ze o.a. ervaringen 
van maatschappelijke stages en Hart in ontwikkeling als waardevolle en persoonlijke 
ervaring kenbaar maken. 
- Qompas heeft een uiterst professionele helpdesk die zeer goed te bereiken is en snel 
zaken oplost. 
- Qompas werkt ook nauw samen met Magister en richt zich sterk op een doorlopende 
leerlijn naar en in het mbo. 
- Tot slot: uit alles blijkt dat Qompas al decennia bezig is met de ontwikkeling van een 
LOB methode/leerlijn. Ze zijn heel goed ingevoerd in alle vo en mbo ontwikkelingen en ze 
hebben een groot netwerk waardoor ze actualiteiten (op meta- en micro niveau) direct 
kunnen meenemen en verwerken. Ze zijn continu bezig om hun eigen opdrachten op 
basis van feedback uit de markt inhoudelijk te verbeteren en aantrekkelijk en zinvol voor 
leerlingen te maken. 
 
Daarnaast: In november 2021, vóór de 2e lockdown, heeft SPV samen met de VO-raad 
een inventariserend onderzoek2 laten uitvoeren onder bijna 1.200 docenten van 
beroepsgerichte vakken en zo’n 250 leidinggevenden. Uit dit onderzoek blijkt dat ten 
gevolge van de 1e lockdown:  
• met name in de beroepsgerichte profielvakken en stages/beroepsoriënterende 
activiteiten vertragingen zijn ontstaan;  
• driekwart van de bevraagde docenten en leidinggevenden een aanzienlijke tot (zeer) 
grote vertraging constateerde in de vakvaardigheden;  
• een meerderheid signaleerde een aanzienlijke tot (zeer) grote vertraging op het gebied 
van vakkennis/theorie en LOB (bron Servicedocument voor het Kiezen &inzetten van 
NPO-interventies in VMBO beroepsgericht, stichting platforms VMBO) 
 

14. Aanpassen toetsbeleid, stimuleren formatief toetsen 

Leerlingen geven aan dat de ervaren toetsdruk hoog is. Uit TIG=-schoolscan blijkt dat het 
aantal afgenomen toetsen, afgezet tegen het landelijk beeld, hoger is. Omdat de 
kwaliteit van het schoolexamen (SE) onze voortdurende aandacht heeft, omdat het leren 
niet per definitie geborgd wordt door het (veelvuldig) afnemen van toetsen en omdat het 
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welzijn van onze leerlingen een belangrijk gegeven is, willen we meer ruimte maken voor 
formatief toetsen. 
 

15. Pedagogisch OMT 

Het pedagogisch OMT wordt met name gevormd door docent/mentor en leerlingen 
(eventueel aangevuld door mensen met zorgtaken). Het pedagogisch OMT ziet erop toe 
dat aan drie belangrijke voorwaarden wordt voldaan: autonomie, competentie en 
verbondenheid. Het pedagogisch OMT ontwikkelt daarnaast concrete ideeën die 
toepasbaar zijn in de les of voor school in het algemeen. Bijvoorbeeld: 
Hoe zorg je voor autonomie en competentie? 
-Beweging: dit maakt het brein cognitief wakker. Hoe pas je het element ‘bewegen’ toe 
in de reguliere les? 
-Uitdaging: hoe zorg je ervoor dat leerlingen uitgedaagd worden om een prestatie te 
leveren zodat ze zich competent voelen? Kun je bijvoorbeeld aan leerlingen vragen om 
zelf vragen te bedenken voor een toets? 
-Activeren van aanwezige competenties: bekijk wat een leerling al kan en hoe je deze 
competentie verder kunt activeren. Hoe zet je individuele competenties van leerlingen in 
tijdens de les? 
 

16. Doorzetten initiatief vitaliteit vanuit Slob-gelden 

Om goed onderwijs voor de leerlingen te kunnen verzorgen is het van belang dat 
personeel zich fit en vitaal voelt. Door de werkdruk ligt in deze sector het gevaar voor 
een burn-out op de loer. We vinden het van belang om hier via preventie aandacht aan 
te besteden. We onderzoeken op welke wijze we het personeel kunnen helpen duurzaam 
inzetbaar te blijven. Aandachtspunten hierbij zijn deskundigheidsbevordering op het 
gebied van energiemanagement. We besteden aandacht aan de noodzaak van slaap, de 
rol van voeding, beweging en ontspanning. Wat is druk en wanneer wordt stress 
schadelijk voor ons? 
 
 
Bijlages 

 Hart in ontwikkeling: doen wat klopt! Bronnen uit theorie en wetenschap 
als onderlegger bij de verrijkte visie Hart in ontwikkeling van vestiging de 
Lingeborgh 

 Naar gezamenlijke veerkracht en kansen voor iedereen Een nieuw 
fundament voor mentaal welbevinden van de jeugd. Anita Kraak 
(NJi) en Marloes Kleinjan (Trimbos-instituut), mei 2021* 

 Servicedocument voor het Kiezen &inzetten van NPO-interventies 
in VMBO beroepsgericht, stichting platforms VMBO 
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1. Doelstellingen 
De doelstellingen zoals verwoord in de regiovisie worden in dit activiteitenplan nader uitgewerkt voor de komende vier jaar. De 
regio kenmerkt zich door twee scholen in de nabije omgeving van elkaar, die beide staan voor hoogwaardig kwalitatief onderwijs, 
waardoor veel leerlingen uit buurgemeenten ook naar deze scholen toe trekken. Tot op heden heeft er nog geen intensieve 
samenwerking plaatsgevonden tussen de twee besturen. Zij zijn echter voornemens om in de komende jaren gezamenlijk op te 
trekken om, ondanks het teruglopende leerlingenaantal, dit hoogwaardige onderwijs overeind te houden. Daarbij willen ze  
inzetten op differentiatie van het onderwijs, zodat ze elkaar niet beconcurreren maar een aanvulling vormen op elkaar, waardoor 
de leerling kan kiezen uit het voor die leerling meest aantrekkelijke aanbod. Leerlingen uit gebieden waar geen voortgezet 
onderwijs wordt aangeboden blijven op deze manier van goed, adequaat onderwijs verzekerd. De belangen en inzet rondom het 
thema leerlingendaling gaan verder dan enkel de bestuurders: medewerkers, ouders, leerlingen, gemeente, bedrijfsleven en 
vervolgonderwijs zijn belangrijke stakeholders die vanaf het begin (in meer of mindere mate) bij het proces betrokken dienen te 
worden. De bestuurders beogen hiermee voldoende draagvlak te creëren om als regio met alle belanghebbenden een goede start 

en vervolg te kunnen geven aan de aanpak van leerlingendaling in Culemborg. De doelstellingen en bijbehorende activiteiten zijn 
zo realistisch mogelijk opgesteld: enkel activiteiten en doelen waarvan de besturen daadwerkelijk verwachten deze te kunnen 
bereiken zijn opgenomen in het activiteitenplan. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een vorm van 
cofinanciering waarbij inzet van eigen personeel voor de helft gefinancierd wordt uit eigen middelen. De scholen zijn gaandeweg 
het samenwerken aan de regiovisie in toenemende mate de relevantie van samenwerking voor de kwaliteit van toekomstig 
voortgezet onderwijs in Culemborg gaan inzien. Dit belang voor de toekomstige leerling heeft bijgedragen aan de motivatie om 
ook uit eigen middelen bij te dragen. Ook vinden de scholen het heel belangrijk dat alle gremia en dan met name docenten 
intensief betrokken worden bij de uitvoering van de doelstellingen. Tot slot wordt de inzet van de bestuurders geheel 
gefinancierd uit eigen middelen, omdat zij inzet voor dit traject beschouwen als hun bestuurlijke taak.  
 
In dit hoofdstuk worden de doelstellingen inhoudelijk toegelicht. In het volgende hoofdstuk zijn per doelstelling concrete 
activiteiten uitgewerkt; dit betreft met name activiteiten voor onderzoek, maar ook voor de implementatiefase.   
 

1.1 Veiligstellen kwalitatief hoogwaardig en volledig vo-onderwijsaanbod 
Doelstelling 1: Een breed en op de regio afgestemd onderwijsaanbod over de volle breedte, dat enerzijds uitvoerbaar is met het 
verwachte aantal leerlingen in 2030 en tevens divers genoeg om leerlingen met verschillende interesses en capaciteiten te 
bedienen. 
 
Beide scholen worden geconfronteerd met dalende leerlingaantallen als gevolg van de demografische ontwikkelingen en met een 
mogelijk verminderde instroom vanuit omliggende gemeenten. De gevolgen zullen in de eerste plaats worden ervaren in het 
beroepsgerichte vmbo en de gymnasia en zullen zich manifesteren in de vorm van toenemende druk op de betaalbaarheid en 
kwaliteit van het onderwijsaanbod. Op termijn zullen beide scholen deze problematiek in de volle breedte van het 
onderwijsaanbod ervaren. De ambitie is om een kwalitatief hoogwaardig en volledig vo-onderwijsaanbod veilig te stellen. In het 
kader van de benoemde te verwachten problematiek betekent dit dat per onderwijsaanbod vastgesteld zal moeten worden wat 
het moment is om onderwijs gezamenlijk te gaan aanbieden. De besturen willen elkaars leerlingen kunnen bedienen.  
 

1.2 Anders inrichten vbo-onderwijs  
Doelstelling 2: Een doelmatig en gevarieerd aanbod in het vbo dat enerzijds uitvoerbaar is met het verwachte aantal leerlingen 
in 2030 en tevens divers genoeg om leerlingen met verschillende interesses te bedienen.  
 
Deze doelstelling komt voort uit doelstelling 1 en is een eerste speerpunt dat aangepakt zal worden. Het beroepsgerichte vmbo 
(basis en kader) is een van de belangrijkste aandachtspunten voor de toekomst. De versnippering van de profielen over de twee 
scholen terwijl er momenteel nog geen samenwerking is, zorgt voor een situatie waarbij leerlingen soms te vroeg de keuze voor 
een bepaalde richting moeten maken, gewoon omdat ze op hun school geen andere keuze hebben. Er moet volgens de scholen 
een situatie ontstaan waarbij zowel leerlingen die de vroege keuze kunnen en willen maken als leerlingen die nog wat meer tijd 
nodig hebben voor een sector- of profielkeuze hier de ruimte voor hebben. Dat betekent mogelijk aanvulling van het aanbod. 
Maar wanneer de voorspelde krimp daadwerkelijk zal doorzetten, komen de profielen onder druk te staan. Daarom moeten de 
scholen samenwerken om een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod te kunnen realiseren. De schoolbesturen zullen hun 
onderwijsaanbod aanbod in het vbo zodanig aanpassen en op elkaar afstemmen dat leerlingen in de volle breedte van het vbo 
goed op het vervolgonderwijs worden voorbereid. Dit aanbod moet breed en voldoende dekkend zijn. Het moet verder voor alle 

leerlingen in de regio, zowel voor degenen die al vroeg een keuze willen en kunnen maken als voor leerlingen die die keuze nog 
wat willen uitstellen, geschikt zijn. Als tussenstap willen besturen het mogelijk maken dat scholen van elkaars voorzieningen 
gebruik kunnen maken. Niets doen is in geen geval een optie voor de bestuurders wat betreft deze doelstelling. 
 

1.3 Onderzoek opzetten naar haalbaarheid gymnasium 
Doelstelling 3: Blijven behouden van een hoogwaardig kwalitatief gymnasium in de regio Culemborg.  
 
Deze doelstelling komt voort uit doelstelling 1 en is een eerste speerpunt dat aangepakt zal worden. In Culemborg wordt in het 
vwo op twee scholen gymnasiaal onderwijs aangeboden. Momenteel kunnen beide scholen de afdelingen nog overeind houden. 
Met de naderende krimp, die al zichtbaar is in de brugklas, komt hier echter steeds meer druk op te staan. Om ervoor te zorgen 
dat het onderwijs kwalitatief hoogwaardig aangeboden kan blijven worden op ten minste één van beide scholen dient er een 
onderzoek ingesteld te worden naar de houdbaarheid van het overeind houden van het gymnasiaal aanbod op twee scholen. 
Daarbij worden alle mogelijkheden bekeken: toch apart doorgaan, samenvoegen, afstoten van één van beide afdelingen. Samen 
met alle betrokkenen worden de voors en tegens van alle scenario's onderzocht op de gevolgen. 
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1.4 Onderzoek naar verdere manieren van samenwerking  
Doelstelling 4: Het creëren van een passende bestuurlijke structuur in Culemborg, in relatie tot de omgeving, die optimaal in 
staat is om op de maatschappelijke uitdagingen, waarvan leerlingendaling en het lerarentekort voorbeelden zijn, te anticiperen 
met voldoende bestuurskracht. 
 
Omdat er tussen de twee besturen nog niet eerder sprake is geweest van een (intensieve) samenwerking, is het belangrijk om 
gedegen te onderzoeken in welke mate de samenwerking daadwerkelijk vormgegeven kan worden. De bestuurders zien in dat de 
huidige en toekomstige uitdagingen in de omgeving (afhankelijkheid van de hoge instroom uit andere regio’s en de aankomende 
leerlingendaling) een andere manier van samenwerking vereisen. De hiervoor meest geschikte vorm van bestuurlijke 
samenwerking is in de komende jaren onderwerp van nader onderzoek. Hierbij zijn alle scenario’s denkbaar, van 
samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van stafdiensten tot en met een bestuurlijke fusie. De bestuurders kunnen in dit 
stadium nog geen uitsluitsel geven over de keuze voor een scenario, omdat dit gevoelig ligt bij beide scholen. In de 
meerjarenbegroting wordt subsidie aangevraagd voor een maximaal samenwerkingstraject. Indien dit niet de meest geschikte 
vorm blijkt te zijn, worden deze stappen en hiermee de financiële middelen niet ingezet. 
 

1.5 Brede onderwijskundige samenwerking 
Doelstelling 5: Samenwerking tussen beide scholen een kickstart geven door op onderwijsinhoudelijk vlak zo spoedig mogelijk 
de samenwerking aan te gaan op het vak burgerschap.  
 
Door de aankomende leerlingendaling zien de bestuurders in dat het belangrijk is om het extra curriculum, zoals het vak 
burgerschap, te versterken en hiermee te behouden. Dit is vooralsnog het enige thema dat op beide scholen gegeven wordt. 
Door hier alvast een samenwerking in te starten wordt tevens een eerste beeld verkregen van hoe verschillend medewerkers uit 
de twee scholen de samenwerking oppakken. Dit biedt inzicht in de manier waarop er inhoudelijk vormgegeven kan worden aan 
een mogelijke vervolgsamenwerking (zie ook doelstelling 4).  
 

1.6 Huisvesting  
Doelstelling 6: Onderzoeken in hoeverre het haalbaar is om alle locaties van het KWC en het Lek en Linge overeind te houden.  
 
Het ruimteoverschot loopt met de verwachte leerlingendaling verder op. Daarom is verder onderzoek noodzakelijk naar de vraag 
of de huidige infrastructuur moet worden aangepast. De Beethovenlaan-locatie van het KWC voldoet momenteel al niet meer aan 
de huidige eisen en is hierdoor niet rendabel. Gesprekken met de gemeente over een vervangend gebouw zijn hier al ingezet. 
Wanneer er meer duidelijkheid komt over de inrichting van de samenwerking, kunnen er op langere termijn andere beslissingen 
worden genomen. Wat betreft herschikking/herbestemming/onderlinge afstemming van de panden: daarover wordt overleg 
gevoerd in het kader van het IHP in samenwerking met de gemeente Culemborg.  
 

1.7 Nauwe samenwerking tussen de HRM-afdelingen van KWC en Lek en Linge 
Doelstelling 7: Door samen te werken op HRM-gebied willen de besturen voor beide scholen het aankomende lerarentekort 
opvangen. 
 

De HRM-afdelingen worden partners. Doel is om het geprognosticeerde tekort aan docenten van 49 fte in 2030 op te lossen via 
een gezamenlijk aanbod van vacatures. Ook kan er gekeken worden naar het opzetten van een gezamenlijke strategische 
personeelsplanning. Op die manier kunnen mogelijkheden worden verkend voor de samenstelling van een aantrekkelijk aanbod 
van aanstellingen. Daarnaast is optimalisering van de werkomgeving van docenten een doel, met name door het opzetten van 
gezamenlijke professionaliseringstrajecten en loopbaanbegeleiding voor werknemers op de beide scholen. Zo loopt er al een pilot 
genaamd onderwijsprofessionalisering op het KWC. Deze pilot willen de scholen in gezamenlijkheid verder ontwikkelen. Naast het 
delen van de kosten is een bijkomend voordeel dat de deelnemers van dit traject al kennismaken met elkaar en er samenwerking 
binnen dit vlak kan worden gezocht.  
 

2. Samenhang met andere, regionale trajecten 
In Culemborg zijn een aantal initiatieven gestart die verband houden met, maar geen overlap hebben met de subsidieregeling 
leerlingendaling.  
 

2.1 Sterk Techniek Onderwijs (STO19058HH) 
In het kader van TechExplore24 wordt op Lek en Linge de regionale Hotspot vormgegeven. De vmbo-afdelingen van het KWC en 
Lek en Linge werken hierin de komende jaren intensief samen met andere vmbo-scholen in Rivierenland met als doel een 
structureel en dekkend aanbod voor techniekonderwijs in de Techniekketen Rivierenland te realiseren, waarin jongeren (po, vo, 
mbo) kunnen ontdekken, oriënteren, leren en werken in de techniek. In totaal is er € 3,6 miljoen subsidie toegekend aan dit 
project, waarvan € 1,6 miljoen aan Lek en Linge en € 400.000 aan het KWC. De activiteiten die in het kader van de regionale 
Hotspot (STO) worden vormgegeven hebben vooral betrekking op onderwijsontwikkeling in de techniek. De subsidie voor 

leerlingendaling wordt ingezet voor het realiseren van de aansluiting tussen de onderwijsorganisaties van beide vmbo's. Hiermee 
is er geen sprake van een dubbele subsidie.   
 

2.2 Nieuwe leerweg tl/gl (20314) 
Op het KWC is een beroepsgericht programma in uitvoering in de afdeling tl/gl. De school is daarom opgenomen in het 
subsidieprogramma van De Nieuwe Leerweg. Activiteiten die voor dit programma worden uitgevoerd komen niet terug in het 
activiteitenplan behorend bij deze regiovisie en daarom is er geen sprake van dubbele bekostiging, maar ze kunnen op de 
langere termijn wel een rol gaan spelen in onderwijskundige projecten die relevant zijn voor de afdeling tl/gl van Lek en Linge.
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3. Activiteitenplanning 
In onderstaande tabellen is per doelstelling beschreven welke activiteiten de schoolbesturen in Culemborg zullen uitvoeren om de ambities en doelstelling te bereiken. De 
schoolbesturen zijn gezamenlijk aanspreekbaar op het tot uitvoering brengen van de activiteiten en het tijdig bereiken van de doelen.  
 

Doelstelling 1: Breed en op de regio afgestemd onderwijsaanbod over de volle breedte, dat enerzijds uitvoerbaar is met het verwachte aantal leerlingen in 2030 en tevens divers 

genoeg om leerlingen met verschillende interesses en capaciteiten te bedienen. 

Naam activiteit Inhoud van de activiteit Doorlooptijd Gewenste resultaat  Wie voert uit? 

a. Risico analyse Scherpstellen van onderzoeksvragen. Vervolgens kwantitatief 

vaststellen wat de ontwikkeling in leerlingenaantal tot 2030 is, 

uitgesplitst per afdeling en daarbinnen de sub(profiel)groepen. 

Q4 2021 –  

Q2 2022 

Inzicht in de ontwikkeling van het aantal 

leerlingen in leerjaar 2023-2030, per 

afdeling. Uitgesplist naar 

sub(profiel)groep.  

Externe experts en 

intern medewerkers 

van de facilitaire 

afdelingen 

b. Inrichten 

projectgroep 

Passende vertegenwoordigers van de vestigingen worden 

geselecteerd om een projectgroep te vormen. Hiervan wordt ook 

iemand benoemd tot projectleider die toeziet op het tijdig behalen 

van mijlpalen. 

 

Tevens formuleren de schoolbesturen (in afstemming met de 

projectgroep) een projectopdracht met bijbehorende voor aan alle 

betrokkenen duidelijkheid geschetst inzake de (wederzijdse) 

verwachtingen.  

Q2 2022 – Q4 

2022 

Ingerichte projectgroep met een 

projectleider. De groep kan aan de slag 

met de resultaten uit de analyse. 

 

Formele opdracht aan de projectgroep en 

projectleider door de schoolbesturen.  

Schoolbesturen, 

projectleider en 

projectgroep 

c. Gezamenlijk 

doorontwikkelen 

implementatie-

plannen 

Integreren/afstemmen inhoud gemeenschappelijk aan te bieden 

curriculum op basis van bestaande en nieuw te ontwikkelen 

materiaal, ontwerpen en beschrijven alle overige 

randvoorwaardelijke te realiseren voorzieningen, inclusief 

communicatieplan. 

Q2 2022 – Q4 

2022 

Concreet uitgewerkte 

implementatieplannen voor in 

gezamenlijkheid te realiseren 

onderwijsaanbod. 

Externe experts, 

desbetreffende 

onderwijsgevenden en 

facilitaire afdelingen 

d. Borging Afspraken in het kader van samenwerking, uitwisseling en 

uitvoering worden (juridisch) geborgd in een 

samenwerkingsovereenkomst en mogelijk in het RPO.  

Q2 2023 –  

Q3 2023 (RPO 

voor nov. 2023) 

Afspraken op zowel proces als inhoud als 

resultaat worden geborgd in een 

samenwerkingsovereenkomst en voor 

zover relevant in het RPO. 

Schoolbesturen i.s.m. 

externe partij 

e. Uitvoering Uitvoering van implementatieplannen. Q3 2023 – 

Q2 2024 

Uitvoering implementatieplannen zoals 

ontwikkeld onder c. 

Onderwijsteams o.l.v. 

projectleider 

f. Evaluatie en 

bijstellen 

Systematisch monitoren en evalueren van de ontwikkelde 

implementatieplannen op zowel de beoogde resultaten zoals in de 

ontwikkelfase gedefinieerd, alsmede de ervaring van 

directbetrokkenen. Eventuele bijstelling van de ontwikkelde 

implementatieplannen op basis van evaluaties. 

Q3 2023 – 

Q2 2024 

Per implementatieplan een tussen- en 

eindevaluatie, waarbij input is verzameld 

van alle directbetrokkenen.  

Bijstelling van de ontwikkelde 

implementatieplannen. 

Projectleider en 

projectteam (event. 

extern ondersteund) 

g. Implementatie Bijgestelde ontwikkelde plannen worden structureel 

geïmplementeerd in de betrokken scholen. 

Q3 2025 Structurele uitvoering en doorontwikkeling 

van gezamenlijk vmbo. 

Onderwijsteams 
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Doelstelling 2:   

Doelmatig en gevarieerd aanbod in het vbo dat enerzijds uitvoerbaar is met het verwachte aantal leerlingen in 2030 en tevens divers genoeg om leerlingen met verschillende 

interesses te bedienen. 

Naam activiteit Inhoud van de activiteit Doorlooptijd Gewenste resultaat  Wie voert uit? 

a. Inrichten 

projectgroep 

Passende vertegenwoordigers van de vestigingen worden 

geselecteerd om een projectgroep te vormen. Hiervan wordt ook 

iemand (of een duo) benoemd tot projectleider, die toeziet op het 

tijdig behalen van mijlpalen. 

 

Tevens formuleren de schoolbesturen (in afstemming met de 

projectgroep) een projectopdracht met bijbehorende 

uitgangspunten, kaders en randvoorwaarden. Hiermee wordt voor 

alle betrokkenen duidelijkheid geschetst over de (wederzijdse) 

verwachtingen.  

Q3 2021 – Q1 

2022 

Ingerichte projectgroep met een 

projectleider. Formele opdracht aan de 

projectgroep en projectleider door de 

schoolbesturen.  

Schoolbesturen, 

projectleider en 

projectgroep 

b. Vooronderzoek  Uitwisseling van beroepsoriënterende programma's van beide 

scholen en van de wijze waarop deze nu in beide scholen 

georganiseerd worden. 

Q1 2022 – Q3 

2022 

Een overzicht van de inrichting en 

uitvoering van de beroepsoriënterende 

programma’s van beide scholen. 

Schoolbesturen i.s.m. 

medewerkers van de 

betrokken afdelingen 

c. Integreren van 

de beroeps 

oriënterende 

programma’s 

Op basis van het inzicht uit activiteit 1b (incl. eventuele knelpunten) 

integreren en completeren de scholen de beroepsoriënterende 

programma’s. 

Q3 2022 –  

Q1 2023 

Een geïntegreerd beroepsoriënterend 

programma, waardoor alle vmbo-

leerlingen zich oriënteren op alle 

beroepsprofielen die door beide scholen 

worden aangeboden.   

Schoolbesturen, 

projectleider en 

projectgroep 

d. Projectplan 

opstellen 

Opstellen van een projectplan met een overzicht van alle op te 

lossen vraagstukken. 

Q1 2023 –  

Q2 2023 

Gemeenschappelijk (door de 

onderwijsteams (gedragen) visie op de 

samenvoeging van de 

beroepsoriënterende programma’s. 

Projectleider en 

projectgroep i.s.m. de 

onderwijsteams 

e. Borging Afspraken in het kader van samenwerking, uitwisseling, uitvoering 

van de pilots worden (juridisch) geborgd in een 

samenwerkingsovereenkomst en in het RPO.  

Q2 2023 –  

Q3 2023 

Afspraken op zowel proces, inhoud en 

resultaat worden geborgd in 

samenwerkingsovereenkomst en voor 

zover relevant in het RPO. 

Schoolbesturen i.s.m. 

externe partij 

f. Uitvoering Alle relevante dimensies van het vraagstuk worden meegenomen 

om tot een synchronisatie van de beroepsoriëntatie voor leerlingen 

van beide scholen te kunnen komen. 

Q4 2023 –  

Q4 2024 

Uitvoering projectplan zoals ontwikkeld 

onder 1d. 

Onderwijsteams o.l.v. 

projectleider 

g. Evaluatie en 

bijstelling 

Op basis van de uitvoering wordt het onderwijsprogramma 

geëvalueerd, bijgesteld en doorontwikkeld.  

Q1 2025– 

Q3 2025 

Evaluatie en bijstelling en 

doorontwikkeling onderwijsprogramma’s. 

Projectleider en 

projectgroep i.s.m. de 

onderwijsteams 

 

Doelstelling 3:  

Blijven behouden van een hoogwaardig kwalitatief gymnasium in de regio Culemborg. 

Naam activiteit Inhoud van de activiteit Doorlooptijd Gewenste resultaat  Wie voert uit? 

a. Vooronderzoek Uitwisselen gymnasiumcurriculum van beide scholen en de wijze 

waarop dit wordt aangeboden en georganiseerd is. Vervolgens in 

kaart brengen wat er aan kosten te besparen valt door onderdelen 

van het gymnasiumcurriculum van beide scholen gezamenlijk aan 

te bieden. 

Q3 2021 –  

Q4 2022 

Inzicht in de huidige inrichting van het 

gymnasium op beide scholen en 

duidelijkheid over eventuele 

onderwijskundige meerwaarde en 

kostenbesparing. 

Schoolbesturen 
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b. Projectgroep 

oprichten 

Passende vertegenwoordigers van de vestigingen worden 

geselecteerd om een projectgroep te vormen.  Hiervan wordt ook 

iemand benoemd tot projectleider, die toeziet op het tijdig behalen 

van mijlpalen. 

 

Tevens formuleren de schoolbesturen (in afstemming met de 

projectgroep) een projectopdracht met bijbehorende 

uitgangspunten, kaders en randvoorwaarden. Hiermee wordt voor 

alle betrokkenen duidelijkheid geschetst over de (wederzijdse) 

verwachtingen.  

Q4 2022 –  

Q1 2023 

Ingerichte projectgroep met een 

projectleider. Formele opdracht aan de 

projectgroep en projectleider door de 

schoolbesturen. 

 

Schoolbesturen, 

projectleider en 

projectgroep 

c. Inventarisatie Inventariseren wat de mogelijkheden zijn om de programma's van 

beide gymnasia zo op elkaar af te stemmen dat maximale 

mogelijkheid wordt gecreëerd om tot het gezamenlijk aanbieden 

van vakken, vanuit twee gescheiden gymnasia te komen. 

 

Inventariseren van de verschillende mogelijke scenario's van 

samenvoeging van beide gymnasia en per scenario mogelijke voor- 

en nadelen. 

Q2 2023 –  

Q4 2023 

Zicht op de (on)mogelijkheid om de 

programma’s van gymnasia op elkaar af te 

stemmen. 

 

 

Zicht op meest optimale scenario als 

besloten wordt tot samenvoegen 

gymnasia.  

Projectleider en 

projectgroep 

d. Ontwikkelen 

implementatie-

plan 

Op basis van het vooronderzoek en de inventarisatie (in a en c) 

wordt een implementatieplan opgesteld.  

Q1 2024 –  

Q2 2024 

Plan met een uitwerking van 1 van de 

inventarisaties. Alle scenario’s, van smalle 

samenwerking op het gymnasium tot een 

samenvoeging van twee gymnasia naar 

één gezamenlijk gymnasium in 

Culemborg, staan nog open. 

Projectleider en 

projectgroep 

e. Uitvoering Uitvoering van implementatieplan. Q3 2024  Uitvoering implementatieplan. Onderwijsteams 

 

Doelstelling 4:  

Het creëren van een passende bestuurlijke structuur in Culemborg, in relatie tot de omgeving, waarmee men optimaal in staat is om op de maatschappelijke uitdagingen, waarvan 

leerlingendaling en het lerarentekort voorbeelden zijn, te anticiperen met voldoende bestuurskracht. 

Naam activiteit Inhoud van de activiteit Doorlooptijd Gewenste resultaat  Wie voert uit? 

a. Oriënteren op 

bestuurlijke 

samenwerking 

Oriënterende gesprekken met diverse mogelijke bestuurlijke 

samenwerkingspartners binnen vo en po. 

Q2 2021 - … Inzicht in draagvlak onder schoolbesturen  

voor intensieve en integrale bestuurlijke 

samenwerking (gericht op eenheid in 

aansturing en toezicht). 

Schoolbesturen (evt. 

externe 

ondersteunding?) 

b. Haalbaarheids- 

onderzoek 

Onderzoeken van één of meerdere samenwerkingsscenario’s op 

haalbaarheid, wenselijkheid en draagvlak onder stakeholders.  

Q3 2023 –  

Q4 2023 

Analyse van de haalbaarheid en 

wenselijkheid van diverse scenario’s voor 

intensieve en integrale bestuurlijke 

samenwerking in de vorm van een 

meerwaarde notitie. 

Externe partij 

c. Voorgenomen 

besluitvorming 

Op basis van het haalbaarheidsonderzoek komen de betreffende 

schoolbesturen tot een voorgenomen besluit. 

Q1 2024 Formeel voorgenomen besluit betreffende 

schoolbesturen, bekrachtigd door RvT’s. 

Schoolbesturen en 

RvT’s 

d. Uitwerking 

beoogde 

bestuurs-

structuur 

In samenwerking met relevante stakeholders op uitgangspunten 

niveau uitwerken van inrichtingsaspecten voor het bestuurlijke 

samenwerkingsscenario. 

Q1 2024 –  

Q2 2024 

Uitgangspuntennotitie waarin de 

inhoudelijke inrichtingsaspecten van het 

beoogde samenwerkingsscenario zijn 

uitgewerkt.  

Schoolbesturen, RvT’s, 

directieleden, (G)MR-

en en stafexperts 



 

6 

 

e. Doorlopen 

besluitvormings-

procedure 

Afhankelijk van het gekozen bestuurlijke samenwerkingsscenario 

kan gedacht worden aan:  

● Opstellen FER 

● Advies gemeente 

● Achterbanraadpleging 

● Instemming FER + besluit (G)MR 

● Opstellen/aanpassen statuten 

● Besluitvorming bestuurders 

● Goedkeuring RvT’s 

● Goedkeuring DUO 

Q2 2024 –  

Q3 2024 

Formele besluitvorming met alle formele 

en informele stakeholders doorlopen om 

bestuurlijke samenwerkingsscenario te 

realiseren per 1 augustus 2025.  

Schoolbesturen i.s.m. 

externe partij en 

notariskantoor 

f. Implementatie 

bestuurs-

structuur 

Afhankelijk van het gekozen bestuurlijke samenwerkingsscenario 

kan gedacht worden aan:  

● Uitwerking fiscaal-juridische aspecten 

● Inrichting bestuurlijke organisatie 

● Afstemming met relevante externe partijen 

Q3 2025 –  

Q4 2025 

Inhoudelijke inrichting en inwerkingtreding 

van de nieuwe bestuursstructuur.  

Schoolbesturen 

 

Doelstelling 5:  

Samenwerking tussen beide scholen een kickstart geven door op onderwijsinhoudelijk vlak zo spoedig mogelijk de samenwerking aan te gaan op het vak burgerschap. 

Naam activiteit Inhoud van de activiteit Doorlooptijd Gewenste resultaat  Wie voert uit? 

a. Formuleren  

visie op 

wereldburger-

schap 

De directies organiseren een Culemborg-brede bijeenkomst om de 

visie op wereldburgerschap te formuleren.  

Q2 2022 – Q4  

2022 

Gezamenlijke visie op het vak 

wereldburgerschap. 
Schoolbesturen 

b. Oprichten 

projectgroepen 

Op beide scholen worden werkgroepen ingericht om te onderzoeken 

hoe het Lek en Linge en het KWC de kwaliteit van leerlijnen tto en 

internationalisering kunnen verbeteren via krachtenbundeling. 

Hiervan wordt ook iemand benoemd tot projectleider, die toeziet op 

het tijdig behalen van mijlpalen. 

Q3 2022 - Q4 

2022 

Ingerichte projectgroepen met een 

projectleider. Formele opdracht aan de 

projectleider en projectgroepen door de 

schoolbesturen. 

Schoolbesturen 

c. Onderzoek tot 

samenwerking 

Onderzoek naar opzetten gezamenlijke leerlijn voor 

wereldburgerschap door verbinding te maken tussen de 

profielnetwerken van Global Citizen-school, Unesco en eventueel 

het IB-programma. 

 

In het onderzoek wordt gekeken of het thema ‘culturele diversiteit’ 

een vaste leerlijn kan vormen voor het vak. Mogelijk mondt dit uit 

in het aanbieden van een pilotvorm. 

Q3 2022 – Q1 

2023 

Inzicht in mogelijkheden voor een 

gezamenlijke leerlijn met betrekking tot het 

vak wereldburgerschap met een focus op 

culturele diversiteit. 

Projectleider en 

projectgroep 

d. Opstellen plan Na stap a t/m c is de visie op het vak wereldburgerschap duidelijk 

en wordt er een plan opgesteld voor de uitvoering van de 

samenwerking.  

Q1 2023 – Q3 

2023 

Visie op leerlijnen wereldburgerschap en plan 

voor verbinding van de verschillende 

netwerken. 

Projectleider en 

projectgroep 

e. Uitvoering Uitvoering geven aan het opgestelde plan van de projectgroep. Q2 2023 – Q3 

2024  

Het KWC en het Lek en Linge geven samen 

uitvoering aan het opgestelde plan van de 

projectgroep. 

Alle betrokken 

medewerkers 

f. Evaluatie Evaluatie van de samenwerking tussen KWC en LL op het vak 

wereldburgerschap en een evaluatie van de leerlijn culturele 

diversiteit in samenwerking met de landelijke netwerkorganisaties. 

Q1 2024- Q4 

2025 

Afhankelijk van het resultaat wordt de 

samenwerking op het vak wereldburgerschap 

voortgezet. De leerlijn ‘culturele diversiteit’ 

wordt al dan niet verlengd.  

Projectleider en 

projectgroep 
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Doelstelling 6:  

Onderzoeken in hoeverre het haalbaar is om alle locaties van het KWC en het Lek en Linge overeind te houden. 

Naam activiteit Inhoud van de activiteit Doorlooptijd Gewenste resultaat  Wie voert uit? 

a. Evaluatie 

onderwijshuis- 

vesting  

Evalueren van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de huidige 

(vo-)onderwijshuisvesting. Het gaat hierbij dus niet alleen om de 

onderhoudskundige staat van de huisvesting, maar ook om de 

relatie met het (beoogde) aanbod. 

 

 

Q3 2021 –  

Q4 2023 

Evaluatie huidige situatie van de 

onderwijshuisvesting per vo-vestiging.  

 

 

Schoolbesturen i.s.m. 

gemeente en externe 

partij 

b. Huisvestings-

ambitie 

Ontwikkelen van een gezamenlijke ambitie voor de toekomst van 

de onderwijshuisvesting voor het vo in Culemborg. Dit moet 

gebaseerd zijn op het te verwachten aantal leerlingen. Het thema 

duurzaamheid neemt hierbij een belangrijke positie in. Het is goed 

denkbaar dat vanuit een inclusieve gedachte andere onderwijs- 

en/of maatschappelijke partners betrokken worden.  

Q3 2021 –  

Q4 2023 

Concrete gezamenlijke 

onderwijshuisvestingsambitie. 

Schoolbesturen i.s.m. 

gemeente. 

c. Haalbaarheids- 

onderzoek 

Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek om de 

huisvestingsambitie uit te kunnen voeren. 

Q1 2024 –  

Q2 2024 

Uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek. Schoolbesturen i.s.m. 

gemeente en externe 

partij 

d. Besluitvorming 

en vaststelling 

Besluitvorming en vaststelling over de mogelijkheden om de 

huisvestingsambitie te kunnen uitvoeren. 

Q3 2024 – 

Q2 2025 

Politieke en bestuurlijke besluitvorming 

over de boogde 

onderwijshuisvestingsambitie. 

Gemeente i.s.m. 

schoolbesturen 

 

Doelstelling 7:  

Door samen te werken op HRM-gebied willen de besturen voor beide scholen het aankomende lerarentekort opvangen. 

Naam activiteit Inhoud van de activiteit Doorlooptijd Gewenste resultaat  Wie voert uit? 

a. Pilot: Traject 

gezamenlijk 

aanbieden 

Beide scholen bieden in samenwerking een traject ‘oriëntatie op 

leiderschap’ aan. Het KWC heeft een model ontwikkeld dat verbreed 

kan worden. De groep deelnemers wordt samengesteld uit 

geïnteresseerden van beide scholen. Doel is een kweekvijver te 

ontwikkelen voor toekomstig leidinggevend talent. 

Q3 2021 –  

Q1 2023 

Een kweekvijver van medewerkers van Lek 

en Linge en KWC die kunnen doorgroeien 

naar een leidinggevende functie in het 

onderwijs. 

Externe experts en de 

HRM-afdelingen van 

beide scholen 

b. Pilot: Gezamenlijk 

vacatures 

aanbieden 

Docenten reageren op banen die in combinatie op de twee scholen 

worden ingevuld, bijvoorbeeld ‘1 fte biologie in Culemborg’. Doel: 

aantrekkelijke baangrootte tot stand brengen en een natuurlijke 

samenwerking initialiseren. Hiermee willen de beide scholen het 

geprognosticeerde tekort aan docenten van 49 fte in 2030 het 

hoofd bieden. Op die manier kunnen mogelijkheden verkend 

worden voor de samenstelling van een aantrekkelijk aanbod van 

aanstellingen. 

Q2 2022 – 

Q3 2024 

Men begrijpt de doelen en de meerwaarde 

van de samenwerking. 

Bij de formatie van 2022 worden de eerste 

gezamenlijke vacatures aangeboden. En 

tussentijds vanaf januari 2022. 

Directies Lek & Linge 

en KWC en  

HRM-afdelingen 

c. Evaluatie en 

besluitvorming 

Na afloop van beide pilots vinden er evaluaties plaats, waarbij 

tevens een besluit wordt genomen over de verduurzaming van het 

aanbod. 

Q1 2025 - Q3 

2025 

Besluit over al dan niet voortzetten van de 

pilot(s). 

Directies Lek & Linge 

en KWC en  

HRM-afdelingen 
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4. Organisatie 
4.1 Organisatiestructuur 

Onderstaande tabel licht de organisatiestructuur toe die is opgesteld op basis van de huidige functies van bestuurders en 
medewerkers. Bij wisseling of vertrek wordt er direct een vervanger gezocht, zodat het traject zijn continuïteit behoudt. Tevens 
bestaat een team uit meerdere personen van de verschillende vestigingen, zodat kennis en ervaring geborgd blijft.  
 

Tabel 3.1 Organisatiestructuur 

Teams Bestaande uit Projectleider/ 

penvoerder 

Functiedeskundigheid  

Regiegroep Bestuurders van de twee scholen: Lek en Linge 

(C.F.M. Konings) en het KWC  

(J.D.S.M. Hengefeld-van Koningsbruggen). 

Lek en Linge  

(C.F.M. Konings) 

Directeur-bestuurder Lek en Linge en rector-bestuurder KWC. 

Projectleider(s) Vertegenwoordigers van de twee vestingen: Lek 

en Linge en het KWC. Het is wenselijk om dit in 
duo-vorm op te pakken.  

Nader te bepalen Ervaring als projectleider, kennis over de inhoud van het thema. 

Ervaring met samenwerkingsprocessen tussen scholen in het 
vo, iemand met een culturele sensitiviteit (ook op denominatie). 

Een op samenwerking gerichte houding. 

Projectgroep 

onderwijsaanbod   

Inhoudelijk docenten en teamleiders van 

verschillende afdelingen. 

Nader te bepalen Verbinder op inhoud als proces. Expertise en ervaring met 

onderwijsontwikkeling. Onafhankelijke rol kunnen invullen. Op 

samenwerking gerichte houding.  

Projectgroep vbo Inhoudelijk docenten en teamleider vbo. Nader te bepalen Verbinder op inhoud als proces. Expertise en ervaring met 

onderwijsontwikkeling. Onafhankelijke rol kunnen invullen. Op 

samenwerking gerichte houding. 

Projectgroep 

gymnasium 

Inhoudelijk docenten en teamleider vwo. Nader te bepalen Verbinder op inhoud als proces. Expertise en ervaring met 

onderwijsontwikkeling. Onafhankelijke rol kunnen invullen. Op 

samenwerking gerichte houding. houding. 

Projectgroep 

samenwerking 

Inhoudelijk docenten en teamleiders van 

verschillende afdelingen. 

Nader te bepalen Verbinder op inhoud als proces. Expertise en ervaring met 

onderwijsontwikkeling. Onafhankelijke rol kunnen invullen. Op 

samenwerking gerichte houding. 
 

4.2 Evaluatie en voortgangsrapportages 

De projectgroepen en projectleiders hebben periodiek contact en zullen, afhankelijk van de opgave en bijbehorende 
doorlooptijd, per kwartaal of per halfjaar evalueren en waar nodig bijsturen om de doelstellingen te behalen. De projectleider 
stelt een evaluatie-/voorgangsdocument op, dat periodiek wordt bijgesteld en herzien. Tevens worden de schoolbesturen door 
de projectgroep(leider) bijgepraat over de huidige stand van zaken. Per activiteiten wordt bepaald of en zo ja in welke 
frequentie mondelinge evaluatie en toelichting aan de schoolbesturen nodig wordt geacht. De input uit de evaluatierapportages 
vormen input voor de voortgangsrapportage. De schoolbesturen en in het bijzonder de penvoerder zijn verantwoordelijk voor 
aanlevering van de voortgangsrapportage bij het ministerie voor 1 oktober 2022.  
 

4.3 Risicoanalyse 

Onderstaande tabel biedt een overzicht van de belangrijkste risico’s, de risicokans en de impact (klein, middel, groot) en de 
maatregelen die worden betroffen om de risico’s te beheersen. Voor alle risico’s geldt dat de impact van de coronamaatregelen 
zich niet goed laat voorspellen in termen van beperking van de mogelijkheid om fysiek samen te komen en de prioriteit en 
dynamiek die van de onderwijsorganisatie wordt gevraagd. Met de kennis van nu en de ervaring met deze aanvraag worden er 

behalve veel mogelijkheden ook niet te voorziene omstandigheden verwacht.  
 

Tabel 3.2 Risicoanalyse 

Risico Toelichting Kans Impact Beheersmaatregelen 

1. Samenwerking 
schoolbesturen 

Een niet-constructieve samenwerking tussen de 
school- besturen vormt een risico voor het behalen 

van de doelstellingen. 

Klein Groot Door veelvuldig contact, duidelijke communicatie, 
evaluatie, doorontwikkeling en waar nodig externe 

procesbegeleiding wordt dit risico beperkt. 

2. Samenwerking 

projectgroepen 

Als de projectgroep, bestaande uit medewerkers van 

de verschillende scholen, niet goed samenwerkt, 

staat dit het behalen van doelstellingen in de weg. 

Middel  Groot Voldoende tijd voor kennismaking, overleg en 

evaluatie binnen de projectgroepen. 

3. Uitlopen beoogde 

planning 

Niet behalen van de planning kan worden veroorzaakt 

door interne (samenwerking) en externe (impact 

corona, geen medewerking stakeholders) factoren.  

Middel Middel Frequent evalueren en waar nodig bijstellen van de 

planning en/of activiteiten. 

4. Wisselingen 

bestuurders/  

       projectgroep 

Vertrek of wisseling van bestuurders en medewerkers 

die tot een van de projectgroepen behoren kan een 

risico vormen. 

Middel Middel Voortijdige overdracht bij vertrek en per project- 

groep met minimaal twee vertegenwoordigers per 

school. Bij wisseling is kennis/ervaring geborgd. 

5. Draagvlak onder 

interne en externe 

stakeholders 

wordt niet bereikt 

Voor een aantal doelstellingen is voornamelijk intern 

draagvlak nodig. Als dit niet verkregen wordt, staat 

dit het bereiken van de doelstellingen in de weg. Bij 

extern draagvlak kan gedacht worden aan 
medewerking van de gemeente. 

Middel Groot Zorgen voor goede afstemming tussen bestuurders, 

projectleden en de betrokken projectleider. 

Daarnaast wordt er gestart met een samenwerking 

tussen KWC en Lek en Linge in een laagdrempelige 
vorm (doelstelling 5) om zo draagvlak onder 

medewerkers te verkrijgen.  

6. Formele 

besluitvorming 

loopt vast 

 

Onder andere bij doelstelling 1 en bij doelstelling 4 

dient er een formeel besluit te worden genomen. 

Indien de scholen hier geen overeenstemming over 

bereiken, kan de doelstelling niet worden bereikt. 

Klein Groot Met dit subsidietraject worden duidelijke doelen 

gesteld. In de samenwerking naar deze aanvraag is 

al een goede basis gelegd. De intentie tot 

samenwerking is er, ook omdat de achterban reeds 

is meegenomen in dit traject. 

 



BIJLAGE Sociaal jaarverslag 2021 afdeling Personeelszaken 
O.R.S. Lek en Linge 
Kengetallen 2021, peildatum 31-12-2021 

Informatie vooraf bij de kengetallen: een aantal medewerkers op O.R.S. Lek en Linge is op beide 
vestigingen werkzaam, dus zowel in Culemborg als in Geldermalsen. Daardoor zijn de totalen bij de 
absolute aantallen niet altijd gelijk aan de optelsom van Culemborg en Geldermalsen. Bij de fte geldt 
dat logischerwijs wel (de werktijdfactor wordt opgesplitst conform aanstelling per vestiging). 
Vervangers zijn niet meegenomen in deze rapportages. 

Medewerkers in absolute aantallen en in fte 

Aantal medewerkers 31-12-2021 Medewerkers fte 31-12-2021 
O.R.S. Lek en Linge 423 321,3 fte 
Culemborg 292 219,8 fte 
Geldermalsen 136 101,5 fte 

Fulltime/parttime medewerkers 

Fulltime medewerkers 
Aantal     in fte 

Parttime medewerkers 
Aantal          in fte 

O.R.S. Lek en Linge 113 113,2 310 208,1 
Culemborg 72 72,2 220 147,6 
Geldermalsen 40 40,0 96 61,5 

Verhouding fulltime/parttime in absolute aantallen op O.R.S. Lek en Linge 31-12-2021 

Verhouding man/vrouw 

Man 
Aantal       fte 

Vrouw 
Aantal       fte 

O.R.S. Lek en Linge 188 155,5 fte 235 165,7 fte 
Culemborg 131 108,4 fte 161 111,3 fte 
Geldermalsen 58 47,1 fte 78 54,4 fte 

27%

73%

O.R.S. Lek en Linge

fulltime

parttime

bijlage 6



Bezettingsverhouding wtf man/vrouw 31-12-2021 

 

Leeftijdsverdeling medewerkers 

 0-19 
Aantal/fte 

20-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

O.R.S. Lek en 
Linge 

1/0,3 fte 58/40,5 fte 111/87,7 fte 94/70 fte 98/74,2 fte 61 /48,6 fte 

Culemborg 1/0,3 fte 31/20,8 fte 80/63,6 fte 67/48 fte 73/55,8 fte 40/31,3 fte 
Geldermalsen 0/0 fte 27 /19,7 fte 31/24,1 fte 30/22 fte 26 /18,4 fte 22/17,3 fte 

 

Instroom medewerkers 2021 in absolute aantallen en in fte 

 Instroom medewerkers in aantallen 
kalenderjaar 2021 

Instroom medewerkers in fte 
kalenderjaar 2021 

O.R.S. Lek en Linge 36 (26 OP en 10 OOP) 19,9 fte (12,6 fte OP en 7,3 fte 
OOP) 

Culemborg 23 (17 OP en 6 OOP) 12,8 fte (8,5 fte OP en 4,3 
OOP) 

Geldermalsen 13 (9 OP en 4 OOP) 7,1 fte (4,1 fte OP en 3,0 fte 
OOP) 

 

Uitstroom medewerkers 2021 in absolute aantallen en in fte 

 Uitstroom medewerkers in aantallen 
kalenderjaar 2020 

Uitstroom medewerkers in fte 
Kalenderjaar 2020 

O.R.S. Lek en Linge 40 (1 directie, 27 OP en 12 OOP) 30,1 fte (1 directie, 19,5 OP en 
9,6 fte OOP) 

Culemborg 27 (1 directie, 18 OP en 8 OOP) 20,3 fte (1 directie + 12,6 OP + 
6,7 OOP) 

Geldermalsen  13 (9 OP en 4 OOP) 9,8 fte (6,9 fte OP en 2,9 fte 
OOP) 

 

48%52%

O.R.S. Lek en Linge

man

vrouw



Redenen uitstroom 2021 

Redenen uitstroom Aantal 
Culemborg 

Aantal 
Geldermalsen 

Eigen verzoek 21 8 
Onvoldoende beoordeling 0 2 
Geen uren meer 
beschikbaar 

0  

Vaststellingsovereenkomst 0  
IVA 0 1 
(keuze)pensioen 6 2 

 

Doorstroom medewerkers 2021 

 Doorstroom 
medewerkers 

Doorstoom OP Doorstroom OOP 

O.R.S. Lek en Linge 10 4 (1 teamleider naar 
locatiedirecteur, 3 
docenten naar functie 
teamleider) 

6 oop-ers naar een 
andere functie 

Culemborg 6 3 (1 teamleider naar 
locatiedirecteur, 2 
docenten naar functie 
teamleider)  

3 oop-ers naar een 
andere functie 

Geldermalsen 4 1 (1 docent naar 
teamleider) 

3 oop-ers naar een 
andere functie 

 

Onderwijsbeheerspersoneel 

 Onderwijsbeheers-
personeel 

Onderwijs- 
Ondersteunend 
personeel 

Onderwijzend  
personeel 

Directie Totaal 

O.R.S. Lek en 
Linge 

79/55,3 fte 37/23,8 fte 310/236,6 fte 6/5,6 fte 428/321,3 fte 

Culemborg 53/38,6 fte 29/18,8 fte 207/157,8 fte 5/4,6 fte 294/219,8 fte 
Geldermalsen 26/16,6 fte 8/5,0 fte 103/78,8 fte 1/1 fte 138/ 101,5 fte 

 



 

 

 

 OP stagiairs OOP stagiairs 
O.R.S. Lek en Linge 31 4 
Culemborg 24 1 (stagiair ROC, 

softwaredevelopment) 
Geldermalsen 7 3 (maatschappelijk werk, 

pedagogiek, systeembeheer) 
 

Bevoegdheden docenten 

 % 
bevoegde 
docenten 

% 1ste 
graads 
bevoegde 
docenten 

%  
2de graads 
bevoegde 
docenten 

%  
lwoo-
bevoegd 

%  
bevoegd vmbo 
groepsleerkracht 
(onderbouw basis + 
kader) 

% 
onbevoegde 
docenten in 
opleiding 

%  
onbevoegde 
docenten niet in 
opleiding 

O.R.S. Lek 
en Linge 
(318) 

93,1% 
(296) 

41,8% 
(133) 

49,1% 
(156) 

0,6% 
(2) 

1,6%  
(5) 

6,9%  
(22) 

0 

Culemborg 
(209) 

94,7 % 
(198) 

54 % 
(113) 

38,8% 
(81) 

0,95% 
(2) 

0,95 % 
(2) 

5,3 %  
(11)  

0 

Geldermals
en (109) 

89,9 % 
(98) 

18,3 % 
(20) 

68,8 % 
(75) 

0 2,8 %  
(3) 

10,1%  
(11) 

0 

 

Doelstelling Lek en Linge functiemix op basis van maatwerkafspraken 

schaal doelstelling 
LB 55% 
LC 26% 
LD 19% 

17%

7%

74%

2%

Verdeling fte verschillende 
personeelsgroepen 31-12-2020 

O.R.S. Lek en Linge

onderwijsbeheerspersoneel

Onderwijsondersteunend
personeel

Onderwijzend personeel

 Directie



Totaal 100% 
 

Verzuimcijfers peildatum kalenderjaar 2021 

 Verzuim 

percentage 

Verzuim- 

percentage 
t/m 1 jaar 

Gemiddelde 

verzuimduur 

Meldings-
frequentie 

Percentage 

nulverzuim 

      

ORS Lek en Linge  
(kalenderjaar) 2021                     
(bron: Raet) 

     

op (locatie Culemborg) 2,68 2,68 5,91 1,69 31,76 

oop (locatie Culemborg) 7,3 5,91 16,37 1,18 47,42 

op (vestiging Lingeborgh) 3,23 3,13 9,49 1,73 21,05 

oop (vestiging Lingeborgh) 8,15 2,51 32,13 1,65 

 

31,71 

totaal op (LLC en LBG samen) 2,86 2,73 7,05 1,7 28,46 

totaal oop (LLC en LBG 
samen) 

7,56 4,88 22,84 1,32 42,65 

Landelijk VO (kalenderjaar) 
2020 

     

op  5,4  17 1,2 42 

oop 6,2  24 0,9 53 

 

 

 

Gerealiseerd Lek en Linge, 
functiemix per 1-10-2021    
      

LB LC LD    
52,961 30,143 16,90 Gerealiseerd in %  
123,81 70,47 39,50 Gerealiseerd in fte  
128,58 60,78 44,42 Doelmix in fte  

4,77 -9,69 4,92 
Verschil doelmix en 
gerealiseerd 


