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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 het strategisch beleidsplan 2016-2020 

“Kansrijk! Waardevol onderwijs vanuit hoge verwachtingen” en in het visiedocument 

“Wie zijn wij” dat special is opgesteld door en voor vestiging de Lingeborgh. Deze 

strategische plannen vormen het kader voor de jaarplannen voor en van de vestigingen, 

locaties en teams.  

 

Van september 2019 tot februari 2020 is gewerkt aan het formuleren van de strategische 

ambities voor de periode 2020-2024. De ambities zijn tot stand met betrokkenheid van 

alle collega’s. 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, 

hoe we onze samenwerking kunnen versterken en wat de toekomst vraagt van ons 

onderwijs. De ambities zijn in het voorjaar van 2020 definitief geworden en vormen het 

kader voor alle onderliggende plannen van de komende jaren. Dit betekent dat 2019 in 

een aantal dimensies een jaar van transitie was. Na 29 jaren is afscheid genomen van de 

directeur-bestuurder en is vanaf februari de nieuwe directeur-bestuurder in functie 

getreden.  

 

Er is voor het eerst een school-brede dialoog gevoerd op strategisch niveau en het was 

het laatste jaar van het strategisch beleidsplan “Kansrijk! Waardevol onderwijs vanuit 

hoge verwachtingen” en “Wie zijn wij”.  

 

In dit jaarverslag vindt u voor alle beleidsterreinen informatie over de voor 2019 

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.  

 

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.  

Heeft u vragen of opmerkingen laat het ons weten. Wij stellen uw reacties zeer op prijs 

en gaan graag met u in gesprek. Want goed onderwijs maak je samen.  

 

Carel Konings 

Directeur-bestuurder O.R.S. Lek en Linge 
  

 



 

2 Jaarverslag 2019 

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.  

Lek en Linge is een bruisende school waar je als leerling een fijne tijd hebt, veel leert en het 

diploma haalt dat bij je past. Zo kun je vol zelfvertrouwen beginnen aan een vervolgopleiding. 
 

1.1 Missie 

Lek en Linge: een ondernemende, dynamische school waarin we met elkaar op eigentijdse 

wijze leren en werken aan kwalitatief goed onderwijs in een warm pedagogisch klimaat 

met een duidelijke, grenzen stellende structuur.  

 

1.2 Visie op onderwijs  

Lek en Linge is een school met een duidelijke onderwijsvisie.  

Onze uitgangspunten zijn:  

• we zie de individuele leerbehoefte van de leerling  

• we bieden een leeromgeving waarin de leerling wordt begeleid en ondersteund 

in de volle breedte van de ontwikkeling, gericht op straks zelfstandig en 

zelfverzekerd in de samenleving kunnen staan.  

• bevoegde, geïnspireerde collega’s die zich blijven ontwikkelen, zorgen voor heel 

goed onderwijs.  

• we stimuleren een op groei gerichte mindset bij onze leerlingen en bij onszelf;dit 

betekent dat we leerlingen leren positief, oplossings- en progressiegericht te 

denken.  

• we gaan er vanuit dat een sociaal veilige en plezierige leeromgeving bijdraagt aan 

betere leeropbrengsten. Daar zorgen we dus voor.  

• we houden rekening met de interesses van leerlingen en bieden hun ruimte om 

keuzes te maken in de manier waarop zij leren;  

• we zetten in op toepassingsgericht onderwijs en op learning by doing;  

• leren is meer dan kennis opdoen. Persoonlijkheidsvorming, vaardigheden en 

houding zijn eveneens van groot belang voor ieders verdere ontwikkeling en om 

een positieve bijdrage te leveren aan onze samenleving. Democratische 

burgerschapsvorming en de ontwikkeling van sociale vaardigheden en 

gemeenschapszin nemen een prominente plek in op onze school. Wij, de collega’s 

van O.R.S. Lek en Linge, willen graag met onze leerlingen en hun ouders een 

school zijn waarvan leerlingen zeggen:  

o ik heb er een fijne tijd;  

o ik leer er veel;  

o ik haal het diploma dat bij mij past.  

 

Kortom, Lek en Linge: Leuk en leerzaam 
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1.3 Openbare identiteit 

Lek en Linge biedt als openbare schoolgemeenschap voor 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 solidariteitsfondsfonds  aan leerlingen uit in sociaal-

economische zin kansarme gezinnen extra middelen ter beschikking stellen.  

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, voor een inspirerend en 

betekenisvol leven.  

 

1.4 Prioriteiten 2020 

De belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren blijven continuering van focus op 

de in 2019 ingezette doelen: 

• 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) 

 

De belangrijkste doelen waarop bestuur en management schoolbreed sturen: 

• 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 
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2 Het onderwijs 

2.1 Doelen en resultaten 2019 per locatie/vestiging 

Op Lek en Linge wordt gewerkt met locatie- c.q. vestigingsplannen. Binnen de kaders 

van het strategisch beleidsplan van de school stellen de directeuren concrete doelen en 

speerpunten vast voor de eigen locatie/vestiging en geven zij aan hoe deze te bereiken. 

Hierna volgt een uiteenzetting van de speerpunten per locatie/vestiging en een evaluatie 

van de behaalde resultaten. 

 

2.1.1 Vestiging de Lingeborgh 2019  

2019 was voor de Lingeborgh voor veel resultaten een prima jaar. De onderwijsresultaten 

waren voor alle indicatoren ruim voldoende tot goed.  

Bovengemiddelde resultaten gekoppeld aan een nog steeds groeiende zorgvraag van 

leerlingen mag naam hebben.  

Grote investeringen in scholing en personeel dragen bij aan deze resultaten. De formatie 

personeel is in 2019 in evenwicht gebracht met het licht dalende leerlingaantal. Door 

efficiënte inzet heeft dat niet geleid tot een grotere groepsgrootte of inkrimping van het 

onderwijsaanbod.  

 

In het onderwijs zijn we gestart met het traject ,,Hart in Ontwikkeling’’. Het hele team 

werkt hier aan mee en er is fors geïnvesteerd in externe ondersteuning om deze 

talentontwikkeling te verbinden met onze doelen als UNESCO school en onze doelen voor 

optimale burgerschapsvorming.  

 

Verder is de invoering van ICT in ons onderwijs gestaag verder gegaan. Elke onderbouw 

leerling is gratis voorzien van een iPad in bruikleen en de bovenbouw leerlingen zijn 

voorzien van meer laptops. Het concept van intuïtiviteit naar productiviteit heeft in 2019 

meer vorm gekregen.  

Het schrijven van een uitgebreide zelfevaluatie ten behoeve van het predicaat ,,goed’’ van 

de inspectie voor het onderwijs is gelukt. Er is niet alleen een gefundeerd 

kwaliteitsdocument ontstaan maar ook heeft de inspectie het predicaat na haar bezoek 

verleend. De zelfevaluatie geeft goed richting naar een nieuw vestigingsschoolplan.  

 

De weg naar Excellente school staat wederom open. (Inmiddels hebben we het predicaat 

verworven in januari 2020).  

 

Verder is dit jaar gerealiseerd:  

• Toetsbeleid  

• Huiswerkbegeleiding  

• Intensieve samenwerking met ROC Rivor  

• Gebouwelijk herontwerp voor de afdeling zorg en welzijn. 

 

 We zijn in 2019 Global Citizen Network school geworden wat ons de mogelijkheid geeft 

internationaliseringstrajecten op te bouwen voor de afdeling groen, gefaciliteerd uit nog 

openstaande praktijkgelden.  

 

In 2019 is er veel energie gestoken in het thema ,,Van betrokken naar verantwoordelijk”. 

Dit door vier keer met het team te spreken over de toekomst van ons onderwijs, het 

toekennen van eigenaarschap, het doorzetten van het beoordelingstraject OP, het 

aandacht geven d.m.v. gesprekken over ziekteverzuim. Het resultaat van bovenstaande 
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acties is dat het gevoel van verantwoordelijk zijn is toegenomen. Het herontwerp 

buitenschoolse activiteiten heeft geleid tot een groot aantal (zeer) geslaagde 

leerlingactiviteiten waarbij de leer- en belevenisdoelen waren aangescherpt. Door de 

eigen bijdrage voor ouders laag te houden is het meedoen aan alle activiteiten voor 

iedereen mogelijk gebleven en wordt kansenongelijkheid niet in de hand gewerkt.  

 

De door de CAO gelanceerde ontwikkeltijd is in 2019 planmatig ingezet op drie gebieden:  

• Meer tijd voor vakgroepoverleg en curriculum ontwikkeling  

• Tijd voor bedrijvenbezoek  

• Talentontwikkeling  

 

 

2.1.2 Brugklaslocatie (BKL) 

Vanaf 2018-2019 werken er op de brugklaslocatie twee teamleiders die elk een groot 

team aansturen en daarbij worden ondersteund door een coördinerend docent. 

Het vertrek van de locatiedirecteur halverwege het schooljaar 2018-2019 betekende een 

zware belasting voor het team. Tegelijkertijd zorgde het er ook voor dat de onderlinge 

samenwerking en afstemming belangrijker werden en het team nu goed op elkaar 

ingespeeld is. De inzet van coördinerend docenten is goed bevallen en wordt voortgezet.  
 
Op de BKL werken we volgens de principes: 

• Afspraak is afspraak: we houden elkaar aan onze afspraken, ook wanneer het 
niet helemaal goed loopt. Dat doen we op een positief opbouwende manier, 
naar collega’s en naar leerlingen. 

• LIV (leren in veiligheid): In iedere les willen we werken met de Zs (zelfstandig stil 
werken). Dat lukt nog niet altijd. 

• Samenwerking is essentieel: het voor de BKL lastige schooljaar 2018-2019 heeft 
laten zien dat de samenwerking goed verloopt.  

 

De belangrijkste speerpunten van het onderwijs en de begeleiding op de BKL  

 

Differentiatie en recht doen aan verschillen 

Differentiatie komt in alle lessen aan bod. We werken met uitstel van keuze klassen 
waarin differentiëren van essentieel belang is. Ook in het komende jaar zullen we daar 
veel aandacht voor moeten hebben.  
 

Formatief toetsen 

We vinden het belangrijk om leerlingen zelf eigenaar te laten zijn (of worden) van hun 
eigen leerproces. Formatief toetsen kan hierbij helpen. Daarnaast willen we de 
prestatiedruk bij leerlingen verminderen. Daarom blijft dit ook in het nieuwe locatieplan. 
 
Burgerschap  

Burgerschap is in principe onderdeel van iedere les. We hebben in meerdere 
onderwijsteammiddagen onder leiding van een docent uit het eigen team aandacht 
besteed aan dit onderwerp. Omdat leerlingen vaak geen beeld hebben bij wat 
burgerschap precies is, besteden we daar meer aandacht aan en is er een poster 
ontwikkeld waarop dit in een aantal woorden wordt uitgelegd.  
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Deze poster hangt in ieder lokaal op een goed zichtbare plaats, op diverse andere plaatsen 
in de school en er ligt een grote deurmat bij de ingang met dezelfde bedrukking. In het 
nieuw te ontwikkelen vak “toekomstkunde” zal burgerschap een grote rol krijgen. 

 
Determinatie 

Determinatie is een punt van aandacht dat al een aantal jaren op de agenda staat. Op de 
brugklaslocatie hebben we vaak maar 1 jaar de tijd om leerlingen in de juiste stroom te 
krijgen. We werken steeds meer met RTTI om een beter inzicht te krijgen op welk niveau 
een leerling presteert. In de uitstel van keuze klassen geven we steeds vaker aan wat het 
leer- prestatieniveau van een leerling is en communiceren we daarover met zowel de 
leerling, ouder(s)/verzorger(s) en de locatie waar deze leerling lessen gaat volgen in het 
volgende schooljaar. Dat bevalt in sommige gevallen erg goed, in andere gevallen 
demotiveert het leerlingen.  

 
Begeleiding van leerlingen 

Begeleiding van leerlingen is het paradepaardje van de brugklaslocatie. Het mentoraat 

staat als een huis. In een onderwijsteam zijn alle mentoren dit jaar begonnen met een 

TOPS! Training om nog beter invulling te kunnen geven aan het vertonen van gewenst 

gedrag bij leerlingen 

 

De BKL toekomstproof 

Om de brugklaslocatie toekomstproof te maken is het afgelopen jaar extra aandacht 

besteed aan de volgende onderwerpen: 

 
Pr en aanmelding 

We hebben een duidelijkere opbouw in onze wervingsactiviteiten weten te creëren: van 
kennismaken naar verdiepen naar beslissen. Bijkomend voordeel is dat we een aantal 
activiteiten hebben geschrapt waardoor collega’s ook minder werkdruk hebben ervaren. 
Ten aanzien van Pr en communicatie zijn belangrijke stappen gezet. Zo is de inrichting en 
routing van de website aangepast en zijn alle teksten herschreven in ‘leerlingentaal’. We 
zijn veel meer gebruik gaan maken van social media (Facebook en Instagram) om de 
buitenwereld te laten zien wat er allemaal op onze school gebeurt. Ook zijn we gestart 
met het versturen van digitale nieuwsbrieven naar de basisscholen en geïnteresseerde 
ouder(s)/verzorger(s) en hun kinderen. In 2019 zijn de opzet en de programma’s voor de 
open dagen van januari 2020 onder de loep genomen en aangepast. Met een doorlopend 
programma voorkomen we dat we geïnteresseerden tussentijds naar huis hoeven te 
sturen.  
Inmiddels weten we dat deze inspanningen hebben geleid tot een herstel in de 
aanmelding (van 379 naar 414). 
 
Aanbod brugklassen 
Met de tegenvallende aanmelding voor 2019-2020 lukte het niet om brugklassen in alle 
aangeboden richtingen ook daadwerkelijk te starten. We hebben besloten om in 
schooljaar 2020-2021 nog te werken met het huidige aanbod en in maart 2020, na 
gereedkoming van het strategisch beleidsplan, van start te gaan met een verkenning naar 
hoe we het aanbod van de brugklassen kunnen aanpassen zodat het betaalbaar en 
organiseerbaar blijft, ook op de locaties waar de leerlingen na de brugklas instromen.  
 
Samenwerking met het primair onderwijs 

De directeur-bestuurder van Lek en Linge en de bestuurder van OPOR hebben na een 
verkennend gesprek de ambitie uitgesproken om meer te gaan samenwerken. Een 
vervolgafspraak wordt gemaakt op het centrale overleg tussen alle scholen. 
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Het brugklasgebouw 

Het BKL-gebouw is een mooi gebouw, de staat van onderhoud is in orde. Voor de meeste 
leerlingen en ouders is het brugklasgebouw het eerste dat ze bezoeken en dus het 
visitekaartje van Lek en Linge. De eerste indruk is belangrijk. We zorgen ervoor dat het 
opgeruimd en ruim oogt.  
Klein onderhoud wordt door de conciërges gedaan aan de hand van een klussenlijst. 
Grotere klussen worden in de vakanties aangepakt, zoals het schilderen van muren en 
onderhoud aan vloeren. De geluidsoverlast in de centrale hal tijdens pauzes is een grote 
bron van ergernis. In mei 2020 zal hier geluidsisolatie worden aangebracht. 
In de herfstvakantie zijn alle vaste computers voor collega’s kunnen werken verwijderd 
en heeft iedereen een laptop ontvangen. De uitrol van deze laptops is zeer succesvol 
verlopen. Inmiddels zijn alle vaste computers verwijderd uit het gebouw. 
 

 

2.1.3 Havolocatie (HVL) 

 

Voor 2019 hebben we op de HVL een aantal speerpunten gehad. Deze zijn te vinden 

geweest in het locatieplan HVL 2018-209 en het locatieplan HVL 2019-2020. Hieronder 

een opsomming van die speerpunten en een korte inventarisatie van hoe het ervoor staat. 

 

• Hoog slagingspercentage, alle leerlingen op de juiste plek en onderwijs op 

(hoog) havo-niveau   

Hier zijn we in geslaagd. Docenten aan de havo-locatie zijn zich ervan bewust dat het 

belangrijk is op goed havo-niveau les te geven en leerlingen uit te nodigen ook op dat 

niveau aan te sluiten. Veel leerlingen lukt het aan te sluiten en voor leerlingen die op een 

goed havo-niveau zitten blijft het onderwijs aansluiten en uitdagen.   

Het vertaalt zich in goede doorstroom en examenresultaten in de afgelopen twee jaar.   

 

• Leren zichtbaar maken   

We hebben aan de locatie een scholing gehad in leren zichtbaar maken, uitgevoerd door 

Bazalt. De scholing was teveel gericht op het basisonderwijs en sloot niet goed aan bij de 

leerwens van veel van onze collega’s.   

  

• Verdere ontwikkeling van de vrijeschoolleerroute (VSL) aan de HVL   

De VSL aan de HVL heeft veel personele tegenslagen gekend. Tegelijkertijd zijn we er in 

geslaagd mooi onderwijs te verzorgen en is er veel verbetert. De organisatiestructuur is 

beter, mede doordat alle VSL-klassen nu gehuisvest zijn aan de HVL en onder één 

teamleider vallen. Er zijn inmiddels meer docenten die zich verbonden voelen aan onze 

vrijeschoolleerroute en ervaring hebben opgedaan in de pedagogiek en de didactiek van 

deze route. Daarmee staat de route steviger en dat is o.a. te merken in de groeiende 

belangstelling die er is voor de route.   

   

• Maatwerk bieden aan leerlingen   

In 2019 hebben we voor het eerste gewerkt met een maatwerkcoach. Het heeft eraan 

bijgedragen dat meer leerlingen hun examenprogramma op maat kunnen doen. 

Bijvoorbeeld door één vak af te ronden op vwo-niveau of vervroegd examen te doen in 

Engels, Duits of Frans. Deze maatwerktrajecten leiden over het algemeen tot een hogere 

motivatie bij leerlingen.   
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• Vakhavo   

We hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden een vakhavo te starten. 

We zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat de vakhavo voor te weinig leerlingen een 

aantrekkelijk alternatief is voor het reguliere programma. Daarnaast vereist het goed 

inrichten van een vakhavo zoveel veranderingen in roosters en organisatie dat we de 

investering die de invoering van vakhavo vergt voor een beperkt aantal leerlingen te groot 

vinden.   

 

• Meer focus van leerlingen voor de lesstof: het gebruik van de telefoontas   

De telefoontas is succesvol ingevoerd op de HVL. Er is veel consensus onder docenten 

over het nut van de telefoontas. Leerlingen zijn inmiddels gewend aan de tas. Overigens 

zien leerlingen het nut van de telefoontas veel minder dan docenten. Het is niet zo dat de 

telefoon niet meer gebruikt mag worden in de les. Dat kan nog steeds, maar wel na 

instemming en onder regie van de docent.   

 

• Een grote bovenbouw: coördinerend docent bovenbouw havo  

We werken met grote tevredenheid met een coördinerend docent op de havo. Het eerste 

jaar was die vooral gericht op ondersteuning van de teamleider onderbouw, daarna op de 

teamleiders van de bovenbouw en nu op ondersteuning van alle teamleiders. Teamleiders 

zijn heel tevreden over de geboden ondersteuning en zouden niet meer zonder willen.   

 

• De inspectie en examenprogramma’s: PTA’s   
We hebben in de afgelopen jaren onze PTA’s en de correcte uitvoering ervan scherp tegen 

het licht gehouden. We constateren dat er heel veel goed gaat. Waar nodig worden tijdig 

alternatieve en individuele PTA’s gemaakt (maatwerk) en gecommuniceerd met ouders 

en inspectie. Daar waar het soms misgaat betreft het unieke gevallen die voordat 

leerlingen met centraal examen gaan worden opgelost. We hebben de verschillende 

aspecten (toetsing, volledigheid van de afronding van het PTA, geven van enen, 

maatwerk, alternatieve toetswijze etc.) goed in beeld. Mede dankzij een sterk 

examensecretariaat staat dit goed op de kaart.   

 

• Leerlingenbespreking bovenbouw   

In de bovenbouw zijn we inmiddels overgegaan naar een andere wijze van 

leerlingenbespreking. Dat houdt in dat niet alle vakdocenten van een leerling met elkaar 

in gesprek gaan over deze leerling en zijn/haar resultaat, maar dat de mentor, één of twee 

vakdocenten en de leerling met elkaar in gesprek gaan over schoolloopbaan, cijfers en 

toekomst. Zowel leerlingen als docenten vinden dit een plezierige en effectief alternatief 

voor de traditionele vorm van leerlingenbesprekingen.  

  

• Volledig t-havo, t-havo senior school   

We zijn inmiddels een volledige t-havo school met tweetalig onderwijs in onder- en 

bovenbouw, een afsluiting met het IB-examen voor examenkandidaten en een 

internationaliseringsprogramma in de bovenbouw van het havo.  De inrichting van de 

organisatie van het tweetalig onderwijs past door de groei van deze stroom binnen de 

school niet meer goed op deze stroom zelf. Lopende dit schooljaar willen we voorstellen 

doen om de organisatiestructuur aan de inmiddels gegroeide stroom aan te passen.  
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• Ontwikkeltijd en werkdruk  

Op de havo zijn er, net als op de andere locaties van de school, meer 45-minutendagen 

en 45-minutenweken dan in de jaren hiervoor. Op deze dagen en tijdens deze weken 

wordt er gewerkt met een 45-minutenrooster waardoor er in de middag ruimte ontstaat 

voor docenten om bezig te zijn met onderwijsontwikkeling en werkzaamheden te 

verrichten die de werkdruk ontlasten.   

Op de havolocatie is een relatief grote groep docenten niet onverdeeld enthousiast over 

deze inrichting. Met name de docenten van de VSL missen voor bepaalde periodes veel 

lestijd, en geven aan dat veranderingen in het rooster het ritme van leerlingen niet ten 

goede komen. LO-docenten geven aan dat voor het verzorgen van een goede gymles 45 

minuten niet voldoende tijd is. Andere docenten geven overigens aan dat het wel fijn is 

dat er periodes zijn waarin er tijd is om aan onderwijsontwikkeling te doen.   

  

• Toetsweken in klas 2 en 3   

Aan het einde van schooljaar 2018-2019 hebben leerlingen van de derde klas een 

toetsweek gehad. Tijdens deze toetsweek kregen leerlingen elke dag twee toetsen en een 

lesuur om de toetsen voor te bereiden. Over de invoering van de toetsweken is veel 

tevredenheid onder de leerlingen en docenten van klas 3. Leerlingen hebben meer tijd 

om hun toetsen goed voor te bereiden en docenten geven aan dat de lessen die ze 

voorheen gaven aan het einde van het jaar niet productief meer waren (of leerlingen 

wilden leren voor een toets, of ze wilden ‘iets leuks’ doen, omdat er geen afsluitmoment 

meer kwam voor het betreffende vak). Einde schooljaar 2019-2020 willen we de 

toetsweek ook uitbreiden naar klas 2.   

  

• Cito-vas in klas 2  

Afgelopen jaar hebben we de cito-vas toets niet afgenomen in klas 3. Dit jaar willen we 

hem in klas 2 afnemen en komend jaar in klas 2 en klas 3. Dit, om ook de ontwikkelingslijn 

die leerlingen doormaken van klas 2 naar klas 3 goed in beeld te hebben en te ervaren 

hoe bruikbaar het kennen van deze lijn is bij het bepalen van de juiste doorstroom naar 

klas 4.   

 

 

2.1.4 Vmbo-locatie 

Vanuit de opeenvolgende locatieplannen van de Vmbo-locatie, t.w. 2018-2019 ‘Samen 

onderwijs passend’ en 2019-2020 ‘Met het oog op morgen’, vloeit de volgende evaluatie 

voort voor wat betreft het kalenderjaar 2019. Deze evaluatie behelst de belangrijkste 

benoemde thema’s en speerpunten, zowel schoolbreed als locatie gebonden. 

 

Schoolbreed 

 

Recht doen aan verschillen 

Recht doen aan verschillen loopt door veel beleid, o.a. ook de op groei gerichte feedback, 

het gepersonaliseerd leren, maatwerk (zie verderop) en een rijk onderwijsaanbod waarin 

elke leerling tot zijn recht komt en zodoende zijn talenten kan ontplooien. Tevens het 

verminderen van de kansenongelijkheid en de nadelen van vroeg selectie. Als school 

moeten wij er voor waken dat kinderen uit kansarme milieus, laatbloeiers en 

onderpresteerders te vroeg naar een voor hen te laag niveau worden geselecteerd. De 

inbedding van de uitstelkeuzeklassen speelt hier onder andere een prominente rol. 
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Volgend uit de visie vanuit het nieuwe schoolpan zal onderzocht worden of de breedte 

van ons onderwijsaanbod juist voor minder focus zorgt en dat onderzoek wellicht tot 

andere keuzes leidt (dit kan op velerlei gebied gevolgen hebben) en de plek van 

maatwerk. 

De ICT-component vs folio in ons onderwijs zal ook onderwerp van onderzoek zijn. V.w.b. 

recht doen aan verschillen v.w.b. kennis en vaardigheden: zie verder ‘Determinatie’. 

 

• Democratische burgerschapsvorming en waardenontwikkeling 

Zoals in vorige locatieplannen staat beschreven wordt er op de vmbo-locatie al ontzettend 

veel aan democratische burgerschapsvorming gedaan. In veel activiteiten zit dit begrip 

opgesloten. 

Los van deze activiteiten is het afgelopen schooljaar de start geweest van het project 

Schoolstewards d.m.v. scholing en voorlichting. Dit project draagt ook bij aan de 

bewustwording van onze leerlingen voor de verantwoordelijkheid voor onze eigen (leef-) 

omgeving. Dit zal meer geborgd gaan worden in de (school)organisatie en de 

bewustwording bij leerlingen en collega’s. 

De deelname aan het netwerk van UNESCO draagt ook bij aan de aandacht voor beide 

onderwerpen. 

Bovenstaande koppelend aan de score op vraag 7 uit de leerling enquête 2019 ‘Vind je 

dat de lessen aansluiten bij gebeurtenissen uit het nieuws?’ (4.4) laat zien dat er nog 

steeds te winnen valt op dit gebied.  

 

• Op groei gerichte feedback 

Bij lesobservaties wordt er op het gebruik van op groei gerichte feedback gelet en wordt 

ook nabesproken. Het blijft voor een aantal docenten zoeken naar de juiste vorm. Hier is 

locatiebreed scholing voor gevolgd, maar de benadering (houding van de docent) met 

de juiste bewoording blijft een punt van ontwikkeling 

 

Locatie gebonden 

 

• De kwaliteit van de lessen 

Vanuit de evaluaties binnen de diverse onderwijsteams komt naar voren dat de kwaliteit 

van lessen (natuurlijk) een agendapunt is geweest binnen de onderwijsteams (inclusief 

onderwerpen als determinatie, toetsing, differentiatie, scholing).Tevens besproken met 

docenten na afnemen VIL (als vast punt bij het voortgangsgesprek). Het uitgangspunt van 

collegiale uitwisseling, het verder leren van elkaar, heeft ten dele opbrengsten 

opgeleverd. Docenten zijn te weinig in de gelegenheid geweest om elkaars lessen te 

bezoeken. Met name het rooster (lees: beschikbaarheid) vormt de grootste belemmering. 

Bekeken vanuit de interne duurzaazorg wordt geconstateerd dat er te weinig gebruik 

wordt gemaakt van het klankborden met leerlingen (klankbordgroepen per leerweg) om 

op de kwaliteit van de lessen door te vragen. Dit blijft een verbeterpunt voor 2020. Hierbij 

wordt ook verwezen naar de resultaten van de diverse leerling enquêtes v.w.b. 

onderwerpen als ‘het uitgedaagd en gemotiveerd worden’, de afwisseling tijdens de les 

(o.a. het gebruik of toepassen van ICT) en de aansluiting van de lessen bij gebeurtenissen 

uit het nieuws. 

Tot slot: het bovenstaande is een kritische evaluatie en geeft punten voor verbetering en 

verdere ontwikkeling aan. Succesfactor (meetbaar resultaat): de Vmbo-locatie is trots op 

de zeer goede examenresultaten van de afgelopen twee schooljaren, geldend voor alle 

leerwegen.  
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• Determinatie 

Als indicatoren voor wat betreft de determinatie dienen o.a. de IDU-gegevens en de 

examenresultaten. Deze gegevens dienen als benchmark met voorgaande jaren. 

Vanuit ‘Recht doen aan verschillen’ (zie eerder bij ‘schoolbreed’) volgt het belang van een 

goede determinatie. 

In het onderbouwteam is er ruime aandacht besteed middels scholing aan UKK 

(uitstelkeuzeklas)-coaching, teambrede scholing op het gebied van differentiatie en 

formatieve toetsing. Verder zijn de overgangsnormen verder aangepast (ingezet in het 

voorgaande jaar) met input vanuit de beroepsgerichte programma’s. 

Bij de UKK-klassen in de onderbouw zijn er verbeterslagen te maken v.w.b. de 

determinatie (met name tl en tl/havo) en het aantal leerlingen binnen basis- en kader dat 

een vak op een hoger niveau volgt of afsluit. 

In de bovenbouw TL stromen er meer leerlingen in vanuit onze havolocatie (in zowel 

leerjaar 3 als 4). Omdat dit een grote groep vormt is er ook een grote hoeveelheid 

inhaalwerk. Tevens leidt de afstroom vanuit de Havo niet altijd tot bevredigende 

resultaten (structurele onderpresteerders en leerlingen met een grotere zorgbehoefte). 

 

Locatie overstijgend  is determinatie een thema dat meer aandacht behoeft. De overstap 

van onze brugklaslocatie en de genoemde afstroom (zie hierboven) vanuit de Havo 

(inclusief de geboden zorg en begeleiding) is voor verdere verbetering vatbaar. 

 

Maatwerk krijgt steeds meer een plek. Er waren in 2019 meer leerlingen die tussentijds 

opstroomden, een extra vak zijn gaan volgen of een vak op een hoger niveau afsluiten 

(een eigen maatwerktraject). 

 

De verdere ontwikkeling (scholing) op het gebied van formatief toetsen/evalueren levert 

hier ook een bijdrage aan. 

 

Het opstellen van een IOP, het Individueel OntwikkelingsPlan (de inhoud, ook bij 

afstroom), wordt steeds meer concreet toegepast, maar we zijn er nog niet. Het tijdig 

opstellen en de inzet van het IOP én de koppeling met de leerlingbespreking kan nog 

verbeterd worden. 

  

• Beroepsgerichte programma’s (analyse), impuls programma’s technisch 

profiel 

Onderwijsinhoudelijk stemmen de examenresultaten binnen de beroepsgerichte 

programma’s zeker tot tevredenheid. Programma’s zijn (naar aanleiding van de landelijke 

vernieuwing) daar waar gewenst of noodzakelijk aangepast. 

Voor met name de technische profielen zijn er forse investeringen gepleegd qua outillage, 

bekostigd uit impulsgelden techniek in de jaren 2018 en 2019. 

Verder is in 2019 in het kader van de landelijke subsidie ‘Sterk Techniekonderwijs’ ORS 

Lek en Linge als penvoerder actief geweest om de (regionale) subsidieaanvraag voor te 

bereiden en in te dienen. Het uiteindelijke resultaat is dat er een visie en structuur 

(be)staat, allereerst binnen de regio én voor ORS Lek en Linge de technische profielen) die 

tot en met 2024 staat en zodoende de instroom binnen (de keuzes vóór) techniek te 

vergroten. Hier is een dubbelslag te behalen: een versterkte in- en uitstroom v.w.b. de 

technische profielen en de aantrekkingskracht voor ons vmbo. 
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• Organisatie – verticale structuur/opbouw van de vmbo-locatie 

Voorliggende schooljaren is diverse malen de structuur/opbouw van de vmbo-locatie ter 

sprake gekomen. Om goede redenen heeft ORS Lek en Linge er voor gekozen om met een 

apart brugklasgebouw te werken. Nadeel van deze structuur is de knip v.w.b. 

doorlopende leerlijnen tussen leerjaar 1 en 2. Vervolgens bestond er nog een knip op de 

VMBO-locatie zelf, namelijk die tussen de onderbouw en bovenbouw. Dit werd op een 

aantal gebieden als belemmerend ervaren. De diepgang in de discussie heeft uiteindelijk 

geleid tot het besluit om per begin schooljaar 2019-2020 te gaan werken met een verticale 

organisatiestructuur zonder de knip onderbouw-bovenbouw. Er is nu sprake van een 

basis-kaderteam leerjaar 1 (LWOO) tot en met 4 en een TL/TL-havo team, leerjaar 2 tot 

en met 4. Leerlingen uit leerjaar 2 met een havo-advies vervolgen hun opleiding op onze 

Havo-locatie. 

Per schooljaar 2019-2020 zijn het gezamenlijk formuleren van de visie (een gezamenlijke 

koers), het ‘opnieuw’ kennismaken én parallel de teambuilding opgestart. De 

belangrijkste voordelen: secties zijn evenrediger vertegenwoordigd in beide teams (een 

meer evenwichtige verdeling). Hierdoor meer afstemming mogelijk voor wat betreft 

doorlopende leerlijnen, de integratie van beroepsgerichte programma’s en de algemeen 

vormende vakken v.w.b. het basis-kaderteam, de volledige LOB binnen de betreffende 

afdeling, een heldere aansturing en overlegstructuur. 

 

Tot slot 

• Zorg/ondersteuningsbehoefte  

Vanuit de diverse evaluaties (Zorgcoördinatie, counseling, orthopedagoog, ZAT, 

Trajectklas): blijft, in vergelijking met voorgaande jaren, de problematiek bij een groot 

aantal leerlingen intensief en zorgwekkend. Dit wordt, naast de vmbo-locatie, ook 

gesignaleerd en ervaren op de andere locaties. Mentoren/coaches zijn (nu nog) goed in 

staat om de problemen te signaleren, maar de juiste aanpak om de goede ondersteuning 

te kunnen bieden dient de komende jaren bekeken te worden, zodat er zo veel mogelijk 

sprake is van passend onderwijs. Door de vaak veel extern betrokken partijen blijft regie 

en communicatie een aandachtspunt. Tevens het tijdig maken en evalueren van een IOP. 

 

 

2.1.5 Vwo-locatie 

Als eerste resultaat willen we benoemen dat de vwo-locatie de status excellente school 

heeft vernieuwd. Dat is een mooie opsteker en geeft aan dat we op een aantal gebieden 

onze hoge ambities ook hebben kunnen waarmaken. Dit laat onverlet dat we zeker nog 

stappen te zetten hebben.   

  

Het meten van de ontwikkeling van een op groei gerichte mindset en een democratische 

burgerschapshouding is ingewikkeld en staat nog in de kinderschoenen. Wij zoeken naar 

manieren om het “onmeetbare meetbaar te maken”.   

Wellicht is het beter te spreken van merkbaar en zichtbaar dan van meetbaar als het over 

deze zaken gaat.   
  
Waar staan we nu? Wij hanteren onderstaande indicatoren. 
 

Pedagogisch klimaat 

In een omgeving waarin een op groei gerichte mindset wordt gestimuleerd en aandacht 

is voor democratisch burgerschap, mag verwacht worden dat er een zeer positief 

pedagogisch klimaat is.  
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Dat resulteert in een hoge tevredenheid van leerlingen en docenten. Niet alleen merk je 

dat in de school, het is ook terug te zien in de tevredenheidsenquêtes. Daarnaast is het 

zichtbaar in de omgang tussen docenten en leerlingen en is dit ook via de enquêtes 

meetbaar.   

Een ander punt waar het zichtbaar wordt, zijn de hele hoge veiligheidscijfers die 

leerlingen ervaren. Het feit dat leerlingen op onze school in klas 1 of 2 bij coming-

out day voor hun seksuele geaardheid uitkomen, gecombineerd met de hoge 

veiligheidscijfers, is een sterke indicator.   

Tot slot zien en horen we vaak terug dat er bij bijvoorbeeld pr-activiteiten onze leerlingen 

heel positief over de school zijn. Zij zijn bij onder meer de open dag in grote getalen 

aanwezig en zijn met recht trots op hun school.  
 

Cijfers:  

o Het aantal lesverwijderingen is van 623 in 2009-2010 teruggegaan naar 200 in 2017-

2018, terwijl het aantal leerlingen is gestegen van 800 naar 1000 op het vwo.   

o Het ziekteverzuim van de medewerkers ligt de afgelopen vijf jaar trendmatig ruim 

20% onder het landelijk gemiddelde.   

In schooljaar 2017-2018 was het verzuimpercentage 2,64%, terwijl de landelijke 

benchmark (kalenderjaar 2017) 5,3% is.   

o Vanuit de leerlingenenquêtes:  

▪ Behandelen docenten jou met respect: 7.6  

▪ Hoe tevreden ben je over de sfeer op school: 7.9  

▪ Hoe tevreden ben je over de veiligheid op school: 9.3  

o Gemiddelde cijfer van alle vwo-docenten vanuit de VIL: “fijne sfeer in de klas”: 4.1 

(op 5-puntsschaal).  

o Vanuit het medewerkerstevredenheidsonderzoek: ik beleef veel plezier aan het 

contact dat ik heb met leerlingen: 9.4  
 

Motivatie 

Veel leerlingen halen hun vwo diploma binnen de gestelde tijd. Daarnaast zie je in de klas 

leerlingen zitten die actief meedoen met de les. Dat geeft aan dat leerlingen geleerd 

hebben niet snel op te geven én op verbetering gericht zijn. Dit is terug te lezen in het 

rapport van de inspectie en blijkt ook uit de tevredenheidsonderzoeken 

en jaarlaaggesprekken met leerlingen. Bij lesbezoeken constateren de teamleiders een 

stijging in het gebruik van op groei gerichte feedback. Ook de jury Excellente Scholen 

constateert een op groei gerichte cultuur in de school. Dat kregen we ook terug uit de 

inspectiebeoordeling (“goed”) in juni 2018. Het feit dat er altijd tijd wordt vrij gemaakt 

voor belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen draagt hier ook aan bij. De mening van 

de leerlingen wordt serieus genomen en dat draagt bij aan de motivatie en 

betrokkenheid.  

  
Cijfers:   

o Gemiddelde cijfer van alle vwo-docenten op de VIL: “Ik leer er veel”: 4.2 (op 5-

puntsschaal).  

o Vanuit het medewerkerstevredenheidsonderzoek: ik voel me betrokken bij mijn 

werk: 9.1  
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Leerprestaties 

Een op groei gerichte mindset is er ook op gericht dat minder leerlingen afstromen, en 

wellicht meer leerlingen op een hoger niveau komen. Dit is terug te zien in het feit dat 

zowel het onderbouw- als bovenbouwrendement bovengemiddeld is. Daarnaast is het 

percentage geslaagde vwo leerlingen dat met een advies lager dan vwo binnenkwam 

gestegen tot 25%, terwijl het bovenbouwrendement 93% is. Het slagingspercentage is dan 

met 90% wel gedaald. Het is wel zaak de balans te bewaken, omdat ook zichtbaar is dat 

de examenresultaten afgelopen jaar niet meer bovengemiddeld zijn.  
  

Cijfers vanuit 2017-2018:   

o Onderbouw- en bovenbouwrendement: onderbouw 99% (landelijk 95%, 

bovenbouwrendement 93% (landelijk82%)  

o Slagingspercentage 90% (landelijk 90%)  

o Percentage geslaagde leerlingen met advies lager dan vwo: 25%.  

 
Creativiteit 

 Dit aspect is iets minder concreet meetbaar, maar ons inziens net zo belangrijk. De 

ontwikkeling en stimulans van creativiteit is ook een resultaat van een op groei gerichte 

mindset. In de school zien we dit terug doordat er leerlingen zijn die met veel initiatieven 

komen. Denk hierbij aan een debatclub, Halloween, coming out day, Kolderdag, etcetera.   

 

Testimonium 

Afgelopen schooljaar heeft ongeveer 35% van de vwo leerlingen naast het diploma een 

testimonium van ons meegekregen. Hier gaat het niet over extra lessen/vakken, maar wel 

om extra activiteiten en prestaties.   
 

Niet bijzonder 

Leerlingen geven aan zich veilig en geaccepteerd te voelen. Het feit dat zij het “normaal” 

vinden dat er over gebeurtenissen gesproken wordt en dat het geen enkel probleem is 

wanneer je een minderheidsstandpunt hebt of anders bent, is een heel krachtig goed. Je 

mag op onze school jezelf zijn! Dat maakt dat de leerlingen het echt doorleven i.p.v. dat 

het als iets extra’s wordt ervaren. Dat ze democratisch burgerschap dan minder 

herkennen, is voor ons wellicht ook een indicator dat het heel goed geborgd is. Dat laat 

onverlet dat we ook bezig zijn om het zichtbaarder te maken.   

 

Cijfers:   

o monitoring sociale veiligheid: 9.6  

  

Tegelijkertijd merken we dat het lastig is om het resultaat echt goed te kunnen pakken.   

Om deze reden hebben we dit onderwerp in schooljaar 2019/2020 breder getrokken en 

het over eigenaarschap van leerlingen. Dit is een breder onderwerp waarbij we de 

vorderingen die leerlingen in hun persoonlijke ontwikkeling doormaken inzichtelijker 

maken.   

  

We werken sinds vorig schooljaar met maatwerkcoaches op iedere locatie. We zien dat 

er langzamerhand meer bekendheid komt met de maatwerkcoach en de trajecten die 

hiervoor kunnen worden uitgezet. Denk dan aan buitenom-regelingen of versneld 

examen. Dit is een stap die we komend schooljaar ruimer willen gaan faciliteren, omdat 

we hier veel vraag zien en mogelijkheden voor leerlingen.   
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Daarnaast vielen zoals hierboven al kort benoemd voor het derde jaar op rij de 

examenresultaten voor het vwo tegen. Niet ten opzichte van onze eigen prognose en 

verwachting, wel als je naar onze ambitie en onze school kijkt. Het is zaak deze weer op 

of het liefst boven het landelijke gemiddelde te krijgen.   

We constateren dat onze doorstroomrendementen fors hoger dan het landelijke 

gemiddelde zijn (onderbouw 99% t.o.v. 95% landelijk, bovenbouw 93% t.o.v. 82% 

landelijk). De oorzaak zit met name in het feit dat wij een (te) grote groep leerlingen 

hebben die met een advies lager van vwo wel op de vwo opleiding zitten. Op dit moment 

is dat 25% t.o.v. 20% vier jaar geleden.   

Daarnaast is de veranderde maatschappelijke cultuur (social media, prestatiedruk, 

ouders, toegang tot drugs) een aspect dat de school inkomt en concurreert met de 

ontwikkeling van vwo-niveau. Dit resulteert ook in een toenemende hoeveelheid zorg, 

zowel in aantal als complexiteit.   

Al deze zaken maken dat we terug willen naar de basis. We willen in de les de leerling op 

vwo-niveau bedienen. Derhalve ook de ambities zoals geformuleerd in het locatieplan 

2019-2020.  
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2.2 De Onderwijsresultaten in cijfers 

 

Lek en Linge heeft de ambitie een bovengemiddeld goede school te zijn. Dat 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 

streeft de school naar “bovengemiddeld”. 

Uit onderstaande tabellen blijkt dat de school daar zowel op vestiging de Lingeborgh in 

Geldermalsen als op alle vier de locaties in Culemborg uitstekend in slaagt. 

Uit vrijwel alle kengetallen blijkt dat de leerlingen op onze school boven de voor Lek en 

Linge geldende norm van de inspectie presteren. Dat geldt zowel voor de 

doorstroomresultaten onder- en bovenbouw als voor de examencijfers. Alleen de 

onderbouwsnelheid (het percentage leerlingen in leerjaar 3 zonder zittenblijven) op de 

vmbo-locatie in Culemborg ligt iets onder de norm. 

De gegevens in de tabellen hierna komen van de website van de Inspectie van het 

Onderwijs. 
 

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. 

 

 

2019 

Gemiddelde 

over 3 jaar 

2017-2018-2019 

Norm school  

(na correctie) 

Resultaat school 

t.o.v. norm 

19EW05 de Lingeborgh     

vmbo-breed/havo/vwo 20,69 18,23 -7,00 boven de norm 

 
 

Onderbouwsnelheid (percentage leerlingen in leerjaar 3 zonder zittenblijven) 

 

2019 

Gemiddelde 

over 3 jaar 

2017-2018-2019 

Norm school  

(na correctie) 

Resultaat school 

t.o.v. norm 

19EW04 brugklaslocatie     

alle brugklassen 99,2 99,7 95,4 boven de norm 

19EW01 vmbo-locatie     

vmbo-b/k/g/t 95,1 95,2 95,4 onder de norm 

19EW03 havo-locatie     

Havo 98,1 99,5 95,4 boven de norm 

19EW00 vwo-locatie     

Vwo 97,6 98,5 95,4 boven de norm 

19EW05 de Lingeborgh     

vmbo-b/k/g/t en havo 97,4 97,5 95,2 boven de norm 
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Bovenbouwsucces (van derde leerjaar naar diploma zonder zittenblijven) 

 

2019 

Gemiddelde 

over 3 jaar 

2017-2018-2019 

Norm school  

(na correctie) 

Resultaat school 

t.o.v. norm 

19EW01 vmbo-locatie     

vmbo-b 98,3 95,4 87,8 boven de norm 

vmbo-k 91,4 94,0 86,8 boven de norm 

vmbo-g/t 93,3 95,2 86,9 boven de norm 

19EW03 havo-locatie     

havo 88,7 86,6 81,7 boven de norm 

19EW00 vwo-locatie     

vwo 87,7 89,1 81,8 boven de norm 

19EW05 de Lingeborgh     

vmbo-b 91,0 93,1 87,5 boven de norm 

vmbo-k 93,5 94,3 86,7 boven de norm 

vmbo-g/t 96,0 94,7 86,6 boven de norm 

havo 79,3 82,1 81,7 boven de norm 

 
 

Examencijfer (gemiddeld cijfer centraal examen van alle vakken) 

 

2019 

Gemiddelde 

over 3 jaar 

2017-2018-2019 

Norm school  

(na correctie) 

Resultaat school 

t.o.v. norm 

19EW01 vmbo-locatie     

vmbo-b 6,8 7,0 6,5 boven de norm 

vmbo-k 6,6 6,6 6,2 boven de norm 

vmbo-g/t 6,5 6,5 6,2 boven de norm 

19EW03 havo-locatie     

havo 6,4 6,3 6,3 boven de norm 

19EW00 vwo-locatie     

vwo 6,6 6,5 6,3 boven de norm 

19EW05 de Lingeborgh     

vmbo-b 6,7 6,8 6,5 boven de norm 

vmbo-k 6,6 6,6 6,2 boven de norm 

vmbo-g/t 6,6 6,5 6,2 boven de norm 
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Verschil CE-SE 

Het verschil tussen schoolexamen en centraal examen van alle vakken per afdeling 

(verschil SE-CE) is niet langer onderdeel van de beoordeling van de onderwijsresultaten. 

Het Verschil SE-CE is nog wel onderdeel van de handhaving op artikel 29, lid 1a en 1b van 

de WVO, dat zegt dat het verschil niet te groot mag worden. De inspectie blijft deze 

indicator dus wel berekenen.  

 

2019 

Gemiddelde 

over 3 jaar 

2017-2018-2019 

Norm school  

(na correctie) 

groot / zeer 

groot verschil 

Resultaat school 

t.o.v. norm 

19EW01 vmbo-locatie     

vmbo-b -0,34 -0,56 0,50/1,00 gering verschil 

vmbo-k -0,04 -0,13 0,50/1,00 gering verschil 

vmbo-g/t -0,09 -0,05 0,50/1,00 gering verschil 

19EW03 havo-locatie     

havo 0,14 0,19 0,50/1,00 gering verschil 

19EW00 vwo-locatie     

vwo 0,14 0,31 0,50/1,00 gering verschil 

19EW05 de Lingeborgh     

vmbo-b -0,34 -0,56 0,50/1,00 gering verschil 

vmbo-k -0,05 -0,04 0,50/1,00 gering verschil 

vmbo-g/t 0,11 0,06 0,50/1,00 gering verschil 
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2.3 Toetsing en examinering 
 

2.3.1 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). 

Elk schooljaar starten we met het volgen van een vast stappenplan voor het opstellen en 

uitvoeren het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Met dit stappenplan hebben 

we de kwaliteit van het schoolexamen gewaarborgd.  

1. In mei starten de vaksecties met het opstellen van het PTA. Het 

examensecretariaat voorziet de vaksecties van informatie betreft de eindtermen 

vanuit de syllabus en de richtlijnen vanuit het examenbesluit. 

2. De vaksecties vullen het PTA in op de website wat vormgegeven is door de school. 

3. De examensecretaris controleert het gehele PTA met behulp van de checklist van 

de VO-raad op voortgangstoets (VT) of schoolexamen (SE), data/weeknummers, 

geen inlevermomenten in toetsweken, hulpmiddelen thuis/school, praktische 

opdrachten, planning. Wanneer er iets onduidelijk is of niet goed staat neemt de 

examensecretaris contact op met de vaksecties om het PTA aan te vullen. 

4. Als alles gecontroleerd en goedgekeurd is door de examensecretaris wordt het 

PTA naar de medezeggenschapsraad gestuurd.  

5. Als de medezeggenschapsraad goedkeuring heeft gegeven aan het PTA van de 

diverse leerjaren wordt het voor leerlingen en ouders/verzorgers gepubliceerd op 

de website en worden de cijferkolommen aangemaakt door de 

leerlingenadministratie in het leerlingvolgsysteem. Het PTA kan per leerling, per 

vak, per leerjaar weergegeven worden. Dit alles conform de AVG wetgeving door 

in te loggen op de website. 

6. Vaksecties controleren in het leerlingvolgsysteem Magister of de cijferstructuur 

vanuit het PTA goed is overgenomen. 

7. In oktober is er een mentorles voor de examenkandidaten waarin zij de 

overgangscijfers vanuit het voorexamenjaar controleren. Klopt er iets niet dan 

maken zij dit samen met de vakdocent van het desbetreffende vak in orde. De 

mentor checkt samen met de leerling dit heeft gecontroleerd en of de 

aanpassingen goed zijn doorgevoerd.  

8. 1 oktober krijgen de leerlingen en ouders/verzorgers een brief waar zij de 

informatie van het PTA en het examenreglement kunnen vinden. Daarnaast is er 

per leerjaar en niveau een kalender toegevoegd met alle belangrijke data van het 

desbetreffende schooljaar. 

9. In november geeft de examensecretaris in alle onderwijsteams een presentatie 

over de volgende onderwerpen: hoe te handelen bij tussentijdse aanpassing van 

het PTA, hoe te handelen bij maatwerk (vervroegd examen, gespreid examen, 

aangepaste persoonlijke PTA’s), hoe te handelen bij onregelmatigheden SE/CE, 

vrijstellingen bij LO.  

10. De examensecretaris houdt het gehele schooljaar een registratiedocument 

examenzaken bij. Directeur-bestuurder, locatiedirecteuren en teamleiders 

hebben inzicht in dit registratiedocument. In dit registratiedocument worden 

onderstaande punten bijgehouden: 

• Tussentijdse aanpassing PTA: wanneer, voor welk vak, niveau en door wie er 

een aanpassing van het PTA is gemaakt wordt opgenomen in het document. 

Het aangepaste PTA wordt opgestuurd via het Internet Schooldossier aan de 

Onderwijsinspectie. Het registratienummer wordt genoteerd in het 

registratiedocument waarna leerlingen en ouders/verzorgers per brief op de 

hoogte worden gebracht over de aanpassingen.  
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• Onregelmatigheden SE/CE: de onregelmatigheden inclusief de gekozen 

maatregel vanuit het examenreglement/examenbesluit worden via het 

Internet Schooldossier door de examensecretaris doorgegeven aan de 

Onderwijsinspectie. De examensecretaris neemt dit op in het 

registratiedocument inclusief het registratienummer. De leerlingen en 

ouders/verzorgers worden daarna per brief op de hoogte worden gebracht 

door de locatiedirecteur. 

• Vrijstellingen lichamelijke opvoeding: de vrijstelling wordt door de 

examensecretaris doorgeven aan de Onderwijsinspectie via het 

leerlingvolgsysteem. Leerlingen en ouders/verzorgers krijgen een brief ter 

bevestiging. De mentor + leerlingenadministratie noteert de vrijstelling in het 

leerlingvolgsysteem inclusief verklaring van een deskundigen.   

11. Eind maart controleert de examensecretaris samen met de teamleiders of alle 

PTA’s van de examenklassen zijn voldaan in het cijfervolgsysteem Magister. Alle 

cijfervakjes moeten bij alle leerlingen gevuld zijn zodat de kwaliteit van het 

schoolexamen gewaarborgd is. Elke leerling is dan voor elk vak op dezelfde wijze 

beoordeeld.  

12. Examenkandidaten controleren half april het examendossier a.d.h.v. een uitdraai 

van de leerlingenadministratie. Wanneer volgens de leerling alles in orde is 

ondertekenen zij voor akkoord. Wanneer er iets niet in orde is zoeken zij de 

desbetreffende docent op en maken het samen in orde. Zij krijgen nadat de 

wijziging is doorgevoerd een nieuwe uitdraai die zij daarna voor akkoord kunnen 

ondertekenen. De cijfers sturen we na deze controle op via BRON zodat zij kunnen 

deelnemen aan het centraal schriftelijk examen. 

13. Eind juni controleert de examensecretaris samen met de teamleiders of alle PTA’s 

van voorexamenjaren zijn voldaan in het cijfervolgsysteem Magister. 

 

2.3.2 Examenreglement 

Het examenreglement wordt in juni en augustus opgesteld door de examensecretaris met 

behulp van het examenbesluit en de checklist van de VO-raad. Teamleiders bovenbouw 

en locatiedirecteuren zijn betrokken bij dit proces. Het examenreglement bevat 

informatie over de maatregelen en de toepassing daarvan, de regels met betrekking tot 

de organisatie van het eindexamen, de gang van zaken tijdens het eindexamen, de 

herkansing van het schoolexamen en de informatie over de beroepscommissie.  

Wanneer het gehele examenreglement compleet is wordt het opgestuurd naar de 

medezeggenschapsraad. Als de medezeggenschapsraad goedkeuring heeft gegeven aan 

het examenreglement wordt het voor medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers 

gepubliceerd op de website. De examensecretaris zorgt dat het examenreglement via het 

Internet Schooldossier bij de Onderwijsinspectie komt. Leerlingen en ouders/verzorgers 

worden 1 oktober middels een brief geïnformeerd waar zij de informatie kunnen vinden. 
  

 

 

 

  

 



 

 Jaarverslag 2019 21 

3 Medewerkers 

3.1 De medewerkers op Lek en Linge 

 

3.1.1 Ontwikkeling van het aantal medewerkers 

Op 31 december 2019 waren er 4481 medewerkers in dienst, afgerond 340 fte, op O.R.S. 

Lek en Linge. Sinds vorig schooljaar zien we een daling in het aantal medewerkers en fte 

ontstaan. Dit is in lijn met de verwachting gezien de demografische ontwikkelingen 

(minder potentiële leerlingen) in dit gebied. Waar we vorig jaar alleen een stukje afname 

op de Lingeborgh zagen geldt dat nu ook voor de formatie in Culemborg. De gegevens van 

de vestiging in Culemborg en de vestiging in Geldermalsen (de Lingeborgh) worden 

hieronder - en ook in de andere paragrafen voor zover mogelijk - uitgesplitst. 

 

Lek en Linge Culemborg 

Op 31 december 2019 waren er 310 medewerkers (exclusief vervangers) in dienst in 

Culemborg. Samen bezetten zij 233 fte.  

 

Overzicht ontwikkeling aantal medewerkers Culemborg 2015-2019: 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Aantal medewerkers 300 307 319 323 310 

FTE 231 237 240 241 233 

 

Op 31 december 2019 waren er bovendien 8 vervangende medewerkers in dienst in 

Culemborg vanwege vervanging voor zwangerschapsverlof, buitengewoon verlof, 

studieverlof en ziekteverlof. Ook was er 1 docent via bureau Maandag aangesteld 

vanwege een moeilijk vervulbare vacature. 
 

Vestiging de Lingeborgh 

Op 31 december 2019 waren er 141 medewerkers in dienst bij de vestiging de Lingeborgh. 

Samen vormen zij 107 fte.  

 

Overzicht ontwikkeling aantal medewerkers vestiging de Lingeborgh 2015-2019: 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Aantal medewerkers 155 152 158 151 141 

FTE 119 117 121 116 107 

 

Op 31 december 2019 waren er bovendien 3 vervangende medewerkers in dienst bij de 

vestiging de Lingeborgh vanwege vervanging voor ouderschaps- en ziekteverlof. Ook 

waren er 2 docenten van bureau Maandag werkzaam omdat de vacatures niet ingevuld 

konden worden in verband met het lerarentekort. 
  

 
1 De 3 afdelingshoofden P&O, Financiën en ICT hebben een dubbel dienstverband, zij tellen mee 
bij de aantallen op zowel locatie Culemborg als vestiging de Lingeborgh. 
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3.1.2 Nieuwe medewerkers 
 

Lek en Linge Culemborg 

In de eerste paar maanden van het schooljaar 2019-2020 zijn er 21 nieuwe medewerkers 

van start gegaan, het betrof 19 docenten (waarvan 7 als vervanger) en 2 medewerkers 

van het OOP. 

Om nieuwe docenten een goede start te geven op onze school, zijn zij begeleid door 

algemeen praktijkbegeleiders. Er zijn regelmatig gezamenlijke bijeenkomsten geweest 

waarin alle facetten van het docentschap op Lek en Linge besproken zijn, er hebben 

individuele coachingsgesprekken plaatsgevonden en alle nieuwe medewerkers hebben 

video-interactie-begeleiding gekregen. Vanuit de sectie is er begeleiding geweest op 

vakinhoudelijk gebied. Daarnaast hebben alle nieuwe medewerkers de Vragenlijst 

Interpersoonlijk Leraarsgedrag in laten vullen door een of twee klassen.  

Met dit ontwikkelinstrument krijgen zij een beeld van hoe leerlingen hen zien, waar zij 

vervolgens hun voordeel mee kunnen doen in hun verdere ontwikkeling als docent.  

 

Er waren in 2019 6 docenten die gebruik maakten van reductie van de lesgevende taak 

als startende leraar; 3 voor het eerste jaar en 3 voor het tweede jaar. 

 

Vestiging de Lingeborgh 

Bij het begin van het schooljaar 2019-2020 zijn er 12 nieuwe docenten van start gegaan. 

Hiervan zijn 2 docenten aangesteld als vervangers. De begeleiding van nieuwe docenten 

vond plaats door leden van de betreffende vakgroep voor wat betreft het vakinhoudelijke 

deel. De didactische en algemeen-organisatorische begeleiding werd gegeven door de 

vier IPB-coaches die zijn aangesteld op vestiging de Lingeborgh. Zij zorgden ervoor dat de 

nieuwe docenten alle benodigde informatie aan het begin van het schooljaar krijgen, 

zodat ze goed konden starten. Ook volgden zij de nieuwe docenten de rest van het jaar in 

hun ontwikkeling als docent, o.a. door lesobservaties en intervisiebijeenkomsten. Deze 

begeleiding is ontwikkelingsgericht.  

Er waren in 2019 9 docenten die gebruik maakten van reductie van de lesgevende taak 

als startende leraar, 7 voor het eerste jaar en 2 voor het tweede jaar. 

 

Participatiewet 

In het kader van de Participatiewet is Lek en Linge verplicht medewerkers met een afstand 

tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. In 2017 is een visie ontwikkeld op 

arbeidsparticipatie. In dit kader zijn inmiddels 4 mensen werkzaam binnen O.R.S. Lek en 

Linge. 

 

3.1.3 Docenten in opleiding 

 

Lek en Linge Culemborg 

Onder meer om kwalitatief goede docenten aan te kunnen trekken en ervoor te zorgen 

dat senior docenten zich verder professionaliseren heeft O.R.S. Lek en Linge vestiging 

Culemborg zich gemanifesteerd als opleidingsschool voor studenten die docent willen 

worden. Het betreft zowel studenten van de Hogeschool Utrecht als van de Universiteit 

van Utrecht. Lek en Linge heeft het keurmerk opleidingsschool van Archimedes 

(Hogeschool Utrecht) en is een samenwerkingsverband SOOO3 (samen ontwikkelen, 

opleiden en onderzoeken) aangegaan met de lerarenopleiding van de Universiteit 

Utrecht.  
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Naast de gebruikelijke stagebegeleiding hebben wij het opleiden binnen Lek en Linge op 

verdiept door:  

· intervisiebijeenkomsten voor studenten van de Hogeschool Utrecht op onze school. 

· bijeenkomsten aan het einde van het schooljaar (‘Parels van de stage’), waarin 

studenten aan elkaar, aan hun begeleiders en aan geïnteresseerde collega’s 

hoogtepunten uit hun stage lieten zien.  

· presentatie van het onderzoek naar het gebruik van persona's in het onderwijs op de 

onderzoeksconferentie van de het AOS en op de UU. 

· certificering van werkplekbegeleiders 

· registratie van de schoolopleider voor het VELON (Keurmerk voor lerarenopleiders)  

  

Lek en Linge is voorts een academische opleidingsschool (AOS). Dat betekent onder meer 

dat er onderzoek gedaan wordt op Lek en Linge door zowel studenten als docent-

onderzoekers. Op dit moment doet een onderzoeksteam (bestaande uit 2 docent-

onderzoekers, 1 onderzoek coördinator), onderzoek naar gebruik van persona's in het 

onderwijs. Dit is in lijn met het onderzoek dat uitgevoerd wordt op de UU.  

  

In 2019 zijn er op Lek en Linge zo’n 30 studenten opgeleid van zowel de Universiteit 

Utrecht als de Hogeschool Utrecht (waaronder 7 minor studenten en 12 master studenten 

van de UU). We hebben regelmatig studenten kunnen inzetten om tijdelijke vacatures 

(wegens ziekteverlof of zwangerschapsverlof) te vervullen. Van de nieuw benoemde 

docenten per 1 augustus 2019 waren er 6 docenten eerder als stagiair op Lek en Linge 

werkzaam. 

 

Vestiging de Lingeborgh 
Ook vestiging de Lingeborgh vindt het aanbieden van een leerwerkplek belangrijk voor 

het opleiden van nieuwe docenten. Bij bijna iedere vakgroep wordt geregeld plaats 

geboden aan stagiairs die op deze manier waardevolle ervaring op kunnen doen binnen 

de onderwijspraktijk. 

In 2019 zijn 14 stagiairs van diverse MBO- en HBO-opleidingen door ervaren collega’s 

begeleid. De stagiairs hebben stage gelopen bij de vakgroepen Nederlands, wiskunde, 

groen, lichamelijke opvoeding, economie, zorg en welzijn, scheikunde, geschiedenis, 

Engels, biologie en aardrijkskunde. Bij het OOP werd stage gelopen bij systeembeheer en 

bij de onderwijsassistenten. Naast het opdoen van praktijkervaring worden er door deze 

studenten verschillende praktijkonderzoeken uitgevoerd. 

 

3.1.4 Uitstroom 

Voor beide vestigingen geldt dat er vanuit de afdeling P&O begeleiding is geweest voor 

collega’s bij vertrek, in relatie tot de WW en Wovo. Het gevoerde beleid om de uitkeringen 

na ontslag zoveel mogelijk te beheersen is gecontinueerd. Met de betreffende ex-

collega’s worden contacten onderhouden, gericht op re-integratie in werk. 

 

Lek en Linge Culemborg 

In 2019 hebben 29 medewerkers in Culemborg de school verlaten. Drie medewerkers zijn 

met pensioen gegaan, zestien medewerkers zijn op eigen verzoek weggegaan, bij negen 

medewerkers is het contract niet verlengd, om verschillende redenen. Een medewerker 

is ziek uit dienst gegaan. Het verlooppercentage is daarmee 9%. 
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Vestiging de Lingeborgh 

In 2019 hebben in totaal 22 medewerkers vestiging de Lingeborgh verlaten. Zestien 

medewerkers hiervan zijn op eigen verzoek weggegaan, bij vijf medewerkers is het 

contract niet verlengd (om verschillende redenen) en een medewerker is met pensioen 

gegaan. Het verlooppercentage is daarmee 16%. Veel medewerkers die op eigen verzoek 

zijn weggegaan hebben een baan kunnen vinden dichterbij hun woonplek. Doordat er een 

lerarentekort is zijn er namelijk meer vacatures waarop gesolliciteerd kan worden. 
 

3.2 Strategisch Personeelsbeleid 

In 2019 werd O.R.S. Lek en Linge voor het eerst geconfronteerd met een al lang 

voorspelde demografische krimp. Dat bracht een nieuwe dimensie in na een lange 

periode van groei. Voorbereiding op voor het onderwijs nieuwe wetgeving als de Wet 

Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) en de wet Arbeidsmarkt in Balans 

(WAB) lieten ook een nieuw licht schijnen op de spelregels rondom ontslag, reorganisatie 

en transitievergoeding. Dat maakte dat de school in 2019 zich ging voorbereiden op een 

mogelijke, meer onzekerheid brengende, toekomst. Dit zorgde niet voor grote onrust; wel 

voor het feit dat we met twee voeten in de realiteit van het moment staan. 

 

Om o.a. meer grip te krijgen op mogelijke toekomstige scenario’s en strategische 

personeelsplanning is de verkenning gestart om Foleta als pakket aan te gaan schaffen. 

Dit systeem geeft inzicht in de huidige personele capaciteit en kan op basis van enkele 

aannames aangeven wat de gewenste personele bezetting is in de toekomst. De 

bestuurder heeft daarmee extra onderbouwing om goede besluiten op te kunnen nemen 

over het aannemen, ontwikkelen of ontslaan van personeel. 

 

Het sturen, begeleiden en ontwikkelen van personeel is aantoonbaar van meerwaarde in 

de schoolorganisatie. Voor deze periode is als HR-speerpunt geformuleerd om de 

gesprekscyclus met het ondersteunend personeel (OOP) nieuw leven in te blazen. Eind 

2019 heeft de MR ingestemd met de onderbouwing en aanpak hiervan. Daarmee zal het 

in 2020 geïntroduceerd worden bij de leidinggevenden die het vervolgens gaan 

implementeren. De gesprekken die met OOP’ers gevoerd worden zijn dus primair gericht 

op groei en ontwikkeling van de medewerker zelf, en daarmee op de school als geheel. 

 

Over bovengenoemde ontwikkelingen is de bestuurder voortdurend in gesprek met 

directeuren en de specialisten die op onderdelen hiervan opereren.  

 

Ook de MR is nauw betrokken en volgt de ontwikkelingen ten aanzien van het 

personeelsbeleid. Bovendien heeft de bestuurder in 2019 meerdere bijeenkomsten 

georganiseerd met betrokkenheid van alle personeelsleden, onderwijzend en onderwijs 

ondersteunend personeel, om input te verzamelen voor het nieuwe schoolplan. Deze 

bijeenkomsten hebben veel opgeleverd aan gedeelde inzichten, verbinding en ruimte 

voor het delen van soms sterk verschillende beelden. Met name de ontmoeting van 

collega’s van verschillende vestigingen of locaties werd zeer gewaardeerd. In een open en 

veilige sfeer is veel informatie uitgewisseld. In 2020 worden deze gesprekken voortgezet 

en zullen zij de basis vormen voor het nieuwe schoolplan. 
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3.3 Ontwikkeling van medewerkers 

 

3.3.1 Scholing en persoonlijke ontwikkeling Lek en Linge Culemborg 

 

Docenten  

Alle nieuwe docenten op de vestiging Culemborg doorlopen een opleidingsprogramma. 

In het eerste jaar wordt de basisscholing gevolgd waarbij de nieuwe docent kennis maakt 

met alle facetten van het onderwijs (geven) op O.R.S. Lek en Linge. In het jaar daarna 

wordt deze docenten geadviseerd deel te nemen aan een scholing over effectief 

communiceren.  

 

Docenten die al langer werkzaam zijn konden in 2019 kiezen uit een aanbod van andere 

interne cursussen. Veel docenten maken gebruik van hun persoonlijk budget voor 

professionalisering door dit in te zetten voor een scholingsdag, voor specifieke 

ontwikkeldoelen of een korte cursus op hun eigen vakgebied. Zo zijn er in 2019 trainingen, 

cursussen en workshops gevolgd op onder andere de volgende terreinen: 

• eigenaarschap 

• werken met Office 365 

• CLIL (voor docenten in het tweetalig onderwijs) 

• “differentiëren in de les” 

• diverse vakgerichte trainingen 

• OML-traject (onderwijskundig en moreel leiderschap): in 2019 afgerond door 19 

docenten  

• formatief handelen en evalueren 

• talent in de klas 

• jeugd en media 

• Virtual & Augmented Reality  

• cursussen volgen d.m.v. e-learning 

• sociale veiligheid en het inzetten van schoolstewards.  

 

Uiteraard volgen docenten ook buiten de school opleidingen of trainingen en wonen zij 

congressen bij op hun vakgebied. 14 docenten hebben gebruik gemaakt van de 

lerarenbeurs om een lesbevoegdheid in een extra vak, een hogere lesbevoegdheid te 

behalen of om een mastertraject te volgen.  

 

De docenten die les geven in het tweetalige onderwijs blijven zich verder bekwamen om 

op een hoog niveau de Engelse taal te beheersen. In 2019 hebben 3 docenten het CAE-

examen (Cambridge Advanced English) behaald en 1 docent het CPE-examen (Certificate 

in Proficiency English). In het schooljaar 2019-2020 is weer een aantal docenten gestart 

met het volgen van een CAE/CPE-cursus, 4 docenten met CAE en 2 docenten met CPE.  

 

Medewerkers ontwikkelen zich voorts naar aanleiding van het door hen zelf opgestelde 

professionele ontwikkelingsplan en de afspraken die zij daarover maken met hun 

leidinggevende in de gesprekscyclus. Docenten kunnen ter ondersteuning daarvan 

jaarlijks de Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL) afnemen in één of twee 

klassen. Aan de hand van de Roos van Leary wordt daarbij in kaart gebracht in hoeverre 

het gedrag van de docent dominant dan wel ondergeschikt is en in hoeverre zijn/haar 

gedrag als instemmend of afwijzend wordt beschouwd. Sinds een paar jaar zien we dat 

ieder jaar zo’n ruim 100 docenten dit ontwikkelinstrument hanteren. Dit geeft aan dat het 

beleid over de frequentie waarin docenten deze vragenlijst afnemen in de praktijk goed 

wordt uitgevoerd:  
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in de eerste vijf jaar van het docentschap nemen docenten de VIL jaarlijks af, in de 

volgende vijf jaar tenminste tweejaarlijks en docenten met meer dan 10 jaar ervaring 

nemen de VIL tenminste iedere vier jaar af. 

 

OOP  

Voor het ondersteunend personeel is in 2019 is nog een keer een tweetal excel-trainingen 

verzorgd.  Een groep van 11 medewerkers heeft in het voorjaar de basiscursus Excel 

gevolgd. Tevens heeft een groep van 8 medewerkers een Excelcursus voor gevorderden 

gevolgd. Op individuele basis zijn vakinhoudelijke trainingen gevolgd. De EHBO-ers en 

BHV-ers (bedrijfshulpverlening) volgen 4 keer per jaar een herhalingsles om de 

vaardigheden op peil te houden en het certificaat geldend te houden. Daarnaast wordt er 

1 keer per jaar per locatie een oefening gehouden om in de praktijk te blijven oefenen, de 

zogenaamde ‘pizza-oefeningen’. 

 

Management 

De leden van het managementteam, de teamleiders en de afdelingshoofden hebben in 

2019   een training gevolgd onder leiding van Ferd van den Eerenbeemt over Leiden met 

Lef en Liefde. De daarop volgende bijeenkomst heeft in het teken gestaan van het traject 

om te komen tot een nieuw richtinggevend strategisch beleidsplan. Een belangrijke vraag 

is wat ons verbindt als schoolgemeenschap Lek en Linge. Daaruit is de opzet voor het 

proces met de gezamenlijke inbreng voor het schoolplan uit voortgekomen. In november 

bracht het MT gezamenlijk een bezoek aan het NRC Live onderwijscongres.  

 

In Culemborg hebben 3 leidinggevenden de Vragenlijst Interpersoonlijk 

Schoolleidersgedrag (VIS) afgenomen onder teamleden en collega’s. Dit instrument is 

schoolleiders behulpzaam bij het verzamelen van feedback op hun functioneren als 

leidinggevende. Geconcludeerd kan worden dat de meeste leidinggevenden op Lek en 

Linge Culemborg over de door de school geambieerde tolerante en gezaghebbende 

leiderschapsstijl beschikken. 
 

3.3.2 Scholing en persoonlijke ontwikkeling vestiging de Lingeborgh 

 

Docenten en OOP op de Lingeborgh 

Naast een groot aantal individuele werk- en ontwikkelingsscholingen, voortkomend uit 

persoonlijke ontwikkelingsplannen, is door diverse teams van het onderwijzend personeel 

scholing gevolgd op de volgende terreinen: 

• Professionaliseringstraject  

• Onderwijskundig en moreel leiderschap door docenten 

• Vertrouwenspersoon 

• Examens 

• Dyslexie 

• Systemisch werken 

• Decanaat 

• Effectieve leerlingbesprekingen 

• Training mentoren, voeren van lastige gesprekken 

• Eigenaarschap middels formatief evalueren 

 

Op de jaarlijkse studiedag zijn er workshops gegeven op het gebied van vitaliteit.  

Een aantal medewerkers heeft de vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening 

en/of EHBO op peil gehouden.  
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In 2019 hebben 26 docenten congressen of docentendagen bezocht om op de hoogte te 

blijven van de actuele ontwikkelingen op hun vakgebied.  

 

Naast diverse individuele scholingen bij het onderwijs ondersteunend personeel heeft 

een gedeelte van het OOP deelgenomen aan een scholing in Excel-vaardigheden. 

 

 

3.3.3 Bevoegdheid van docenten 

 

Lek en Linge Culemborg 

Het percentage bevoegde docenten in Culemborg is vrijwel gelijk gebleven met het jaar 

ervoor en is stabiel hoog te noemen. Van de 227 docenten zijn er 219 bevoegd (96,5%) en 

hebben er 8 geen lesbevoegdheid (3,5%). Alle 8 onbevoegde docenten zijn bezig met het 

volgen van een opleiding om hun lesbevoegdheid te halen (6 voor tweedegraads, 2 voor 

eerstegraads). Vergeleken met landelijke cijfers zitten we hiermee op een hoog niveau 

van het aantal lessen dat door bevoegde docenten wordt gegeven. De laatst 

gepubliceerde gegevens van het Ministerie van OCW over bevoegdheden in het VO 

komen voort uit het IPTO-onderzoek met peildatum 1-10-2018. Volgens de landelijke 

cijfers, volgend uit dit onderzoek, wordt in het VO 4,1% van de lessen gegeven door 

onbevoegde leraren en 8,4% door leraren die benoembaar zijn (zijn in opleiding of 

onderbevoegd). Bijna 88 % van de lessen wordt gegeven door docenten die als bevoegd 

gekenmerkt worden. 

 
Ontwikkeling van de onderwijsbevoegdheid van docenten in Culemborg 2015-2019: 

 2015 2016 2017 2018 2019 

% bevoegde docenten 94,5% 94,8% 96,2% 96,6% 96,5% 

% eerstegraads bevoegd 50% 48,7% 51,1% 52,1% 53,3% 

% tweedegraads bevoegd 43,1% 44,8% 43,9% 43,2% 41,9% 

% LWOO-bevoegd* 1,4% 1,3% 1,2% 1,3% 1,3% 

 

*LWOO-bevoegd zijn docenten met een PABO-achtergrond die alleen bevoegd zijn om aan 

LWOO-leerlingen (leerwegondersteunend onderwijs) les te geven.  

 

 

Vestiging de Lingeborgh 

Van de 103 docenten zijn er 92 bevoegd (89,3%) en hebben er 11 geen lesbevoegdheid 

voor het voortgezet onderwijs. Alle 11 docenten zonder de juiste bevoegdheid zijn in 

opleiding om een bevoegdheid te halen. Van de bevoegde docenten zijn er 18 docenten 

eerstegraadsbevoegd (19,6%). De toename van het percentage onbevoegden is 

verklaarbaar door het lerarentekort. Daardoor worden er docenten aangenomen die nog 

in opleiding zijn, omdat er geen bevoegde docenten gevonden kunnen worden. 
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Ontwikkeling van de onderwijsbevoegdheid van docenten van de Lingeborgh 2015-2019: 

 2015 2016 2017 2018 2019 

% bevoegde docenten 83,8 % 88,9% 91,2% 91,7% 89,3% 

% eerstegraads bevoegd 12,9 % 16,7 % 17,5% 18,3% 19,6% 

% tweedegraads bevoegd 70,9% 72,2% 73,7% 73,4% 69,7% 

 

 

3.4 Samenstelling van het personeelsbestand 

 

3.4.1 Man/vrouw verhouding 

Lek en Linge streeft naar een evenwichtige samenstelling van het personeelsbestand qua 

verhouding tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke medewerkers. De feminisering in 

het onderwijs kent de laatste decennia een flinke toename. Op Lek en Linge blijft de 

verhouding man : vrouw de laatste jaren ongeveer gelijk. 

 

  
 

Bij het aantal gewerkte uren zien we inmiddels een gelijke verhouding:  

  
 

De directie bestaat uit zes personen. De man/vrouw verhouding binnen de directie is 5/1. 

Het middenmanagement van de school bestaat uit achttien teamleiders. De man/vrouw 

samenstelling van de teamleiders in Culemborg is 7/5. Op vestiging de Lingeborgh is de 

verhouding man/vrouw bij de teamleiders 1/4. 

 

45%
55%

Verhouding aantal 
vrouwelijke/mannelijke

medewerkers per 31-12-2019

man

vrouw

50%50%

Verhouding totale fte 
mannen/vrouwen

per 31-12-2019

man

vrouw
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3.4.2 Leeftijd 

De leeftijdsverdeling van de medewerkers zag er in 2019 als volgt uit: 

 

Lek en Linge Culemborg 

Leeftijdscohort 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ Totaal 

Aantal 
medewerkers 

0 50 82 80 70 28 310 

Percentage 0% 16,1% 26,5% 25,8% 22,6% 9,0%  

 

Vestiging de Lingeborgh 

Leeftijdscohort 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ Totaal 

Aantal 
medewerkers 

0 27 36 35 31 12 141 

Percentage 0% 19,1% 25,5% 24,8% 22,0% 8,5%  

 

Lek en Linge breed 

Leeftijdscohort 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ Totaal 

Aantal 
medewerkers 

0 77 118 114 100 39 448* 

Percentage 0% 17,2% 26,3% 25,4% 22,3% 8,7%  

 

De verdeling van medewerkers over de verschillende leeftijdscategorieën is redelijk egaal. 

De categorieën dertigers en veertigers zijn iets sterker vertegenwoordigd. *de 3 hoofden 

van de afdelingen P&O, financiën en ICT zijn zowel werkzaam voor LBG als LLC.  
 

3.4.3 Fulltime/parttime  

 

Lek en Linge Culemborg 
Het percentage parttime medewerkers (< 1,0 fte) neemt iets toe.  

 

Ontwikkeling percentage parttime medewerkers 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

% parttime medewerkers 69 % 71% 73% 73% 74% 

 

De meeste parttimers hebben een dienstverband met een omvang tussen 0,8 en 1,0 fte 

(26,5% van alle medewerkers). Samen met de fulltimers (25,8% van het 

personeelsbestand werkt fulltime) is dit de grootste groep. Daarna volgt de groep met 

een dienstverband tussen 0,6 en 0,8 fte (21,9% van alle medewerkers), gevolgd door de 

groep met aanstelling van 0,4-0,6 fte (18,4%). Het grootste deel van de parttimers is 

vrouw. Van alle vrouwen werkt 90% parttime. Bij de mannen is dit 56,5%. Dit laatste 

percentage stijgt overigens wel.  

Een aantal medewerkers werkt meer dan 1 fte doordat hun functie tijdelijk is uitgebreid 

vanwege extra werkzaamheden. 
 

Vestiging de Lingeborgh 

Op vestiging de Lingeborgh is de verhouding van parttime/fulltime medewerkers iets 
anders: 32% werkt fulltime en 68% parttime in 2019. Ook op vestiging de Lingeborgh 
hebben de meeste parttimers een dienstverband met een omvang tussen 0,8 en 1,0 fte 
(27% van alle medewerkers). 
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 Ontwikkeling percentage parttime medewerkers 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

% parttime medewerkers 67,7% 67,8% 65,2% 66,3% 68% 

 

 

3.4.4 Verdeling medewerkers over de geledingen per 31-12-2019 

 

Geleding 

 

% van totaal fte 

medewerkers 

Culemborg 

% van totaal fte 

medewerkers 

Lingeborgh 

% van totaal fte 

medewerkers Lek en 

Linge breed 

Directie 2,1% 0,94% 1,8% 

OP 72,6% 77,2% 74% 

Onderwijsbeheerspersoneel 15,6% 16,4% 15,9% 

Onderwijsondersteunend personeel 9,7% 5,4% 8,3% 

 

 

3.5 Organisatie-inrichting 

 

3.5.1 Organogrammen  

De organogrammen op de volgende pagina’s geven een overzicht van de aansturingslijnen 

binnen O.R.S. Lek en Linge. Het eerste organogram geeft de aansturing weer van de 

onderwijsondersteunende en administratieve medewerkers op de locaties van Lek en 

Linge Culemborg. In het tweede organogram is te zien hoe de aansturing plaatsvindt van 

het onderwijsgevende personeel van de locaties in Culemborg. In het derde organogram 

wordt de aansturing op vestiging de Lingeborgh weergegeven.  
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3.5.2   Functiemix 

Zowel de vestiging in Culemborg als de vestiging in Geldermalsen werkt al vele jaren met 

een functiebouwwerk, waarbij duidelijke LB-, LC- en LD-functies zijn gedefinieerd.  

De verwachte vacatureruimte in het kader van de functiemix LB-LC-LD is in kaart gebracht. 

 

De te behalen doelmix - volgens afspraak met de MR - ziet er als volgt uit: 

LB LC LD 

55 % 26 % 19 % 

 

De functiemix per 1 oktober 2019 is als volgt gerealiseerd:  

LB LC LD 

51,4% 31,2 % 17,4 % 

 

In het kader van de functiemixregeling mogen LD-functies voor het dubbele aantal LC-

functies worden uitgeruild en andersom. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt. 

Hierdoor is er feitelijk een klein overschot aan LC- en LD-functies ten opzichte van de 

beoogde functiemix. 

 

3.6 Medewerkerstevredenheidsonderzoek 

 

In 2017 is het driejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden.  

 

In mei 2020 zal opnieuw het MTO op de agenda staan, waarbij we ook kunnen nagaan in 

welke mate de eerder genomen maatregelen het beoogde effect hebben gesorteerd. 

 

Lek en Linge Culemborg 

De notitie “Versterken duurzaam hoog werkplezier en welbevinden”, die op basis van de 

resultaten van het onderzoek en de bespreking daarvan met diverse groepen 

medewerkers tot stand is gekomen, heeft in januari 2018 instemming gekregen van de 

(P)MR. De belangrijkste maatregel die is getroffen is het invoeren van vier werkmiddagen 

per jaar voor docenten, die per locatie ingevuld kunnen worden. Er is op die dagen een 

verkort 45-minutenrooster, waarna om 14 uur de werkmiddag start. Deze middagen 

worden gepland in drukke perioden (na toetsweken, aan het eind van de CE-periode, in 

weken met veel oudergesprekken, drukke PR-activiteiten). Het doel is 

werkdrukvermindering voor docenten. In 2019 zijn de afgesproken maatregelen 

gecontinueerd.  

 

Vestiging de Lingeborgh 

De resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn meegenomen in het 

vestigingsplan van de Lingeborgh en de onderliggende afdelingsplannen. Zo is de 

Nieuwsflash geïntroduceerd waardoor er beter gecommuniceerd wordt naar de 

medewerkers. De betrokkenheid van de medewerkers wordt onder andere vergroot door 

feedback te vragen over plannen en meer werkgroepen te maken.  
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3.7 Gezondheidsbeleid 

 

3.7.1 Ziekteverzuim 

Hieronder worden de cijfers vermeld m.b.t. het ziekteverzuimpercentage 2019 

(vergeleken met de voorgaande jaren), gemiddelde meldingsfrequentie en gemiddelde 

verzuimduur. De sectorgegevens van 2019 zijn nog niet bekend, vandaar dat 

vergelijkingen plaatsvinden met sectorcijfers van 2018. 
 

Verzuimpercentage  

 
2017 2018 2019 

O.R.S. Lek en Linge           (bron: Raet)    

op (locaties Culemborg) 4,1 5,20 5,31 

oop (locaties Culemborg) 3,25 5,99 2,68 

op (vestiging Lingeborgh) 4,72 5,40 5,06 

oop (vestiging Lingeborgh) 6,45 3,82 5,77 

totaal op (Culemborg en de Lingeborgh samen) 4,31 5,30 5,23 

totaal oop (Culemborg en de Lingeborgh samen) 4,29 5,22 3,67 

Landelijk VO                       (bron: VOION)    

op  5,3 5,6 … 

oop 5,5 6,0 … 

 

Het ziekteverzuimpercentage van OP totaal, 5,23% in 2019, is iets gedaald ten opzichte 

van 2018 en ligt ruim onder het landelijke gemiddelde. 

Het ziekteverzuimpercentage van OOP totaal is gedaald van 5,22 % in 2018 naar 3,67 % in 

2018. Dit komt met name doordat het ziekteverzuim OOP in Culemborg heel erg is 

gedaald. Je ziet dat er in ziekteverzuimpercentage OOP veel schommelingen zijn tussen 

de jaren. Dit komt onder andere doordat het een kleinere groep medewerkers is 

waardoor een paar langdurig zieken meteen een groot effect laat zien op het 

verzuimcijfer. 

 

Gemiddelde meldingsfrequentie (in aantal ziekmeldingen) 

 
2017 2018 2019 

O.R.S. Lek en Linge           (bron: Raet)    

op (locaties Culemborg) 1,47 1,64 1,40 

oop (locaties Culemborg) 1,17 1,47 1,31 

op (vestiging Lingeborgh) 2,06 2,13 1,90 

oop (vestiging Lingeborgh) 1,74 1,70 1,71 

totaal op (Culemborg en de Lingeborgh samen) 1,65 1,78 1,55 

totaal oop (Culemborg en de Lingeborgh samen) 1,35 1,55 1,42 

Landelijk VO                       (bron: VOION)    

op  1,6 1,8 … 

oop 1,2 1,3 … 

 

De meldingsfrequenties zijn bijna allemaal verlaagd t.o.v. 2018. Op de Lingeborgh zijn ze 

iets hoger dan in Culemborg, maar bij het OP zie je wel een daling t.o.v. het voorgaande 

jaar. 
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Gemiddelde verzuimduur in dagen 

 
2017 2018 2019 

O.R.S. Lek en Linge           (bron: Raet)    

op (locaties Culemborg) 13,71 10,53 21,28 

oop (locaties Culemborg) 21,39 22,56 13,88 

op (vestiging Lingeborgh) 12,67 6,31 10,44 

oop (vestiging Lingeborgh) 11,03 4,14 10,20 

totaal op (Culemborg en de Lingeborgh samen) 13,32 9,00 17,48 

totaal oop (Culemborg en de Lingeborgh samen) 16,64 15,89 12,72 

Landelijk VO                       (bron: VOION)    

op  13 14 … 

oop 17 18 … 

 

De gemiddelde verzuimduur (berekend op basis van de in het kalenderjaar afgesloten 

verzuimgevallen) is gestegen. Dit heeft te maken met het feit dat er veel medewerkers 

langdurig ziek waren en in 2019 hersteld zijn. Hierin zie je grote fluctuaties tussen de 

jaren. 

 

Het ziekteverzuimpercentage van het OP in Culemborg is elk jaar gestegen in de periode 

2016-2019, op de Lingeborgh is het in 2019 gedaald maar liggen onder het landelijk 

gemiddelde. Het ziekteverzuimpercentage van OOP op beide vestigingen schommelt in 

de afgelopen drie jaar en is voor de Lingeborgh in het jaar 2019 gestegen. Het cijfer voor 

het OOP van Culemborg is sterk gedaald.  

 

3.7.2 Preventieve maatregelen 

Om ziekteverzuim te voorkomen is er veel aandacht op O.R.S. Lek en Linge voor de 

arbeidsomstandigheden en worden waar nodig preventieve maatregelen genomen, zoals 

in hoogte verstelbare bureaus of de vergoeding van een computerbril. Werkdruk wordt 

binnen de gesprekscyclus  standaard opgenomen als gespreksonderwerp. Ook de 

vertrouwenspersoon en de bedrijfsarts kunnen geraadpleegd worden bij vragen op dit 

terrein. Afhankelijk van de behoefte kan bijvoorbeeld coaching ingezet worden voor een 

betere werkbalans.  

Samen met VOION is een traject gestart om een actieplan te ontwikkelen met als doel het 

ziekteverzuim binnen de school te verlagen en de duurzame inzetbaarheid van 

werknemers te verbeteren.  

 

Met medewerkers die drie keer binnen een jaar ziek zijn geweest wordt een 

verzuimgesprek gevoerd. Leidinggevende en medewerker bespreken dan de oorzaken 

van de ziekmeldingen in relatie tot het werk en maken afspraken over wat de medewerker 

en/of de school kunnen doen om verzuim in de toekomst te helpen voorkomen. 
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4 Een passend antwoord op krimp 

4.1 Daling leerlingenaantallen 

Het is bekend dat de regio rivierenland krimp verwacht. Dit zal ook onze school treffen.   

In onderstaande tabel is de (verwachte) ontwikkeling van de leerlingenaantallen zichtbaar 

gemaakt. 

 
 Totaal aantal  2828    2816  2647  2506  2417  2398  2327  2327  

Totaal BKL  478    481  367  425  425  425  425  425  

Totaal HVL  772    748  718  654  619  650  620  643  

Totaal IBB  580    563  549  484  464  450  470  470  

Totaal MTL  998    1024  1013  943  909  873  812  789  

 schooljaar  1718    1819  1920  2021  2122  2223  2324  2425  

 
Hierbij is het van belang op te merken dat deze getallen gebaseerd zijn om een instroom 
van 450. Deze getallen corresponderen met de instroom zoals voorspeld door de 
gemeente Culemborg (juni 2019).   
  
We hebben in schooljaar 2019-2020 te maken gehad met een tegenvallende aanmelding 
van 392 leerlingen. Met name in Culemborg zijn we fors teruggelopen en hebben we 
marktaandeel verloren (van65% naar 40%). Wij hopen en spreken de verwachting uit dat 
we voor het schooljaar 2020-2021 weer een deel van deze markt zullen inlopen. Dit zal 
stapsgewijs zijn.   
  
De leerlingen die instromen in het eerste leerjaar komen overwegend uit de gemeenten 
Culemborg, Houten, West-Betuwe, Buren, Vianen, Vijheerenlanden, Tiel en Zaltbommel. 
De basisgeneratie neemt in de hierboven beschreven prognoseperiode neemt in 
totaal met bijna 8% af. Dit verschilt echter per gemeente en dat is meegenomen in de 
prognose. Omdat we een nogal grote spreiding hebben waar leerlingen vandaan komen, 
vergroot dat ook het risico en de onzekerheid in de voorspelling. Door te werken met 
indicatoren per gemeente willen we dit beperken, maar het betekent ook dat we te 
maken hebben met vele mogelijke scenario’s. (denk hierbij aan het wel/niet doorgaan van 
nieuwe woonprojecten, toegangswegen e.d.)  
  
Op dit moment komt ongeveer 37 % van de leerlingen op Lek en Linge uit Culemborg.   
We hebben de afgelopen jaren een toename van het percentage leerlingen uit met name 
Houten gezien en een procentuele afname van aanmeldingen van leerlingen uit de 
gemeente West-Betuwe.   
Dit heeft te maken het feit dat in regio Utrecht voor een aantal scholingen lotingen waren 
ingesteld en wij vermoeden dat de afname in de gemeente West-Betuwe ook met de 
komst van de IGA te maken heeft.   
  
Al met al zien we een beeld waarbij het totaal aantal leerlingen zal dalen. Dit scenario 
geeft op dit moment geen aanleiding om een sociaal plan op te stellen, maar we zullen 
dit scherp blijven monitoren. We dienen wel na te denken of dat we met deze krimp het 
brede aanbod zoals dat nu is kunnen blijven bieden. Daartoe wordt er al nagedacht op de 
brugklaslocatie i.o.m. overige locaties wat hiervoor verstandige maatregelen zijn zonder 
dat dit ten koste van de betaalbaarheid gaat.   
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Daarnaast denken wij dat we vanuit onze eigen kracht met een duidelijke missie en 
boodschap voor leerlingen een aantrekkelijke schoolkeuze willen zijn. Het is zaak de 
concurrentie goed in de gaten te houden en de ontwikkelingen bij te houden, maar vooral 
te investeren in onze eigen kwaliteit en dat beter voor het voetlicht te brengen.   

 

4.2 Keuzes t.a.v. onderwijsaanbod, behoud marktaandeel 

Lek en Linge heeft in de afgelopen jaren een sterke marktpositie behouden in de regio. 

De vestigingen en locaties van onze school hebben een goede naam in Culemborg, 

Geldermalsen en de wijde regio. Leerlingen op Lek en Linge leren in een veilige, plezierige 

sfeer. Zij behalen, mede door een zorgvuldige begeleiding op basis van hoge 

verwachtingen, bovengemiddeld goede resultaten. Zowel het havo en vwo in Culemborg 

als vestiging de Lingeborgh in Geldermalsen hebben het predicaat “Excellente School”, 

respectievelijk voor de periode 2015-2018 en 2019-2021.  

De hoge kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding en de erkenning daarvan door de 

Onderwijsinspectie en de jury Excellente Scholen dragen bij aan de goede naam en de 

sterke marktpositie van de school. 

  

Lek en Linge staat bekend als een, bruisende school met een hoge kwaliteit onderwijs en 

met veel mogelijkheden voor alle leerlingen om hun talenten te ontplooien en ook als een 

school met een warm pedagogisch klimaat en een menselijke maat. Keuzes m.b.t. de 

huisvesting dragen bij aan een kleinschalige setting waarin jongeren zich gezien voelen en 

gekend weten. De school is gehuisvest in zes ruime, duurzame en goed toegeruste 

gebouwen, vier in Culemborg en twee in Geldermalsen. Beide vestigingen werken met 

een brugklasgebouw, waardoor het eerste leerjaar een echte brug vormt tussen het 

basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het brugjaar is daarmee een gezamenlijke 

ervaring voor al deze leerlingen. 

  

Lek en Linge stelt zich tot doel het verworven marktaandeel te behouden. Dit in relatie 

tot de krimp van de leerlingenmarkt betekent dat de komende jaren sprake zal zijn van 

een daling van leerlingaantal van rond de 2% per jaar. Middels een versterking van op 

onze doelgroepen gerichte marketing- en communicatie wordt beoogd het 

onderscheidende kwalitatief hoogwaardige onderwijs dat Lek en Linge biedt meer 

zichtbaar te maken, zodat we het brede onderwijsaanbod voor leerlingen en de 

werkgelegenheid voor onze medewerkers kunnen blijven garanderen.  
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5 Faciliteiten 

5.1 Huisvesting 

De krimp in leerlingaantallen heeft ook in 2019 invloed gehad op de huisvestingsbehoefte. 

De terugloop heeft zich vertaald in een vermindering van vier klassen ten opzichte van 

het voorgaande schooljaar. Dit heeft ertoe geleid dat de noodlokalen op het schoolplein 

van de Multatulilaan in de zomervakantie van 2019 zijn verwijderd.  

Het voornemen om in samenwerking met de gemeente Culemborg in 2019 tot een 

verdere verduurzaming van de gebouwen te komen heeft zich (nog) niet vertaald in een 

verdere concretisering van deze plannen. Capaciteitsproblemen bij de gemeente liggen 

hieraan ten grondslag. Onze inzet is erop gericht in 2020 alsnog de gewenste voortgang 

te realiseren. 

Voor het beleidsrijk maken van de Meerjaren OnderhoudsPlanning (MOP) is in 2019 een 

samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Anculus. In het voorjaar van 2020 zal de 

beleidsrijke onderhoudsplanning worden opgeleverd en als uitgangspunt gaan dienen 

voor de uitvoering van alle onderhoudsactiviteiten.  

Voor het vmbo-gebouw in Culemborg zijn in 2019 voorbereidingen getroffen voor het 

uitvoeren van een verbouwing ter voorbereiding en facilitering van de aanschaf van 

apparatuur in het kader van techniekonderwijs techexplore 24. De verbouwing zal 

worden uitgevoerd in de periode van mei tot augustus 2020. 

 

5.2 ICT 

In 2019 is in Culemborg geïnvesteerd in laptops voor alle medewerkers. Aan collega’s op 

de brugklaslocatie is in het najaar van 2019 de eerste batch geleverd en in het voorjaar 

van 2020 aan alle overige collega’s. Deze investering is een volgende stap in de verdere 

digitalisering van ons onderwijs. Aan het einde van 2019 is een projectgroep gestart die 

nadere zal verkennen hoe ICT de komende jaren kan bijdragen aan het realiseren van onze 

onderwijskundige ambities. De aanbevelingen van deze projectgroep zullen de leidraad 

vormen voor de ICT- investeringen van de komende jaren.  

 

5.3 Verduurzaming schoolpleinen 

Zowel in Culemborg als Geldermalsen is in 2019 een planvormingsproces gestart om te 

komen tot duurzame schoolpleinen. Hiermee wordt beoogd schoolpleinen te creëren die 

bijdragen aan de duurzaamheidsambities van Lek en Linge en de schoolpleinen meer 

actief te benutten voor het primaire proces. Er wordt gewerkt aan plannen waarmee 

wordt voorzien in vergroening van de schoolpleinen, die tevens zorg dragen voor 

hemelwateropslag en -afvoer op eigen terrein, lesruimte buiten en meer bewegings- en 

sportmogelijkheden voor leerlingen. Met de uitvoering van de werkzaamheden zal in de 

zomervakantie van 2020 worden gestart aan de Multatulilaan.  
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6 Lek en Linge en de regio (samenwerking) 

Het bestuur van Lek en Linge hecht er veel waarde aan om in goed contact te staan met 

de leerlingen, ouders en medewerkers van de school. Ook wil het bestuur verbonden zijn 

met de omgeving van de school; een school staat immers midden in de samenleving en 

maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.  

Het voorgenomen beleid van de school wordt daarom proactief en op transparante wijze 

besproken met de medewerkers, leerlingen en ouders in de medezeggenschapsraad en 

in de twee deelraden van de medezeggenschapsraad van de beide vestigingen.  

Er zijn daarnaast klankbordgroepen per opleiding waarin ouders hun visie geven op wat 

er in de school gebeurt. Leerlingen geven input vanuit de leerlingenraad.  

Lek en Linge heeft mede door haar ligging met veel partners te maken. De voornaamste 

partners het afgelopen jaar waren: 

 

Gemeente Culemborg en Geldermalsen 

Er wordt op diverse terreinen nauw samengewerkt met deze gemeentes. Voorbeelden 

daarvan zijn de Lokale Educatieve Agenda, maatschappelijke stages, Duurzame scholen 

Culemborg, de ‘Aanjager Onderwijs-Arbeidsmarkt’ Culemborg en het 

veiligheidsconvenant in Geldermalsen. 

 

Scholen in de regio 

Met de scholen in de omgeving wordt samengewerkt om Passend Onderwijs voor 

leerlingen uit het voedingsgebied te garanderen. Andere voorbeelden van samenwerking 

zijn de jaarlijkse beroepenmarkt die Lek en Linge samen met het KWC en de plaatselijke 

Rotaryafdeling organiseert, ‘Sterk Techniekonderwijs 2020-2023’, het BOVO-overleg met 

de leerkrachten van de basisscholen en de projecten die samen met de ROC’s, Rivor en 

Midden Nederland, worden uitgevoerd. 

 

Naast de schoolbrede (vestigings-overstijgende) samenwerkingen hebben de twee 

vestigingen, te weten de vier locaties in Culemborg en vestiging de Lingeborgh, hun 

eigen specifieke samenwerkingsverbanden. 

 

Lek en Linge Culemborg 

Als Cultuurprofielschool, BegaafdheidsProfielSchool, TTO-school en Unesco-school maakt 

Lek en Linge deel uit van de betreffende netwerken. Als keurmerk opleidingsschool 

begeleidt de school stagiaires en LIO’s van Hogescholen en Universiteiten. Onder andere 

door deelname aan de Kring Culemborgse bedrijven is de school betrokken bij de lokale 

samenleving. 

 

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 

VMBO Allround DPI en is de Lingeborgh ambassadeur van Jongeren op Gezond Gewicht 

(JOGG). 
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7 Afhandeling klachten 

O.R.S. 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 namen van de vertrouwenspersonen worden gepubliceerd in de 

schoolgids. 

 

Klachten worden afgehandeld conform de Klachtenregeling van de school. Er wordt naar 

gestreefd klachten zoveel mogelijk intern af te handelen door de voor iedere klacht in te 

stellen regiegroep. 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 2019 heeft het bestuur vier formele klachten van ouders ontvangen. Twee daarvan  

waren klachten van ouders die het niet eens waren met de plaatsing of overgang van hun 

kind. Beide zijn intern afgehandeld. Verder was er een klacht van ouders wegens seksueel 

grensoverschrijdend gedrag van een medewerker. Ook deze klacht is intern behandeld. 

Tenslotte loopt er in december 2019 nog een klacht van ouders van een leerling van de 

Lingeborgh. Pogingen deze klacht intern af te handelen zijn op niets uitgelopen; de 

Landelijk Klachtencommissie Passend Onderwijs zal in 2020 een uitspraak doen in deze 

zaak. 

 

 
  

 



 

42 Jaarverslag 2019 

8 Financieel bestuursverslag 

8.1 Kerncijfers 

 

 
 

8.2 Weerstandsvermogen 

Naar aanleiding van een schrijven van de VO-raad over het weerstandsvermogen als maat 

voor de reservepositie van schoolbesturen worden binnen Lek en Linge het 

weerstandsvermogen en de daaruit te dekken financiële risico’s bekeken. 
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Het weerstandsvermogen is het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van alle 

baten (inclusief de financiële baten en exclusief de buitengewone baten). Als ondergrens 

wordt 10% gehanteerd. Indien het percentage boven de 40% komt, kan in het algemeen 

worden aangenomen dat de reserves te groot zijn voor toekomstige risico’s. Het 

percentage van Lek en Linge valt binnen de marges zoals gesteld in de VO-raad. 

 

8.3 Kapitalisatiefactor 

Naar aanleiding van de rapportage van de commissie Don hanteert het Ministerie van 

OC&W (vooralsnog) de kapitalisatiefactor als maatstaf om te signaleren of 

onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt gebruiken 

voor de invulling van hun taken. 

 

 
 

Volgens de normen van de commissie Don behoort Lek en Linge tot de grote besturen. 

Voor grote besturen geldt een bovengrens van 35%. Lek en Linge zit boven deze grens 

en is sinds 2018 bezig met het doelgericht afbouwen van het eigen vermogen. 
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Het kengetal kapitalisatiefactor laat zien of een instelling te veel kapitaal aanhoudt voor 

zijn (onderwijs)activiteiten. De kapitalisatiefactor wordt als volgt berekend: 

balanstotaal -/- boekwaarde gebouwen en terreinen uitgedrukt in een  percentage van 

alle baten (inclusief de financiële baten en exclusief de buitengewone baten. De 

bovengrens van deze kapitalisatiefactor (voor grote schoolbesturen) bedraagt 35%. De 

kapitalisatiefactor stijgt als gevolg van een hoger niveau van activa (m.n. meer liquide 

middelen). 

 

De financieringsfunctie betreft de middelen die moeten worden aangehouden om de 

materiële vaste activa (niet zijnde gebouwen en terreinen) te zijner tijd te kunnen 

vervangen. Het percentage voor de vervangingswaarde is voor grote schoolbesturen in 

het VO gesteld op 50%. De procentuele financieringsfunctie wordt berekend door 50% 

van de aanschafwaarde van de materiële vaste activa (niet-zijnde gebouwen en terreinen) 

te delen door het totaal van de jaarlijkse baten. 

 

De transactiefunctie betreft de middelen die moeten worden aangehouden om de 

kortlopende schulden te voldoen. De transactieliquiditeit wordt berekend door het 

bedrag van de kortlopende schulden te delen door het totaal van de jaarlijkse baten. 

 

De financiële buffer is het resterende deel van de kapitalisatiefactor en is bedoeld voor 

het opvangen van bijvoorbeeld terugloop in leerlingaantallen, financiële gevolgen van 

arbeidsconflicten, instabiliteit in de bekostiging en onvolledige indexatie van de 

bekostiging. Ultimo 2019 bedraagt de financiële buffer 17%. Voor grotere schoolbesturen 

in het VO geldt voor de financiële buffer een bovengrens van 5%. 
 

 
 

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 de Begroting 2020). 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. 
 

8.4 Budgetbeheer 

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. In dit 

kader worden 3 kengetallen gehanteerd: 
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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. 

 

 
 

De rentabiliteit zegt iets over de winstgevendheid en geeft de verhouding weer tussen 

het resultaat en de totale baten. Het negatieve resultaat resulteert in een negatieve 

rentabiliteitsratio. 

 

 
 

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. 
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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 (Er zal geen gebruik gemaakt worden van rente-

instrumenten). 

• Transparantie.  

 

De huidige economische situatie leidt tot een lage rentevergoeding op spaargelden. Over 

de gemiddeld aanwezige liquide middelen (€ 13,5 mln.) is een rente van € 723 (0,01%) 

ontvangen.  

 

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);  

- lening van Stichting Steunfonds LAO-LHNO (looptijd 30 jaar, oorspronkelijke 

hoofdsom €  272.268, 2% rente, aflossing per jaar € 10.891). 
 

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 worden 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 2020) 

 

 
(Bron: Begroting 2020) 

 

De krimpende leerlingenmarkt zal vanaf schooljaar 2019/2020, ondanks de 

overeenkomstige vermindering van de formatie, leiden tot negatieve resultaten mede als 

gevolg van de hogere periodieken. 

 

Het economisch eigendom van de panden is in handen van de gemeente Culemborg en 

de gemeente West-Betuwe. Er zijn momenteel geen voorgenomen bouwprojecten of 

andere bouwkundige investeringen. Er is een start gemaakt met het afbouwen van de 

noodlokalen in zowel Geldermalsen als Culemborg.  

 

Tevens zijn er geen andere materiële voorgenomen investeringen en/of projecten anders 

dan de lopende ICT investeringen en uitgaven in het kader van de 

meerjarenonderhoudsplannen. Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen rond 

contractactiviteiten en/of derde geldstroom activiteiten.  

 

Tenslotte zijn er geen bijzondere te verwachten mutaties 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. 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  in 2018 en 2019 

Personele bezetting (in FTE) 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024

DIR 6,0 5,3 5,0 4,9 4,7

OOP 80,4 76,4 72,6 70,4 67,3

OP 253,0 239,4 226,7 219,3 209,8

Totaal personele bezetting 339,4 321,1 304,3 294,5 281,8

Teldatum: 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 1-1-2024

School jaar: 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024

Leerl ingenaantal  totaal 3.770        3.602        3.474        3.416        3.331        
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opgepakt, maar nog niet afgerond (bijv. procesbeschrijvingen) en grotendeels 

gerealiseerd. 

8.6.1 Meerjarenbegroting 

 

De ontwikkeling van resultaten volgens de meerjarenbegroting is als volgt: 

 

 
(bron: Begroting 2020) 

 

Op basis van de meerjarenbegroting en de balans per 31-12-2018 is de geprojecteerde 

balans opgesteld: 

 

  

BATEN

Rijksbijdrage personeel 24.947.350 24.490.000 23.407.000 22.558.000 22.176.000

Rijksbijdrage materieel 3.674.300 3.595.000 3.472.000 3.382.000 3.356.000

Rijjksbijdrage overige subsidies 3.965.400 3.698.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000

Rijksbijdrage totaal 32.587.050 31.783.000 30.379.000 29.440.000 29.032.000

Gemeentelijke bijdragen 118.100 118.000 55.000 55.000 55.000

Ouderbijdrage 618.570 572.000 543.000 524.000 518.000

Personele baten 25.000 32.000 15.000 15.000 15.000

Overige baten 1.088.000 944.500 900.000 900.000 900.000

Totale baten 34.436.720 33.449.500 31.892.000 30.934.000 30.520.000

LASTEN

Personele lasten 27.630.300 27.119.000 26.136.000 25.589.000 25.267.000

Afschrijvingen 1.223.000 1.225.000 1.225.000 1.205.000 1.205.000

Huisvestingslasten 1.796.450 1.832.000 1.668.000 1.561.000 1.532.000

Administratie en beheer 932.000 981.500 936.000 902.000 888.000

Inventaris, app, leerm. 1.434.150 1.422.500 1.361.000 1.313.000 1.289.000

Overige lasten 1.651.500 1.185.500 1.130.000 1.090.000 1.074.000

Totale lasten 34.667.400 33.765.500 32.456.000 31.660.000 31.255.000

Rente -5.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000

Resultaat -235.680 -327.000 -575.000 -737.000 -746.000

20232019 2020 2021 2022

ACTIVA x € 1.000 Ultimo 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 2022

Vaste activa:

Immateriële vaste activa -     -     -     -     -     -     -     -     

Materiële vaste activa 6.804 6.896 6.648 7.539 7.945 7.650 7.652 7.199

Financiële vaste activa -     -     -     -     -     -     -     -     

Vlottende activa:

Voorraden -     -     -     -     -     -     -     -     

Vorderingen 550 550 550 550 550 550 550 550

Kortlopende effecten -     -     -     -     -     -     -     -     

Liquide middelen 12.575 11.700 12.308 11.505 10.997 10.971 10.487 10.449

TOTAAL ACTIVA 19.929 19.146 19.506 19.594 19.492 19.171 18.689 18.198

PASSIVA x € 1.000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 2021

Eigen vermogen 10.852 10.553 10.310 10.074 9.747 9.172 8.435 7.689

Voorzieningen 2.626 2.918 3.680 4.130 4.455 4.780 5.105 5.430

Langlopende schulden 1.945 1.677 1.512 1.386 1.286 1.214 1.143 1.072

Kortlopende schulden 4.506 3.998 4.004 4.004 4.004 4.005 4.006 4.007

TOTAAL PASSIVA 19.929 19.146 19.506 19.594 19.492 19.171 18.689 18.198
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(bron: Begroting 2020) 

De ontwikkeling van bovenstaande kengetallen laat zien dat de financiële positie van Lek 

en Linge de komende jaren gezond en stabiel 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 in 

2019 forse stappen gezet om tot de invulling te komen van een beleidsrijke MOP. Deze 

zal in de eerste helft van 2020 gerealiseerd zijn. Voor wat betreft de optimalisatie van de 

aansluiting tussen financiën en formatie is gestart met de implementatie van Foleta. Aan 

beschrijvingen van het aanbestedingsproces en het personeels- en salarisproces wordt 

gewerkt.  

Tussentijdse financiële rapportages vinden plaats in maart, mei, augustus en oktober. Op 

basis van de zo verkregen voortschrijdende inzichten worden beleidsaanpassingen 

doorgevoerd. 

 

De belangrijkste risicogebieden  

De belangrijkste vier voorzienbare risicogebieden voor Lek en Linge in de komende vier 

jaar zijn: 

1. Terugloop van leerlingenaantal met circa 20% de komende 10 jaar (= 800 

leerlingen, jaarlijks 80 leerlingen) als gevolg van krimp leerlingenmarkt en start 

nieuwe school in Geldermalsen. 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 tussen vestigingen; 

o afhankelijkheid van ICT; 

o wijziging in “topmanagement”. 
  

Ontwikkeling kapitalisatiefactor 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

signaleringsgrens: <35% - >60% 50% 46% 47% 47% 48% 49% 49% 49%

Ontwikkeling current ratio 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

signaleringsgrens: <  0,75 2,9 3,1 3,2 3,0 2,9 2,9 2,8 2,7
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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. 

 

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 een wijziging (vermindering) in de 

bekostigingssystematiek van het onderwijs, 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) etc.). 

o Aantrekkelijke, goed geoutilleerde en duurzame (energie-neutraal) 

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 ontwikkelen op basis van de werkelijke krimp. 

 

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

en betrokkenheid van medewerkers 

• HRM cyclus uitbreiden en opvolgen (functioneringsgesprekken, 

kortverzuimgesprekken, waardering, etc).  

• Werkdrukverlagende maatregelen die het hoge werkplezier duurzaam 

bevorderen. 

• Meer betrokkenheid en inspraak bij (onderwijs)vernieuwing. 

 

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 (bv. 

salarisbetalingen). 

• 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. 
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Ad. 4 Beheersingsmaatregelen met betrekking tot leermiddelen en ICT 

• Vaststellen van een leermiddelenbeleid. 

• Intensiveren van ICT in de klas (bijv. aanschaf tablets). 

• Onderzoeken voor- en nadelen outsourcen ICT. 

 

Benodigd vermogen om risico’s het hoofd te bieden 

Ad. 1 Beheersingsmaatregelen m.b.t. 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: € 0,3 mln. (voor een periode van 5 jaar). 

 

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 m.b.t. 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. 

8.7 Algemene financiële beschouwing 

 

 
 

De normalisatie van het gerealiseerde resultaat 2019 € 832.000 is als volgt: 
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Verantwoording aanvullende bekostiging tech vmbo 

Voor het technisch deel van het VMBO is een aanvullende bekostiging ontvangen van € 

404.000. Deze middelen zijn voor € 342.000 ingezet (niet ingezet per saldo dus € 62.000), 

waaronder: 

  

 
  

Voor het vmbo-gebouw in Culemborg zijn in 2019 voorbereidingen getroffen voor het 

uitvoeren van een verbouwing ter voorbereiding en facilitering van de aanschaf van 

apparatuur in het kader van techniekonderwijs techexplore 24. De verbouwing zal 

worden uitgevoerd in de periode van mei tot augustus 2020. 

 

8.7.1 Baten 

 

De werkelijke baten overtreffen voor beide vestigingen de begrote baten: 

1. hogere rijksbijdrage + € 1,8 mln.; 

2. lagere overige baten -/- € 100.000. 

 

Ad.1 hogere rijksbijdrage: 
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De vastgestelde hogere GPL (+3,13%) is ter compensatie van de CAO-loonsverhoging van 

2,15% per 1 juni 2019, de gestegen sociale lasten (m.n. de pensioenlasten) en de 

loonruimte ten behoeve van de nieuw af te sluiten CAO. Aangezien de CAO nog niet is 

afgesloten is er ca. € 200.000 loonruimte (gemiddelde inschatting sector: 0,75% van de 

loonkosten) over waarvan pas na het bereiken van een CAO akkoord bekend zal worden 

of en hoe deze toegekend gaat worden (al dan niet met terugwerkende kracht). 

De slob gelden zijn eind 2019 toegekend en uitbetaald aan de onderwijssector (150 

miljoen). Deze éénmalige gelden zijn bestemd voor bijvoorbeeld meer ontwikkeltijd, 

werkdrukverlichting, begeleiding van startende leraren, begeleiding van zij-instromers, 

onderwijsinnovatie of maatregelen arbeidsmarktvraagstukken. Inmiddels worden binnen 

Lek en Linge plannen gemaakt hoe deze gelden éénmalig in te zetten in de formatie voor 

het schooljaar 2020-2021. 

 

Ad.2 lagere overige baten: 

De lagere overige baten (-/- € 100.000) betreft m.n. lagere ontvangsten voor excursies. Er 

hebben minder excursies plaatsgevonden dan in 2018. Daarentegen zijn de overige lasten 

ook € 100.000 lager; het resultaat op excursies in namelijk ca. nihil.  

 

8.7.2 Lasten 

 

 
 

De salariskosten zijn in totaal € 315.000 hoger dan begroot. Het werkelijk aantal FTE is 

gedurende 2019 grofweg in lijn met de begroting.  

Voor beide vestigingen zijn de personeelskosten hoger mede als gevolg van: 

• de CAO- loonsverhogingen in juni 2019 (2,15%); totale impact ca. € 215.000 (7 

maanden);   

• hogere sociale lasten (met name een hogere pensioenpremie) dan begroot (totale 

impact € 265.000); 

• daarentegen is de juli gratificatie niet uitgekeerd terwijl deze wel was begroot (-/- 

100.000); 

De overige personeelskosten LLC zijn lager als gevolg van anders dan begrote mutaties in 

de personeelsvoorzieningen.  

 

Hogere lasten tov   B: LLC LBG Totaal

Salariskosten 150 165 315             

Overige personeelskosten -170 40 -130           

Afschri jvingskosten 75 20 95               

Huisvesting 450 125 575             

Overige lasten -120 -60 -180           

Afronding -4                  -                 -4               

381               290                671             
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De huisvestingslasten zijn € 0,6 mln. hoger dan begroot, met name als gevolg van de hoger 

dan begrote dotatie (+ € 560.000) aan de voorziening groot onderhoud. De dotatie aan de 

voorziening is gebaseerd op een in 2018 herzien meerjarenonderhoudsplan en berekend 

volgens de componenten methode. In de voorziening is eveneens het grootschalig 

onderhoud aan het schoolplein van de VWO locatie in 2020 (€ 150.000) (nieuw) 

meegenomen. 

 

De overige lasten zijn € 0,2 miljoen lager dan begroot, met name als gevolg van lagere 

kosten voor excursies (zie ook de lagere baten voor excursies). 

 

 
 

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. Het weerstandsvermogen en de liquiditeit zijn 

in de afgelopen jaar toegenomen. In het licht van landelijke discussie over de 

reserveposities van scholen roept dit wellicht vragen op. Naast het enerzijds 

gecontroleerd afbouwen van het eigen vermogen is een sterke reserve- en 

liquiditeitspositie voor Lek en Linge anderzijds weldegelijk van groot belang gezien de 

uitdagingen in de sector (leerlingendaling, lerarentekort, etc.), zie ook de risicoparagraaf. 
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We kijken zeer tevreden terug op het verslagjaar 2019. Het 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; 

2. De omvang van de ingezette formatie loopt in de pas met de budgetten die 

afhankelijk zijn van actuele leerlingaantallen van het schooljaar 2019-2020. Dit zal 

in 2020 en verder nog meer onder control komen door de implementatie van 

Foleta. Dit systeem ondersteunt bij het formatieproces en de aansluiting met het 

budget. 
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9 Verslag MR 

9.1 Inleiding 

In dit jaarverslag wordt een korte beschrijving gegeven van de activiteiten, de werkwijze 

en de bezetting binnen de MR over het afgelopen kalenderjaar.  

De MR vergadert in zijn geheel vijf keer per kalenderjaar. De MR vergadert over 

voorgesteld beleid van het bestuur. De MR heeft hier, afhankelijk van het beleidsstuk, 

instemmings- of adviesrecht op. Het is ook per beleidsstuk afhankelijk welke geleding 

(oudergeleding/leerlingenraad of personeelsgeleding) instemmings- of adviesrecht heeft. 

Daarnaast houden de directeur bestuurder en de MR elkaar op de hoogte over de gang 

van zaken op O.R.S. Lek en Linge.  

 

9.2 Onderwijs 

De MR heeft zich in 2019 met betrekking tot de zomerschool, ontwikkeltijd en 

onderwijstijd bezig gehouden met het onderwijs op O.R.S. Lek en Linge. Per onderdeel is 

het hieronder kort samengevat. 

 

• Zomerschool: In januari heeft de MR vragen gesteld m.b.t. de evaluatie van de 

zomerschool. De conclusie van de evaluatie van de zomerschool is dat er te weinig 

aanmeldingen waren om nog met deze vorm van onderwijs door te gaan (140 ouders 

aangeschreven, waarvan er zich 8 uiteindelijk aangemeld hadden).  

• Ontwikkeltijd: De MR heeft in januari ingestemd met de regeling ontwikkeltijd door 

lestijdvermindering, waarbij het personeel, gekozen had voor optie 3 (´Laten we het 

nu houden zoals het is en het komend jaar, c.q. de komende jaren, goed kijken hoe we 

de lessentabel op basis van schooleigen keuzes en de keuzes van Curriculum.nu 

kunnen aanpassen’) 

• Onderwijstijd: De MR heeft in april aanbevelingen gedaan om het beleidsstuk te 

verbeteren. In mei heeft de MR met de aanpassingen ingestemd met dit stuk.  

  

9.3 Personeel 

Naast onderwijs heeft de MR in 2019 zich bezig gehouden met beleid met betrekking tot 

het personeel, namelijk de werkkostenregeling, persoonlijk budget-uren en gesprekcyclus 

OOP. Per onderdeel is het hieronder kort samengevat. 

 

• Werkkostenregeling: In januari heeft de PMR ingestemd met de verandering in de 

werkkostenregeling, waarbij de vergoedingen van beide vestigingen gelijk getrokken 

is.  

• Persoonlijk budget-uren: De MR heeft in april aanbevelingen gedaan om het 

beleidsstuk te verbeteren. In mei heeft de MR ingestemd met dit stuk. 

• Gesprekscyclus OOP: In september heeft de MR aanbevelingen gedaan om het 

beleidsstuk te verbeteren. De aanbevelingen zijn door het bestuur in het stuk 

aangepast en/of opgenomen. De MR heeft in november ingestemd met dit 

beleidsstuk. 

 

9.4 Financiën 

In november heeft de MR vragen gesteld over de begroting. Deze zijn naar tevredenheid 

beantwoord door de directeur-bestuurder. 
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9.5 Bezetting en werkwijze MR 

Vanuit de vestging Culemborg vertegenwoordigen de volgende leden zich in de MR: 

• Ouders: Margreet Alberts, Claudia Vonk, Annette de Bruin  

• Leerlingen: Bette Koch, Floor Hof, Fahd el Rahaui  

• Personeel: Daan Zevenboom, Jaap Stegers, Maartje van de Lek, Patricia van der Steen, 

Marian Limpens, Michiel Dissel   

 

Vanuit de vestiging de Lingeborgh vertegenwoordigen de volgende leden zich in de MR:  

• Ouder: Jolanda Preisser  

• Leerling: Nienke Fust  

• Personeel: Miriam Post, Stanley Wiesman 

 

In 2019 is er een lid geworven voor de oudergeleding vestiging Culemborg. Twee zittende 

ouders, Annette de Bruin en Claudia Vonk waren aftreedbaar. Annet heeft zich 

herkiesbaar gesteld en is herkozen. Claudia Vonk kon zich niet herkiesbaar stellen door 

het slagen van haar kind. Daarnaast is Aziza Badouri gekozen in de oudergeleding van de 

medezeggenschapsdeelraad Culemborg. Michiel Dissel is in 2019 gekozen om het 

personeel, samen met de zittende leden, te vertegenwoordigen.   

De MR heeft in 2019 een concept rooster van aftreden gemaakt. Anders dan het Statuut 

heeft de MR hierin vastgelegd dat een lid van de MR zich maximaal drie maal drie jaar 

verkiesbaar mag stellen.  

Ook hebben de medezeggenschapsdeelraden afspraken gemaakt om de samenwerking 

tussen de deelraden beter te laten verlopen. Het uitwisselen van notulen is daar één van. 

Bovenstaande punten kwamen als aandachtspunten uit de evaluatie van de MR, welke 

door Jaap Stegers, Maartje van der Lek en Stanley Wiesman is uitgevoerd.  

 

9.6 Contacten achterban 

Met behulp van het versturen van de agenda, notulen en voorgestelde beleidsstukken 

houdt de MR de achterban op de hoogte. Daarnaast zal de MR zich vanaf dit schooljaar 

in het jaarverslag verantwoorden 
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10 Verslag Raad van Toezicht 

In dit verslag informeert de Raad van Toezicht (RvT) van stichting O.R.S. Lek en Linge (L&L) 

over zijn werkzaamheden en de wijze waarop inhoud is gegeven aan het toezicht bij de 

stichting.  

 

10.1 De rol van RvT 

De RvT houdt op afstand toezicht op het beleid en functioneren van de directeur-

bestuurder en op de algemene gang van zaken. Dat kan zijn gevraagd en ongevraagd 

advies, maar ook formele taken bij het benoemen, ontslaan en belonen van de directeur-

bestuurder. Zo ook bij het vaststellen van de financiële stuur- en verantwoordings-

documenten, 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. Dat wordt ook 

besproken tijdens een functioneringsgesprek via prestatieafspraken met de directeur-

bestuurder. Daarbij is, naast de onderwijskwaliteit, altijd extra aandacht voor de 

financiële parameters met bijbehorende prognoses en eventuele risico’s. Wegens het 

vertrek van de oude en de komst van de nieuwe directeur bestuurder in februari heeft er 

in 2019 geen functioneringsgesprek plaatsgevonden. Uiteraard ziet de RvT erop toe dat 

alle middelen (financieel en operationeel) effectief worden ingezet t.b.v. het onderwijs: 

leerlingen, personeel en de gestelde leerdoelen.   

 

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvT zijn omschreven in de 

statuten van de stichting, vastgesteld voor Lek en Linge door de RvT in zijn vergadering 

van 26 augustus 2013. Een en ander is verder uitgewerkt in het reglement van de RvT. De 

Governance code voor het voortgezet onderwijs, wordt door de RvT gevolgd, toegepast, 

nageleefd en geëvalueerd volgens die code en de wettelijke voorschriften. 

 

10.2 Vergaderingen 

De RvT heeft in 2019 zes keer regulier vergaderd in aanwezigheid van de directeur-

bestuurder waarbij, voorafgaand aan de vergadering, de RvT zelfstandig vergadert. In elke 

vergadering wordt stilgestaan bij belangrijke ontwikkelingen in het onderwijs en op Lek 

en Linge in het bijzonder. De agenda wordt vooraf afgestemd en besproken tussen 

directeur-bestuurder en de voorzitter van de RvT. Ook heeft de RvT één keer zonder de 

directeur-bestuurder vergaderd, één keer met het managementteam (MT) en één keer 

met een afvaardiging van de Medezeggenschapsraad (MR). Ook is er een informele en 

constructieve ontmoeting geweest van de voorzitter en vicevoorzitter met de directeur- 

bestuurder om de eerste tien maanden van zijn dienstverband te evalueren. 

De auditcommissie heeft separaat overleg met de accountant en de directeur-bestuurder. 

Tevens heeft de RvT de jaarlijkse evaluatie gedaan over het eigen functioneren. Ook in 

relatie tot het opvolgingsproces. Daarnaast bezoeken leden van de RvT op informele basis 

de vestigingen, zoals bij een Open Dag, een culturele activiteit en/of Bedrijvendag. 
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10.3 Samenstelling RvT 

De RvT bestaat op 31 december 2019 uit vijf personen. 

 

• dhr. H.J. Groeneveld (voorzitter) 

o Consultant/executive coach; opleider/docent incompany en NCOI, 

programma manager Business Universiteit Nyenrode 

 

• dhr. M. van Zuilekom MSc RA (portfolio financiën)  

o Manager Reporting & Control bij Portaal, Utrecht 

 

• mw. M.M. Briedé (portfolio juridisch) 

o Manager Verenigingszaken INretail 

o Voorzitter College Beroep examens TMO Fashion Business School (HBO) 

o Bestuurslid VPTZ Geldermalsen-Neerijnen 

 

• mw. M.J. Meulman-de Roo (portfolio P&O) 

o HR-manager Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge 

 

• dhr. J. Welmers ( vicevoorzitter en portfolio governance) 

o Lid Raad van Bestuur Heliomare 

o Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Zorgcentra Rivierenland 

o Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Tilburg Marketing 

 

De heer Van Zuilekom is halverwege 2019 toegetreden.  Eind 2019 heeft de RvT besloten 

dat in 2020 er 3 leden zullen aftreden, inclusief de voorzitter, om zeker te zijn dat de 

zittingstermijnen niet worden overschreden zonder de continuïteit te riskeren. De 

vergoedingsregeling is als volgt:  

elk lid ontvangt jaarlijks € 3500,- en de voorzitter € 5000,-. Daarnaast ontvangen de leden 

van de auditcommissie een aanvullende vergoeding van €500,-. 

 

De Raad van Toezicht heeft in goede samenwerking met de nieuwe directeur-bestuurder 

zijn taken kunnen uitvoeren. Na 29 jaar heeft Joost van Rijn afscheid genomen en zijn 

opvolger, de heer Carel Konings, is op 1 november 2018 aangenomen en per 1 februari 

2019 gestart. 

 

10.4 Inhoud van het toezicht 

De onderwerpen die vanuit de statuten en het reglement goedkeuring behoeven zijn 

allemaal besproken. Daarnaast blijft voortdurende aandacht vereist voor actuele 

ontwikkelingen, dus zijn ook zaken besproken als:  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 naan aanleiding van de forse daling in aanmeldingen in 2019; accent op 

uitgaan van eigen kracht (kwaliteit) met betrekking tot die bedreigingen; benutten van 

alle predicaten ‘excellente school’ ten behoeve van externe en interne PR, ten behoeven 

van aanmeldingen en trots eigen personeel. Ook om het tekort op de arbeidsmarkt het 

hoofd te bieden. 
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Tevens is regelmatig gesproken over leiderschapsstijl, directievoering en cultuur in relatie 

tot de nieuwe directeur-bestuurder en bestaande verwachtingen en gedragspatronen. 

Het strategisch beleidsplan met de prestatieafspraken zijn overgedragen als basis voor 

nieuwe uitdagende doelstellingen voor de opvolger. De directeur-bestuurder heeft in het 

vierde kwartaal een nieuw format gelanceerd om ‘kamerbreed’ met het gehele personeel 

te werken aan het Schoolplan. Een (in)spannende oefening die positief is ontvangen met 

interactieve bijdragen. 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 samenwerking met de accountant is goed en de RvT is tevreden over de werkwijze. De 

RvT zal op een bepaald moment wisselen van accountant, om er zeker van te zijn dat de 

onafhankelijkheid  wordt geborgd.  

 

De directeur-bestuurder informeert de RvT actief over zaken met betrekking tot de 

stichting O.R.S. Lek en Linge, door onder meer 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 en/of raadpleegt de directeur-bestuurder de voorzitter bij bijzondere 

situaties.  

 

Bovendien is de RvT lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen 

(VTOI-NVTK), waardoor ook in informatie vanuit andere gremia wordt voorzien.  

 

De onderwijskwaliteit is de kern van Lek en Linge en de RvT ziet dat ook als belangrijkste 

taak van haar toezicht. Alle onderwijsrapporten, medewerkerstevredenheid-

onderzoeken, leerlingen/oudertevredenheidrapportages en de rapporten van de 

Inspectie zijn leidend. De beoordelingen Excellent zijn een grote pluim voor de langjarige 

inzet van het gehele docentencorps, management en ondersteunend personeel. 

 

10.5 De toekomst 

De basis van Lek en Linge is gezond, zowel financieel als onderwijskundig. Gezien alle 

actuele ontwikkelingen en bedreigingen is die goede basis geen garantie voor 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 ook om Culemborg als regionale ‘onderwijsstad’ te 

positioneren waarbij Lek en Linge, samen met het KWC en de gemeente een 

voortrekkersrol kan spelen. De RvT heeft er alle vertrouwen in dat de directeur-

bestuurder ‘ons’ Lek en Linge goed voorbereid op die toekomst. 

 

10.6 Auditcommissie (AC) 

De Auditcommissie (AC), heeft in 2019 uit meerdere leden bestaan. Tot augustus 2019 

bestond de AC uit de RvT-leden, mw. M.J. Meulman-de Roo en dhr. R. Meuwissen. Zij 

hebben de jaarstukken (incl. Accountantsverslag 2018) met de directeur-bestuurder 

besproken en finaal in de vergadering met de RvT in aanwezigheid van de externe 

accountants de jaarstukken vastgesteld. In augustus 2019 is de heer Van Zuilenkom tot 

de AC toegetreden en is dhr. R. Meuwissen vertrokken als RvT-lid. Hiermee vormen mw. 

M.J. Meulman-de Roo en dhr. Van Zuilenkom de AC vanaf augustus 2019. In de tussentijd 

zijn zij één keer bijeen geweest voor het bespreken van de meerjarenbegroting 2020.  
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De auditcommissie deelt de visie van de directeur-bestuurder dat met de doorzettende 

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 2019 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 hoge kwaliteit van de afgelopen jaren is vastgehouden. 

Hiermee worden de jaarstukken 2019 vastgesteld en wordt decharge verleend aan de 

directeur-bestuurder. 
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Jaarrekening 2019 

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 2019 € 10.998.000 

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.  

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 2019 € 277.000. 

Met het oog op een toekomstige daling van het leerlingaantal is een reserve gevormd ter 

grootte van de verwachte personele kosten die met die daling  gepaard gaan. 

 

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 2019 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 97,8%.  

 

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 onderhoudsplan. 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 

aanmerken 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. 

 

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). 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.  
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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.  

 
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. 
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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 2019 
(na resultaatsbestemming) 

  

 



 

 Jaarverslag 2019 71 

A.1.2  Staat van baten en lasten in 2019 
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A.1.3. Kasstroomoverzicht over 2019 

 

 

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). 

De winst over 2019 resulteert, mede door de afschrijvingslast en de dotatie aan 

voorzieningen in een kasstroom uit operationele activiteiten (+ 3,1 mln.) Deze positieve 

kasstroom wordt slechts deels gecompenseerd door de investeringen in materiele vaste 

activa (€ 0,8 mln.). Per saldo zijn de liquide middelen met ca. € 2,2 mln. toegenomen.  
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Toelichting activa 

 

1.2 Materiële vaste activa 

 

 

 

1.2.1  De investering in gebouwen betreft een nieuw hekwerk (€ 15.000) en 

geluidsisolatie van de gymzalen bij de VWO-locatie (€ 19.000).  

1.2.2  Er is voor € 495.000 geïnvesteerd in ICT middelen; waarvan € 144.000 specifiek door 

de Lingeborgh voor met name I-pads en laptops die aan leerlingen ter beschikking 

zijn gesteld. Ten behoeve van de vestiging Culemborg in € 351.000 geïnvesteerd, 

met name desktops en laptops voor docenten (€ 302.000)  

Daarnaast is er voor € 103.000 geïnvesteerd in overig inventaris, € 19.000 in 

audiomiddelen en € 30.000 in schoolmeubilair.  

1.2.3  De aanschaf van boeken is lager dan 2018 (€ 254.000). Het boeken inkoopproces  

is verder geoptimaliseerd wat tot efficiëntere inkoop heeft geleid. 

 

1.4 Vorderingen 

 

 

 

1.4.1.4  Dit betreft met name vorderingen op leerlingen voor excursies die plaatsvinden 

in 2020. 

1.4.2.2 Dit betreft met name vooruitbetaalde kosten voor excursies die plaatsvinden in 

2020.  

1.4.2.3 In 2018 was er een vordering op het SWV van het 2018-deel inzake gelden voor 

zware ondersteuning voor het schooljaar 2018/2019 (€ 63.000) en een 

vordering inzake een creditnota welke in januari 2019 is ontvangen (€ 32.000).  
  

Aanschafpri js Cum.afschr. + Boekwaarde Investeringen Afschri jving Aanschafpri js Cum. afschr. + Boekwaarde

waardeverm. 1-1-2019 waardeverm. 31-12-2019

1.2.1 Gebouwen en 

terreinen 5.092.000 2.022.000 3.070.000 34.000 220.000 5.126.000 2.242.000 2.884.000

1.2.2 Inventaris  en

apparatuur 12.789.000 9.656.000 3.133.000 647.000 826.000 13.436.000 10.482.000 2.954.000

1.2.3 Boeken 2.881.000 2.436.000 445.000 165.000 269.000 3.046.000 2.705.000 341.000

20.762.000 14.114.000 6.648.000 846.000 1.315.000 21.608.000 15.429.000 6.179.000

1.4.1 Debiteuren

1.4.1.1 Debiteuren a lgemeen -            13.792

1.4.1.2 Fiets -regel ing 21.753 19.871

1.4.1.3 Ouderbi jdrage 56.631 48.287

1.4.1.4
49.053 101.745

127.438 183.695

1.4.2 Overlopende activa

1.4.2.1 Nog te ontvangen rente -            1.646

1.4.2.2 Vooruitbetaalde kosten 223.257 221.281

1.4.2.3 Overige 11.607 102.201

234.864 325.128

362.302 508.823

2019 2018

Overige vorderingen op 

leerl ingen
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1.5  Liquide middelen 

 

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

Toelichting passiva 

 

2.1  Eigen Vermogen 

 

 
 

Van het resultaat wordt, volgens de fusie-afspraken, 25% toegevoegd aan de Algemene 

reserve van Lek en Linge. Daar is in geringe mate van afgeweken om de 

bestemmingsreserves van beide vestigingen op duizenden euro’s te kunnen afronden. 

In de risico-inventarisatie is een schatting gemaakt van de benodigde personele reserves 

van € 2 mln. De personele reserves bedragen op dit moment € 1,4 mln.  

Het plan is om de personele reserves niet verder te verhogen en eventuele toekomstige 

meerkosten voor personeel uit de algemene reserves te financieren. 

 
  

2019 2018

1.5.1 Kas 7.851 7.802

1.5.2 Bank 14.566.108 12.341.000

14.573.959 12.348.802
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2.2 Voorzieningen 

 

 
 

2.2.2 De dotatie aan de voorziening is gebaseerd op een in 2018 herzien 

meerjaren onderhoudsplan, berekend volgens de componenten methode. 

Eveneens is in de dotatie rekening gehouden met groot onderhoud aan het 

schoolplan van de VWO-locatie in 2020 (€ 150.000). Dit resulteert in 2019 in 

een significant hogere dotatie aan de voorziening groot onderhoud ten 

opzichte van de begroting.  

 

2.3  Langlopende schulden 

 

 
 

2.3.1 De toename betreft de reservering voor kosten voor de afbraak van de noodbouw 

bij de Lingeborgh. 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

1-1-2019 2019 2019 31-12-2019 < 1 jaar > 1 en < 5 > 5 jaar

2.2.1 Personele voorzieningen:

2.2.1.1 Voorziening spaarverlof 129.000 -            -121.000          8.000 8.000 -               -               

2.2.1.2 Voorziening jubi lea 204.000 61.000 -30.000            235.000 25.000 100.000 110.000

2.2.1.3 PB-uren 1.202.000 521.000 -370.000          1.353.000 370.000 983.000 -               

2.2.1.4
162.000 83.000 -                   245.000 196.000 49.000 -               

2.2.1.5

-            69.000 -                   69.000 24.000 45.000 -               

2.2.1.6
-            51.000 -                   51.000 40.000 11.000

1.697.000 785.000 -521.000 1.961.000 663.000 1.188.000 110.000

2.2.2

1.983.000 836.000 -21.000 2.798.000 410.000 1.040.000 1.348.000

3.680.000 1.621.000 -542.000 4.759.000 1.073.000 2.228.000 1.458.000

Voorziening langdurig 

zieken

Voorziening groot 

onderhoud

Voorziening 

generatiepactregel ing

Voorziening 

ui tkeringskosten

Stand per Toename Vrijval/aflossing Stand per Kortlopend Langlopend Langlopend

1-1-2019 2019 2019 31-12-2019 < 1 jaar > 1 en < 5 jr > 5 jaar

2.3.1
873.935 52.458      -103.000 823.393 181.000 193.000 449.393

2.3.2 RABO-lening 243.353 -            -16.425 226.928 17.000 68.000 141.928

2.3.3 Kluisborg 43.745 14.035 -12.400 45.380 9.000           36.380          -           

2.3.4
108.795 -            -10.891 97.904 11.000 44.000 42.904

2.3.5 Borg boekenfonds  242.650 45.800 -43.913 244.537 49.000         195.537        -           

1.512.478 112.293 -186.629 1.438.142 267.000 536.917 634.225

Vooruitontvangen 

investeringssubsudies

St. Fonds  Onderst. 

LAO/LHNO
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2.4 Kortlopende schulden 

 

 

 

2.4.3.2 Dit betreft de btw-aangifte over het 4e kwartaal 2019 en betreft de aangifte van 

de naar Lek en Linge verlegde btw. 

2.4.4.2 Ultimo 2017 is € 493.000 van de ontvangen gelden van het 

samenwerkingsverband op de balans als vooruit ontvangen verantwoord. Deze 

gelden worden ingezet voor extra personele uitgaven in de schooljaren 

2018/2019, 2019/2020 en 2020/2021. Hierdoor kan zorg aan leerlingen die 

extra aandacht behoeven worden gecontinueerd. In 2019 is het 2019-deel 

vrijgevallen (€ 246.000) én het resterende saldo van € 144.000. De resterende 

vordering per 31 december 2019 is derhalve nihil. De overige vooruit ontvangen 

opbrengsten betreffen met name ontvangsten ten behoeve van excursies die in 

2020 plaatsvinden.  

2.4.4.4 Overige schulden betreft de reservering voor overuren OOP (€ 62.000) en 

diverse nog te betalen kosten.  
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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 2019 is 

de vordering groot € 1.933.000 ( 7,5% van € 25.774.000). 

 

De volgende langlopende verplichtingen zijn afgesloten: 

 

 
Verplichtingen ten aanzien van de noodbouw zijn als volgt: 

 

 
In Geldermalsen staan nog zes noodlokalen. De looptijd van het contract is tot de zomer 

2019. Dit is met 1 jaar verlengd en de noodbouw zal in de zomer van 2020 definitief 

worden afgebroken.  
  

Betreft
Looptijd 

(in jaren)

ingangsdatum 

contract
jaarverplichting totale verplichting

Schoonmaak 4 met optie tot 

verlenging
1-11-2018 437.000                  1.748.000                   

Onderhoudsplanning 5 1-1-2020 25.000                    125.000                       

Multifunctionals 5 met optie tot 

verlenging
1-12-2019 80.000                    400.000                       

Schoolboeken 3,5 met optie tot 

verlenging
1-1-2017 800.000                  2.800.000                   

1.342.000              5.073.000                   

resterende looptijd jaarverplichting

Noodbouw bi j VWO locatie-verwi jderd in zomer 2019 -                                 

Noodbouw 1 bi j Havo locatie 0,5 jaar 19.000

Noodbouw 2 bi j Havo locatie 3 jaar 33.000

Noodbouw bi j vmbo locatie 1,5 jaar 16.000

Noodbouw bi j brugklas locatie 1,5 jaar 22.000

90.000

Noodbouw Geldermalsen 0,5 jaar 58.000

Totaal 148.000
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Toelichting baten 
 

3.1 Rijksbijdragen  

 
3.1.1.0 Ondanks de terugloop in leerling is de bijdrage hoger dan in 2018. Als gevolg van 

een 3,13% verhoging van de GPL zijn de baten hoger dan begroot. De 3,13% was 

deels bestemd voor de verhoging van de CAO-lonen per 1 juni 2019 (+2,15%) en 

voor compensatie voor gestegen pensioenlasten. De compensatie voor de 

loonverhoging voortvloeiend uit de nieuwe CAO heeft nog niet plaatsgevonden 

aangezien er nog geen nieuwe CAO is afgesloten. 

3.1.1.1 De baten zijn lager dan vorig jaar door terugloop in leerlingen.  

3.1.2.2 De overige bekostiging betreft o.a. de bekostiging van lesmateriaal (€ 1,3 mln.), 

de prestatiebox (€ 1,3 mln.) en de aanvullende bekostiging voor het technisch 

vmbo (€ 404.000) en de in december 2019 aanvullende bekostiging voor 

vermindering werkdruk leraren in de komende jaren (€ 614.000)  Deze laatste 

was niet begroot.  

3.1.4 De bijdrage vanuit het Samenwerkingsverband is iets hoger dan begroot als 

gevolg van de doorbetaling van de indexatie 2019 door het 

samenwerkingsverband aan de scholen (€ 31.000) en de extra vrijval van de 

balansreservering uit 2017 (€ 144.000), zie ook 2.4.4.2. 

 

3.2 Overige overheidsbijdragen 

 

  

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen

3.2.1.1 Vergoeding 110.797 118.100 113.030

110.797 118.100 113.030

jaarrekening 2019 begroting 2019 jaarrekening 2018
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3.3 Overige baten 

 

 

3.3.3 Een lagere ouderbijdrage als gevolg van een leerlingendaling in schooljaar 

2018/2019.  

3.3.4.4 De bijdrage aan excursies (bate) is in lijn met de kosten voor excursies, zie 

4.4.3.4. De bijdragen zijn lager dan in 2018. In 2018 hebben een aantal niet- 

jaarlijkse grote reizen plaatsgevonden (Japan, Zuid-Afrika) 

3.3.4.7 De subsidie voor doorstroming vmbo-havo (€ 25.000) was niet begroot evenals 

de subsidie voor curriculumontwikkeling (€ 11.000).  

3.3.4.9 De diverse opbrengsten betreft onder andere een bijdrage van Stichting Steun 

voor tuinonderhoud (€ 17.000).  
  

3.3.1 Verhuur 4.826 7.500 8.784

3.3.2 Detachering personeel 26.031 -            26.031

3.3.3 Ouderbijdrage

Ouderbi jdragen 224.836 238.020 236.679

Ouderbi jdrage TTO 334.933 349.050 344.825

Ouderbi jdrage VSL 28.475 31.500 22.050

588.244 618.570 603.554

3.3.4 Overige

3.3.4.1 Opbrengst kantine 73.513 85.000 82.344

3.3.4.2 Verhuur kluis jes 37.205 35.000 38.835

3.3.4.3 Verkoop leermiddelen 99.775 120.000 120.816

3.3.4.4 516.147 645.000 678.037

3.3.4.5 54.029 45.000 51.045

3.3.4.6 Personele baten 18.330 25.000 15.468

3.3.4.7 Subs idies 67.984 22.500 65.251

3.3.4.8 Vri jva l  egal isatie 103.000 103.000 200.000

3.3.4.9 Diversen 55.795 25.000 64.628

1.025.778 1.105.500 1.316.425

1.644.879 1.731.570 1.954.794

Bi jdrage 

schoolactivi tei ten

Bi jdrage  leerl ingen 

diverse activi tetei ten

jaarrekening 2019 begroting 2019 jaarrekening 2018
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Toelichting lasten 

 

4.1 Personele lasten 

 

 
 

Het totaal aantal FTE per 31-12-2019 is 341 (31-12-2018: 354) en is als volgt verdeeld: 

• Directie 7,5 FTE (2018: 6,4 FTE) 

• OP 252,3 FTE (2018: 265,4 FTE) 

• OOP 80,9 FTE (2018: 82,4 FTE) 

De voormalig directeur-bestuurder zal officieel in 2020 uit dienst treden. Tevens is de 

directeur-bedrijfsvoering uit dienst getreden per 31 december 2019. Dit zal een lager FTE 

directie tot gevolg hebben in 2020.  

Het gemiddeld aantal werkelijke FTE in het schooljaar 2018/2019 bij de Lingeborgh is 1,8 

FTE lager dan de inschatting volgens de (meerjarenformatie) begroting 2019. Het 

gemiddeld aantal werkelijke FTE in het schooljaar 2018/2019 bij de vestigingen in 

Culemborg is 1,4 FTE hoger dan ingeschat in de (meerjarenformatie)begroting 2019.  

 

1.1.1 Rekening houdend met de ontvangen UWV uitkeringen zijn de loonkosten lager 

dan 2018 (-/- 100.000) echter hoger dan begroot (+313.000). De stijging van de 

loonkosten ten opzichte van de begroting wordt met name veroorzaakt door: 

o Hogere sociale lasten (m.n. pensioenpremie); impact ca. € 265.000. 

o 2,15% CAO-salarisstijging per 1 juni 2019; impact (7 maanden) ca. € 215.000. 

Lonen en sa larissen 20.723.011 21.034.781

Socia le lasten 2.812.974 13,6% 2.903.255 13,8%

Pens ioenpremies 3.302.466 15,9% 3.039.301 14,4%

26.838.451 26.312.300 26.977.337

Overige personele lasten:

• Dotatie spaarverlof -121.000 -            -2.000

• Dotatie jubi lea 31.000 30.000 13.000

• Dotatie PB-uren 159.624 385.000 200.000

• Dotatie over-uren -8.000 -            -30.000     

83.000 -            140.000

• Dotatie generatiepact 69.000 -            -            

• Dotatie ui tkeringskosten 51.000 -            -            

- Schol ing 230.754 310.000 350.498

- Schol ing TTO 8.460 10.000      7.679

- Inhuur derden 132.021 192.500 224.184

- Inhuur personeel 174.124 65.000 139.598

- RAET -            -            40.379

- ARBO 84.896 86.000 89.091

- WW/re-integratie 57.429 41.000 22.182

- Diversen 236.929 198.500 192.748

1.189.237 1.318.000 1.387.361

28.027.688 27.630.300 28.364.698

-/- Uitkeringen -212.615 -            -251.932

27.815.073 27.630.300 28.112.766

• Dotatie langdurig zieken

jaarrekening 2019 begroting 2019 jaarrekening 2018
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o Anderzijds heeft er einde schooljaar géén uitbetaling van gratificaties aan 

personeel plaatsgevonden (begroot € 100.000). 

o Daarnaast zijn er jubileumuitkeringen betaald en zijn er eindafrekeningen 

overuren/PB-uren e.d. bij pensioen/uitdiensttreding uitbetaald. Dit 

resulteert bij de loonkosten in hogere kosten en resulteert in een lager dan 

begrote dotatie overuren, PB-uren, spaarverlof en jubileumuitkeringen 

(verschuiving tussen rubrieken).  

 

5.1.4 De dotatie spaarverlof is het opgenomen danwel uitbetaalde spaarverlof van de 

oud directeur-bestuurder en de uit dienst getreden directeur bedrijfsvoering. 

De dotatie PB-uren is lager dan begroot, maar wel in lijn met 2018. Beleid is om 

zoveel mogelijk PB-uren in te zetten in de taakomvang (en verhoogt derhalve de 

loonkosten, zie 4.1.1).  

De dotatie voor langdurig zieken is ten behoeve van een voorziening voor 

personeel waarvan de verwachting is dat deze niet meer terug zullen keren in 

het arbeidsproces. Een mutatie in de voorziening hangt sterk samen met 

individuele ziektegevallen. 

De dotatie generatiepact is ten behoeve van een nieuw opgenomen voorziening 

voor personeel wat deelneemt aan de generatiepactregeling. 

De dotatie uitkeringskosten is ten behoeve van een nieuw opgenomen 

voorziening voor 25% van uitkeringskosten die het UWV aan de werkgevers 

doorbelast. 

De post inhuur is opgesplitst in inhuur derden (inhuur van diensten) en inhuur 

personeel (betreft zzp’ers die in plaats van vast personeel werkzaamheden 

verrichten).  

Op inhuur derden wordt (o.a.) de inhuur van leerlingen voor het intern 

boekenfonds, de inhuur van AVG-advies, de detachering van leerlingen bij het 

VAVO onderwijs en de overdracht van bekostiging van uitstromende leerlingen 

gedurende het jaar verantwoord. De inhuur derden is met name lager dan 

begroot als gevolg van niet uitgegeven kosten voor AVG-scholing voor 

medewerkers (-/- 20.000). Daarnaast is de inhuur voor het intern boekenfonds 

lager (-/- 20.000) als gevolg van optimalisatie van dit proces.  

Inhuur personeel is hoger dan begroot aangezien er meer docenten zijn 

ingehuurd via een detacheringsbureau die niet beschikbaar bleken op de 

reguliere arbeidsmarkt (€ 93.000 LLC, € 25.000 LBG). Daarnaast heeft er niet 

begrote inhuur van een roostermaker plaatsgevonden (€ 15.000). De overige 

uitgaven betreft met name surveillance inhuur en de inhuur van medewerkers 

met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

 

4.2  Afschrijvingen 

 
 

4.2.2 De afschrijvingskosten van gebouwen zijn hoger dan begroot. In de begroting 

was onvoldoende rekening gehouden met de laatste termijn van afschrijving van 

de noodbouw. 

4.2.1. Afschri jving inventaris 826.000 821.000 803.000

4.2.2. Afschri jving gebouw 220.000 117.000 241.000

4.2.3 Afschri jving boeken 269.000 285.000 318.000

1.315.000 1.223.000 1.362.000

jaarrekening 2019 begroting 2019 jaarrekening 2018
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4.3  Huisvestingslasten 

 

 
 

4.3.1 De huur externe locatie is hoger dan begroot. Er is besloten de noodbouw in 

Geldermalsen nog 1 jaar (tot zomer 2020) te verlengen. Gedurende 2018 is er 

een extra nieuwbouw bij de havo-locatie in gebruik genomen. 

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

onderhoudsvoorziening opgesteld volgens de componentenmethode. Dit 

resulteerde in 2018 al tot een hogere dotatie en dit jaar wederom. Dit jaar is 

eveneens het plan voor grondige verbouwing van het schoolplein in 2020 

meegenomen in de onderhoudsvoorziening wat eveneens tot een extra dotatie 

heeft geleid.  
  

4.3.1 Huur externe locatie 233.096 193.300 188.457

4.3.3 Onderhoud

4.3.3.1 836.000 275.000 636.000

4.3.3.2 Onderhoud 297.728 275.000 274.362

1.133.728 550.000 910.362

4.3.4 Energie en water

4.3.4.1 Gas 177.167 189.000 173.490

4.3.4.5 Water 15.450 16.000 15.272

4.3.4.9 Elektrici tei t 187.538 192.150 168.572

380.155 397.150 357.333

4.3.5 Schoonmaak

4.3.5.1 Schoonmaak 525.378 539.500 569.168

4.3.5.2
42.555 50.000 49.317

567.933 589.500 618.485

4.3.6 Heffingen

4.3.5.2 Zuiv./watersch.lasten 32.977 36.500 30.422

4.3.7. Overige huisvestings lasten

4.3.7.1 10.059 11.000 10.466

4.3.7.2 Bevei l iging 15.325 19.000 16.138

25.384 30.000 26.603

2.373.273 1.796.450 2.131.663

Dotatie 

voorziening

Schoonmaak

materiaa l

Tuin-

onderhoud

jaarrekening 2019 begroting 2019 jaarrekening 2018
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4.4  Overige lasten 

 

  

Bovenstaande kosten categorieën worden hieronder verder toegelicht.  

4.4.1  Administratie- en beheerlasten 

 

 
 
  

4.4.1 943.561 932.000 875.624

4.4.2 1.382.078 1.434.150 1.364.806

4.4.4 Overige 1.509.539 1.651.500 1.500.653

3.835.178 4.017.650 3.741.083

Inventaris ,apparatuur en 

leermiddelen

Administratie- en 

beheers lasten

jaarrekening 2019 begroting 2019 jaarrekening 2018

4.4.1.1 Adminis tratie en beheer:

- Systeembeheer 351.464 359.500 293.739

- Adminis tratiekosten 12.861 4.000 18.829

- Kantoorbenodigdheden 22.206 26.000 25.741

- Leerl ingenadminis tratie 294 1.000 317

- PR 162.678 150.000 150.002

- Raad van Toezicht 28.412 20.000 37.862

- ARBO-kosten 25.997 26.000 26.797

- Diversen -            -            3.315

- Bedri jfsauto 4.168 4.000 -            

608.081 590.500 556.603

4.4.1.2 Accountantskosten 28.142 29.000 26.594

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten:

- Porto 21.605 29.000 26.352

- Telefoon 23.574 25.000 23.359

45.178 54.000 49.712

4.4.1.4 Repro en drukwerk:

- Kopieerkosten  127.834 108.000 102.642

- Papier 36.773 45.000 46.980

- Heffingen 11.647 13.000 11.524

176.253 166.000 161.146

4.4.1.5 Overige beheers lasten:

- Containerhuur 70.696 67.000 56.812

- Oninbare ouderbi jdrage 14.973 20.000 20.488

- Diversen 238 5.500 4.269

85.907 92.500 81.569

943.561 932.000 875.624

jaarrekening 2019 begroting 2019 jaarrekening 2018
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4.4.1.2 Toelichting accountantskosten: 

 

 
 
De niet-controle werkzaamheden 2019 betreft Raad van Toezicht advies.  

 

4.4.2  Inventaris, apparatuur en leermiddelen 

 
  

4.4.2.1 Inventaris  en apparatuur 11.837 24.500 20.257      

Theatertechniek 4.755 7.500 3.863        

4.4.2.2 Leermiddelen:

- vaksecties 207.871 257.430 222.270

- a lgemeen 280.978 314.700 309.126

- TTO 127.792 90.120 98.642

- VSL 15.561 31.500 10.142

632.203 693.750 640.180

4.2.2.3 Zorgkosten leerl ingen 13.219 30.000 7.157

4.4.2.4 IBF:

- Inkoop leermiddelen 384.278 390.000 412.972

- Boeken 1-jarig 262.763 220.000 222.872

- Overige kosten 5.139 20.000 2.366

652.180 630.000 638.211

4.4.2.5 Bibl iotheek/mediatheek 5.652 6.400        7.313

4.4.2.6 Onderhoud app/inventaris 62.233 42.000      47.825

1.382.078 1.434.150 1.364.806

jaarrekening 2019 begroting 2019 jaarrekening 2018
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4.4.3  Overige lasten 

 
4.4.3.1 De wervingskosten voor personeel zijn lager dan begroot en 2018. In 2018 zijn 

kosten gemaakt voor de werving voor de nieuwe directeur-bestuurder. In 2019 

is eveneens besloten geen advertentie in landelijke media te plaatsen voor de 

werving van personeel, maar om meer gebruik te maken van social media. 

4.4.3.4 De uitgaven voor excursies zijn in lijn met de ontvangsten ten aanzien van de 

excursies, zie 3.3.4.4. Het verschil betreft kosten van buitenschoolse activiteiten 

van de Lingeborgh wat wordt gedekt vanuit de ouderbijdrage (€ 65.000).  

4.4.3.10 De kosten voor doelsubsidies betreffen met name (€ 340.000) de kosten die zijn 

uitgegeven in het kader van de stimulering van het technisch vmbo. Hiervoor is 

een aanvullende bekostiging van € 404.000 ontvangen, zie 3.1.2.2. De 

activiteiten zijn verricht en er is voldaan aan de eisen die aan een 

activiteitenverslag worden gesteld. Het technisch vmbo geld is met name 

ingezet voor de aanschaf van machines ter ondersteuning van het technisch 

onderwijs. 

4.4.3.11 Diversen betreft met name kosten voor leerlingen gemaakt, maar welke worden 

doorbelast aan de ouders, zie 3.3.4.5. 
  

4.4.3.1 Wervingskosten personeel 5.343 41.000 71.493

4.4.3.2 Representatie 1.377 2.500 1.852

4.4.3.3 Kantinekosten 105.055 128.000 123.596

4.4.3.4 Excurs ies/werkweken 573.635 715.000 746.978

TTO 147.390 164.800 138.959

VSL 2.442 -            7.385        

723.466 879.800 893.322

4.4.3.5 L&L-dagen 106.683 102.300 87.310

4.4.3.6 Abonnementen en contributies 84.681 70.000 75.276

4.4.3.7 MR 1.987 3.000 2.614

4.4.3.8 Verzekeringen 9.893 12.000 9.898

4.4.3.9 Schoolzwemmen 22.475 17.000 20.649

4.4.3.10 Doelsubs idies  400.954 350.000    177.256

4.4.3.11 Diversen 47.625 45.900 37.386

1.509.539 1.651.500 1.500.653

jaarrekening 2019 begroting 2019 jaarrekening 2018
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Model G 

 

 

  

Saldo nog

Bedrag van Saldo Ontvangen in Lasten in Totale te besteden

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing 1-1-2019 verslagjaar verslagjaar kosten uo verslagjaar

Prakti jk leren Groen (PLG) 171481 13-12-2010 20.883       14.652   -                4.411         4.411 10.241            

Prakti jk leren Groen (PLG) 171481 13-12-2010 19.538       19.538   -                -            -     19.538            

Prakti jk leren Groen (PLG) 171481 13-12-2010 25.112       25.112   -                -            -     25.112            

Totaal 65.533       59.302   -                4.411         4.411 54.891            

Model G2B verantwoording van subsidies met 

verrekeningsclausule

Toewijzing
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WNT-verantwoording 2019 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 totaal score van 12 complexiteitspunten bedraagt het bezoldigingsmaximum in 

2019 voor Stichting O.R.S. Lek en Linge  € 152.000 (klasse D). Dit geldt naar rato van de 

duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden 

een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief. 

 

 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 
 

  

Criterium Score

1a Driejaarsgemiddelde van de tota le baten per ka lender jaar 6

1b Driejaarsgemiddelde van het aantal  bekostigde leerl ingen 3

1c Gewogen aantal  onderwi jssoorten 3

Totaal 12

C. Konings J.B. van Rijn J.B. van Rijn

2019 2019 2018

Functiegegevens Directeur- 

bestuurder

Directeur- 

bestuurder

Directeur- 

bestuurder

Aanvang en einde functievervul l ing in 2017 1/2 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0 1,0

Dienstbetrekking? ja ja ja

Beloning plus  belastbare onkostenvergoedingen
 €            101.345  €                 101.429  €                      128.011 

Beloningen betaalbaar op termi jn  €               18.046  €                    20.237  €                         17.989 

Subtotaal  €            119.391  €                 121.666  €                      146.000 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag  €                              -  €                                   -  €                                        - 

Totaal bezoldiging  €            119.391  €                 121.666  €                      146.000 

Bezoldigingsnorm  €            139.333  €                 152.000  €                      146.000 

Verpl ichte motivering indien overschri jding  nvt  nvt  nvt 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

 

Verbonden partijen 

 

 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 

Lek en Linge heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. 

Dit heeft voor de Lek en Linge een beperkte invloed op het resultaat in 2020. Gezien de 

financiële buffer is er geen twijfel over de continuïteitsveronderstelling van Lek en Linge.  

 
Culemborg, 28 mei 2020 

Stichting O.R.S. Lek en Linge 

 

 

 

C.F.M Konings              H.J. Groeneveld 

Directeur-bestuurder            Voorzitter raad van toezicht 

Statutaire naam Juridische vorm Statutaire zegel Soort activiteit

Stichting 

Samenwerkingsverband 

Rivierenland

Stichting Geldermalsen Het Samenwerkingsverband Rivierenland is  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 

staat het SWV Rivierenland voor de volgende miss ie:

Hulp zo ti jdig mogel i jk, in een zo l icht 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.
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Overige gegevens 
 
Statutaire regeling van de winstbestemming 

 

Het netto resultaat volgens de staat van baten en lasten over 2019 bedraagt € 832.000. 

Dit resultaat wordt als volgt verdeeld: 

 

 

  

 



 

 

 

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 2019 

 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting O.R.S. Lek en Linge  te CULEMBORG 

gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel: 

• geeft de in het 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 2019 en van het resultaat over 2019 in 

overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2019 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 2019. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

(1) de balans per 31 december 2019; 

(2) de staat van baten en lasten over 2019; 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 2019 

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 2019 hebben wij de 

anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j 

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 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die 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 paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol 

OCW 2019 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 2019 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 de overige OCW wet- en regelgeving. 

 

 

  



 

 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met  
betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor 

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

jaarrekening, in overeenstemming met de 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.  

 

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 om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op 

grond van genoemde 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 onderwijsinstelling 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 2019, 

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 controle-  

werkzaamheden 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 continuïteits-

veronderstelling 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, 11 juni 2020 

Wijs Accountants 
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