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Toelichting bij de begroting 2021 

Dit is de begroting van O.R.S. Lek en Linge voor 2021. De begroting van de school als 
geheel is opgebouwd uit de deelbegrotingen voor Lek en Linge Culemborg (LLC) en voor 
vestiging de Lingeborgh in Geldermalsen (LBG). 
Voor de totale begroting en voor de deelbegrotingen wordt gewerkt met een:  

• Begroting van baten en lasten 2021  
• Meerjarenformatiebegroting 2020/2021 tot en met 2024/2025 
• Meerjarenbegroting 2020 tot en met 2024 
• Meerjareninvesteringsbegroting 2020 tot en met 2024  

 
Op deze wijze is inzichtelijk hoe de school als geheel ervoor staat én de twee 
samenstellende delen: Lek en Linge Culemborg (hierna: LLC) en de Lingeborgh (hierna: 
LBG). 
De aanpak met twee deelbegrotingen die gesommeerd de totale begroting vormen doet 
recht aan de besturingsfilosofie: één schoolorganisatie met ruime mate van autonomie 
voor de twee vestigingen (Lek en Linge Culemborg en vestiging de Lingeborgh). 
 
De komende jaren zullen de twee delen van de school, het Culemborgse deel en de 
Lingeborgh, met behoud van ieders eigenheid en autonomie, blijven werken aan 
doelgerichte en doelmatige samenwerking.  
In de eerste helft van het schooljaar 19/20 is met betrokkenheid van alle medewerkers 
een nieuwe strategische ambitie voor de komende jaren geformuleerd. In deze 
“Strategische Ambities Lek en Linge 2020-2024” is het beleid geformuleerd dat de kaders 
zal vormen voor de begrotingen vanaf 2021 en de binnen deze kaders geformuleerde 
vestigings- en locatieplannen en het bedrijfsvoeringsplan.  
 
De uitdaging is om in de situatie van afnemende leerlingenaantallen in de regio 
Culemborg/Geldermalsen voor de komende 5 jaar de bedrijfsprocessen zodanig te 
rationaliseren en het kostenbewustzijn verder te versterken dat – ook in geval van krimp 
– zoveel mogelijk middelen ten goede komen aan het primair proces, d.w.z. het onderwijs 
aan en de begeleiding van leerlingen. Uitgangspunt hierbij is dat, waar mogelijk, zowel de 
OP- als de OOP-formatie meebeweegt met de percentuele wijziging van de 
leerlingaantallen.  
 
Samen met het KWC wordt onderzoek uitgevoerd naar scenario’s van samenwerking met 
als doel sterk voortgezet onderwijs in Culemborg voor de toekomst veilig te stellen. In 
januari 2021 zal een onderzoeksrapport worden gepresenteerd.  
 
  



 

2 Begroting 2021 

Missie: wat ons drijft 
 
Wij leiden onze leerlingen op tot zelfbewuste burgers, die hun kracht hebben leren 
kennen, hun verantwoordelijkheid nemen, deze samen met anderen inzetten voor 
zichzelf en ten dienste van elkaar en de samenleving, voor een inspirerend en 
betekenisvol leven.  
 
Onderwijs in verbinding 
(waarom wij Unesco-, tto-, begaafdheidsprofiel-, cultuurprofielschool zijn) 
 
Het onderwijs op Lek en Linge is gericht op het realiseren van relevante en unieke 
leerervaringen.  
Het draagt bij aan (wereld)burgerschapsvorming, aan leren reflecteren over waarden en 
normen. Wij zoeken, waar mogelijk, verbinding met de buitenwereld voor het vormgeven 
van ons onderwijs: iedere leerling is uniek, dus naast het examencurriculum bieden wij de 
leerling een breed aanbod aan extra curriculair onderwijs. Waar mogelijk wordt onderwijs 
in verbinding tussen vakken aangeboden en op basis van doorlopende leerlijnen. Zo wordt 
een inspirerende, uitdagende, bruisende leeromgeving geboden.  
  
Onze vier kernwaarden ofwel richtinggevers 
 

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

2. Kansen 
We denken in kansen voor zowel leerlingen als collega’s. Dit vertalen wij in 
kansrijk maatwerk en ruimte voor ontwikkeling. Wij gaan uit van de potentie van 
iedereen, hanteren een op groei gericht en positief mensbeeld. We geven onszelf 
hierbij de ruimte om buiten de bestaande kaders te denken.  

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

4. Eigenaarschap 
Onze leerlingen leren reflecteren op zichzelf met als uiteindelijk resultaat dat de 
leerling zelfsturing kan geven aan het leerprocessen zo blijvend regie voert over 
de eigen ontwikkeling. Ook als dat in samenwerking met medeleerlingen wordt 
vormgegeven. De docent draagt verantwoordelijkheid voor het leerproces van de 
leerling. De docent is naast expert van zijn vak ook coach en erop gericht de 
leerling zicht te geven op het eigen leerproces. 
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Gemeenschappelijke ambities en thema’s 
 
Wij willen leerlingen meer regie en eigenaarschap geven over het eigen leerproces. 
Belangrijke thema’s hierbij zijn maatwerk en keuzes maken. We vinden het belangrijk dat 
leerlingen leren verantwoordelijk te zijn, de mogelijkheid krijgen om eigen talenten te 
ontdekken en de gebieden waarin ze zich willen ontwikkelen te verdiepen. De docent is 
naast vakdocent ook coach. Naast aandacht voor iedere individuele leerling willen we 
graag benadrukken dat wij in onze schoolgemeenschap onderwijs ook zien als een 
collectief leerproces. Leerlingen leren ook van en met elkaar. Er is aandacht voor het leren 
samenwerken binnen een groep.  
 
Om dit te realiseren werken we de komende jaren verder aan: 
 
De begeleiding van leerlingen 

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

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

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

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

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

Ons pedagogisch didactisch handelen 
• Wij realiseren een eenduidig pedagogisch klimaat. De pedagogische kaders 

worden omschreven in termen van gewenst gedrag. 
• Wij stellen samen met leerlingen ambitieuze maar haalbare doelen. 
• Wij focussen waar mogelijk meer op vorderingen in het leerproces dan op het 

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

leerresultaten te realiseren. 

Ons (extra curriculair) onderwijsaanbod 
• Wij versterken in ons onderwijs de verbinding met de buitenwereld door: 

- De connectie met de (buitenlandse) omgeving expliciet te zoeken en 
aansluiting tussen theorie en praktijk zichtbaar te maken; 

- In ons curriculum vrede en mensenrechten, intercultureel leren, duurzame 
ontwikkeling en wereldburgerschap een centrale plek te geven; 

- In lessen aan te sluiten op de actualiteiten; 
- Ons curriculum waar gewenst te actualiseren (vb. mediawijsheid, ict, 

toekomstkunde) 
• Binnen al onze afdelingen realiseren we doorlopende leerlijnen. Waar mogelijk 

werken wij vakoverstijgend. 
• Wij sluiten aan bij de individuele leerbehoefte van leerlingen door: 

- Waar nodig te differentiëren; 
- Een breed aanbod van extra curriculaire activiteiten/projecten; 
- Ons onderwijs flexibel in te richten zodat maatwerk kan worden geboden. 
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De manier waarop wij samen werken en samen leren 
• Bij de ontwikkeling en uitwerking van nieuwe initiatieven werken we projectmatig 

waarbij de personen voor wie de ontwikkeling directe relevantie heeft betrokken 
worden. Waar mogelijk worden leerlingen en ouders betrokken.  

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

• We werken samen op basis van positief kwalificeren. Ieder neemt 
verantwoording, we praten met elkaar en helpen elkaar. Het collectieve belang 
staat voorop, we zoeken samenwerking hebben een lerende houding, relativeren 
ons eigen gelijk en zijn trots op wat wij samen bereiken. 

• We benutten elkaars expertise en werken samen (ook tussen locaties en 
vestigingen) waar dat van toegevoegde waarde is.  

• Wij werken gestructureerd aan het beter maken van ons onderwijs. Dit betekent 
dat wij doelen stellen, vervolgens beschrijven hoe hieraan te werken. Op enig 
moment stellen we vast wat is gerealiseerd en analyseren dit. Vervolgens worden 
nieuwe doelen geformuleerd.  

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

Lek en Linge is een school waar leerlingen en docenten en ook medewerkers en 
management op basis van een goede relatie, een cultuur van “samen”, werken aan goed 
onderwijs. Onderdeel van zo’n cultuur is dat we helder willen zijn in onze verwachtingen 
en dat we zorgen dat gemaakte afspraken en richtlijnen worden uitgevoerd. 
 
Marktpositie, kwaliteit van  onderwijs, onderwijsaanbod 
 
Dit schooljaar heeft het aantal brugklasleerlingen zich gestabiliseerd op het niveau van 
vorig jaar. Daarmee is de neerwaartse trend in de instroom van brugklasleerlingen  
doorbroken. Per saldo is opnieuw sprake van een substantiële daling van de totale 
leerlingenpopulatie. Dit als gevolg van een ten opzichte van de instroom fors hogere 
uitstroom van geslaagden.  
De stabilisatie van de instroom van brugklasleerlingen is deels een gevolg van 
demografische ontwikkelingen. Daarnaast is de invloed van de Ida Gerhardt Academie 
merkbaar. Voor Culemborg en de Lingeborgh heeft zich dit vertaald in het terugtrekken 
van zo’n vijftig eerder aangemelde brugklassers, met name leerlingen met een vwo-
basisschooladvies, na definitieve toelating tot de Ida Gerhardt Academie. In Culemborg 
heeft Lek en Linge dit jaar beperkt marktaandeel ‘teruggewonnen’ ten opzichte van het 
KWC (inclusief Agora). De instroom van leerlingen uit Houten blijft, als gevolg van 
demografische ontwikkelingen een dalende trend vertonen.  
Ook de Lingeborgh is sprake van een daling van de totale leerlingenpopulatie. De 
terugloop is hier echter minder groot in omvang dan in Culemborg.  
 
De hoge kwaliteit van het onderwijs blijft uiteraard de belangrijkste focus. Met verdere 
investeringen in de marketing, PR en communicatie, vergroening en verduurzaming van 
onze buitenruimtes wordt ook dit schooljaar 2020-2021 beoogd de stevige marktpositie, 
waarvan in voorgaande jaren sprake was, te herstellen.  
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Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van het leerlingenaantal vanaf schooljaar 
2013-2014 tot en met 2024-2025. De cijfers over de schooljaren 2013-2014 t/m 2020-
2021 betreffen gerealiseerde leerlingaantallen, hierna betreft het prognoses. In deze 
begroting is gewerkt met de leerlingenaantallen zoals opgenomen in de tabel: 

 

 
Op zowel vestiging de Lingeborgh als op Lek en Linge Culemborg lagen de door- en 
uitstroomresultaten in 2019-2020 ruim boven het landelijk gemiddelde. De 
examenresultaten in 2020 stemmen tot tevredenheid.  
De kwaliteit van de school kenmerkt zich ook door een veilig, uitdagend en bruisend 
schoolklimaat. Het positieve beeld blijft zichtbaar in de jaarlijkse leerlingen- en 
ouderenquêtes. 
De vwo-locatie in Culemborg heeft het predicaat Excellent (2019-2021), evenals vestiging 
de Lingeborgh (2020-2023).  
 
Kaders voor de begroting 2021 
 
Bij het opstellen van de begroting voor 2021 zijn we uitgegaan van de volgende kaders: 

1. Lek en Linge werkt in principe altijd met een sluitende begroting. Sinds 2018 
wordt hier voor een periode van tien jaar een uitzondering op gemaakt in het licht 
van de robuuste reservepositie. Jaarlijks vindt een check plaats of we nog op het 
goede spoor zitten. We beogen daarmee, in een periode van teruglopende 
leerlingenaantallen en oplopende personele lasten (als gevolg van kosten in 
verband met jaarlijkse periodieken) de investeringen in vernieuwend onderwijs 
te kunnen blijven doen en kleinere klassen te realiseren zodat docenten meer 
persoonlijke aandacht aan leerlingen kunnen besteden (mede in het kader van 
Passend Onderwijs) en om de werkdruk te verminderen en het werkplezier te 
verhogen. De gemiddelde klassengrootte in Culemborg is voor het komende 
schooljaar 23,7 leerlingen per klas. Voor de Lingeborgh is dit 22,0 leerlingen per 
klas. Deze lagere gemiddelde klassengrootte op de Lingeborgh wordt veroorzaakt 
door het hogere aantal vmbo-basisleerlingen. Op vmbo basis heeft de gemiddelde 
klas 15 leerlingen. 
In Culemborg wordt in het komende jaar geen extra OP-formatie ingezet. De 
vraag is namelijk of het in de begroting opgenomen uitgangspunt van terugloop 
in leerlingenaantal en het daarmee in de pas laten lopen van terugloop in FTE 
(zowel voor Onderwijs Personeel (OP) als Onderwijs Ondersteunend Personeel 
(OOP) volledig op te vangen zal zijn in de flexibele schil.  
Om de terugloop van leerlingenaantal dit schooljaar op te vangen is namelijk een 
fors deel van de flexibele schil opgesoupeerd.  

Huidig 
schooljaar prognoses komende schooljaren -->

15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25
bekostiging 
kalenderjaar

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024

Lek en Linge
Culemborg

2.742 2.797 2.811 2.816 2.644 -6% 2.463 -7% 2.385 -3% 2.294 -4% 2.218 -3% 2.212 0%

68% 69% 70% 71% 70% 69% 69% 69% 69% 69%
De Lingeborgh 1.279 1.249 1.208 1.150 1.120 -3% 1.103 -2% 1.084 -2% 1.033 -5% 1.019 -1% 1.002 -2%

32% 31% 30% 29% 30% 31% 31% 31% 31% 31%

Totaal 4.021 4.046 4.019 3.966 3.764 3.566 3.469 3.327 3.237 3.214

Mutatie 3% 1% -1% -1% -5% -5% -3% -4% -3% -1%
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Bovendien is een beetje ruimte nodig ten behoeve van de jaarlijkse 
‘formatieregen’ (stijging loonkosten als gevolg van jaarlijkse cao-
salaristredeverhoging) 
Het handhaven en versterken van het rijke onderwijsaanbod (van het 
huiskamertraject voor LWOO-leerlingen in de vmbo-b-k tot het tweetalig 
gymnasium; de vrijeschoolleerroute; het ruime aanbod in het vmbo-
beroepsgericht; het tweetalig onderwijs in vmbo-t, havo en vwo); de traject- en 
trainingsklassen voor leerlingen die extra zorg behoeven; het aanbod in het kader 
van CultuurProfielSchool en Sportactieve School, versterking van ICT-
ondersteund onderwijs, etc.) is een belangrijke prioriteit. Ons grote en brede 
aanbod biedt onze leerlingen immers kansen om hun talenten optimaal te 
benutten.  
 
Op basis van het werkelijke en gewenste weerstandsvermogen is in 2017 
vastgesteld dat dit vermogen de komende 10 jaar mag afnemen met € 4,4 
miljoen.  
Door de afname van het eigen vermogen en (als gevolg) de afname van de liquide 
middelen (onderdeel van de totale activa) daalt de kapitalisatiefactor en komt 
deze ook meer in lijn met het gewenste niveau. Het solvabiliteitsniveau blijft door 
de daling van het eigen vermogen overigens wel boven de ondergrens. De afname 
(dan wel: het negatief begrote resultaat) is totaal € 440.000 per jaar. De volgende 
verdeling (op basis van aantal leerlingen) is vervolgens vastgesteld tussen de 
vestigingen: vestiging Culemborg € 330.000, vestiging de Lingeborgh € 110.000. 
In 2017 is besloten dat de kosten voor de nieuwbouw van het brugklasgebouw in 
Geldermalsen (per saldo € 922.000) in één keer ten laste van het resultaat (en dus 
uiteindelijk het eigen vermogen) is gebracht. In het eigen vermogen was hiervoor 
reeds een bestemmingsreserve gevormd, welke voor dit bedrag is vrijgevallen. 
Deze eenmalige last ten laste van het eigen vermogen is onderdeel van de 
vastgestelde afname van de € 4,4 miljoen. Derhalve dient het jaarlijkse 
toegestane negatieve resultaat van de vestiging Geldermalsen met de 
afschrijvingstermijn van dit bedrag aangepast te worden i.c. € 922.000 / 30 jaar = 
(afgerond) € 30.000. Het toegestane negatieve resultaat van de vestiging 
Geldermalsen bedraagt na deze correctie nog -/- € 80.000. 
Deze extra uitgaven zijn/zullen aangewend worden voor extra OP-formatie. 

 
2. De vrijwillige ouderbijdrage staat ter discussie. In de tweede kamer is dit jaar 

ingestemd met een motie waarmee wordt beoogd het vrijwillige karakter van de 
ouderbijdrage te benadrukken. Waar in het verleden het niet betalen van de 
ouderbijdrage vooral betrekking had op ouders met beperkte financiële middelen 
lopen we sinds dit schooljaar het risico dat deze groep wordt uitgebreid met 
principiële niet-betalers. De ouderbijdrage is in oktober gefactureerd. Op dit 
moment is er nog geen definitief zicht op de omvang van niet ontvangen 
ouderbijdragen.  
Uit de vrijwillige ouderbijdrage (gefactureerd voor schooljaar 2020/2021 € 
210.000) bekostigen we: 

o LLC: de Lek en Linge dagen, 25% van de verbruiksmaterialen bij (creatieve 
en praktijk) vakken met een groot verbruik, 50% van de zogenaamde 
centrale onderwijsprojecten en de galakosten. 
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o LBG: o.a. de diverse activiteitendagen, printvergoeding, de 
cultuurjaarpas, gala- en diplomafeestkosten. 

o Daarnaast vragen we een ouderbijdrage voor het TTO-onderwijs 
(gefactureerd voor schooljaar 2020/2021 € 320.000, exclusief de 
verrekening voor de excursies die als gevolg van Covid-19 in schooljaar 
19/20 geen doorgang hebben kunnen vinden) en de VSL (gefactureerd 
voor schooljaar 2020/2021 € 25.000).  

 
Als gevolg van de veiligheidsmaatregelen die in het kader van de Covid-19 
problematiek zijn genomen is een deel van de activiteiten waarvoor de 
ouderbijdrage in rekening wordt gebracht komen te vervallen. Of dit 
consequenties gaat hebben voor een eventuele toekomstige terugbetaling van 
ouderbijdragen valt op dit moment niet te zeggen.  
 

3. Lek en Linge begroot realistisch en eerder voorzichtig dan optimistisch. 
 

4. Leerlingenprognoses nemen we over van externe bureaus, rekening houdend 
met onze eigen kritische beoordeling en tenzij er goede argumenten zijn om daar 
van af te wijken.  
 

5. De ontwikkeling van Covid-19 kan verdere financiële consequenties voor onze 
school met zich meebrengen. Over de afgelopen periode lijken extra uitgaven die 
de school heeft moeten doen als gevolg van te realiseren veiligheidsmaatregelen 
(hygiënemiddelen, extra schoonmaak, mondmaskers etc.) weg te vallen tegen 
niet gedane uitgaven als gevolg van de gedeeltelijke schoolsluiting of vanwege 
annulering van activiteiten. Afhankelijk van het verloop van Covid-19 en de door 
de overheid te nemen maatregelen, kunnen de lasten toenemen indien 
verregaande aanpassingen worden vereist. Vooralsnog heeft de overheid 
aangegeven in 2021 hiervoor geen compensatie aan scholen te verstrekken, maar 
ook dit standpunt is onzeker en zou nog kunnen wijzigen. 
 

Investeringen 
 
Om de kwaliteit van het onderwijs te blijven bevorderen, de verloren marktpositie terug 
te winnen en de afname van leerlingen tot een minimum te beperken zullen we ook het 
komende schooljaar blijven investeren. De gezonde financiële positie van onze school 
maakt dat mogelijk. 
De belangrijkste investeringen worden in 2021 gedaan in: 

• Kleine(re) klassen (gelijk aan voorgaande jaren). 
• Investeringen in moderne apparatuur en lokaalinrichting op de vmbo-locatie in 

Culemborg, gefinancierd met de subsidie voor Sterk Techniekonderwijs in het 
vmbo; er wordt ook een deel van de subsidie besteed aan extra scholing, PR voor 
technisch vmbo en verbreding van het lesaanbod .  

• In de begroting van 2021 wordt ten behoeve van het minimaliseren van 
leerlingenterugloop en, waar mogelijk, terugwinnen van marktaandeel als volgt 
ingezet: 

o Continueren van extra inzet ICT-middelen. 
o Vergroenen en verduurzamen schoolpleinen.  

• Invoering Foleta (software voor formatieplanning, les- en taaktoedeling) 
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Huisvesting en financiën  
 
Er wordt verder gewerkt aan het beleidsrijk maken van de meerjarenonderhoudsplannen 
met behulp van een externe partij. Hierbij worden ook aanvullende eisen in het kader van 
duurzaamheid meegenomen. Indien de plannen gereed zijn, kan vastgesteld worden hoe 
groot de voorziening groot onderhoud zou moeten en of een aanvullende dotatie of vrijval 
nodig is. Vooralsnog is de dotatie aan de voorziening groot onderhoud in deze begroting 
gelijk gehouden aan de begrote dotatie van de afgelopen jaren. Beoogd wordt in 2021 de 
achterstand in dezen te hebben ingelopen.  
 
Medewerkers 
 
Lek en Linge beseft dat het de medewerkers zijn die het verschil maken.  
Het strategisch HRM-beleid is erop gericht dat Lek en Linge een aantrekkelijke 
arbeidsorganisatie is waar zittende en nieuwe medewerkers graag willen werken en waar 
zij eigenaarschap ervaren voor hun eigen bijdrage. Dit beleid resulteert in grote 
betrokkenheid bij zittende medewerkers.  
De school investeert in het opleiden van aankomende docenten in de school en is 
Keurmerk Opleidingsschool. In dat kader is Lek en Linge een samenwerkingsverband 
aangegaan met de universitaire lerarenopleiding, COLUU en de tweedegraads 
lerarenopleiding, Archimedes, in Utrecht (Hogeschool Utrecht).  
 
De school hanteert een hoog bedrag voor scholing. De afgelopen jaren is beleid gevoerd 
en fors geïnvesteerd om het percentage bevoegde docenten te verhogen. 96,5 % van de 
docenten is per 1-10-2019 bevoegd (ter vergelijking: het landelijk percentage bedraagt 
circa 88% bevoegden). Het is onze ambitie het percentage bevoegde docenten te 
continueren op het huidige hoge percentage en waar mogelijk verder te verhogen. Een 
hoog percentage bevoegde en bekwame docenten draagt immers bij aan verdere 
kwaliteitsverhoging. De onbevoegde docenten zijn in opleiding voor hun bevoegdheid. 
Daarnaast is een aantal docenten via regelingen van OCW (“Lerarenbeurs”  en  “Zij-
instroom”) bezig om een extra of een hogere bevoegdheid te halen. 
Het scholingsbeleid wordt ingezet voor de bevordering van de deskundigheid en 
professionaliteit van de medewerkers. Voor nieuwe medewerkers is een meerjarig traject 
van professionalisering vastgesteld. Daarnaast dient dit scholingsbudget voor 
(vakinhoudelijke) verdieping en om het bekwaam- en bevoegdheidsniveau van docenten 
en andere medewerkers waar nodig, wenselijk en mogelijk, te verhogen. Daarnaast 
dragen de scholingen ertoe bij dat medewerkers het werk boeiend, uitdagend en 
spannend blijven vinden. 
Om onze strategische doelen in de nieuwe fase van krimp te realiseren zijn HRM-
instrumenten ontwikkeld die passen bij eerst stabiliserende en daarna afnemende 
werkgelegenheid met minder doorgroeimogelijkheden in de eigen organisatie.  

• Meer aandacht voor loopbaanoriëntatie in de gesprekscyclus. 
• Intensivering van het beleid om docenten, met name de jongere, te stimuleren 

tot om- en bijscholingen om hun inzetbaarheid te vergroten. Daarbij kan gedacht 
worden aan: het behalen van een extra bevoegdheid in tekortvakken; het 
verhogen van vaardigheden om les te kunnen geven in het tweetalig onderwijs 
en in de vrijeschoolleerroute.  
Lerarenbeurs en schooleigen regelingen worden ingezet om docenten te kunnen 
herplaatsen in vakken en op gebieden waar intern nog wel groei in 
werkgelegenheid is.  
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• In 2020 is de Regeling generatiepact gecontinueerd waardoor medewerkers van 
≥ 62 tegen aantrekkelijke voorwaarden minder kunnen werken in hun laatste vijf 
jaren voorafgaand aan hun pensioen en daarmee wordt de werkgelegenheid voor 
jonge medewerkers vergroot. 

• In deze begroting is, ondanks de te verwachten verdere daling van 
leerlingaantallen geen rekening gehouden met (de kosten  van) een sociaal plan. 
We denken vooralsnog , met de inzet van de hierboven staande maatregelen de 
krimp in personeel op te kunnen vangen met de flexibele schil.  

• Managementontwikkeling ter voorbereiding op de nieuwe situatie van stabilisatie 
en krimp is ter hand genomen en nieuwe teamleiders worden getraind in hun 
functie. Daaraan voorafgaand vond een ontwikkelassessment plaats. 

Liquiditeit 
 
In deze begroting is uitgegaan van een 0% rentevergoeding. Aangezien we in 2020 zijn 
overgegaan naar de schatkistfaciliteit van de overheid, is er geen negatieve rente 
verschuldigd over onze positieve banksaldi. 
 
Financiën: Personele uitgaven 
 
De afname van het leerlingenaantal (minus circa 10% de komende vier jaren) bepaalt dat 
in de meerjarenformatiebegroting is gerekend met een afname van de werkgelegenheid 
van de verschillende categorieën medewerkers met circa 10% over vier jaren.   
Naast de in deze begrotingsnotitie verwerkte vermindering van fte-verbruik zullen we de 
volgende beleidsinstrumenten inzetten om tot reductie van personele kosten te komen 
in de komende jaren: 

• intensiveren van beleid om, in geval van vacatures als gevolg van mobiliteit,  
jonge medewerkers aan te trekken; dat beleid is overigens ook om andere 
redenen in een stabiliserende school een goede zaak. In een stabiele situatie 
wordt de gemiddelde leeftijd van de medewerkers immers jaarlijks vanzelf een 
jaar hoger. Het beleid is erop gericht om die gemiddelde leeftijd, nu 39 jaar, zo 
weinig mogelijk te laten oplopen. Een bruisende school die jonge mensen in 
ontwikkeling begeleidt is gebaat bij een niet al te hoge gemiddelde leeftijd van 
de medewerkers. 

• verdere optimalisatie en integratie van de “back office” van onze school. 
 
Financieel normenkader 
 
Op de volgende externe financiële normen wordt gestuurd: 
 

 
 

Financiële norm, gehanteerd 
door onderwijsinspectie

boven kritische grens 
onderwijsinspectie
ja/nee

Normatief eigen vermogen ja
Kapitalisatiefactor ja
Solvabil iteit ja
Current ratio ja
Huisvestingsratio ja
Weerstandsvermogen ja
Rentabil iteit ja



 

10 Begroting 2021 

Het normatief eigen vermogen. De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2020 een nieuwe 
signaleringswaarde ontwikkeld voor het bepalen van de bovengrens van het eigen 
vermogen van besturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs. De 
Onderwijsinspectie gaat deze signaleringswaarde gebruiken in het toezicht op de 
doelmatigheid. De inspectie benadrukt daarbij dat deze waarde geen absolute norm is, 
maar in geval van overschrijding de basis vormt voor een gesprek met het betreffende 
bestuur. In dit gesprek wordt de vermogenspositie in de context geplaatst en besproken 
wat het beleid is van het bestuur. Context en beleid kunnen aanleiding zijn om (tijdelijk) 
een hogere vermogenspositie aan te houden dan de signaleringswaarde. Zodra het eigen 
vermogen van een bestuur boven de signaleringswaarde uitkomt, betekent dit dat 
mogelijk teveel eigen vermogen ongebruikt wordt gelaten. Om te bepalen of dit geld 
(alsnog) goed kan worden ingezet voor het onderwijs, moeten schoolbesturen zich vanaf 
verslagjaar 2020 beter verantwoorden over hun reserves. De berekening is als volgt: 

 
 

 
 
De kapitalisatiefactor. Dit kengetal signaleert of een deel van de middelen niet efficiënt 
benut wordt voor de vervulling van de onderwijstaken; oftewel of er teveel wordt 
gekapitaliseerd.  
De geadviseerde norm is, afhankelijk van de grootte van de instelling tussen de 35% (grote 
instellingen; jaarlijkse baten > € 8 miljoen) en 60% (kleine instellingen; jaarlijkse baten < € 
5 miljoen). De kapitalisatiefactor wordt als volgt berekend: totaal kapitaal minus 
boekwaarde van gebouwen en terreinen / totale  baten incl. financiële baten. Binnen de 
kapitalisatiefactor worden een drietal functies onderscheiden, de transactiefunctie, de 
financieringsfunctie en de bufferfunctie. Deze factor ligt fors boven de signaleringswaarde 
van 35%. Beleid is ingezet om de kapitalisatiefactor de komende jaren stapsgewijs te laten 
afnemen door de investering in kleinere klassen en in ICT. De kapitalisatiefactor is geen 
goede norm gebleken bij krimpende scholen als gevolg van de wijze van berekening (ca. 
gelijkblijvende teller, maar afnemende noemer (=baten in het jaar) zorgt voor een hoger 
%). Dit ongewenste effect heeft geleid tot een nieuwe norm, zie normatief eigen 
vermogen.  
 

  
 
De solvabiliteit. Dit financiële kengetal geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is om 
aan haar (zowel lange termijn als korte termijn) verplichtingen te voldoen. De solvabiliteit 
wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van een organisatie op 
de langere termijn. De richtlijn, opgesteld door de Inspectie van het Onderwijs geeft een 
signaleringswaarde aan bij < 30% en schrijft de volgende berekening voor: (eigen 
vermogen + voorzieningen) / totale passiva.  
  

Normatief eigen vermogen 2019 2020 2021 2022 2023 2024
normatief EV 8.359 8.222 8.143 8.113 8.058 8.025
EV 11.142 10.815 9.798 9.124 8.372 7.253
Te hoog EV -2.783 -2.593 -1.655 -1.011 -314 771

Ontwikkeling kapitalisatiefactor 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
signaleringsgrens: <35% - >60% 46% 47% 50% 54% 55% 56% 56% 55%
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Er wordt rekening gehouden met de voorzieningen omdat een instelling haar 
vermogenspositie kan beïnvloeden door de voorzieningenpositie aan te passen. 
 

 
 
De liquiditeit (current ratio). Dit kengetal geeft aan in welke mate de instelling aan haar 
verplichtingen op korte termijn kan voldoen. De voorgeschreven berekeningssystematiek: 
vlottende activa / kort vreemd vermogen. 
 

 
  
De huisvestingsratio. De inspectie acht het van belang dat de bekostiging juist wordt 
ingezet en dat de kosten van de huisvesting niet ten koste gaat van de kwaliteit van het 
onderwijs. De voorgeschreven berekeningssystematiek: (huisvestingslasten (incl. dotatie 
voorziening groot onderhoud) + afschrijvingen gebouwen) / totale lasten. 
 

 
 
Weerstandsvermogen. Deze norm geeft aan in hoeverre de instelling in staat is om 
eventuele calamiteiten op te vangen. De voorgeschreven berekening is: eigen vermogen 
/ totale baten. 
 

 
 
Rentabiliteit. Deze norm zegt iets over de winstgevendheid van de instelling. Deze ratio 
wordt volgens de Inspectie als volgt berekend: resultaat / totale baten. 
 

 
 
Niet sluitende exploitatierekening 
 
Zoals reeds toegelicht onder ‘kaders voor de begroting 2021’, is in het licht van de hoge 
reservepositie beleid vastgesteld om de komende jaren te werken met een gepland tekort 
op de exploitatierekening van de school. 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 m.n. 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. 
 
  

Ontwikkeling solvabiliteit 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
signaleringsgrens: < 30% 70% 72% 75% 76% 75% 75% 75% 75%

Ontwikkeling current ratio 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
signaleringsgrens: <  0,75 3,1 3,2 4,0 3,9 3,7 3,7 3,7 3,6

Ontwikkeling huisvestingsratio 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
signaleringsgrens: >  0,10 0,09 0,07 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Ontwikkeling weerstandsvermogen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
signaleringsgrens: <  0,05 0,31 0,29 0,31 0,32 0,31 0,29 0,28 0,25

Ontwikkeling rentabiliteit 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
signaleringsgrens: < -/- 0,10 (1-
jarig) -0,01 -0,01 0,02 -0,01 -0,03 -0,02 -0,02 -0,04
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Het begrote negatieve resultaat voor 2021 is hoger dan het toegestane exploitatietekort 
volgens afspraak met de Raad van Toezicht: 
 
Toegestaan exploitatietekort volgens afspraak RvT uit 2017   -440.000 
Correctie a.g.v. verantwoording nieuwbouw Geldermalsen   30.000 
Toegestaan exploitatietekort   -410.000 
      
Extra tekort (ingezette formatie) in schooljaar 2020/2021 als 
gevolg van Slobgelden (7/12 voor 2021)   -360.000 

      
Exploitatietekort in begroting 2021 - a.g.v. 
afspraak/regelgeving   -770.000 

Exploitatietekort begroting 2021 - begroot   -1.017.000 
Verschil   -247.000 
      
Niet ontvangen bate a.g.v uitstellen nieuwe 
bekostigingssystematiek (afgerond)   

266.000 
    19.000 
      
Impact nieuwe bekostigingssystematiek volgens rekentool 
O,C en W:     
Algemene bekostiging: herverdeeleffect voor Lek en Linge 
in 4 jaar naar toe te groeien + 105.060 

      
Aanvullende bekostiging geïsoleerde scholen + 205.226 
Aanvullende bekostiging gemende leerweg + 60.776 
Direct vanaf 1e jaar volledig toegekend + 266.002 

      
Totale impact op bekostiging op basis van 
bekostigingsbedragen over 2019 + 371.062 

      

  
Eind 2019 is er een aanvullende bekostiging (de zgn. Slob gelden) uitgekeerd aan scholen 
welke wordt ingezet in latere schooljaren. De externe verslaggeving regels verplichten 
echter dat bekostiging uitgegeven voor het jaar 2019 ook in het jaar 2019 wordt 
verantwoord als bate ondanks dat de (personeels)kosten in latere jaren gemaakt zullen 
worden. De aanvullende bekostiging in 2019 bedroeg € 614.000. Inmiddels is er in de 
formatie 20/21 extra personeel ingezet voor o.a. begeleiding van (startende)  docenten 
teneinde de extra bekostiging conform doel in te zetten. Voor 2021 resulteert 7/12 van 
deze extra FTE inzet in een extra personeelslast van € 360.000. 
 
De bekostigingssystematiek van de overheid zou per 1 januari 2021 worden gewijzigd. 
Eind april 2020 is kenbaar gemaakt dat dit is uitgesteld naar 1 januari 2022. In de nieuwe 
bekostigingssystematiek wordt (nog meer dan in de oude methodiek) op basis van één 
lumpsum bekostigd (1 bedrag voor personeel én materieel) door een bedrag per leerling 
te bekostigen. De bekostiging is dus niet meer gekoppeld aan een gemiddelde personele 
last (de zgn.  ‘GPL’). Volgens de rekentool van O, C en W zal dit voor Lek en Linge resulteren 
in een licht hoger bekostigingsniveau (+ € 100.000). De later vastgestelde aanvullende 
bekostiging voor geïsoleerde scholen en gemengde leerweg is berekend op ca € 266.000. 
Dit bedrag zal nu dus pas – bij ongewijzigde omstandigheden – vanaf 2022 beschikbaar 
komen voor Lek en Linge.  
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Bedrijfsrisico’s en financiële impact 
 
Ondanks het begrote negatieve exploitatietekort is de financiële positie van de school 
solide en afdoende om de voorziene risico’s het hoofd te bieden. Die risico’s zijn: 

• afname leerlingenaantal en daarmee een lagere bekostiging sinds 2018 en als 
gevolg daarvan krimpende werkgelegenheid en de daarmee gepaard gaande 
kosten; 

• oplopende kosten als gevolg van hogere loonkosten (m.n. als gevolg van 
oplopende gemiddelde leeftijd en daarmee gepaard gaande hogere kosten door 
de jaarlijkse periodieken; daardoor: medewerkers gemiddeld in hogere trede per 
schaal);  

• continuïteit in de bekostiging van zorgleerlingen in het kader van Passend 
Onderwijs; 

• De voortdurende discussie over de status van de vrijwillige ouderbijdrage. 

Met een verhoogd kostenbewustzijn, toenemende scherpte op bedrijfsprocessen 
(aanbestedingen; gezamenlijke inkoop; rationalisatie van bedrijfsprocessen, etc.) en door 
verdere versterking van de controle op en tussentijdse rapportages over de uitgaven is 
het mogelijk  de gezonde financiële huishouding van Lek en Linge te continueren. Deze 
begrotingsnotitie kan daar in richtinggevende zin toe bijdragen. 
 
 
Culemborg, 12 november 2020 
 
Carel Konings,  
directeur-bestuurder O.R.S. Lek en Linge  
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Meerjarenbegroting 2020-2024 

De kolom begroting 2020 is gelijk aan de vorig jaar vastgestelde begroting 2020. De 
personele baten en lasten zijn een afgeleide van de meerjarenformatiebegroting. Deze is 
opgesteld voor de schooljaren 20/21, 21/22, 22/23, 23/24 en 24/25. De personeelskosten 
per schooljaar zijn vervolgens omgerekend naar de kalenderjaren tot en met 2024. 
 

 

 

In de meerjarenbegroting wordt zichtbaar dat de komende jaren gewerkt wordt met een 
tekort. In de toelichting is aangegeven dat het tekort wordt “betaald” uit de gevormde 
reserves van de school. 
  

BATEN
Rijksbijdrage personeel 24.490.000 23.878.000 23.459.000 22.546.000 21.991.000
Rijksbijdrage materieel 3.595.000 3.287.000 3.233.000 3.129.000 3.079.000
Rijjksbijdrage overige subsidies 3.698.000 3.358.000 3.253.000 3.189.000 3.138.000
Rijksbijdrage totaal 31.783.000 30.523.000 29.945.000 28.864.000 28.208.000
Gemeentelijke bijdragen 118.000 54.000 55.000 55.000 55.000
Ouderbijdrage 572.000 545.000 529.000 508.000 492.000
Personele baten 15.000 109.000 110.000 110.000 110.000
Overige baten 961.500 632.500 625.000 625.000 625.000
Totale baten 33.449.500 31.863.500 31.264.000 30.162.000 29.490.000

LASTEN
Personele lasten 27.119.000 26.686.000 25.876.000 25.048.000 24.864.000
Afschrijvingen 1.225.000 1.301.000 1.301.000 1.301.000 1.301.000
Huisvestingslasten 1.832.000 1.742.000 1.696.000 1.626.000 1.584.000
Administratie en beheer 981.500 950.200 924.000 886.000 861.000
Inventaris, app, leerm. 1.422.500 1.381.300 1.345.000 1.289.000 1.256.000
Overige lasten 1.185.500 809.000 786.000 754.000 733.000
Totale lasten 33.765.500 32.869.500 31.928.000 30.904.000 30.599.000

Rente -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000

Resultaat -327.000 -1.017.000 -675.000 -753.000 -1.120.000

20242020 2021 2022 2023

Kasstroomoverzicht 2020 2021 2022 2023 2024

exploitatie saldo + -327.000 + -1.017.000 + -675.000 + -753.000 + -1.120.000

+ 450.000 + 200.000 + 200.000 + 200.000 + 200.000
afschrijvingen + 1.225.000 + 1.301.000 + 1.301.000 + 1.301.000 + 1.301.000
investeringen inventaris -/- 1.154.000 -/- 857.000 -/- 819.000 -/- 439.000 -/- 699.000
investering gebouwen -/- 227.000 -/- 100.000 -/- 100.000 -/- 100.000 -/- 100.000
investering boeken -/- 250.000 -/- 250.000 -/- 250.000 -/- 250.000 -/- 250.000
aflossing lening -/- 23.000 -/- 23.000 -/- 23.000 -/- 23.000 -/- 23.000
vrijval egalisatie -/- 77.000 -/- 49.000 -/- 48.000 -/- 48.000 -/- 48.000

Mutatie liq.mid. -383.000 -795.000 -414.000 -112.000 -739.000
Cumulatief -1.178.000 -1.592.000 -1.704.000 -2.443.000

dotatie voorzieningen minus 
onttrekkingen
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Ondanks dat er bij de huidige bekostigingsmethodiek wordt gesproken van een lumpsum 
bekostiging, wordt de bekostiging in de huidige methodiek nog wel opgesplitst in een 
personele en een materiële bekostiging. Vanaf 2022 is deze opsplitsing er niet meer 
aangezien dan echt met een lumpsum wordt bekostigd: een vast bedrag per leerling ter 
dekking van zowel personele als materiele kosten. 
 
Tot en met 2021 kennen we dus een personeel resultaat en een materieel resultaat. De 
laatste jaren is het materiële resultaat opgelopen. De verwachte leerlingendaling is 
ingezet met als gevolg een lagere materiele bekostiging. Het afschakelen van de materiele 
kosten is niet makkelijk in lijn met de leerlingendaling te realiseren, maar kent een meer 
stapsgewijze afbouw. Daarnaast indexeert de overheid niet elk jaar de materiele 
bekostiging terwijl materiele kosten jaarlijks wel door leveranciers verhoogd worden. 
Tenslotte dient soms juist anticyclisch begroot te worden door bijvoorbeeld in te (blijven) 
zetten op ICT-middelen en PR. 
De noodlokalen zijn reeds alle verwijderd met uitzondering de noodlokalen bij de havo 
locatie (resterende kosten: € 77.000 per jaar).  
      
De ontwikkeling van de liquiditeiten wordt vooral bepaald door de investeringen die de 
komende jaren gepland staan evenals de tekorten in de exploitatie in de komende jaren. 
De afname zal leiden tot een daling van de current ratio, maar deze blijft ruim boven de 
signaleringsgrens.  
 

 
 
De meerjarenbegroting en het overzicht van de ontwikkeling van de liquide middelen 
resulteert in onderstaande geprojecteerde balans: 
 
Geprojecteerde balans 

 

Ontwikkeling liquiditeiten 2020 2021 2022 2023 2024

14.573.959 14.190.959 13.395.959 12.981.959 12.869.959
mutatie -383.000 -795.000 -414.000 -112.000 -739.000

14.190.959 13.395.959 12.981.959 12.869.959 12.130.959

Stand liquide middelen begin 
boekjaar

Stand liquide middelen einde 
boekjaar 

ACTIVA x € 1.000 Ultimo 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vaste activa:
Immateriële vaste activa -     -     -     -     -     -     -     -     
Materiële vaste activa 6.896 6.648 6.179 6.585 6.492 6.361 5.850 5.599
Financiële vaste activa -     -     -     -     -     -     -     -     
Vlottende activa:
Voorraden -     -     -     -     -     -     -     -     
Vorderingen 580 509 362 350 350 350 350 350
Kortlopende effecten -     -     -     -     -     -     -     -     
Liquide middelen 11.670 12.349 14.574 14.191 13.396 12.982 12.870 12.131

TOTAAL ACTIVA 19.146 19.506 21.115 21.126 20.238 19.693 19.070 18.080

PASSIVA x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Eigen vermogen 10.553 10.310 11.142 10.815 9.798 9.123 8.370 7.250
Voorzieningen 2.918 3.680 4.759 5.209 5.409 5.609 5.809 6.009
Langlopende schulden 1.677 1.512 1.438 1.338 1.266 1.195 1.124 1.053
Kortlopende schulden 3.998 4.004 3.776 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768
TOTAAL PASSIVA 19.146 19.506 21.115 21.126 20.238 19.693 19.070 18.080
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Meerjarenformatiebegroting totaal 2020/21-2024/25 

 
 
 
De personele lumpsum is berekend op basis van de GPL voor 2020 en gebaseerd op de te 
verwachten ontwikkeling van het leerlingenaantal. 
Vanuit het Samenwerkingsverband (SWV) komen extra middelen ter beschikking ter 
financiering van diverse projecten voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. 
 

ORS Lek en Linge  TOTAAL

Meerjarenformatiebegroting 2020/2021 - 2024/2025

Basisgegevens

Teldatum: 1-10-2019 B 1-10-2019 R 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023 1-10-2024

School jaar: 2019/2020 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

Leerl ingenaanta l  totaa l 3.770             3.764             3.566             3.469             3.327             3.237             3.214             

Leerl ingenaanta l  LWOO 281                286                242                226                217                214                222                

Inkomsten

Ri jksbi jdrage per ka lenderjaar 2020- B 2020-R 2021 2022 2023 2024 2025

Directie 2.319.000€    2.267.000€    2.206.200€    2.115.900€    2.058.700€    2.044.000€    

OOP 1.806.000€    1.766.000€    1.718.700€    1.648.300€    1.603.700€    1.592.300€    

OP 20.252.000€  19.716.000€  19.135.300€  18.353.100€  17.870.200€  17.787.800€  

Verdel ing vaste voet 463.000€       479.000€       478.700€       478.700€       478.700€       478.700€       

Budget functiemix -€               -€               -€               -€               -€               -€               

Minus  voorlopige inhouding ui tkeringskosten WW -350.000€      -350.000€      -350.000€      -350.000€      -350.000€      -350.000€      

Herverdeeleffecten agv gewi jzigde 
begrotingssystematiek (per 2022)

-€               -€               270.000€       300.000€       330.000€       360.000€       

Totaa l  Ri jksbi jdrage per ka lenderjaar 24.490.000€  25.256.000€  23.878.000€  23.458.900€  22.546.000€  21.991.300€  21.912.800€  

Ri jksbi jdrage per school jaar 2019/2020-B 2019/2020-R 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

Totaal  Ri jksbi jdrage per school jaar 25.030.000€  25.472.000€  24.452.000€  23.634.000€  22.926.000€  22.222.000€  21.945.000€  

Overige inkomsten 2019/2020-B 2019/2020-R 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

Lerarenbeurs  / Studieverlof 96.000€         15.000€         15.000€         15.000€         15.000€         15.000€         

VSV 40.000€         35.000€         35.000€         35.000€         35.000€         35.000€         

Nieuwkomersbekostiging -€                   -€               -€               -€               -€               -€               

Middelen SWV 1.145.000€    958.000€       910.000€       865.000€       822.000€       808.000€       

Gemeentel i jke bi jdrage maatschappel i jke s tage 25.000€         25.000€         25.000€         25.000€         25.000€         25.000€         

Detacherings inkomsten 17.000€         37.000€         17.000€         17.000€         17.000€         17.000€         

Prestatiebox + verwachte vervolg 1.219.000€    1.216.000€    1.183.000€    1.134.000€    1.103.000€    1.096.000€    

Totaa l  overige inkomsten 2.542.000€    2.286.000€    2.185.000€    2.091.000€    2.017.000€    1.996.000€    

Dekking 2019/2020-B 2019/2020-R 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

Personeels inkomsten TTO 100.000€       100.000€       100.000€       100.000€       100.000€       100.000€       

Dekking personeelskosten vanuit eigen boekenfonds 125.000€       125.000€       125.000€       125.000€       125.000€       125.000€       

Dekking personeelkosten vanuit STO subs idie -€               87.000€         87.000€         87.000€         36.000€         -€               

Huishoudel i jke dienst 40.000€         36.000€         43.000€         43.000€         44.000€         43.000€         

Tota le dekking 265.000€       348.000€       355.000€       355.000€       305.000€       268.000€       

Totale baten 27.837.000€  27.086.000€  26.174.000€  25.372.000€  24.544.000€  24.209.000€  
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Door daling van het aantal leerlingen neemt de hieraan gekoppelde inzet van formatie af.  
 

 
  

Uitgaven/kosten

Personeelskosten 2019/2020-B 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

DIR 849.000€       705.000€       709.000€       710.000€       712.000€       715.000€       

OOP 4.242.000€    4.455.000€    4.302.000€    4.096.000€    4.001.000€    3.983.000€    

OP 19.549.000€  19.781.000€  19.063.000€  18.423.000€  18.117.000€  18.248.000€  

Huishoudel i jke dienst 40.000€         36.000€         43.000€         43.000€         44.000€         43.000€         

Stelpost vervanging ouderschapverlof 425.000€       400.000€       400.000€       400.000€       400.000€       400.000€       

Stelpost ziekte vervanging 560.000€       385.000€       400.000€       450.000€       450.000€       450.000€       

Stelpost  vervanging overig 340.000€       219.000€       219.000€       219.000€       219.000€       219.000€       

Stelpost grati fi caties 52.000€         38.000€         38.000€         38.000€         38.000€         38.000€         

Stelpost grati fi caties  einde school jaar -€               -€               -€               -€               -€               -€               

Stelpost onvoorzien personeelsbeleid / 
trans i tievergoeding 175.000€       150.000€       150.000€       150.000€       150.000€       150.000€       

Subtotaa l 26.232.000€  26.169.000€  25.324.000€  24.529.000€  24.131.000€  24.246.000€  

Overige uitgaven 2019/2020-B 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

Stelpost schol ingskosten 350.000€       265.000€       265.000€       265.000€       265.000€       265.000€       

Inhuur personeel 115.000€       155.000€       105.000€       105.000€       105.000€       105.000€       

Stelpost verhuiskosten 25.000€         25.000€         25.000€         25.000€         25.000€         25.000€         

Stelpost dotatie persoonl i jk budget 275.000€       215.000€       215.000€       215.000€       215.000€       215.000€       

Stelpost dotatie jubi leakosten 180.000€       30.000€         30.000€         30.000€         30.000€         30.000€         

Stelpost dotatie overige personeelsvoorzieningen 
(overuren, langdurig zieken, generatiepact, 
ui tkeringskosten) -€               75.000€         75.000€         75.000€         75.000€         75.000€         

Wachtgeldris ico 45.000€         45.000€         45.000€         45.000€         45.000€         45.000€         

Inhuur derden 68.000€         80.000€         80.000€         80.000€         80.000€         80.000€         

Arbo / verzuimbegeleiding 90.000€         70.000€         70.000€         70.000€         70.000€         70.000€         

Stelpost diverse personeelskosten 165.000€       114.000€       115.000€       115.000€       115.000€       115.000€       

Subtotaa l 1.313.000€    1.074.000€    1.025.000€    1.025.000€    1.025.000€    1.025.000€    

Totale uitgaven/kosten 27.545.000€  27.243.000€  26.349.000€  25.554.000€  25.156.000€  25.271.000€  

Vergelijking inkomsten en uitgaven 2019/2020-B 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

Tota le inkomsten 27.837.000€  27.086.000€  26.174.000€  25.372.000€  24.544.000€  24.209.000€  

Tota le ui tgaven 27.545.000€  27.243.000€  26.349.000€  25.554.000€  25.156.000€  25.271.000€  

Te verwachten resultaat 292.000€       -157.000€      -175.000€      -182.000€      -612.000€      -1.062.000€   

Personele bezetting 2019/2020-B 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

DIR 6,0 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

OOP 80,4 80,7 77,6 73,6 71,5 71,0

OP 253,0 243,8 231,2 220,4 214,2 213,1

Totaal personele bezetting 339,4 330,1 314,4 299,6 291,3 289,7
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Begroting 2021 totaal 

 

 

  

TOTAAL Begroting  van baten en lasten 2021

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 30.523.000 31.783.000 34.425.568
3.2 Overige overheidsbijdragen 54.000 118.000 110.797
3.3 Overige baten 1.286.500 1.548.500 1.644.879

Totaal baten 31.863.500 33.449.500 36.181.244

4 Lasten

4.1 Personele lasten 26.686.000 27.119.000 27.815.073
4.2 Afschrijvingen 1.301.000 1.225.000 1.315.000
4.3 Huisvestingslasten 1.742.000 1.832.000 2.373.273
4.4 Overige lasten 3.140.500 3.589.500 3.835.178

Totaal lasten 32.869.500 33.765.500 35.338.524

-1.006.000 -316.000 842.720

5 Financiële baten en lasten -11.000 -11.000 -10.720

Resultaat -1.017.000 -327.000 832.000

begroting 2021 begroting 2020 jaarrekening 2019

 Saldo baten en lasten
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Meerjarenbegroting 2020-2024 Culemborg 

De kolom begroting 2020 is gelijk aan de vorig jaar vastgestelde begroting 2020. De 
personele baten en lasten zijn een afgeleide van de meerjarenformatiebegroting. Deze is 
opgesteld voor de schooljaren 20/21, 21/22, 22/23, 23/24 en 24/25. De 
personeelskosten per schooljaar zijn vervolgens omgerekend naar de kalenderjaren tot 
en met 2024. 
 

 

De aanname in de begroting is dat de daling van de overige lasten gelijk opgaat met de 
daling van het aantal leerlingen. Door het redelijke vaste karakter van deze kosten, ligt 
hier een uitdaging. 
 

 

 
 
  

JRRK BEGR BEGR BEGR BEGR BEGR
BATEN 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rijksbijdrage personeel 17.948.886 16.905.000 16.274.000 15.795.000 15.233.000 14.791.000
Rijksbijdrage materieel 2.321.032 2.417.000 2.063.000 2.018.000 1.960.000 1.914.000
Rijjksbijdrage overige subsidies 3.665.999 2.578.000 2.304.000 2.253.000 2.189.000 2.138.000
Rijksbijdrage totaal 23.935.917 21.900.000 20.641.000 20.066.000 19.382.000 18.843.000
Gemeentelijke bijdragen 26.437 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Ouderbijdrage 523.459 506.000 480.000 465.000 447.000 432.000
Personele baten 18.330 15.000 97.000 100.000 100.000 100.000
Overige baten 721.794 698.000 435.000 425.000 425.000 425.000
Totale baten 25.225.937 23.144.000 21.678.000 21.081.000 20.379.000 19.825.000

LASTEN
Personele lasten 19.179.672 18.725.000 18.124.000 17.725.000 17.319.000 17.192.000
Afschrijvingen 975.000 910.000 976.000 976.000 976.000 976.000
Huisvestingslasten 1.602.532 1.176.000 1.066.000 1.032.000 993.000 960.000
Administratie en beheer 678.867 730.000 700.000 678.000 652.000 630.000
Inventaris, app, leerm. 936.950 933.000 889.000 861.000 828.000 801.000
Overige lasten 1.282.639 918.000 622.000 602.000 579.000 560.000
Totale lasten 24.655.660 23.392.000 22.377.000 21.874.000 21.347.000 21.119.000

Rente 723                    -                 -            -          -          -          

Resultaat 571.000 -248.000 -699.000 -793.000 -968.000 -1.294.000

Kasstroomoverzicht 2020 2021 2022 2023 2024

exploitatie saldo + -248.000 -699.000 -793.000 -968.000 -1.294.000
dotatie voorzieningen minus onttr. + 276.000 100.000 100.000 100.000 100.000
afschrijvingen + 910.000 976.000 976.000 976.000 976.000
investeringen inventaris (incl ICT) -/- 788.000 430.000 482.000 172.000 425.000
investering gebouwen -/- 145.000 100.000 50.000 50.000 50.000
investering boeken -/- 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
vrijval egalisatie -/- 25.000          -            -          -          -          

Mutatie liq.mid. -270.000 -403.000 -499.000 -364.000 -943.000
Cumulatief -673.000 -1.172.000 -1.536.000 -2.479.000
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Meerjarenformatiebegroting 2020/21-2024/25 Culemborg 

 

 

ORS Lek en Linge  LLC

Meerjarenformatiebegroting 2020/2021 -  2024/2025

Basisgegevens

Teldatum: 1-10-2019 B 1-10-2019 R 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023 1-10-2024

School jaar: 2019/2020 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

Leerl ingenaanta l  totaa l 2.647              2.644             2.463              2.385                 2.294             2.218             2.212             

Leerl ingenaanta l  LWOO 99                   104                88                   85                      82                  84                  92                  

Baten

Ri jksbi jdrage per ka lenderjaar 2020- B 2020-R 2021 2022 2023 2024 2025

Directie 1.628.000€      1.566.000€      1.516.800€         1.458.900€     1.410.600€    1.406.800€    

OOP 1.268.000€      1.220.000€      1.181.600€         1.136.500€     1.098.900€    1.095.900€    

OP 13.781.000€    13.247.000€    12.826.300€       12.338.000€   11.951.400€  11.957.600€  

Verdel ing vaste voet 325.000€         331.000€         329.100€            330.100€        328.000€       329.400€       

Budget functiemix 149.000€         152.000€         152.200€            150.800€        151.900€       150.300€       

Minus  voorlopige inhouding ui tkeringskosten WW -246.000€       -242.000€       -240.600€           -241.300€      -239.800€      -240.900€      

Herverdeeleffecten agv gewi jzigde 
begrotingssystematiek (2022) -€                -€                30.000€              60.000€          90.000€         120.000€       

Totaa l  Ri jksbi jdrage per ka lenderjaar 16.905.000€    17.447.000€  16.274.000€    15.795.400€       15.233.000€   14.791.000€  14.819.100€  

Ri jksbi jdrage per school jaar 2019/2020-B 2019/2020-R 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/205

Totaal  Ri jksbi jdrage per school jaar 17.345.000€    17.656.000€  16.763.000€    15.995.000€       15.467.000€   14.975.000€  14.807.000€  

Overige baten 2019/2020-B 2019/2020-R 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

Lerarenbeurs  / Studieverlof / zi j ins troom 80.000€           15.000€           15.000€              15.000€          15.000€         15.000€         

VSV 28.000€           25.000€           25.000€              25.000€          25.000€         25.000€         

Nieuwkomersbekostiging -€                    -€                    -€                        -€                   -€                   -€                   

Middelen SWV 770.000€         638.000€         606.000€            576.000€        547.000€       547.000€       

Gemeentel i jke bi jdrage Maats . Stage 25.000€           25.000€           25.000€              25.000€          25.000€         25.000€         

Detacherings inkomsten 17.000€           17.000€           17.000€              17.000€          17.000€         17.000€         

Prestatiebox + verwachte vervolg 856.000€         840.000€         813.000€            782.000€        756.000€       754.000€       

Totaa l  overige baten 1.776.000€      -€                   1.560.000€      1.501.000€         1.440.000€     1.385.000€    1.383.000€    

Dekking 2019/2020-B 2019/2020-R 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

Personeels inkomsten TTO 100.000€         100.000€         100.000€            100.000€        100.000€       100.000€       

Dekking personeelskosten vanuit eigen boekenfond 125.000€         125.000€         125.000€            125.000€        125.000€       125.000€       

Dekking personeelkosten vanuit STO subs idie -€                    75.000€           75.000€              75.000€          31.000€         -€                   

Huishoudel i jke dienst 40.000€           36.000€           43.000€              43.000€          44.000€         43.000€         

Tota le dekking 265.000€         -€                   336.000€         343.000€            343.000€        300.000€       268.000€       

Totale baten 19.386.000€    -€                   18.659.000€    17.839.000€       17.250.000€   16.660.000€  16.458.000€  
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Kosten

Personeelskosten 2019/2020-B 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

DIR 625.000€         529.000€         532.000€            533.000€        535.000€       538.000€       

OOP 3.056.000€      3.230.000€      3.093.000€         2.948.000€     2.864.000€    2.863.000€    

OP 13.409.000€    13.276.000€    12.768.000€       12.406.000€   12.152.000€  12.314.000€  

Huishoudel i jke dienst 40.000€           36.000€           43.000€              43.000€          44.000€         43.000€         

Stelpost vervanging ouderschapverlof 275.000€         300.000€         300.000€            300.000€        300.000€       300.000€       

Stelpost ziekte vervanging 390.000€         240.000€         250.000€            300.000€        300.000€       300.000€       

Stelpost overige vervanging 250.000€         144.000€         144.000€            144.000€        144.000€       144.000€       

Stelpost grati fi caties 32.000€           25.000€           25.000€              25.000€          25.000€         25.000€         

Stelpost grati fi caties  einde school jaar -€                    -€                    -€                        -€                   -€                   -€                   

Stelpost onvoorzien personeelsbeleid / trans i tiever  100.000€         75.000€           75.000€              75.000€          75.000€         75.000€         

Subtotaa l 18.177.000€    17.855.000€    17.230.000€       16.774.000€   16.439.000€  16.602.000€  

Overige kosten 2019/2020-B 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

Stelpost schol ingskosten 225.000€         175.000€         175.000€            175.000€        175.000€       175.000€       

Inhuur personeel 100.000€         125.000€         75.000€              75.000€          75.000€         75.000€         

Stelpost verhuiskosten 15.000€           15.000€           15.000€              15.000€          15.000€         15.000€         

Stelpost dotatie persoonl i jk budget 215.000€         175.000€         175.000€            175.000€        175.000€       175.000€       

Stelpost dotatie jubi leakosten 130.000€         20.000€           20.000€              20.000€          20.000€         20.000€         

Stelpost dotatie overige personeelsvoorzieningen 
(overuren, langdurig zieken, generatiepact, -€                    50.000€           50.000€              50.000€          50.000€         50.000€         

Wachtgeldris ico 35.000€           30.000€           30.000€              30.000€          30.000€         30.000€         

Inhuur derden 40.000€           50.000€           50.000€              50.000€          50.000€         50.000€         

Arbo / verzuimbegeleiding 70.000€           45.000€           45.000€              45.000€          45.000€         45.000€         

Stelpost diverse personeelskosten 100.000€         49.000€           50.000€              50.000€          50.000€         50.000€         

Subtotaa l 930.000€         734.000€         685.000€            685.000€        685.000€       685.000€       

Totale kosten 19.107.000€    18.589.000€    17.915.000€       17.459.000€   17.124.000€  17.287.000€  

Vergelijking baten en kosten 2019/2020-B 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

Tota le baten 19.386.000€    18.659.000€    17.839.000€       17.250.000€   16.660.000€  16.458.000€  

Tota le kosten 19.107.000€    18.589.000€    17.915.000€       17.459.000€   17.124.000€  17.287.000€  

Te verwachten resultaat 279.000€         70.000€           -76.000€             -209.000€      -464.000€      -829.000€      

Personele bezetting 2019/2020-B 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

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

OOP 57,3                 58,6                 55,8                    53,1                51,3               51,1               

OP 170,0               158,6               150,3                  144,2              139,5             139,6             

Totaal personele bezetting 231,9               221,5               210,4                  201,6              195,0             195,0             
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Begroting baten en lasten 2021 Culemborg 

 
 
 
Verdeling resultaat 
 

  

CULEMBORG Begroting  van baten en lasten 2021

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 20.641.000 21.900.000 23.935.917
3.2 Overige overheidsbijdragen 25.000 25.000 26.437
3.3 Overige baten 1.012.000 1.219.000 1.263.582

Totaal baten 21.678.000 23.144.000 25.225.936

4 Lasten

4.1 Personele lasten 18.124.000 18.725.000 19.179.672
4.2 Afschrijvingen 976.000 910.000 975.000
4.3 Huisvestingslasten 1.066.000 1.176.000 1.602.532
4.4 Overige lasten 2.211.000 2.581.000 2.898.455

Totaal lasten 22.377.000 23.392.000 24.655.659

-699.000 -248.000 570.277

5 Financiële baten en lasten 0 0 723

Resultaat -699.000 -248.000 571.000

begroting 2021 begroting 2020 jaarrekening 2019

 Saldo baten en lasten

Rijksbijdrage personeel 16.274.000
Vergoeding SWV 638.000
Detacheringsopbrengsten en overige personeelsopbrengsten 97.000

17.009.000

Dekking uit materiele bekostiging 
>Boekenfonds 125.000
>Gemeentelijke bijdrage maatsch.stage 15.000
>Huishoudelijke dienst 36.000
>Coordinatie tvwo 100.000
> Lerarenbeurs 15.000
>Prestatiebox en VSV 865.000

1.156.000
Totale personele baten 18.165.000

Lonen en salarissen 17.395.000
Overige personele lasten 729.000
Totaal personele lasten 18.124.000

Resultaat personeel 41.000

Resultaat materieel: -740.000
waarvan:
hogere schoonmaakkosten agv Covid-19 en kostenindexatie -43.000
resterend resultaat materieel -697.000

-740.000

Exploitatiesaldo -699.000
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Toelichting baten Culemborg 

Rijksbijdragen 
 

 

3.1 De rijksbijdrage personeel is berekend op basis van een dalend leerlingenaantal 
en een in juli 2020 bijgestelde GPL. 

3.2 Er is geen indexering begroot voor 2021 voor de materiele bijdrage door O,C&W. 
3.3 Dit betreft de bekostiging voor onder andere de prestatiebox en lesmateriaal. 
3.4 De bijdrage vanuit het samenwerkingsverband bestaat uit reguliere middelen 

voor basis- en zware ondersteuning en is een afgeleide van de toegezegde 
bijdragen in 2020.  

 

Overige overheidsbijdragen 
 

 

  

3.1 Rijksbijdrage personeel 16.274.000 16.905.000 17.948.886

3.2 Rijksbijdrage materieel 2.063.000 2.417.000 2.321.032

3.3 Overige subsidies
3.3.1 -          -          -         
3.3.2 1.666.000 1.808.000 2.859.296

1.666.000 1.808.000 2.859.296

3.4 Rijksbijdrage Samenwerkingsverband 638.000 770.000 806.703

20.641.000 21.900.000 23.935.917

begroting 2021 begroting 2020 jaarrekening 2019

Geoormerkte subsidies
Niet-geoormerkte subsidies

3.2 Gemeentelijke bijdragen
3.2.1 Vergoeding maatschappelijke stage 25.000 25.000 26.437

25.000 25.000 26.437

begroting 2021 begroting 2020 jaarrekening 2019
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Overige baten 
 

 
 
 
3.3.4.4 Uitgangspunt is dat als gevolg van Covid-19 50% van de excursie opbrengsten (en 

dus ook van de hiermee gepaard gaande kosten) zal worden gerealiseerd.  
3.3.4.6 In de personele baten is een deel van de loonkosten eigen personeel ten behoeve 

van de subsidie Sterk Techniek Onderwijs begroot. 
 
  

3.3.1 Verhuur 2.000 5.000 2.315

3.3.2 Detachering personeel 17.000 17.000 26.031

3.3.3 Ouderbijdrage
Ouderbijdragen 143.000 149.000 160.051
Ouderbijdrage VSL 27.000 22.000 28.475
Ouderbijdrage TTO 310.000 335.000 334.933

480.000 506.000 523.459

3.3.4 Overige
3.3.4.1 Opbrengst kantine 10.000 10.000 0
3.3.4.2 Verhuur kluisjes 23.000 26.000 26.465
3.3.4.3 Verkoop leermiddelen 90.000 95.000 99.775
3.3.4.4 Bijdrage schoolactiviteiten 225.000 450.000 439.707
3.3.4.5 Bijdrage l ln.div.activiteteiten 25.000 50.000 54.029
3.3.4.6 Personele baten 80.000 15.000 18.330
3.3.4.7 Subsidies 20.000 15.000 12.828
3.3.4.8 Vrijval egalisatie 0 25.000 50.000
3.3.4.9 Diversen 40.000 5.000 10.644

513.000 691.000 711.778

1.012.000 1.219.000 1.263.583

begroting 2021 begroting 2020 jaarrekening 2019
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Toelichting lasten Culemborg 

Personele lasten 
 

 
 
4.1.1 De loonkosten nemen af door een lagere formatie als gevolg van het dalende 

leerlingenaantal.  
4.1.4 Inhuur personeel betreft de inhuur van personeel via een detacheringsbureau wat 

normaliter in de formatie is opgenomen. Inhuur derden is inclusief de kosten voor 
inhuur van AVG-advisering. 

 
 
Afschrijvingslasten 
 
 

  

4.1.1 Lonen en salarissen
4.1.2 Sociale lasten
4.1.3 Pensioenpremies

17.395.000 17.765.000 18.571.463
4.1.4 Overige personele lasten

• Dotatie ov. personeelsvoorzieningen 70.000 130.000 -49.227
• Dotatie PB-uren 175.000 215.000 157.124
• Scholing 175.000 220.000 162.082
• Scholing TTO 5.000 5.000 8.460
• Inhuur personeel 75.000 130.000 147.996
• Inhuur derden 90.000 40.000 101.095
• ARBO 45.000 70.000 67.301
• WW/re-integratie 30.000 35.000 20.906
• Diversen 64.000 115.000 175.439

729.000 960.000 791.176

18.124.000 18.725.000 19.362.639

4.1.5 -/- Uitkeringen * * -182.967

18.124.000 18.725.000 19.179.672

*

begroting 2021 begroting 2020 jaarrekening 2019

Uitkeringen worden niet begroot. Uitgangspunt is dat de vervangingkosten t.a.v. zwangerschapsverlof wordt gedekt door de UWV-
uitkeringen. 

4.2.1. Afschrijving inventaris 605.000 515.000 542.000
4.2.2. Afschrijving gebouw 126.000 150.000 164.000
4.2.3 Afschrijving boeken 245.000 245.000 269.000

976.000 910.000 975.000

begroting 2021 begroting 2020 jaarrekening 2019
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Huisvestingslasten 
 

 

4.3.1 De resterende noodbouw is bij de havo-locatie gelegen.  
4.3 Er is een algemene taakstelling (efficiëntere inkoop waar mogelijk) opgenomen 

voor € 50.000. 
 
 
  

4.3.1 Huur noodgebouw(en) 77.000 115.000 167.490

4.3.3 Onderhoud
4.3.3.1 Dotatie voorziening 151.000 151.000 593.000
4.3.3.2 Onderhoud MTL 80.000 160.000 58.648
4.3.3.3 Onderhoud BKL 20.000 20.000 13.280
4.3.3.4 Onderhoud IBB 60.000 60.000 66.491
4.3.3.5 Onderhoud HVL 25.000 25.000 55.940

336.000 416.000 787.359

4.3.4 Energie en water
4.3.4.1 Gas MTL 45.000 45.000 42.196
4.3.4.2 Gas BKL 12.000 10.000 12.150
4.3.4.3 Gas IBB 28.000 28.000 28.478
4.3.4.4 Gas HVL 25.000 25.000 23.840

4.3.4.5 Water MTL 2.000 2.000 1.995
4.3.4.6 Water BKL 1.000 1.000 830
4.3.4.7 Water IBB 3.000 3.000 2.430
4.3.4.8 Water HVL 1.000 1.000 1.095

4.3.4.9 Electr.MTL 38.000 35.000 33.677
4.3.4.10 Electr. BKL 19.000 19.000 19.734
4.3.4.11 Electr. IBB 35.000 35.000 39.432
4.3.4.12 Electr.HVL 45.000 38.000 41.545

254.000 242.000 247.402

4.3.5 Schoonmaak
4.3.5.1 MTL schoonmaak 120.000 125.000 119.053
4.3.5.2 MTL schoonm.mat. 20.000 10.000 10.335
4.3.5.4 BKL schoonmaak 54.000 45.000 47.116
4.3.5.5 BKL schoonm.mat. 8.000 5.000 4.457
4.3.5.7 IBB schoonmaak 107.000 95.000 99.409
4.3.5.8 IBB schoonm.mat. 10.000 8.000 8.323
4.3.5.10 HVL schoonmaak 87.000 80.000 76.748
4.3.5.11 HVLschoonm.mat. 10.000 5.000 6.363

416.000 373.000 371.804

4.3.6 Heffingen
4.3.5.2 Zuiv./watersch.lasten 16.000 15.000 15.113

4.3.7. Overige huisvestingslasten
4.3.7.1 Tuinonderhoud 5.000 3.000 4.537
4.3.7.2 Beveil iging MTL 3.000 3.000 3.447
4.3.7.3 Beveil iging BKL 3.000 3.000 1.037
4.3.7.4 Beveil iging IBB 3.000 3.000 1.935
4.3.7.5 Beveil iging HVL 3.000 3.000 2.408

17.000 15.000 13.364
Algemene taakstell ing -50.000 -          -          

1.066.000 1.176.000 1.602.532

begroting 2021 begroting 2020 jaarrekening 2019
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Overige lasten 
 

 
 
De overige lasten worden hieronder verder gespecificeerd. Er is een algemene taakstelling 
(efficiëntere inkoop waar mogelijk) opgenomen voor € 50.000. 
 
Administratie- en beheerkosten 
 

 

4.4.1 Adminstratie- en beheerslasten 720.000 730.000 678.867
4.4.2 Inventaris,apparatuur en leermiddelen 909.000 933.000 936.950
4.4.4 Overige 632.000 918.000 1.282.638

Algemene taakstell ing -50.000 -         -         
2.211.000 2.581.000 2.898.455

begroting 2021 begroting 2020 jaarrekening 2019

4.4.1.1 Administratie en beheer
Systeembeheer 270.500 275.500 229.738
Administratiekosten 6.000 4.000 9.043
Kantoorbenodigdheden 20.000 20.000 17.737
Leerlingenadministratie 500 500 209
PR 150.000 150.000 121.909
RvT 20.000 20.000 20.211
ARBO-kosten 25.000 25.000 25.293
Bedrijfsauto 6.000 5.000 4.168

498.000 500.000 428.308

4.4.1.2 Accountantskosten 20.000 18.000 19.981

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten
Porto 20.000 20.000 14.937
Telefoon 16.000 15.500 15.973

36.000 35.500 30.910

4.4.1.4 Repro en drukwerk
Kopieerkosten 65.000 70.000 94.597
Papier 25.000 30.000 24.388
Reprorechten 5.000 5.000 8.199

95.000 105.000 127.183

4.4.1.5 Overige beheerslasten
Containerhuur 50.000 55.000 57.462
Oninbare ouderbijdr. 20.000 15.000 14.973
Diversen 1.000 1.500 50

71.000 71.500 72.485

720.000 730.000 678.867

begroting 2021 begroting 2020 jaarrekening 2019
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Inventaris en leermiddelen 
 

 

 
 

 

 
  

4.4.2.1 Inventaris en apparatuur 17.000 17.000 7.029          
Theatertechniek 5.000 5.000 4.755

4.4.2.2 Leermiddelen
vaksecties 121.000 129.000 127.357
algemeen 238.000 271.000 232.879
TTO 95.000 100.000 127.792
VSL 40.000 18.000 15.561

494.000 518.000 503.589

4.2.2.3 Zorgbudget/uitbesteding l ln. 20.000 20.000 13.219

4.4.2.4 IBF
Inkoop leermiddelen 90.000 90.000 78.916
Boeken 1-jarig 220.000 220.000 262.763
Overige kosten 10.000 10.000 5.139

320.000 320.000 346.818

4.4.2.5 Bibliotheek/mediatheek 5.000 6.000 5.567

4.4.2.6 Onderhoud app/inventaris 48.000 47.000 55.973

909.000 933.000 936.950

begroting 2021 begroting 2020 jaarrekening 2019
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Overige lasten 
 
 

 

4.4.4.12 In de realisatie 2019 zijn onder de kosten doelsubsidies de kosten begroot in het 
kader van het stimuleren van het technisch vmbo (€ 340.000). In 2020 en 2021 
is het uitgangspunt dat alle kosten voor Sterk Techniekonderwijs worden 
bekostigd vanuit de toegekende subsidie STO.  

  

4.4.4.1 Wervingskosten personeel 10.000 20.000 3.939

4.4.4.2 Representatie 500 500 25

4.4.4.3 Kantinekosten 55.000 55.000 53.754

4.4.4.4 Excursies/werkweken 225.000 450.000 432.993
TTO 119.000 125.000 147.390
VSL -         -         2.442

344.000 575.000 582.825

4.4.4.5 L&L-dagen 89.000 96.000 106.683

4.4.4.6 Schoolkrant/Webkrant 1.500 0 0

4.4.4.7 Abb. en contributies 50.000 50.000 54.396

4.4.4.8 MR 2.000 2.000 1.283

4.4.4.9 Verzekeringen 10.000 10.000 9.427

4.4.4.10 Schoolzwemmen 14.000 18.000 22.475

4.4.4.12 Doelsubsidies 30.000 40.000 400.954

4.4.4.13 Diversen 26.000 51.500 46.877

632.000 918.000 1.282.638

begroting 2021 begroting 2020 jaarrekening 2019
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Deelbegroting vestiging de Lingeborgh 2021 

Het aantal verloop van het aantal leerlingen is als volgt: 
 

 
 
De verwachting is dat het aantal leerlingen de komende jaren nog verder zal afnemen 
waarna het zal stabiliseren op circa 1.002 leerlingen in schooljaar 2024/2025. Dit is een 
landelijke trend. In de leerlingenprognose zijn alle relevante ontwikkelingen 
meegenomen. De meerjarenbegroting / formatie, als onderdeel van de totale begroting 
2021, is hierop berekend.  
 
Ondanks minder leerlingen (lees: inkomsten) zal er geïnvesteerd worden en aandacht en 
ruimte moeten zijn voor onderwijskundige innovatieve uitdagingen. Voorbeelden hiervan 
zijn het tussenjaar, de educatieve schooltuin en Hart in ontwikkeling. In de personele 
kosten is volledig geanticipeerd op de verwachte daling van het aantal leerlingen door 
minder personeelsformatie (fte’s) bij zowel het onderwijzend personeel als 
onderwijsondersteunend personeel op te nemen in de (meerjaren)begroting. Een relatief 
jong personeelsbestand zorgt er wel voor dat de jaarlijkse loonkosten in verhouding sterk 
toenemen (dit als gevolg van de jaarlijkse periodieken). 
In het schooljaar 2020/2021 worden de personeelskosten negatief beïnvloed door de 
extra fte-inzet in het kader van de Slobgelden. Deze financiële impuls is in december 2019 
ontvangen terwijl er in het schooljaar 2020/2021 formatie hiervoor vrijgemaakt is middels 
concrete plannen voor kwaliteitsverbetering. 
  
Het resultaat op de materiele bekostiging vs. de materiele kosten is ook in deze begroting 
2021 nog in control echter behoeft blijvende aandacht aangezien het afschakelen van de 
materiele kosten niet makkelijk in lijn met de leerlingendaling te realiseren is, maar meer 
een stapsgewijze afbouw kent. Daarnaast wordt er in het jaar 2021 extra (materiele) 
kosten ingezet voor aanvullende schoonmaakwerkzaamheden als gevolg van Covid-19 en 
indexering van deze kosten (€ 55.000). 
  
Conform afspraak met de Raad van Toezicht mag er negatief begroot worden middels de 
inzet van extra formatie. Deze extra formatie is ingezet voor continuering van de UNESCO-
school, het huiswerkvrij concept en invoering iPads (beheer en technisch onderhoud). 
Daarnaast is (extra) formatie ingezet om knelpunten (lees: te grote klassen en divers 
aanbod) op te lossen. Per saldo resulteert dit in een hogere personele uitgave dan aan 
rijksbijdrage wordt ontvangen. Deze extra (ca. 1 fte) formatie wordt vanuit de personele 
reserve de komende jaren toegevoegd.  
  
Vanuit het samenwerkingsverband worden naast de reguliere middelen gelden 
ontvangen en fors ingezet voor de bovengemiddelde zorgstructuur. 
  
Evenals afgelopen jaren wordt extra ingezet op scholing personeel betreffende 
didactische kwaliteit, passend onderwijs en op individuele scholingen. Er is grote inzet om 
het predicaat ‘excellent’ te behouden, ook na 2022.  

schoojaar 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25
bekostiging 
kalenderjaar 2020 2021

afname in 
aantal

afname in 
% 2022 2023 2024 2024

totaal l ln. 1.120  1.103 -17 -1,5% 1.084 -2% 1.033 -5% 1.019 -1% 1.002 -2%
waarvan 
LWOO     182      154 -28 -15%     141 -8%     135 -4%     130 -4%     130 0%
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Ook voor het altijd vervangen van de lessen bij afwezigheid van een docent is extra geld 
vrij gemaakt wat essentieel is voor het behalen van de onderwijstijd in/na de Covid-19 
periode.  
 
In het kader van het ontwikkelen van nieuw leermiddelenbeleid en een nieuwe 
leeromgeving wordt er gewerkt met iPads in de klas. De iPad wordt steeds meer gebruikt 
in de lessen. Het hoofdgebouw wordt aangepast op de nieuwe manier van lesgeven, er 
komen meer iPads en laptops voor leerlingen en deze worden steeds breder ingezet in 
het onderwijs. Elke leerling in de onderbouw maakt gebruik van een gefaciliteerde iPad.  
Voor scholing en ondersteuning zijn extra middelen ingezet. De bovenbouw gaat werken 
met iPads en laptops, waardoor er een mix komt die noodzakelijk is om aan te sluiten op 
de maatschappij en voor het afnemen van de digitale eindexamens. Flexibiliteit is het 
grote sleutelwoord bij het inzetten van de digitale middelen. De grotere inzet van de iPad 
vraagt om investeringen, deze worden bekostigd uit de verandering van de 
bordopstelling, minder pc’s in het gebouw en uit een verandering van de leermiddelen. 
De huidige leermiddelen ondergaan een kritische blik om te bepalen of deze nog voldoen 
voor het onderwijs van nu. Financiering van de inzet van ICT-middelen vindt plaats door 
de school. Het verhogen van ouderbijdragen  willen we zo lang mogelijk uitstellen in 
relatie tot het ontstaan van kansenongelijkheid. De investering vanuit de school wordt 
gerealiseerd door het verminderen van vaste pc’s in de lokalen en werkplekken en door 
vanuit het “leermiddelenbudget” uiteindelijk minder uit te geven aan leer-en 
werkboeken.  
De 6 resterende noodlokalen zijn afgebroken in de zomer 2020.  
  
Investeringen in gebouwen en inventaris die zijn opgenomen in voorliggende begroting 
zijn onder andere een verbouwing bij de vakgroep Horeca, Bakkerij en Recreatie in de 
zomer van 2021 (€ 150.000). 
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Meerjarenbegroting 2020-2024 Geldermalsen 

De kolom begroting 2020 is gelijk aan de vorig jaar vastgestelde begroting 2020. De 
personele baten en lasten zijn een afgeleide van de meerjarenformatiebegroting. Deze is 
opgesteld voor de schooljaren 20/21, 21/22, 22/23, 23/24 en 24/25. De personeelskosten 
per schooljaar zijn vervolgens omgerekend naar de kalenderjaren tot en met 2024. 
 

 

  

MEERJARENBEGROTING GELDERMALSEN

JRRK BEGR BEGR BEGR BEGR BEGR
BATEN 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rijksbijdrage personeel 7.825.415 7.585.000 7.604.000 7.664.000 7.313.000 7.200.000
Rijksbijdrage materieel 1.301.781 1.178.000 1.224.000 1.215.000 1.169.000 1.165.000
Rijjksbijdrage overige subsidies 1.362.455 1.120.000 1.054.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Rijksbijdrage totaal 10.489.651 9.883.000 9.882.000 9.879.000 9.482.000 9.365.000
Gemeentelijke bijdragen 84.360 93.000 29.000 30.000 30.000 30.000
Ouderbijdrage 64.785 66.000 65.000 64.000 61.000 60.000
Personele baten 0 0 12.000 10.000 10.000 10.000
Overige baten 316.512 263.500 197.500 200.000 200.000 200.000
Totale baten 10.955.308 10.305.500 10.185.500 10.183.000 9.783.000 9.665.000

LASTEN
Personele lasten 8.635.401 8.394.000 8.562.000 8.151.000 7.729.000 7.672.000
Afschrijvingen 340.000 315.000 325.000 325.000 325.000 325.000
Huisvestingslasten 770.741 656.000 676.000 664.000 633.000 624.000
Administratie en beheer 264.694 251.500 250.200 246.000 234.000 231.000
Inventaris, app, leerm. 445.128 489.500 492.300 484.000 461.000 455.000
Overige lasten 226.901 267.500 187.000 184.000 175.000 173.000
Totale lasten 10.682.865 10.373.500 10.492.500 10.054.000 9.557.000 9.480.000

Rente -11.443 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000

Resultaat 261.000 -79.000 -318.000 118.000 215.000 174.000

Kasstroomoverzicht 2020 2021 2022 2023 2024

exploitatie saldo + -79.000 -318.000 118.000 215.000 174.000
dotatie voorzieningen minus onttr. + 174.000 100.000 100.000 100.000 100.000
afschrijvingen + 315.000 325.000 325.000 325.000 325.000
investeringen inventaris (incl. ICT) -/- 366.000 427.000 337.000 267.000 274.000
investering gebouwen -/- 82.000 0 50.000 50.000 50.000
aflossing lening -/- 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
vrijval egalisatie -/- 52.000 49.000 48.000 48.000 48.000

Mutatie liq.mid. -113.000 -392.000 85.000 252.000 204.000
Cumulatief -505.000 -420.000 -168.000 36.000
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Meerjarenformatiebegroting 2020/21-2024/25 
Geldermalsen 

 

ORS Lek en Linge  LBG

Meerjarenformatiebegroting 2020/2021 - 2024/2025

Basisgegevens

Teldatum: 1-10-2019 B 1-10-2019 R 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023 1-10-2024

School jaar: 2019/2020 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

Leerl ingenaanta l  totaa l 1.123                1.120                1.103                1.084                1.033                1.019              1.002              

Leerl ingenaanta l  LWOO 182                   182                   154                   141                   135                   130                 130                 

Baten

Ri jksbi jdrage per ka lenderjaar 2020- B 2020-R 2021 2022 2023 2024 2025

Directie 691.000€          701.000€           689.400€           657.000€           648.100€         637.200€         

OOP 538.000€          546.000€           537.100€           511.800€           504.800€         496.400€         

OP 6.471.000€       6.469.000€        6.309.000€        6.015.100€        5.918.800€      5.830.200€      

Verdel ing vaste voet 138.000€          148.000€           149.600€           148.600€           150.700€         149.300€         

Budget functiemix -149.000€         -152.000€         -152.200€         -150.800€         -151.900€       -150.300€       

Minus  voorlopige inhouding ui tkeringskosten WW -104.000€         -108.000€         -109.400€         -108.700€         -110.200€       -109.100€       

Herverdeeleffecten agv gewi jzigde 
begrotingssystematiek (per 2022) -€                  -€                  -€                  240.000€           240.000€           240.000€         240.000€         

Totaa l  Ri jksbi jdrage per ka lenderjaar 7.585.000€       7.809.000€       7.604.000€        7.663.500€        7.313.000€        7.200.300€      7.093.700€      

Ri jksbi jdrage per school jaar 2019/2020-B 2019/2020-R 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

Totaal  Ri jksbi jdrage per school jaar 7.685.000€       7.816.000€       7.689.000€        7.639.000€        7.459.000€        7.247.000€      7.138.000€      

Overige baten 2019/2020-B 2019/2020-R 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

Lerarenbeurs  / Studieverlof / zi j ins troom 16.000€            -€                      -€                      -€                      -€                      -€                    -€                    

VSV 12.000€            -€                      10.000€             10.000€             10.000€             10.000€           10.000€           

Nieuwkomersbekostiging -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                    -€                    

Middelen SWV 375.000€          -€                      320.000€           304.000€           289.000€           275.000€         261.000€         

Detacherings inkomsten -€                      -€                      20.000€             -€                      -€                      -€                    -€                    

Prestatiebox + verwachte vervolg 363.000€          -€                      376.000€           370.000€           352.000€           347.000€         342.000€         

Totaa l  overige baten 766.000€          -€                      726.000€           684.000€           651.000€           632.000€         613.000€         

Dekking 2019/2020-B 2019/2020-R 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

Dekking personeelskosten vanuit STO subs idie -€                      -€                      12.000€             12.000€             12.000€             5.000€             -€                    

Totale baten 8.451.000€       -€                      8.427.000€        8.335.000€        8.122.000€        7.884.000€      7.751.000€      
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Kosten

Personeelskosten 2019/2020-B 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

DIR 224.000€          176.000€           177.000€           177.000€           177.000€         177.000€         

OOP 1.186.000€       1.225.000€        1.209.000€        1.148.000€        1.137.000€      1.120.000€      

OP 6.140.000€       6.505.000€        6.295.000€        6.017.000€        5.965.000€      5.934.000€      

Stelpost vervanging ouderschapverlof 150.000€          100.000€           100.000€           100.000€           100.000€         100.000€         

Stelpost ziekte vervanging 170.000€          145.000€           150.000€           150.000€           150.000€         150.000€         

Stelpost overige vervanging 90.000€            75.000€             75.000€             75.000€             75.000€           75.000€           

Stelpost grati fi caties 20.000€            13.000€             13.000€             13.000€             13.000€           13.000€           

Stelpost grati fi caties  einde school jaar -€                      -€                      -€                      -€                      -€                    -€                    

Stelpost onvoorzien personeelsbeleid/ trans i tievergoe 75.000€            75.000€             75.000€             75.000€             75.000€           75.000€           

Subtotaa l 8.055.000€       8.314.000€        8.094.000€        7.755.000€        7.692.000€      7.644.000€      

Overige kosten 2019/2020-B 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

Stelpost schol ingskosten 125.000€          90.000€             90.000€             90.000€             90.000€           90.000€           

Inhuur personeel 15.000€            30.000€             30.000€             30.000€             30.000€           30.000€           

Stelpost verhuiskosten 10.000€            10.000€             10.000€             10.000€             10.000€           10.000€           

Stelpost dotatie persoonl i jk budget 60.000€            40.000€             40.000€             40.000€             40.000€           40.000€           

Stelpost dotatie jubi leakosten 50.000€            10.000€             10.000€             10.000€             10.000€           10.000€           

Stelpost dotatie overige personeelsvoorzieningen 
(overuren, langdurig zieken, generatiepact, 
ui tkeringskosten) -€                      25.000€             25.000€             25.000€             25.000€           25.000€           

Wachtgeldris ico 10.000€            15.000€             15.000€             15.000€             15.000€           15.000€           

Inhuur derden 28.000€            30.000€             30.000€             30.000€             30.000€           30.000€           

Arbo / verzuimbegeleiding 20.000€            25.000€             25.000€             25.000€             25.000€           25.000€           

Stelpost diverse personeelskosten 65.000€            65.000€             65.000€             65.000€             65.000€           65.000€           

Subtotaa l 383.000€          340.000€           340.000€           340.000€           340.000€         340.000€         

Totale kosten 8.438.000€       8.654.000€        8.434.000€        8.095.000€        8.032.000€      7.984.000€      

Vergelijking baten en kosten 2019/2020-B 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

Tota le baten 8.451.000€       8.427.000€        8.335.000€        8.122.000€        7.884.000€      7.751.000€      

Tota le kosten 8.438.000€       8.654.000€        8.434.000€        8.095.000€        8.032.000€      7.984.000€      

Te verwachten resultaat 13.000€            -227.000€         -99.000€           27.000€             -148.000€       -233.000€       

Personele bezetting 2019/2020-B 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

DIR 1,4                    1,3                     1,3                     1,3                     1,3                   1,3                   

OOP 23,1                  22,1                   21,7                   20,5                   20,2                 19,9                 

OP 83,0                  85,2                   80,9                   76,2                   74,8                 73,5                 

Totaal personele bezetting 107,5                108,7                 104,0                 98,0                   96,3                 94,7                 
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Begroting baten en lasten 2021 Geldermalsen 

 
 
 
Verdeling resultaat 
 

 

  

GELDERMALSEN Begroting  van baten en lasten 2021

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 9.882.000 9.883.000 10.489.651
3.2 Overige overheidsbijdragen 29.000 93.000 84.360
3.3 Overige baten 274.500 329.500 381.297

Totaal baten 10.185.500 10.305.500 10.955.308

4 Lasten

4.1 Personele lasten 8.562.000 8.394.000 8.635.401
4.2 Afschrijvingen 325.000 315.000 340.000
4.3 Huisvestingslasten 676.000 656.000 770.741
4.4 Overige lasten 929.500 1.008.500 936.723

Totaal lasten 10.492.500 10.373.500 10.682.865

-307.000 -68.000 272.443

5 Financiële baten en lasten -11.000 -11.000 -11.443

Resultaat -318.000 -79.000 261.000

begroting 2021 begroting 2020 jaarrekening 2019

 Saldo baten en lasten

Rijksbijdrage personeel 7.604.000
Vergoeding SWV 320.000
diverse personele baten 32.000

7.956.000

Dekking uit materiele bekostiging 
>Lerarenbeurs -          
>Prestatiebox 376.000
>Vroegtijdig schoolverlaters 10.000
Totale personele baten 8.342.000

Lonen en salarissen 8.222.000
Overige personele lasten 340.000

Totaal personele lasten 8.562.000

Resultaat personeel -220.000

Resultaat financieel -11.000

Resultaat materieel -87.000

waarvan:
hogere schoonmaakkosten agv Covid-19 en kostenindexatie -55.000
Resterend resultaat materieel -32.000

-87.000

Exploitatiesaldo -318.000
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Toelichting baten Geldermalsen 

Rijksbijdragen 
 

 
 
3.1.1. Hogere rijksbijdrage ondanks een daling van leerlingen aangezien het begrote 

bedrag 2020 nog exclusief de herziene GPL 2020 was. De bijdrage 2021 is 
gebaseerd op een in juli 2020 bijgestelde GPL 2020. 

3.1.3 Dit betreft de bekostiging voor onder andere de prestatiebox en lesmateriaal. 
3.1.4 De bijdrage vanuit het samenwerkingsverband bestaat uit reguliere middelen 

voor basis- en zware ondersteuning en is een afgeleide van de toegezegde 
bijdragen in 2020.   

 

Overige overheidsbijdragen 
 

 

3.2.1.1 In de gemeentelijke bijdrage is rekening gehouden met het verwijderen van de 
noodlokalen in de zomer 2020. De vergoeding inzake de tweede gymzaal loopt 
door tot 2031. 

  

3.1.1 Rijksbijdrage personeel 7.604.000 7.585.000 7.825.415

3.1.2 Rijksbijdrage materieel 1.224.000 1.178.000 1.301.781

3.1.3 Overige subsidies
3.1.3.1 -          -          -         
3.1.3.2 734.000 745.000 951.150

734.000 745.000 951.150

3.1.4 Rijksbijdrage Samenwerkingsverband 320.000 375.000 411.305

9.882.000 9.883.000 10.489.651

begroting 2021 begroting 2020 jaarrekening 2019

Geoormerkte subsidies
Niet-geoormerkte subsidies

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen
3.2.1.1 Vergoeding overig 29.000 93.000 84.360

29.000 93.000 84.360

begroting 2021 begroting 2020 jaarrekening 2019



 

 Begroting 2021 37 

Overige baten 
 

 
 
3.5.3 De ouderbijdrage (€ 60) is gebaseerd op het aantal leerlingen.  
 
3.5.4.3 Uitgangspunt is dat als gevolg van Covid-19 50% van de excursie opbrengsten (en 

dus ook van de hiermee gepaard gaande kosten) zal worden gerealiseerd.  
 
 
  

3.5.1 Verhuur 1.000 2.500 2.511

3.5.2 Detachering personeel 20.000 -            -            

3.5.3 Ouderbijdrage 65.000 66.000 64.785

3.5.4 Overige
3.5.4.1 Opbrengst kantine 65.000 80.000 73.513
3.5.4.2 Verhuur kluisjes 10.000 11.500 10.740
3.5.4.3 Bijdrage schoolactiviteiten 37.500 100.000 76.440
3.5.4.4 Personele baten 12.000 0 0
3.5.4.5 Overige subsidies 5.000 7.500 55.156
3.5.4.6 Vrijval egalisatie 49.000 52.000 53.000
3.5.4.7 Diversen 10.000 10.000 45.152

188.500 261.000 314.001

274.500 329.500 381.297

begroting 2021 begroting 2020 jaarrekening 2019
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Toelichting lasten Geldermalsen 

Personeelslasten 
 

 
 
Afschrijvingen 
 

 

  

4.1.1 Lonen en salarissen
4.1.2 Sociale lasten
4.1.3 Pensioenpremies

8.222.000 8.011.000 8.266.988
4.1.4 Overige personele lasten

• Dotatie ov. personeelsvoorziening 35.000 50.000 154.227
• Dotatie PB-uren 40.000 60.000 2.500
• Scholing 90.000 125.000 68.672
• Inhuur derden 30.000 28.000 30.926
• Inhuur personeel 30.000 15.000 26.128
• ARBO 25.000 20.000 17.595
• WW/re-integratie 15.000 10.000 36.523
• Diversen 75.000 75.000 61.490

340.000 383.000 398.061

8.562.000 8.394.000 8.665.049

4.1.5 -/- Uitkeringen * * -29.648

8.562.000 8.394.000 8.635.401

*

begroting 2021 begroting 2020 jaarrekening 2019

Uitkeringen worden niet begroot. Uitgangspunt is dat de vervangingkosten t.a.v. zwangerschapsverlof wordt gedekt door de UWV-
uitkeringen. 

4.2.1. Afschrijving inventaris 286.000 273.000 284.000
4.2.2. Afschrijving gebouw 39.000 42.000 56.000

325.000 315.000 340.000

begroting 2021 begroting 2020 jaarrekening 2019
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Huisvestingslasten 
 

 
 

4.3.1  Voor 2021 worden de sportvelden in Meteren nog gehuurd voor de 
gymnastieklessen.  

 
 
  

4.3.1 Huur noodgebouw(en) 3.000 36.000 65.606

4.3.2 Onderhoud
4.3.2.1 Dotatie voorziening 124.000 124.000 243.000
4.3.2.2 Onderhoud LBG 100.000 100.000 103.364

224.000 224.000 346.364

4.3.3 Energie en water
4.3.3.1 Gas LBG 86.000 81.000 70.507
4.3.3.2 Water LBG 10.000 9.000 9.099
4.3.3.3 Electr.LBG 53.000 60.000 53.150

149.000 150.000 132.756

4.3.4 Schoonmaak
4.3.4.1 LBG schoonmaak 227.000 200.000 183.052
4.3.4.2 LBG schoonm.mat. 43.000 15.000 13.078

270.000 215.000 196.130

4.3.5 Heffingen
4.3.5.2 Zuiv./watersch.lasten 18.000 18.000 17.864

4.3.6 Overige huisvestingslasten
4.3.6.1 Tuinonderhoud 5.000 6.000 5.522
4.3.6.2 Beveil iging LBG 7.000 7.000 6.498

12.000 13.000 12.020

676.000 656.000 770.741

begroting 2021 begroting 2020 jaarrekening 2019
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Overige lasten 
 

 
 
Administratie- en beheerkosten 
 

 
 
 
  

4.4.1 Adminstratie- en beheerslasten 250.200 251.500 264.694
4.4.2 Inventaris,apparatuur en leermiddelen 492.300 489.500 445.128
4.4.3 Overige 187.000 267.500 226.901

929.500 1.008.500 936.723

begroting 2021 begroting 2020 jaarrekening 2019

4.4.1.1 Administratie en beheer
Systeembeheer 130.000 123.000 121.726
Administratiekosten 2.000 2.000 3.818
Kantoorbenodigdheden 6.000 6.000 4.469
Leerlingenadministratie -             -         85
PR 40.000 40.000 40.769
RvT 6.000 6.000 8.201
ARBO-kosten 1.000 1.000 704

185.000 178.000 179.772

4.4.1.2 Accountantskosten 11.000 11.000 8.161

4.4.1.3 Telefoon- en portokosten
Porto 7.000 7.000 6.668
Telefoon 8.000 8.000 7.601

15.000 15.000 14.269

4.4.1.4 Repro en drukwerk
Kopieerkosten 18.000 25.000 33.237
Papier 12.000 12.000 12.385
Omroep/reprorechten 3.000 3.000 3.448

33.000 40.000 49.070

4.4.1.5 Overige beheerslasten
Containerhuur 5.000 7.000 13.234
Diversen 1.200 500 188

6.200 7.500 13.422

250.200 251.500 264.694

begroting 2021 begroting 2020 jaarrekening 2019
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Inventaris en leermiddelen 
 

 

 
 
Overige lasten 
 

 

 
 
  

4.4.2.1 Inventaris en apparatuur 5.000 5.000         4.808         

4.4.2.2 Leermiddelen
vaksecties 108.600 111.800 80.514
algemeen 58.200 52.200 48.099

166.800 164.000 128.613

4.4.2.3 Inkoop leermiddelen 316.000 316.000 305.362

4.4.2.4 Bibliotheek/mediatheek 500 500 85

4.4.2.5 Onderhoud inv/app 4.000 4.000 6.260

492.300 489.500 445.128

begroting 2021 begroting 2020 jaarrekening 2019

4.4.4.1 Wervingskosten personeel 5.000 5.000 1.404

4.4.4.2 Representatie 2.000 2.000 1.352

4.4.4.3 Kantinekosten 50.000 65.000 51.301

4.4.4.4 Excursies/werkweken 102.500 166.000 140.642

4.4.4.5 Abb. en contributies 25.000 27.000 30.285

4.4.4.6 MR 1.000 1.000 704

4.4.4.7 Verzekeringen 1.000 1.000 466

4.4.4.8 Diversen 500 500 747

187.000 267.500 226.901

begroting 2021 begroting 2020 jaarrekening 2019
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Investeringsbegroting 2020-2024 

 
 

2020 2021 2022 2023 2024

1. ICT hardware en software

Vervanging Culemborg 283.500 207.000 407.000 97.000 350.000

Impuls ICT  Culemborg 16.000 -             -             -             -             
-             -             -             -             -             
-             -             -             -             -             

5.000 4.500 -             -             -             
HVL (ICT onderwijskuundig) -             -             -             -             -             
Vervanging Lingeborgh 243.000 252.000 297.000 227.000 234.000

-             -             -             -             -             

2. Audio/video

302.500 -             -             -             
4.000 -             -             -             -             
-             4.000 -             -             -             
-             1.500 -             -             -             

HVL 2.000 -             -             -             -             
41.000 0 -             -             -             

3. Schoolmeubilair/inr.vaklokalen

-             -             25.000 25.000 25.000

-             -             -             -             -             
-             5.000 -             -             -             

5.000 3.000 -             -             -             
HVL -             10.000 -             -             -             

15.000 -             25.000 25.000 25.000

4. Kantoormeubilair + overig

-             4.000 -             -             -             
60.000 75.000 -             -             -             
25.000 38.000 -             -             -             
28.000 72.000 -             -             -             

HVL 7.000 6.000 -             -             -             
67.000 175.000 15.000 15.000 15.000

50.000 0 50.000 50.000 50.000

INVENTARIS LLC 788.000 430.000 482.000 172.000 425.000

366.000 427.000 337.000 267.000 274.000

1.154.000 857.000 819.000 439.000 699.000

Centraal gebouwen -             -             50.000 50.000 50.000

135.000 100.000 -             -             -             
-             -             -             -             -             
-             -             -             -             -             

10.000 -             -             -             -             
LBG 32.000 0 50.000 50.000 50.000

LBG-brugklasgebouw 50.000 -             -             -             -             
227.000 100.000 100.000 100.000 100.000

250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

Totaal 1.631.000 1.207.000 1.169.000 789.000 1.049.000

MTL

MTL (ICT onderwijskuundig)

BKL (ICT onderwijskuundig)

IBB (ICT onderwijskuundig)

Impuls ICT  Lingeborgh

Vervanging-Centraal

IBB

BKL

IBB

LBG-totaal

Vervanging- Centraal 

MTL

BKL

IBB

LBG-totaal

centraal 

MTL

BKL

Aanschaf boeken

LBG-totaal

Nog toe te wijzen

INVENTARIS LBG

TOTAAL INVENTARIS

MTL

BKL

IBB

HVL

Totaal gebouwen
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