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Voorwoord CvB 
 
 

 

Het jaar 2019 is voor Stichting Samenwerkingsschool voor Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs            
IJburg (hierna: IJburg College) een uitdagend, opbouwend en roerig jaar geweest. Met het inleveren              
van een gebouw (IJburg 2) in februari, de financiële situatie en het inspectie-oordeel voor de havo op                 
IJburg 2 lag er een duidelijke opdracht om de school in allerlei opzichten weer op de rit te krijgen.                   
Daar is veel in geïnvesteerd. Er is een nieuw beleidsplan ontwikkeld dat richting geeft bij het sturen                 
van ontwikkelingen binnen de organisatie. Uit dit plan wordt duidelijk wat ons profiel is en wat onze                 
ambities zijn.  

Met de inhoud en de vorm van ons onderwijs bereiden we onze leerlingen voor op de toekomst.                 
Waarbij niet alleen kennis en het behalen van een diploma het doel is, maar ook ‘leren voor het leven’                   
van en met de wereld om ons heen. Identiteit- en competentie-ontwikkeling (kennis, vaardigheden en              
attitude) staat centraal. Ook voor de medewerkers geldt dat we de voorwaarden scheppen waaronder              
we met elkaar de competenties ontwikkelen, zodat we een leergemeenschap kunnen vormen op basis              
van gelijkwaardigheid. Het toekomstbestendig maken van het onderwijs, de kansengelijkheid in de            
stad, invulling geven aan de brede school en het herijken van de identiteit van de school is voor het                   
IJburg College dit jaar een belangrijke prioriteit geweest in de samenwerking met de gehele              
Amsterdamse onderwijsketen en externe partners. Door een start te maken met het herstelplan ‘Blik              
Vooruit’ heeft het IJburg College zich ontwikkeld van een een financieel ongezonde organisatie, naar              
een organisatie met een positief resultaat. Het jaar 2019 is afgesloten met een exploitatieresultaat van               
€ 500.000. Het resultaat heeft betrekking op de geplande investeringen in onderwijskundige            
innovaties. Het eigen vermogen per 31 december 2019 bedroeg € -79.000. Dit is een forse               
verbetering t.o.v. vorig jaar. Deze stijgende lijn biedt goede basis voor een stabiele toekomst. 

In de meerjarenbegroting 2020-2024 zijn de resultaten inclusief de inzet van bestemmingsreserves in             
evenwicht. Ook in 2019 heeft het IJburg College een focus gehad op het gezond maken van de                 
financiële organisatie en op de negatieve besluiten die daarbij genomen moesten worden. Dit alles op               
basis van een gefundeerd beleid en langetermijndoelstelling. Voor de komende jaren blijft het scherp              
sturen op de begroting nog steeds van groot belang, gelet op alle externe en interne verwachte                
ontwikkelingen. In het jaarverslag worden deze onderwerpen toegelicht.  

We zien met veel enthousiasme uit naar de toekomst. De ambitie, randvoorwaarden en middelen zijn               
er om onze leerlingen in IJburg op een uitdagende manier te laten leren.  

In dit jaarverslag vindt u het bestuursverslag, met daarbij het sociaal jaarverslag en de jaarrekening               
2019. Het jaarverslag is goedgekeurd op 25 juni 2020 door de Raad van Toezicht. 
 
Jolanda Hogewind  
Bestuurder/directeur 
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Voorwoord RvT 
 
In 2019 heeft het IJburg College hard gewerkt aan financieel herstel, versterking van de kwaliteit van                
het onderwijs en het voorbereiden van de samenvoeging van IJburg 1 en IJburg 2. De Raad van                 
Toezicht heeft haar reguliere, in de statuten vastgelegde, toezichthoudende taken uitgevoerd en de             
directeur bestuurder met raad en daad terzijde gestaan. De Raad heeft het bijgestelde herstelplan en               
kwaliteitsplan vastgesteld, de jaarrekening 2019 goedgekeurd en de begroting 2020 vastgesteld. Ook            
heeft de Raad de opdracht verstrekt aan de accountant om de jaarrekening te controleren en heeft                
het de tussentijdse bevindingen met de accountant besproken. 
 

De Raad van Toezicht heeft sinds enige jaren haar eigen toetsingskader op basis van de code goed                 
bestuur. De Raad van Toezicht bestond in 2019 uit Tjerk Budding, Sandra Tax, Olga Welling, Rob                
van Eijbergen (vice voorzitter) en Yolanda Hoogtanders (voorzitter). De nevenfuncties van de raad             
zijn opgenomen in het jaarverslag. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen jaarlijks een               
vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden. 

De Raad heeft in 2019 een kwaliteitscommissie, een auditcommissie en een renumeratiecommissie            
ingesteld. De kwaliteitscommissie bestaat uit Olga Welling en Sandra Tax en heeft het afgelopen jaar               
twee keer overleg gevoerd met de directeur bestuurder over het kwaliteitsbeleid. De auditcommissie             
bestaat uit Rob van Eijbergen en Tjerk Budding en heeft met de directeur bestuurder de               
voortgangsgesprekken met de Onderwijsinspectie voorbereid en de begroting, de         
managementrapportages en de jaarrekening besproken. De renumeratiecommissie bestaat uit         
Yolanda Hoogtanders en Rob van Eijbergen en heeft eind 2019 het periodiek beoordelingsgesprek             
met de directeur bestuurder gevoerd. 

De Raad van Toezicht is in 2019 vijf keer in vergadering bijeen geweest. Daarnaast heeft de Raad                 
van Toezicht een gesprek gehad met het MT van het IJburg College en heeft een delegatie van de                  
Raad gesprekken gevoerd met de Onderwijsinspectie in het kader van het vierjarig            
Bestuursonderzoek van de inspectie. 

  

Yolanda Hoogtanders 
 
Voorzitter Raad van Toezicht  
IJburg College 
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1. Algemeen 

 
1.1 Missie & Visie 
 
De missie en visie zijn in 2019 tegen het licht gehouden en opnieuw geformuleerd. In onze herijkte                 
missie willen wij helderheid verschaffen aan ouders en hun kinderen wat wij bieden als ze kiezen voor                 
onze school. 
 
Missie 
Het IJburg College is een brede school voor vwo, havo, vmbo-bk en vmbo-t. Op het IJburg College                 
scheppen we de voorwaarden waaronder leerlingen hun eigen identiteit en competenties kunnen            
ontwikkelen (worden wie je bent) afgezet tegen wat de samenleving van ons vraagt om een positieve                
bijdrage aan deze samenleving te kunnen leveren. De manier waarop het diploma bij ons gehaald               
wordt is competentiegericht, dat wil zeggen dat het altijd gaat over het ontwikkelen van kennis,               
vaardigheden en attitude. De begeleiding wordt uitgevoerd door aandachtige docenten die           
(h)erkennen wie een leerling is en samen bepalen welke competenties er zijn en welke nog               
ontwikkeld moeten worden om een mooi diploma te kunnen halen via de route die bij hem of haar                  
past. 
  
Het sociaal constructivisme en het competentiegericht onderwijs liggen ten grondslag aan ons            
onderwijs. Dat wil zeggen dat we respecteren dat ieder mens zelf zijn kennis construeert in een                
sociale context. Daarbij zeggen wij dat we elkaar nodig hebben om te kunnen ontwikkelen.              
Competentiegericht onderwijs geeft aan dat wij attitude en vaardigheden even belangrijk vinden als             
kennis en dat wij leerlingen willen opleiden voor het leven en niet alleen voor het examen. We creëren                  
een omgeving en cultuur waarin we van en met elkaar leren. 
 
We zijn erop gericht dat leerlingen zelf regie nemen over hun leerproces en uiteindelijk over het leven                 
zelf. Op onze school ontwikkelen we het onderwijs zodat leerlingen een programma kunnen volgen              
dat optimaal aansluit bij de leerbehoefte en de te ontwikkelen competenties. Hierbij betrekken wij op               
intensieve wijze het basisonderwijs en het vervolgonderwijs middels doorlopende leerlijnen en           
samenwerking. Het selectiemoment op twaalfjarige leeftijd stellen we uit omdat we de eerste twee              
jaar bij ons op school nog in de volle breedte opleiden. Daar vinden we de antwoorden op de vragen:                   
‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?’ afgezet tegen wat het diploma en de samenleving van ons                    
vraagt. Hierbij bieden we gedifferentieerd het onderwijs aan (niet iedereen doet hetzelfde). 
  
We betrekken de omgeving bij ons onderwijs, we zetten de deuren open en gaan naar buiten om te                  
leren. In de school zijn verschillende partijen actief (sport, kunst en cultuur, een restaurant) die een                
integraal onderdeel vormen van ons onderwijs. We geloven in de kracht van de parallelle processen:               
de medewerkers van het IJburg College leren op dezelfde wijze, dragen bovenstaande uit en zijn in                
alles het voorbeeld.  
 
Wij scheppen de voorwaarden waardoor: 
● je kunt worden wie je bent 
● je unieke kansen krijgt om je optimaal te kunnen ontwikkelen 
● je een positieve bijdrage kunt leveren aan de samenleving, met een waardevol diploma 
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Visie 
Door alle niveaus binnen de school aan te bieden, creëren we kansen om binnen de school door te                  
stromen naar het niveau dat bij je past. Ook geven we op die manier jonge mensen de kans om te                    
leren van anderen. Anderen die je wellicht anders niet zo snel zou tegenkomen. Hiermee maak je je                 
wereld groter en leer je open te staan voor elkaar. 

Omdat ieder mens verschilt van een ander en verschillende competenties heeft, organiseren we het              
onderwijs op een manier dat het mogelijk is om een programma te volgen dat optimaal aansluit bij de                  
leerbehoefte en de te ontwikkelen competenties. Zo hoeft de leerling niet te veel tijd te besteden aan                 
dat wat hij al kan en kan meer tijd worden besteed aan dat wat hij nog wil ontwikkelen. 

Door intensief samen te werken met het basisonderwijs en vervolgonderwijs creëren we            
mogelijkheden om meer te differentiëren in het onderwijs (inhoudelijk). Deze samenwerking biedt ook             
mogelijkheden qua tempo: leerlingen kunnen sneller of langzamer door een opleiding heen door             
bijvoorbeeld in het laatste jaar al onderwijs te volgen op het vervolgonderwijs. 
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Door leerlingen aandachtig te begeleiden en open en onbevooroordeeld iedere leerling te benaderen             
creëer je een omgeving waarin de leerling zichzelf kan leren kennen en samen met anderen zich kan                 
ontwikkelen. Door te erkennen en herkennen wat een leerling goed kan en wil, of nog wil ontwikkelen,                 
ontstaan de kansen om alle mogelijkheden te benutten zó dat de leerling het beste uit zichzelf kan                 
halen. Zo kan de leerling zich ontwikkelen tot de persoon die hij of zij wil zijn. 

Door de school een buurtfunctie te geven creëren we een omgeving waar mensen elkaar ontmoeten.               
Sport, kunst en cultuur, een restaurant: mogelijkheden om te verbinden en de sociale cohesie een               
impuls te geven. Dit is een integraal onderdeel van het onderwijs. Zo kan er betekenisvol van en met                  
elkaar geleerd worden en leveren we als school een bijdrage aan de samenleving. We vatten onze                
taak dan ook breed maatschappelijk op. 

 
1.2 Organisatie 
 
Het IJburg College is een brede scholengemeenschap van vmbo tot vwo waar we met en van elkaar                 
leren en waar we elkaar ontmoeten. We bieden kwalitatief goed en gedifferentieerd onderwijs. We              
kijken zowel naar buiten als naar binnen. We werken samen met de omgeving en het toeleverend- en                 
vervolgonderwijs. Wij geven op innovatieve en creatieve wijze het onderwijs vorm om een mooi              
diploma te halen en doen hierbij recht aan de individuele competenties van de leerlingen. 
 
Leermiddelen en ICT 
Het IJburg College is een digitale school, waar ICT-ondersteund geleerd wordt. Dit betekent dat elke               
leerling met een eigen tablet werkt. Leerlingen kunnen op de tablet het overgrote deel van het                
lesmateriaal vinden. Docenten besteden een deel van hun tijd aan het ontwerpen van lessen en het                
daarbij behorende materiaal. Over de manier waarop we willen dat leerlingen met hun tablet omgaan,               
hebben we een ICT-protocol opgesteld, dat elke leerlingen en ouder/verzorger ondertekend. 
 
Organisatiestructuur en mutaties 2019 
Het IJburg College is in 2019 ingericht op basis van een matrixorganisatie. Hierbij is er sprake van                 
verantwoordelijkheid in de lijn én voor een bepaalde inhoud (portefeuilles) en is eigenaarschap diep in               
de organisatie belegd. 
 
De wijziging van organisatiestructuur heeft naast aanpassingen in de indeling van de school, het              
aantal deelscholen, ook effect op wijzigingen in functies. Waren er voorheen acht deelscholen onder              
leiding van acht deelschoolleiders, per 1 augustus zijn er vijf deelscholen: onderbouw IJ1, onderbouw              
IJ2, bovenbouw vmbo, bovenbouw havo, bovenbouw vwo. Op iedere deelschool is een            
deelschoolcoördinator verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De vijf deelscholen zijn            
onderdeel van drie teams. Elk team valt onder de verantwoordelijkheid van een teamleider:             
onderbouw, bovenbouw vmbo en bovenbouw havo/vwo.  
 
Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht bestaat uit 5 personen: een voorzitter en vier leden. 
Voor overzicht en mutaties zie paragraaf 5.4. 
Een mutatie die niet is opgenomen in het overzicht van paragraaf 5.4: 
 
Functie Naam Mutatie 
lid Raad van Toezicht G.F. Mulder vertrokken per 1-6-2019 

 
Bestuur 
Stichting Samenwerkingsschool voor Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs IJburg 
Nummer: 41608 
  
Functie Naam Mutatie 
algemeen directeur / R.C. Troost afgetreden 01-02-2019 
bestuurder a.i. 
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algemeen directeur / Jolanda Hogewind aangetreden 01-02-2019 
bestuurder 
 

Naam Functie nevenfuncties 

Jolanda 
Hogewind 

bestuurder /  
directeur 

● Bestuurslid stichting Ajax Challenge onbezoldigd 
● Voorzitter Mediaraad Publieke Omroepen Amsterdam € 1.500 op jaarbasis 
● Lid Sportraad Gemeente Amsterdam onbezoldigd 

 
Schoolleiding 
Functie Naam Mutatie 
Algemeen directeur a.i.  R.C Troost vertrokken 01-02-2019 
Algemeen directeur             Jolanda Hogewind aangetreden 01-02-2019 
  
Schoolleider onderwijs Martine Teertstra vertrokken 31-7-2019 
 vervallen functie per 1-8-2019 
  
Schoolleider bedrijfsvoering Frank Bijvoet nwe functie 1-8-2019 
Teamleider onderbouw IJ1 en IJ2 Bente Schroot nwe functie 1-8-2019 
Teamleider bovenbouw Vmbo Frank Mol aangetreden/nwe functie 1-8-2019 
  
Teamleider bovenbouw Havo/vwo+3HV  Judith Gerritsen nwe functie 1-8-2019 
Deelschoolleider onderbouw IJ2 Fatima Dahouch vertrokken 31-7-2019 
Deelschoolleider onderbouw IJ2 Marieke Coumans vervallen functie 31-7-2019 
Deelschoolleider bovenbouw TL/H IJ2 Maartje Hezemans vertrokken 31-7-2019 
Deelschoolleider bovenbouw H/V IJ2 Frank Bijvoet vervallen functie 31-7-2019 
Deelschoolleider onderbouw IJ1 Bente Schroot Vervallen functie 31-7-2019 
Deelschoolleider bovenbouw H/V IJ1 Angelique Brasser vervallen functie 31-7-2019 
Deelschoolleider bovenbouw H/V IJ1 a.i. Martine Teertstra vertrokken 31-7-2019 
Deelschoolleider bovenbouw vmbo IJ1 Judith Gerritsen vervallen functie 31-7-2019 
  
Operationele aansturing 
DSC onderbouw IJ2 Marieke Coumans nwe functie 1-8-2019 
DSC onderbouw IJ1 Marije van der Vlis nwe functie 1-8-2019 
DSC bovenbouw Havo Angelique Brasser nwe functie 1-8-2019 
DSC bovenbouw Vwo Tim van Huizen nwe functie 1-8-2019 
DSC bovenbouw Vmbo Peter de Ridder nwe functie 1-8-2019 
Hoofd Bedrijfsbureau                               Alexandra Otto aangetreden/nwe functie 1-8-2019 
  
HRM Adviseur                                           Inge Smid vertrokken 31-7-2019 
HRM Adviseur                                           Jana Fietkau aangetreden 1-8-2019 
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Schoolleiding/managementteam 
De schoolleiding/het managementteam bestaat uit de bestuurder/directeur, de schoolleider         
bedrijfsvoering en drie teamleiders van de onderwijsteams.  

 
De teamleiders hebben behalve een onderwijsteam ook een portefeuille onder hun hoede. Vanuit de              
portefeuille sturen de teamleiders medewerkers op inhoud aan in de expertisegroepen. De            
teamleiders hebben ook vakgroepen onder hun hoede. 
 
Het onderwijsteam  
Er zijn 3 onderwijsteams, met elk 2 deelscholen, die worden aangestuurd door ieder een eigen               
teamleider. Onder de teamleider valt de deelschoolcoördinator, die verantwoordelijk is voor de            
aansturing van de onderwijspraktijk. Afhankelijk van de grootte van de deelschool zijn er één of twee                
coördinatoren. Gemiddeld lopen er per jaar ook zo’n vijfentwintig studenten stage vanuit verschillende             
HBO en MBO-opleidingen. Zij worden tijdens hun stage in een van de onderwijsteams ondergebracht. 
 
Het bedrijfsbureau 
Het bedrijfsbureau is verantwoordelijk voor de afdelingen: facilitair, administratie, ICT, HRM,           
Applicatiebeheer en het roosterbureau. Deze afdelingen worden, onder leiding van de schoolleider            
bedrijfsvoering, aangestuurd door het hoofd bedrijfsbureau. De uitwerking van de rollen en            
verantwoordelijkheden per team staan beschreven in het Resultaat ActiviteitenPlan (RAP). 
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1.3 Relevante ontwikkelingen 
 
Beleid 
In 2019 is begonnen met de uitwerking van de herijkte visie en missie in eveneens herijkte                
beleidskaders die richting geven aan de processen binnen de organisatie. 
 
Om tot deze beleidskaders te komen is in mei 2019 het herstelplan gepresenteerd aan de interne                
organisatie, de Onderwijsinspectie en de Gemeente Amsterdam. Dit herstelplan genaamd ‘Blik           
vooruit’ schetst concrete plannen om van het IJburg College weer een gezonde organisatie te maken               
op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. In het nieuwe schooljaar 2019-2020 is            
gestart met de uitvoering van dit herstelplan. Op basis van dit herstelplan en ter realisatie ervan is                 
door de gemeente Amsterdam een subsidie toegekend ter grootte van € 990.000,-. 
 
De nieuwe missie & visie, maar ook het herstructureren van de organisatie, maakte dat op vele                
onderdelen het geldende beleid en de daarbij behorende bedrijfsprocessen moesten worden           
geëvalueerd en opnieuw worden vastgesteld. In het schoolplan 2019-2023 is uitgewerkt hoe dit de              
komende jaren zal worden vormgegeven. 
 
Concluderend kan worden gesteld dat ten aanzien van het beleid in 2019 met name richting is                
gegeven aan een nieuwe start, gezamenlijk met alle betrokken partners. 
 
Kwaliteitsonderzoek 
In maart en april 2019 is door de onderwijsinspectie een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op het IJburg               
College. Op basis van dit onderzoek heeft de onderwijsinspectie de havo-IJ2 als zeer zwak              
beoordeeld vanwege achterblijvende opbrengsten. Uitgebreidere informatie over dit onderzoek staat          
in paragraaf 4.2. 
  
De school heeft een verbeterplan opgesteld met daarin aanpak en maatregelen om de onvoldoende              
beoordeelde kernstandaarden weer te laten voldoen aan de norm. Daarnaast staat de school onder              
toezicht van de financiële inspectie en ligt ook daar de opdracht om in control te komen.  
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1.4 Leerlingen 
 
In 2019-2020 is het leerlingenaantal voor het 3e jaar op rij gedaald. De verwachting is dat door het                  
opnieuw op de kaart zetten van het IJburg College -dmv doorlopende leerlijnen, contacten met              
gemeente, lokale omgeving/buurt en partners in diverse creatieve en sociale projecten- de school             
weer aantrekkelijk en uitdagend wordt voor leerlingen en ouders. 
 

  Leerlingen Klassen 

Onderbouw B/K/TL/H/V 476 22 

Bovenbouw H/V 433 17 

Bovenbouw VMBO 239 11 

Totaal 1148 50 

Tabel 1: Leerlingenaantal IJburg College december 2019 
 
Mogelijke oorzaken daling: 
 

● Leerlingen krijgen minder vaak een vmbo-advies 
● Leerlingen met een advies hoger dan vmbo kiezen vaker voor een school zonder vmbo  
● De relatie met het primair onderwijs heeft t/m leerjaar 2018-2019 te weinig aandacht             

gekregen.  
● Er is te weinig geïnvesteerd in het onderhouden van goede contacten met diverse             

stakeholders 
● De unieke profilering is onvoldoende uitgedragen 
● Een stabiele leiding ontbrak in het IJburg College  

 
Deze analyse heeft geleid tot het opstellen van een Verbeterplan en het RAP. De uitvoering is in 2019                  
reeds opgepakt, maar zal naar verwachting eerst in 2020 vruchten kunnen gaan afwerpen.  
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2. Verantwoording koersplan 
 
Het onderwijsconcept is gebaseerd op het sociaal constructivisme en competentiegericht onderwijs.  
 
2.1 Passend en geschikt onderwijs voor alle leerlingen 
 
Een eigen leervoorkeur voor de leerling 
We richten het onderwijs zo in, dat mensen elkaar ontmoeten. In homogene groepen wordt de               
onderwijsinhoud verwerkt en in heterogene groepen ontmoet en leert men van elkaar. Hierbij is de               
insteek dat iedere leerling een eigen leervoorkeur heeft. Ongeacht het niveau van de leerling, kan               
deze leervoorkeur meer praktisch gericht zijn, of juist meer academisch, of een combinatie van beide.  
 
Leerlingbegeleiding en ondersteuning 
Sommige leerlingen hebben meer begeleiding nodig dan andere. Dat kan komen doordat ze een              
lichamelijke beperking hebben of specifieke problemen met leren. Het kan echter ook zijn dat er thuis                
iets aan de hand is of dat er op school iets speelt. Voor deze problemen en situaties zijn er aan onze                     
school interne en externe deskundige begeleiders verbonden die in overleg met de leerling en zijn               
ouders/verzorgers in gezamenlijkheid een geschikte aanpak kunnen bieden. 
 
Mentor / Coach 
Op onze school bieden wij de leerlingen intensieve begeleiding. Deze begeleiding wordt voornamelijk             
geboden door de mentor of coach. De mentor/coach is de spil van onze leerlingbegeleiding. Elke dag                
start in de stamgroep/coachgroep en wordt ook op deze wijze afgesloten. Problemen of knelpunten in               
het functioneren van een leerling worden daardoor snel gesignaleerd. 
 
In de onderbouw zitten de eerste en tweedejaars in stamgroepen van 15 à 18 leerlingen. Deze                
leerlingen worden gekoppeld aan een mentor. Die zorgt ervoor dat de leerlingen zich zo goed               
mogelijk kunnen ontwikkelen. Door dit intensieve mentoraat kent de mentor zijn of haar leerlingen              
goed en weet hij/zij of het goed gaat met hen op school. 
 
Vanaf leerjaar drie in de bovenbouw zijn coaches verantwoordelijk voor de begeleiding van de              
leerlingen. Ook de coach ziet zijn of haar leerlingen bijna elke dag. In de bovenbouw is er meer                  
individuele coaching, gericht op het toewerken naar het examen en de oriëntatie op een              
vervolgopleiding. De rol van de coach met betrekking tot de leerlingbegeleiding is overigens             
vergelijkbaar met die van de mentor in de onderbouw. 
 
Alle mentoren/coaches op het IJburg College worden toegerust voor hun begeleidingstaak. Werkend            
vanuit onze ontwikkelingsgerichte aanpak geldt ook voor hen dat zij zich daarin moeten bekwamen.  
De mentor/coach is voor zijn/haar leerling verantwoordelijk met betrekking tot de eerstelijns zorg. Het              
IJburg College ziet de begeleiding van en zorg voor leerlingen als gedeelde verantwoordelijkheid van              
school en ouders/verzorgers. Wij spreken vanuit dat perspectief altijd over de ‘driehoek’:            
leerling-ouders/verzorgers-school. Dit betekent dat er korte lijnen qua communicatie zijn van school            
naar thuis en omgekeerd. De mentor/coach vervult vanuit de school deze rol. 
 
Extra ondersteuning 
Als leerlingen extra ondersteuning of begeleiding nodig hebben, bieden we hen dit mits dit binnen de                
mogelijkheden van onze school past. De mentor/coach is daarvoor het eerste aanspreekpunt. Dat             
geldt ook voor situaties waarin een leerling extern hulp krijgt. Waar nodig wordt de mentor/coach               
gesteund of geschoold door de zorgcoördinator. De mentor/coach kan na overleg met de leerling en               
ouders/verzorgers de leerling ook aanmelden bij de zorgcoördinator. Deze beschikt weer over een             
netwerk aan externe contacten zodat, indien nodig, alle mogelijke ondersteuning voor de leerling             
beschikbaar is/komt. 
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Op onze school is een ouder- en kindadviseur (OKA) aanwezig en is er een begeleider Passend                
Onderwijs. Deze kunnen worden ingezet als de leerling behoefte heeft aan extra ondersteuning naast              
de ouders en de mentor/coach. Aanmelding gaat via de mentor/coach bij de zorgcoördinator. Ouders              
kunnen voor opvoedingsvragen die niet schoolgerelateerd zijn, ook direct contact opnemen met de             
OKA. 
 
Regelmatig komt een zorgadviesteam (ZAT) bij elkaar. De leerplichtambtenaar, de jeugdarts, de OKA             
en de zorgcoördinator zijn vaste deelnemers van het ZAT. Indien nodig worden de buurtregisseur,              
andere betrokken hulpverleners, mentor/coach en/of deelschoolleider ook bij dit overleg uitgenodigd. 
 
Dyslexie en andere leerproblemen 
Elke deelschool voert het beleid ten aanzien van dyslexie uit. Het beleid bestaat uit een aantal                
afspraken en ondersteunende maatregelen die de dyslectische leerling helpen in de lessen goed mee              
te komen. Een nadere toelichting hierover is terug te vinden op onze site. Alleen leerlingen die een                 
officiële dyslexieverklaring hebben, komen hiervoor in aanmerking. Deze verklaring moet zijn           
opgesteld door een bevoegd orthopedagoog en/of psycholoog. Voor andere leerproblemen, zoals           
dyscalculie, geldt dat wij binnen de mogelijkheden die wij hebben, zoveel mogelijk tegemoet komen              
aan de individuele ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. 
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2.2 Een goede werkgever 
 
De uitwerking van de nieuwe beleidskaders die richting geven aan de processen binnen de              
organisatie, wordt bottom up ingestoken. 
 
Portefeuilles en expertisegroepen 
De beleidstaken op het IJburg College zijn ondergebracht in portefeuilles. Iedere teamleider is             
eigenaar van een portefeuille en stuurt medewerkers op inhoud aan in de expertisegroepen. De              
portefeuillehouder en een docent uit ieder team vormen het expertiseteam.  
 
De experts overleggen iedere drie weken met elkaar, evenals de vakgroepen, die ook door de               
teamleiders worden aangestuurd, in de andere week, en brengen hun onderwerpen in tijdens de              
teamvergadering. Naast de expert-taken zijn er ook team-overstijgende taken. De portefeuillehouder           
is verantwoordelijk voor de voortgang van het onderdeel behorende bij zijn/haar portefeuille en het              
behalen van de doelen. 
 

 
 
 
Scholing en opleiding 
Voor alle medewerkers geldt dat samen met hen een POP (persoonlijk opleidingsplan) wordt             
opgesteld. Daarnaast is periodiek een maandelijks aanvullende opleiding in het kader van            
professionalisering van de docenten op het gebied van didactiek en pedagogiek georganiseerd in de              
vorm van de bovenstaande expertisegroepen. 
 
(Amsterdamse) scholen- en lerarenbeurs  
Voor professionalisering van medewerkers kan naast het reguliere scholingsbudget gebruik worden           
gemaakt van subsidiemogelijkheden. Meerdere docenten maken gebruik van de Amsterdamse          
leraren- en scholenbeurzen. 
 
Medezeggenschapsraad 
In februari 2019 is Jolanda Hogewind aangetreden als bestuurder/directeur. Met betrekking tot de MR              
is het jaar 2019 vooral een eerste kennismaking geweest en is de werkwijze MR/bestuur verkend. De                
volgende inhoudelijke onderwerpen zijn besproken: 
 

● Planning onderwerpen MR 
● Herstelplan ‘Blik vooruit’ 
● Matrixorganisatie 
● Jaarritme 2019-2020 
● Lessentabel 2019-2020 

● Taakbeleid en takenlijst 2019-2020 
● Schoolgids 2019-2020 
● Functiemix 
● Gesprekkencyclus 
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2.3 Samenwerkingsverbanden 
 
(OSVO) Openbare Scholen Voortgezet Onderwijs 
De vereniging OSVO is een vereniging van vertegenwoordigers van alle schoolbesturen in het             
Amsterdamse Voortgezet Onderwijs (VO) en van het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). De            
vereniging heeft als doel op stads- en regionaal niveau initiatiefnemer te zijn voor gezamenlijke              
beleidsvorming en -uitvoering (bijvoorbeeld de Amsterdamse Kernprocedure). 
 
(SWV) Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen 
Het Samenwerkingsverband zorgt ervoor dat de Amsterdamse scholen en andere instanties goede            
afspraken maken over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. En dat er voor                
alle leerlingen goed onderwijs en passende zorg is. 
 
(NOA) Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam 
NOA is een partnerschap van zeven eigenzinnige partnerscholen met een uitgesproken           
onderwijsconcept en zeven partnerinstituten die deze concepten een plaats willen geven in hun             
curricula. De partnerscholen zijn:  

● Geert Groote College 
● Rudolf Steiner College 
● Adriaan Roland Holstschool 
● Calandlyceum 
● Metis Montessori Lyceum 
● Lumion 
● IJburg College 

In ons partnerschap werken we gezamenlijk aan een werkplekcurriculum dat docenten-in-opleiding           
voorbereidt om les te geven in brede conceptscholen. Door de circulaire opleidingsplaatsen binnen             
NOA bieden we docenten-in-opleiding een opleidingsplaats in een diverse leergemeenschap van           
vmbo tot gymnasium/technasium. 

(SCA) Samenwerkende Conceptscholen Amsterdam  
Het SCA is een netwerk van zes brede conceptscholen: Progresso (SOVOP), Vrije School NH, OSG               
Bijlmer, Spinoza Lyceum, Montessori Scholengemeenschap Amsterdam en het IJburg College.          
Vak- en domeincollega’s ontmoeten elkaar om samen te leren, uit te wisselen en samen te               
ontwikkelen. 

VO-raad 
De VO-raad is een vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. De raad behartigt de belangen                
van het voortgezet onderwijs bij overheid, politiek, bedrijfsleven en bij maatschappelijke organisaties.            
Daarnaast bevordert de VO-raad de kwaliteit van het onderwijs door schoolbestuurders en            
schoolleiders te faciliteren bij het vervullen van hun taak. De VO-raad vertegenwoordigt vrijwel alle              
schoolbesturen in Nederland en voert overleg met werknemersorganisaties over de arbeids-           
voorwaarden van ruim 120.000 personeelsleden. 

PLEION 
Het Platform Eigentijds Onderwijs wordt sinds 2006 gevormd door 14 VO-scholen uit heel Nederland.              
Deze scholen hebben een eigenwijze blik op onderwijs. Hoewel verschillend is de uitspraak ‘eenheid              
in verscheidenheid’ van toepassing. 

De gezamenlijke verantwoordelijkheid die PLEION erkent, stimuleert ‘leren van, met en door elkaar’.             
Op onze scholen vormen leerlingen samen met de professionals een leergemeenschap. Samen            
bereiken wij gemeenschappelijke onderwijsdoelen van kwalificatie, socialisatie, identiteit en         
persoonsvorming. Dit raakt aan de pedagogiek, de didactiek, de begeleiding van het leerproces en nog               
vele andere facetten. 
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3. Personeel 
 

  FTE Medewerkers 

Onderwijzend personeel 77,7 103 

Onderwijsondersteunend 
personeel 

26,1 32 

MT 4,7 5 

Totaal 108,5 140 

Tabel: Medewerkers IJburg College december 2019 
 
3.1 Kerncijfers 
 
In december 2019 zijn 108,5 fte in dienst waarvan 77,7 fte onderwijzend personeel, 26,1 fte               
onderwijsondersteunend personeel en 4,7 fte managementleden. Het aantal fte is ten opzichte van             
start schooljaar 2018-2019 met 7,6% gedaald (117,87 fte).  
 
In onderstaande grafiek is de verdeling van leeftijd en geslacht inzichtelijk gemaakt. Van het totaal               
aantal medewerkers zijn 88 vrouwen en 52 mannen in dienst. De verdeling onder jongeren (onder 35                
jaar) en onder ouderen (boven 55 jaar) is vrijwel gelijk en in evenwicht. Deze trend is ook landelijk te                   
zien in het voortgezet onderwijs.  
 

 
Er is sprake van ruim 79 fte met een vaste aanstelling tegenover ruim 26,5 fte met een tijdelijke                  
aanstelling. Van het totaal aantal medewerkers vormt 4,7 fte het managementteam en is 6,1 fte toe te                 
rekenen aan leidinggevenden binnen het bedrijfsbureau en aan coördinatoren van de deelscholen.            
Meer dan 79% werkt parttime en slechts 21% werkt fulltime (deels door tijdelijke uitbreidingen).  
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3.2 Functiemix 
 
Op het IJburg College streven wij ernaar om aan de gemaakte afspraken over de functiemix, de                
verdeling van docenten over functies in LB-, LC- en LD-schalen, te voldoen. In het najaar 2019                
hebben wij in samenwerking met de PMR een procedure voor de functiemix opgesteld.  
Gebaseerd op objectief vastgestelde functieprofielen en selectiecriteria is onderstaande verdeling in           
2019 gerealiseerd: 
 

 
 
De inschaling in functieschaal LB is gedaald ten opzichte van een stijging in de functieschalen LC en                 
LD. In elk schooljaar zal de functiemix-procedure uitgerold worden en kunnen docenten solliciteren             
naar een hogere functie. Zo vindt er een transparant proces plaats dat perspectief biedt voor               
individuele groei.  
 
3.3 Algemene personele ontwikkelingen 
 
De focus in 2019 is vooral gericht op herstel en verbetering van de werkprocessen van de                
personeels- en salarisadministratie. De achterstand die door personele wisselingen was ontstaan, is            
grotendeels opgelost. Tegelijkertijd is verder vormgegeven aan het standaardiseren en          
professionaliseren van onze werkprocessen en systemen. Door de implementatie van een nieuw            
personeels- en salarissysteem werken wij voor de gehele administratie met één systeem en één              
administratiekantoor. Dit bevordert standaardisering en voorkomt dubbele kosten.  
 
De functies en taken van ons personeel zijn grotendeels beschreven in en gekoppeld aan een               
vastgesteld functieprofiel. We zijn begonnen met het formuleren van de gewenste           
competentieprofielen. Verder hebben wij dit schooljaar de functie van front office ingericht en een              
projectleider aangetrokken die de buurtfunctie van de school verder zal versterken.  
 
De planning voor de gesprekscyclus voor dit jaar is gehaald. De basis is gelegd voor een vernieuwde                 
cyclus vanaf het komend schooljaar. Dit geldt ook voor de uitvoeringsregeling omtrent het             
levensfasebewust personeelsbeleid. Zo werken wij stap voor stap verder aan het professionaliseren            
van ons personeelsbeleid. 
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Ziekteverzuim 
Het gemiddelde verzuimpercentage ligt bij ongeveer 9%. Met het doel dit percentage te laten dalen tot                
onder de 4%, blijven wij investeren in een structureel verzuimbeleid. Inmiddels is het verzuimprotocol              
aangescherpt en is de samenwerking met de (nieuwe) bedrijfsarts geïntensiveerd. Het hoge            
ziekteverzuim heeft met name als oorzaak de situatie op IJburg 2: teruggave van het gebouw en de                 
teleurstelling over de situatie aldaar. Tevens is de onrust als gevolg van de veranderingsprocessen              
binnen de organisatie een oorzaak van het verzuim. De inzet van externe inhuur als gevolg van dit                 
verhoogde ziekteverzuim heeft tot extra personeelskosten geleid. 
 
Uitkering na ontslag 
Het IJburg College heeft als gevolg van de financiële situatie en de terugloop in het aantal leerlingen                 
afscheid moeten nemen van ca. 8 fte waarvoor ontslagvergoedingen zijn aangewend. 
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4. Huisvesting en Bedrijfsvoering 
 
4.1 Ontwikkelingen huisvesting 
 
Begin 2019 heeft de Gemeente Amsterdam bekend gemaakt dat het IJburg College de locatie IJburg               
2 op het Geertje Wielemaplein per augustus 2020 moet afstaan aan Esprit Scholengemeenschap ten              
behoeve van Cartesius 2. 
 
Dit was voor leerlingen, ouders en docenten een grote teleurstelling en had de nodige tot gevolgen op                 
IJburg 2, zoals onvrede bij medewerkers en klachten van leerlingen en ouders. Een extern              
deskundige heeft in november de opdracht gekregen om de situatie in kaart te brengen, gesprekken               
te voeren met medewerkers, advies te geven en een start te maken met verbeteracties. In april 2020                 
zal de deskundige zijn werkzaamheden afronden. Luisteren naar elkaar/gehoord worden en meer            
betrokkenheid laten ervaren was het voornaamste doel.  
 
Door het af moeten staan van IJburg 2 is bij aanvang van het schooljaar 2019-2020 direct gestart met                  
de inventarisatie van wat er noodzakelijk is om alle leerlingen in de locatie op de Pampuslaan te                 
kunnen huisvesten. In 2019 is een subsidie van 60.000 euro toegekend voor de verbouwing van de                
administratie. Op basis van de noodzakelijke aanpassingen voor de integratie zal door het PMB              
(Project Management Bureau) het budget voor de verdere verbouw worden bepaald in 2020. 
 
De ‘kopklas Amsterdam’ heeft ook in 2019 zijn locatie gevonden op IJburg 1. Dit betreft een                
tussenjaar tussen de basisschool en het middelbaar onderwijs. 
 
In het kader van het onderhoud, is het meerjaren onderhoud in 2019, mede als gevolg van de                 
aankomende verbouwing en de financiële situatie, on hold gezet. Alleen het reguliere periodieke             
onderhoud en acute schades en storingen zijn gerealiseerd. Na de verbouwing in september 2020 zal               
op basis van een nieuwe meting volgens de NEN 2767 normering, een nieuw meerjaren-              
onderhoudsplan worden opgesteld. 
 
4.2 Kwaliteit en Onderwijsresultaten 
 
In maart en april 2019 is door de onderwijsinspectie een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op het IJburg               
College 2. Op basis van dit onderzoek heeft de onderwijsinspectie de havo op IJburg 2 als zeer zwak                  
beoordeeld vanwege achterblijvende opbrengsten. Deze zijn drie jaar op rij onder de norm. Daarnaast              
is een aantal processen onder de norm, met name OP3 (leskwaliteit), OP5 (onderwijstijd), OP8 (PTA),               
SK1 (veiligheid), KA1 (kwaliteitszorg). Er ontbrak een actueel schoolplan en de schoolgids voldeed             
niet aan alle wettelijke eisen. 
 
De onderwijsinspectie heeft de school verzocht een verbeterplan op te stellen om daarmee inzichtelijk              
te maken hoe voor de als onvoldoende beoordeelde processen weer zal worden voldaan aan de               
kernstandaarden.  
 
Het verbeterplan met de titel “Leren Verbeteren” bevat:  
● een analyse van de achterblijvende resultaten 
● een planmatige aanpak voor herstel van de opbrengsten en de onderwijskwaliteit met als doel              

om de resultaten van het havo weer op of boven de norm te brengen en de kwaliteit van het                   
onderwijs te laten voldoen aan de norm.  

Hoewel de focus van dit plan ligt op het havo-onderwijs is ervoor gekozen de processen van                
verbetering te laten gelden voor het gehele IJburg College (IJburg 1 en IJburg 2), vmbo en vwo.  
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Het hoofdaccent in het verbeterplan ligt op de volgende onderwerpen: 
● Onderwijskundig leiderschap in relatie tot rendementsontwikkeling als prioriteit voor de leiding           

van de school.  
● De resultaatontwikkeling op de havo-afdeling: voldoen aan de norm van het verschil SE-CE en              

het CE landelijk gemiddelde. 
● De ontwikkeling van een systeem van kwaliteitszorg en het evalueren en borgen van de deel-               

processen. 
● Het verbeteren van de leskwaliteit. 
 
Kwaliteit 
Vanaf september 2019 is een kwaliteitsgroep (KG) ingesteld voor monitoring en borging van het              
verbetertraject ‘Leren verbeteren’. De KG werkt in opdracht van de bestuurder (en het MT) en brengt                
advies uit. Besluiten worden genomen door de bestuurder of het MT. In de KG hebben zitting: de                 
schoolleider bedrijfsvoering (voorzitter), de teamleiders van de verschillende deelscholen, de          
procesbegeleider Leren Verbeteren en oproepbare anderen (en/of specialisten).  
 
De voorzitter van de KG is lid van het MT en doet verslag van de vorderingen aan de bestuurder en                    
het MT. Onder de KG functioneren de verschillende expertisegroepen. Dit zijn bestaande groepen die              
al onderdeel zijn van de organisatie van het IJburg. In het kader van het verbeterproces wordt de                 
expertisegroepen gevraagd onderdelen uit te werken uit het plan van aanpak. Vanuit de KG worden               
ook opdrachten geformuleerd voor de vakgroepen. 
 
Prestatiebox 
“Onderdeel van ons kwaliteitsbeleid is de gerichte inzet van de middelen uit de prestatiebox voor het                
verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. Een concreet voorbeeld daarvan is de inzet van extra                
middelen voor het wegwerken van achterstanden in taal en rekenen in de onderbouw. Alle leerlingen               
die in de diagnostische toetsen van het Citovolgsysteem daarop uitvallen, krijgen in leerjaar 1 en 2                
extra lessen in taal en rekenen. De middelen uit de prestatiebox zijn op de volgende wijze besteed:                 
Voor citotoetsen is er € 46.000 uitgegeven. Aan extra lessen in taal en rekenen is er € 140.000                  
uitgegeven en voor extra inzet vanuit het management team om dit beleid inhoudelijk te begeleiden is                
er € 40.000 uitgegeven.“ 
 
Onderwijsresultaten  
Als gevolg van de genomen verbeteringsmaatregelen in 2018 lieten de slagingspercentages           
2018-2019 al een duidelijke verbetering zien.  
 
Slagingspercentages IJburg College 1, schooljaar 2018 - 2019 
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Slagingspercentages IJburg College 2, schooljaar 2018 - 2019 

 

Vanaf het schooljaar 2019 - 2020 is de gehele bovenbouw geplaatst op IJburg College 1. Door                
consequent de maatregelen van het verbeterplan te blijven uitrollen en volgen (professionalisering            
van het didactisch handelen) heeft deze ontwikkeling zich in 2020 positief doorgezet. De voorlopige              
slagingspercentages van het IJburg College zijn als volgt: 
Vmbo-basis: 100% 
Vmbo-kader:   97,2% 
Vmbo-t:   97,6% 
Havo:   89,7%  
Vwo:   98,1% 
 
In februari 2020 is er een voortgangsgesprek geweest met de inspectie en zijn alle te verbeteren                
punten als voldaan beoordeeld. Het herstelonderzoek is uitgesteld in verband met de Corona-situatie.             
In juni 2020 volgt een nieuw voortgangsgesprek en wordt bepaald hoe in deze bijzondere              
Corona-omstandigheden een vervolg wordt gegeven aan het oordeel ‘zeer zwak’ voor havo IJ2. 
 
Toetsing en examinering  
De laatste twee leerjaren van het vmbo en de havo en de laatste drie van het vwo vormen de                   
examenperiode. Gedurende deze gehele periode is het Examenreglement van kracht. Elke leerling            
die deel uitmaakt van een van deze leerjaren ontvangt uiterlijk 1 oktober van het lopende schooljaar                
een exemplaar van dit reglement. Hierin staan zijn belangrijke regels en afspraken over de werkwijze               
van leerlingen en experts opgenomen. Naast het Examenreglement ontvangen de leerlingen ook een             
actuele versie van hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin staat precies vermeld              
welke toetsen meetellen voor het schoolexamen (SE), hoe zwaar ze wegen, wanneer ze worden              
afgenomen en of ze herkanst kunnen worden. Ditzelfde geldt ook voor praktische opdrachten en              
handelingsdelen voor havo- en vwo-leerlingen. In 2019 heeft de Inspectie van Onderwijs, n.a.v. de              
PTA-onregelmatigheden in Maastricht, landelijk extra gecontroleerd of de eindtermen van het           
schoolexamen gedekt zijn. Op het IJburg College is deze controle ook geweest en heeft de inspectie                
geoordeeld dat het PTA op het IJburg College voldoet aan alle wettelijke normen. 
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4.3 VMBO techniek 
 
Het IJburg College is een brede scholengemeenschap voor vmbo-bk, vmbo-t, havo en vwo. De              
leerlingen kiezen met behulp van een profielkeuze-traject het profiel dat past bij hun kwaliteiten en               
ambities. Voor de vmbo t-leerlingen bestaat die keus uit de profielen Sport, Economie & Ondernemen,               
Cultuur, Zorg & Welzijn, Economie & Duurzaamheid en IT & Techniek.  
 
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 
In 2019 heeft het IJburg College een aanvullende bekostiging technisch vmbo ontvangen van €              
3.000,-. Deze gelden zijn ingezet voor de professionalisering van de docenten. 
 
 
4.4 ICT 
 
Overeenkomstig het onderhoud zijn ook binnen ICT de vervangingsinvesteringen uitgesteld en in            
2020 ingepland om te realiseren. Het reguliere onderhoud en de reparaties zijn wel uitgevoerd.              
Tevens is ter voorbereiding op het schooljaar 2020-2021 de evaluatie van de huidige Elektronische              
Leeromgeving gestart en zal begin 2020 een definitieve keuze voor een nieuwe Elektronische             
Leeromgeving voor de toekomst worden gemaakt. 
 
4.5 Duurzaamheid 
 
In 2019 is een start gemaakt met diverse onderdelen vanuit het duurzaamheidsbeleid. Zo is op het                
gebied van huisvesting een onderzoek gestart naar vervanging van de TL-verlichting door LED, is de               
evaluatie van het afvalverwijderingscontract in gang gezet en maakt duurzaamheid onderdeel uit van             
het lesprogramma op alle opleidingen. 
 
4.6 IJBC in de buurt 
 
De eerste contacten binnen de buurt zijn gelegd voor de verdere ontwikkeling van de locatie van                
IJburg 1 als buurtlocatie. Deze mogelijke samenwerkingen zullen verder worden uitgediept door de             
geworven projectleider IJBC in de Buurt, die in 2020 is gestart. 
 
 
4.7 Klachten 
 
Binnen het IJburg College worden de klachten middels een trap van escalatie geregistreerd. In de               
eerste plaats komen de ouders/leerlingen met hun klachten bij de mentor. Deze escaleert naar de               
deelschoolcoördinator als er geen passende oplossing voor de klacht kan worden gevonden en de              
deelschoolcoördinator escaleert naar de teamleider. Elke functionaris heeft de verantwoordelijkheid          
om een passende oplossing te organiseren en daarmee te voorkomen dat de klacht wordt ingediend               
bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs in ‘s Gravenhage. 
 
4.8 Treasury verslag 
 
In 2019 hebben er geen beleggingen plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije             
middelen worden op een internetspaarrekening gezet bij een gerenommeerde Nederlandse bank.           
Hiermee voldoen we aan de richtlijnen inzake beleggen en belenen. In het verslagjaar hebben zich               
geen liquiditeitsproblemen voorgedaan.  
 
Uitgangspunt voor de Stichting is dat de toegekende publieke middelen worden besteed            
overeenkomstig hun bestemming. Om die reden voert de Stichting in dit opzicht een zeer              
terughoudend financieel beleid. Het IJburg College maakt geen gebruik van afgeleide financiële            
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instrumenten/derivaten. Er is een leaseverplichting met Lage Landen waarvan de looptijd drie jaar is,              
eindigend in 2020. De leaseverplichting is € 15.250 per maand. 
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5. Raad van Toezicht 
 
5.1 Governance 
 
De CvB en RvT van het IJburg College sluiten aan bij de code Goed Bestuur van het voortgezet                  
onderwijs.  
 
5.2 Visie op toezicht en toezichtkader 
 
Cruciaal is het uitgangspunt dat de bestuurder/directeur bestuurt en dat de Raad van Toezicht,              
toezicht houdt. Van de te onderscheiden taken acht de Raad van Toezicht die van toezichthouder               
(controlerend, goedkeurend) en werkgever van het bestuur als de meest kenmerkende. De meeste             
toegevoegde waarde ziet de Raad voor zichzelf als kritische volger van het beleid en de beheersing                
van de organisatie door de bestuurder. Voor zover (leden van) de Raad de bestuurder adviseren               
vanuit hun eigen expertise of gezond verstand, vindt dat plaats in een dialoog met het bestuur die                 
daar uiteindelijk zelf conclusies uit trekt.  
 
5.3 Contact met de organisatie  
 
De Raad van Toezicht is onderdeel van de gemeenschap die het IJburg College vormt. Zij zijn geen                 
buitenstaanders, maar betrokken “binnenstaanders”, met hart voor de school en zijn doelstellingen. Zij             
streven ernaar zichtbaar te maken wat ze doen en ze willen toegankelijk zijn. De leerlingen en in het                  
verlengde daarvan de ouders zijn voor de raad de belangrijkste stakeholders. Daarnaast bewaakt de              
raad ook de belangen van de medewerkers van Ijburg College, de ketenpartners binnen en buiten de                
onderwijskolom en het algemeen maatschappelijk belang. 
 
 
5.4 Samenstelling, mutaties en samenvatting 
 
Samenstelling 
De Raad van Toezicht van het IJburg College bestaat uit een voorzitter en vier leden die tevens                 
verantwoordelijk zijn voor de drie commissies: kwaliteit, audit en renumeratie.  
 
Mutaties  
In 2019 is de Raad van Toezicht voltallig geworden door het aantreden van drie nieuwe leden: Tjerk                 
Budding, Sandra Tax en Olga Welling. 
 
Samenvatting  
Het IJburg College zet zich in voor goed onderwijs voor alle leerlingen van IJburg en omgeving. De                 
diversiteit van school en leerlingen stimuleert ons tot het optimaliseren van ons aanbod voor al onze                
leerlingen. De ontwikkelingen met betrekking tot de interne organisatie, het onderwijs, de            
onderwijsvisie en de rol die het IJburg College speelt ten aanzien van de leeromgeving die het vormt,                 
stemmen tot tevredenheid over waar we nu staan en hoopvol over het tijdsbestek wanneer we ons                
doel bereikt kunnen hebben. Er ligt een gefundeerde basis voor een gezonde toekomst.  
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naam RvT-functie commissie(s) (neven)functies benoeming hernoembaar 

Yolanda 
Hoogtanders 

voorzitter renumeratie- 
commissie 

● Directeur 
PolicyProductions 

● Directeur Werkom 

20-10-2018  
(via herbenoeming) 

nee  
(2e termijn) 

Rob van 
Eijbergen 

 

vice-voorzitter

 

renumeratie-  
commissie en  
audit-  
commissie

  

● Hoogleraar Integriteit  
en kwaliteit van   
organisaties 

● Zelfstandig gevestigd  
organisatieadviseur 
(team) coach en   
mediator 

 
Toezichthoudende 
Functies:  
● Vice-voorzitter RvT  

Zorgcirkel 
● Voorzitter 

Ondersteuningsplan 
Raad SWV 
 passend onderwijs  
Amsterdam/Diemen 

● Voorzitter Smith  
Magenis platform 
 

Overige nevenfuncties 
● Lid tuchtraad voor de    

bankensector 

18-12-2018
(1e termijn) 
 

ja 
 
 
 

Tjerk Budding lid audit-  
commissie 

● Opleidingsdirecteur 
public controllers-  
opleidingen Vrije  
Universiteit 
Amsterdam  

Nevenfuncties 
● Lid dagelijks bestuur   

COELO 
(onderzoeksinstituut 
Rijksuniversiteit 
Groningen) 

● Lid Raad van Advies    
FAMO 

08-02-2019  
(1e termijn) 

ja 

Sandra Tax lid kwaliteits- 
commissie 

● Eigenaar Socratax  
adviesbureau in de   
publieke sector  

Nevenfunctie 
● Lid RvT Regiocollege   

Zaanstad 

08-02-2019 
(1e termijn) 

ja 

Olga Welling lid kwaliteits- 
commissie 

● Directeur onderwijs a.i.   
Roelof van Echten   
College 

● Interim-leidinggevende 
en onderwijsadviseur  
VO 

08-02-2019 
(1e termijn) 

ja 

Tabel 3: Leden Raad van Toezicht 
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5.5 Inhoudelijk toezicht 
 
De Raad van Toezicht is in 2019 vijf keer in vergadering bij elkaar gekomen, waarbij de                
directeur/bestuurder aanwezig was. In alle vergaderingen is uitgebreid stilgestaan bij de strategische            
koers van het IJburg College, de kwaliteit van het onderwijs, de financiën, governance, de algemene               
gang van zaken bij het IJburg College, de externe ontwikkelingen en de samenwerking in Amsterdam.  
 
De volgende specifieke onderwerpen hebben de aandacht gehad: 

● Naleving wettelijke voorschriften 
● De bestuurlijke samenwerking 
● Kwaliteitsbeleid ‘Leren Verbeteren’ 
● Jaarverslag 2018 
● Begroting 2020 en meerjarenbegroting 2020-2024 
● Governance 
● ‘Jaarplan 2019’ 
● “Blik vooruit’ en subsidie gemeente Amsterdam 
● Organisatiestructuur, functieomschrijving & -invulling MT 
● Rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen 

 
De Raad van Toezicht heeft geen situaties geconstateerd waarin sprake was van tegenstrijdige             
belangen. 
 
5.6 Honorering / WNT 
 
De honorering van de leden van de Raad van Toezicht is in december 2019 uitgekeerd. De leden                 
hebben ieder een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Deze bedragen liggen binnen de maximale           
bezoldiging van 10% voor leden RvT en 15% voor de voorzitter RvT van het vastgestelde               
bezoldigingsmaximum in de branche. 
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6. Toekomst en continuïteit 
 
6.1 Context 2020-2024 
 
In het herstelplan ‘Blik Vooruit’, dat het herziene herstelplan 2018 betreft, is ingezet op drie pijlers: 
1. Onderwijskwaliteit en resultaten 
2. Organisatie en bestuur 
3. Financiën en formatie 
  
In het 1e kwartaal van 2019 zijn meerdere acties uitgezet om het IJburg College financieel en                
organisatorisch weer op de rit te krijgen. Grote gemene deler van deze acties is het herstel van het                  
vertrouwen van medewerkers, ouders, leerlingen en stakeholders. De acties zijn hieronder uitgelicht. 

● Investering in het managementteam: bepalen identiteit van de school en benodigde           
competenties  van de leidinggevende. 

● Meer efficiënte indeling van de deelscholen, minder deelschoolleiders, duidelijker         
taakverdeling. Dit heeft geresulteerd in een meer effectieve werkwijze. Teamleiders zijn meer            
betrokken bij het maken en uitzetten van  het beleids  

● Andere indeling van teams met eenduidige sturing vanuit het management. 
● Het schooljaar 2019-2020 is gestart in een gewijzigde schoolstructuur en met een kwalitatief             

goed MT (leidinggevenden). In beoordelingstrajecten wordt functioneren en resultaten         
gemonitord  

● Het project van IJburg 2 naar één IJburg is gestart met ouders en medewerkers. Dit is met                 
veel enthousiasme opgepakt met als doel de transitie goed te laten verlopen en gelijktijdig het               
imago van de school te verbeteren. Door de Coronacrisis moest de invulling worden             
aangepast. Door middel van nieuwsbrieven en online-vergaderen is de betrokkenheid          
gecontinueerd. 

● Er is een start gemaakt met de herijking van het pedagogisch klimaat en de              
begeleidingsstructuur. De rollen en taken zijn opnieuw gedefinieerd en voorbereid, waardoor           
effectiever en efficiënter kan worden gehandeld. Docenten in het expertiseteam maken           
samen met de leidinggevende het beleid. Brengen en halen informatie in en uit de teams.               
Iedere drie weken krijgt dit vorm binnen de structuur van          
vakgroep/expertiseteam/teamvergadering/leergang. Hierdoor is de betrokkenheid van      
eenieder groter geworden. 

● Teruggave van IJburg 2 m.i.v. 1 augustus 2020 heeft ertoe geleid de opleidingen havo/vwo              
bovenbouw versneld bij elkaar te plaatsen bij de start van het schooljaar 2019-2020. Dit heeft               
effectiever werken in de hand gewerkt. 

● Lessen en taken zijn effectief verdeeld, doordat de onderwijstijd in een lessentabel is             
vertaald. 

● Het pedagogische klimaat en de begeleidingsstructuur is volgens een nieuwe structuur           
ingericht. 

● Leren verbeteren; Vanuit het ministerie van OCW kan elke school, met het oordeel zeer              
zwak, ondersteuning krijgen bij het verbetertraject. Onder leiding van een externe expert is             
een verbeterplan opgesteld en uitgevoerd. 

● De docenten worden getraind en geschoold binnen de leergang. Prioriteit: didactisch           
handelen, effectief benutten onderwijstijd, activerende werkvormen.  

● De doorlopende leerlijnen, de USP’s van het IJburg College, worden uitgebreid met meer             
samenwerkende partijen. Er zijn verkennende gesprekken met het po, mbo en hbo om de              
doorlopende leerlijnen in gezamenlijkheid in te richten. Met het mbo is reeds een projectgroep              
ingericht. 

● De school wordt verbouwd om álle leerlingen in één gebouw te kunnen herbergen, om de               
leerlijnen science, sport & beweging, kunst & cultuur goed te kunnen profileren én om de               
buurtfunctie goed tot z’n recht te laten komen. Het project IJBC in de buurt met een nieuw                 
geworven projectleider is van start gegaan. 
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Samenvattend: 2019 stond in het teken van herstel. In vele opzichten is dat succesvol geweest. Je                
zou kunnen zeggen dat de basis op orde is. Zowel in financieel opzicht, hoewel nog kwetsbaar, de                 
bedrijfsprocessen, het onderwijs en de kwaliteitszorg zijn op orde. Voor de komende jaren is het van                
belang om op basis van de herijkte missie en visie de school aantrekkelijk te maken voor potentiële                 
leerlingen. Alle interventies zijn daar in de komende jaren direct of indirect op gericht. Wij nemen de                 
ontwikkelingen in de omgeving en de demografische gegevens als uitgangspunt en zullen ons             
strategisch beleidsplan 2020-2024 daarop richten. Hierbij zullen we anticiperen op de ontwikkeling            
van het IJburg College op zich. De vraag of wij de brede school die we nu zijn, kunnen blijven en of                     
de status als eenpitter gehandhaafd kan blijven, is hierbij een zeer relevante vraag. 
 
6.2 Leerlingen en Onderwijs 
 
Een eigen leervoorkeur voor elke leerling 
We richten het onderwijs zo in, dat mensen elkaar ontmoeten. In homogene groepen wordt de               
onderwijsinhoud verwerkt en in heterogene groepen ontmoet en leert men van elkaar. Hierbij is de               
insteek dat iedere leerling een eigen leervoorkeur heeft. Ongeacht het niveau van de leerling, kan               
deze leervoorkeur meer praktisch gericht zijn, of juist meer academisch, of een combinatie van beide.               
Er is een balans in het aantal leerlingen per niveau, en het onderwijsaanbod is op alle niveaus                 
passend en aantrekkelijk. Het is mogelijk om te differentiëren en het didactisch handelen in de lessen                
op hoog niveau te brengen.  
 
Doorlopende leerlijnen als basis 
Komende jaren werken wij aan het verder vormgeven van doorlopende leerlijnen vanuit het             
basisonderwijs en naar het MBO, HBO en/of WO. Het IJburg College profileert zich in Amsterdam op                
drie leerlijnen die aansluiten op de ambities van de leerlingen uit de omgeving: 

1. science 
2. sport & beweging 
3. kunst & cultuur 

 
Per leerlijn wordt de leerlingen permanent de mogelijkheid geboden om buiten de vaste             
lessenstructuur op eigen initiatief gebruik te maken van de faciliteiten die binnen deze leerlijnen              
geboden worden. Hiermee kunnen ze op basis van interesse en eigen initiatief hun competenties              
verder ontwikkelen. 
 
Internationalisering 
Zowel in het onderwijsprogramma als door middel van meerdaagse excursies naar het buitenland             
maken alle leerlingen van het IJburg College in de loop van hun schoolloopbaan op diverse manieren                
kennis met andere culturen. De excursies echter die gepland stonden in de laatste periode van het                
schooljaar, voorjaar/zomer 2020, konden door de coronacrisis geen doorgang vinden. 
 
Het IJburg College richt zich met betrekking tot de doorlopende leerlijnen allereerst op partners in               
Nederland/Amsterdam. Er zijn vooralsnog geen ambities om relaties aan te gaan met internationale             
partners. Mocht dit in de toekomst op ons pad komen, dan zullen we onderzoeken of dit reële kans                  
van slagen heeft, zowel als toegevoegde waarde voor onze leerlingen als op financieel gebied. 
 
 
6.3 Strategisch Beleidsplan 2020-2024 
 
Het huidige strategisch beleidsplan loopt in 2020 af. Inmiddels zijn we bezig een nieuwe op te stellen                 
voor de jaren 2020-2024. Bij de totstandkoming van dit stuk zijn de diverse geledingen binnen de                
school betrokken. MT, MR en RvT zijn in een aparte input-sessie gevraagd op meerdere onderdelen               
hun input te leveren. Najaar 2020 zal het nieuwe strategisch beleidsplan in concept klaar zijn. 
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6.4 Financiën  
 
Kengetallen 

Het resultaat van 2019 was € 618.000 positief. Dat betekent een sterke verbetering van de broze                
financiële positie van het IJburg College. Het eigen vermogen stijgt tot ruim € 79.000 negatief. Door                
het negatieve vermogen is dus ook de solvabiliteit negatief. De voorzieningen zorgen ervoor dat de               
solvabiliteit 2 (eigen vermogen plus voorzieningen/totale vermogen) beter uitkomt en is daardoor            
positief. De liquiditeitspositie is verder gestegen en daardoor boven de gewenste waarde van 1,0.  

 
 
OCW (Inspectie, afdeling Rekenschap) hanteert de volgende waarden als signaleringsgrens om de            
financiële positie als ‘voldoende’ te kunnen beschouwen: 

Solvabiliteit 2 0,30 
Liquiditeit  1,00 

 
De kengetallen van het IJburg College liggen nu in tegenstelling tot 2018 boven deze              
signaleringswaarden. In de nieuwe meerjarenbegroting (MJB) moet het eigen vermogen in 2020 weer             
zwarte cijfers kunnen geven. Het zal nog geruime tijd vergen voordat de financiële positie ook als                
voldoende kan worden beschouwd. Voorlopig blijven de financiën van de school uiterst kwetsbaar.             
Voor de lange termijn wordt toegewerkt naar een vermogenspositie waarmee de school ook             
daadwerkelijk als financieel gezond kan worden beschouwd. Zolang de school nog geen optimale             
bezetting kent blijft een snelle versterking van het eigen vermogen moeilijk. Doordat de gemeente              
IJburg 2 terugneemt in augustus 2020 staat het leerlingaantal onder druk. Dit heeft gevolgen voor de                
bedrijfsvoering en het resultaat, alsmede de vermogenspositie.  

Balanspositie 2019 
 

 
 
Het vermogen is gestegen door het positieve resultaat. Het saldo liquide middelen is gestegen door               
het positieve resultaat en doordat in december 2019 een bedrag aan subsidie ontvangen werd van de                
gemeente Amsterdam, hetgeen grotendeels (ruim 250k) nog niet is besteed. Van het ministerie van              
OCW werd in december 2019 eveneens een bedrag van 200k ontvangen hetgeen niet is besteed en                
ten gunste van het resultaat werd gebracht. De kortlopende schulden zijn lager doordat er geen               
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vooruitbetaalde ouderbijdragen waren, ondanks nog te besteden subsidie van de gemeente           
Amsterdam. 
De afname bij de materiële vaste activa komt doordat per saldo de afschrijvingen hoger waren dan de                 
investeringen.  
De vorderingen zijn per saldo gedaald (177k) door de afname van de overlopende activa met 106k en                 
door lagere vordering op debiteuren (75k).  
De voorzieningen zijn met 119k toegenomen. Dit komt door de toename bij de personele voorziening               
´levensfasebewust´ (78k) en door de verhoging van de voorziening onderhoud (66k). De voorziening             
langdurig zieken daalde (17k). 
De langlopende schulden zijn afgenomen door de jaarlijkse aflossing van de leaseverplichting. 
 
Analyse van het resultaat 

In 2019 bedroeg het positieve resultaat € 617.754. Een nadere analyse wordt gemaakt van het               
resultaat in vergelijking met de begroting 2019 en de realisatie 2018. 
 
Vergelijking realisatie t.o.v. de begroting 2019 
 

 
 
In 2019 is in april op verzoek van inspectie een herstelplan ingediend onder de naam Blik Vooruit.                 
Daarin was een herziene begroting opgenomen. Deze herziene begroting is in de vergelijkende cijfers              
opgenomen. Deze herziene begroting geeft en verstorend beeld bij de cijfers van inhuur, overige              
instellingslasten in mindere mate en bij de subsidie van de gemeente Amsterdam onder de overige               
baten. Het bedrag toegerekend aan de subsidie en de daarbij behorende uitgaven zijn in de begroting                
in evenwicht. Baten waren 990k, uitgaven eveneens 990k verdeeld over inhuur 565k, pr.r. 100k, lonen               
45k en beheerskosten 380k. 

De herziene begroting 2019 voorzag in een positief resultaat van € 198.000. Het werkelijke resultaat               
was belangrijk hoger. Het verschil bij de personele lasten van € 279.000 overschrijding is het resultaat                
van een verhoging van de cao-lonen met ingang van 1 juni 2019, een flinke daling van de formatie per                   
1 augustus en een overschrijding bij de inhuur van extern personeel. De dotaties voor de personele                
voorzieningen waren € 210.000 hoger dan begroot en de inhuur voor extern personeel was lager dan                
begroot doordat er in de herziene begroting een bedrag extra was opgenomen in verband met een                
subsidie welke door de gemeente Amsterdam was toegekend in verband met de terugname van              
IJburg2 en een herstructurering. De Rijksbijdragen zijn € 634.000 hoger dan begroot. De personele              
vergoeding was € 316.000 hoger door een stijging van de GPL. Dit kwam door de stijging van de                  
cao-lonen en door een stijging van de overige subsidies van het Rijk. Zoals de het               
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leerplusarrangement € 43.000, eenmalige bekostiging (niet begroot) € 203.000, prestatiebox €           
30.000, doorbetaalde rijksbijdragen € 27.000 en door een niet begroot bedrag voor de             
zomer/lente-school waar ook lasten tegenover stonden (€ 24.000). De overige overheidsbijdragen           
waren hoger dan verwacht, door een bijdrage van de gemeente Amsterdam van € 190.000. De               
overige baten waren hoger dan begroot door lagere ouderbijdragen voor de reizen van leerlingen.              
Hier stonden ook lagere lasten tegenover.  

De afschrijvingslasten waren lager dan de begroting doordat er in geringe mate geïnvesteerd werd en               
doordat een afschrijving voor een verbouwing uit 2018 kwam te vervallen.  

De huisvestingslasten waren in totaal € 16.000 lager. Dit werd veroorzaakt door hogere huurlasten (€               
45.000 gebruik sporthal), hogere energielasten € 46.000, hogere schoonmaakkosten (€ 7.000), lagere            
dotatie onderhoudsvoorziening € 20.000, dan begroot, lagere onderhoudskosten € 37.000 en door            
lagere overige huisvestingskosten.  

De onderschrijding bij de overige lasten werd veroorzaakt door meerdere posten. Om te beginnen              
uitgaven in het kader van de subsidie van de gemeente Amsterdam € 480.000. Per saldo beïnvloede                
dit het resultaat niet omdat de baten ook lager waren. De administratie- en beheerlasten waren €                
50.000 hoger. Onder andere uitbesteding administratie, kosten besturenbond € 15.000 en juridische            
bijstand € 10.000. De posten voor inventaris, apparatuur en leermiddelen zijn lager uitgevallen omdat              
er minder werd besteed bij leermiddelen (namelijk € 94.000), ICT € 87.000 en leerling zaken €                
25.000. De overige kosten en overige waren € 190.000 lager in totaal, voornamelijk door minder               
reizen voor de leerlingen, hier stonden ook baten tegenover.  

 

De loonkosten zijn lager dan begroot ondanks een stijging van de lonen met ingang van 1 juni met                  
2,15% als gevolg van een verhoging overeengekomen in de nieuwe cao VO. De oorzaak hiervan is                
de daling van de formatie per 1 augustus met 10 fte. De overschrijding bij de inhuur extern personeel                  
is door een hoog ziekteverzuim onder Op, waardoor extern moest worden ingehuurd. De             
onderschrijding bij overige personele lasten komt door de lagere kosten structurering, waarvoor ook             
subsidie werd ontvangen. De kosten en baten zullen wel voorkomen in 2020 onder de overige               
personele lasten.  

Vanaf het begin van schooljaar 2019-2020 is ingegrepen op de formatie en werd hier een daling                
bereikt ten opzichte van 2018-2019. De formatie bedroeg per 1 augustus 2019 in totaal ca. 100 fte.                 
Begroot was 112 fte. In juli 2019 bedroeg de formatie 115 fte. Hierin was 3 fte voor ziektevervanging                  
opgenomen. 

Om het negatieve eigen vermogen weer te dichten is in de MJB de doelstelling voor de leraar-leerling                 
ratio voor schooljaar 2020-2021 naar 1 op 15,4 gebracht.  

 
Vergelijking realisatie t.o.v. 2019 aan de hand van financiële kengetallen 
 
Onderstaande tabel geeft inzicht in de financiële kengetallen. 
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2019 2018 Streefwaarden Begroting 

2019 
Personele lasten/Rijksbijdragen 79,4% 81,6%   86,0% 81,4% 
Materiele lasten/ Rijksbijdragen 21,4% 22,8%   21,0% 31,6% 
        
Totale baten/ Rijksbijdragen 106,1% 106,3%   107,0% 114,8% 
Totale lasten/ Rijksbijdragen 100,8% 104,4%   107,0% 113,0% 
 
 
De personele lasten waren ten opzichte van de Rijksbijdragen in 2019 duidelijk lager dan in 2018.  
In 2019 waren de personele lasten lager dan de streefwaarde van 86% van de Rijksbijdragen. De                
materiële lasten waren t.o.v. de Rijksbijdragen hoger dan de streefwaarde van 21% en waren lager               
dan in 2018. Bij de materiële lasten was dus sprake van een kleine overschrijding, veroorzaakt door                
de afschrijvingslasten, de huisvestingslasten en lagere overige lasten.  
 
De totale baten kwamen met 106,1% net beneden de streefwaarde uit (107% van de Rijksbijdragen). 
 
Continuïteitsparagraaf 
 
In de continuïteitsparagraaf is de meerjarenbegroting opgenomen die is opgesteld aan het eind van              
2019. In augustus 2020 wordt het gebouw van IJburg2 teruggenomen door de gemeente. De              
gemeente heeft een subsidie toegekend eind 2019 voor de terugname en de herstructurering van              
IJburgcollege van in totaal € 990.000. In 2019 is een deel (460k) van de subsidie ontvangen. Het niet                  
bestede deel wordt in 2020 alsnog besteed. Verwacht wordt dat in 2020 ca. € 800.000 wordt                
uitgegeven. De meerjarenbegrotingen en de meerjarenbalansen die in deze continuïteitsparagraaf          
zijn opgenomen zijn opgesteld in het kader van de hiervoor benoemde herstructurering. 
 
Prognose aantal leerlingen t/m schooljaar 23/24 (per 1 oktober) 

 

 

Het IJburg College streeft naar een jaarlijkse instroom in leerjaar 1 van 250 leerlingen. In schooljaar                
2019-2020 was deze instroom met 160 leerlingen lager dan verwacht. Voor 2020 -2021 lijkt de               
instroom op een dieptepunt te zijn met 100 aanmeldingen. Dit is mede veroorzaakt door het               
teruggeven van IJburg 2 aan de gemeente Amsterdam. Het werkelijke aantal leerlingen zal uitkomen              
op 1.000 met een marge van 10 leerlingen meer of minder. Komend jaar zal de meerjarenbegroting                
hierop worden aangepast. Door deze dip zal het aantal leerlingen in de komende jaren mogelijk zelfs                
nog verder dalen. Pas vanaf 2023 krijgt de school weer te maken met een groei. Voor 2024 streeft het                   
IJburg College naar een leerlingenaantal van 1000 leerlingen.  
 
Ontwikkeling formatie per schooljaar 

Vanaf schooljaar 2018-2019 is stevig bezuinigd, vooral op het aantal docenten. Dat is het jaar daarna                
onverminderd doorgegaan. De daling van het leerlingaantal dwong hiertoe. Ter indicatie de stand van              
het totaal aantal fte in juli 2019 bedroeg 115,2 en per 1 augustus 2019 98,5. Daarna is het aantal licht                    
gestegen. Ook voor 2020 is er bezuinigd op het aantal fte met 13,7. In onderstaande tabel is een                  
overzicht gegeven. 
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Bovenstaande prognoses voor het aantal leerlingen en de formatie geven de volgende uitkomsten             
voor het aantal leerlingen per fte. De leraar-leerling ratio moet dus stijgen van 12,1 in 2016-2017 naar                 
15,3 in 2020-2021. Er zal in de komende jaren nog een bezuinigingsronde nodig zijn om op de                 
gewenst waarde uit te komen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Gemiddelde personeelslast in 2019 

 

 
 
De GPL voor het OP blijft laag door het relatief jonge docententeam. In schooljaar 2019-2020 is de                 
GPL met 5% gestegen voor de OP t.o.v. 2018-2019.  
Dat is lager dan de stijging in de bekostiging. Deze toename was namelijk 4,0%. Door het grote aantal                  
mutaties in de personele bezetting geeft de ontwikkeling van de GPL nog geen stabiel beeld. Tot en                 
met schooljaar 2022-2023 wordt een gemiddelde stijging van 2, % voor de GPL verwacht. Dat is                
aanzienlijk hoger dan de verwachting voor het landelijk gemiddelde als basis voor de personele              
bekostiging. 
De gpl voor directie en oop is gedaald ten opzichte van de voorgaande jaren. Dat heeft alleszins te                  
maken met de definitie wie valt onder de genoemde groepen. 
 
Streefwaarden voor de meerjarenbegroting 
 
Voor de MJB worden onderstaande streefwaarden gehanteerd. 

Streefwaarde Totale baten/ Rijksbijdragen 107% 

Streefwaarde Personele lasten t.o.v. Rijksbijdragen 85% 

Streefwaarde Materiele lasten t.o.v. Rijksbijdragen 22% 

 
Meerjarenbegroting 2020 - 2023 

32 



 

Sturing op een optimale personele inzet gebeurt aan de hand van de meerjarenbegroting. De formatie               
verandert ieder jaar fors, enerzijds vanwege de daling van het aantal leerlingen van de school en                
anderzijds door een groot verloop van het personeel. Door het forse tekort in 2016 en 2017 en de                  
daling van de leerlingen sinds 2018 is de formatie voor schooljaar 2018-2019 en volgende              
schooljaren sterk gereduceerd om het eigen vermogen zoveel als mogelijk is in de zwarte cijfers te                
krijgen. In de voorliggende meerjarenbegroting heeft dat ook plaatsgevonden. In 2020-2021 moet            
opnieuw een forse bezuiniging in fte worden doorgevoerd vanwege de daling van het aantal              
leerlingen. 
 

 

 

 
 
 
De doelstelling blijft om positieve resultaten te blijven behalen. Dat is in het laatste jaar van deze                 
meerjarencyclus marginaal. Dat betekent de komende jaren scherp aan de wind zeilen. Aanvullend             
beleid zal nodig zijn om de resultaten na 2021 te verbeteren. 
In 2020 is onder de baten overige overheidsbijdragen een bedrag opgenomen van 775k in het kader                
van herstructurering. Een gelijk bedrag is opgenomen onder de lasten voornamelijk onder de             
personele lasten. Hierdoor dalen de lasten in mindere mate dan op grond van de daling van het                 
aantal leerlingen noodzakelijk zou zijn. In 2021 is de daling wel zichtbaar, met name onder de                
personele lasten. 
 

Meerjarenbalans 

Deze uitkomsten in de meerjarenbegroting leiden tot de onderstaande meerjarenbalans. Hierin is een             
ruwe schatting gemaakt van de materiële vaste activa, de vorderingen en de kortlopende schulden              
voor de komende jaren. De voorzieningen zijn afgestemd op de toekomstige dotaties voor en              
uitgaven vanuit de onderhoudsvoorziening. Het eigen vermogen is afgeleid van de resultaten in de              
meerjarenbegroting en de verwachte realisatie over 2019 bij het opstellen van de begroting. De stand               
van de liquide middelen is ten slotte uitgerekend als saldo van de overige balansposten. Het               
negatieve effect van de vereenvoudigde bekostiging is in bovenstaande meerjarenbegroting verwerkt.           
Volgens de laatste berichten zal dit pas ingaan per 2022. Dat zal een daling van de rijksbijdragen                 
kunnen betekenen, hetgeen risicovol voor IJburg College kan worden. In onderstaande           
meerjarenbalans is evenmin rekening gehouden met de nieuwe wijze van berekening van de mjop.              
Dat kan een verschuiving van vermogen naar voorziening betekenen. 
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De kortlopende schulden zijn in 2019 verder teruggelopen in een reeks van jaren. In 2018 werd dit                 
veroorzaakt doordat een subsidie (waar men geen recht op had) van enkele miljoenen terugbetaald              
werd aan de gemeente Amsterdam.  
 
Het investeringsbeleid van de school is vanwege de eerste inrichting, gefinancierd vanuit de             
gemeente, in de nieuwe gebouwen nog zeer beperkt. De financiering van de ICT-infrastructuur en              
apparatuur loopt grotendeels via leasecontracten. De herinvesteringen van de inventaris en           
apparatuur zal in de loop van 2020 plaatsvinden. Met investeringen is in de MJB rekening gehouden.                
De kanttekening is dat hiermee zeer terughoudend moet worden omgegaan. 
 
De uitkomsten van de MJB en de meerjarenbalans geven de volgende waarden van de financiële               
kengetallen.  
 
 

 
 
De financiële situatie is precair, gelet op bovenstaande kengetallen. Maar er is wel een verbetering               
gelet op voorgaande jaren. Het eigen vermogen is belangrijk verbeterd maar nog te gering van               
omgang om grote schokken op te kunnen vangen.  
 
COVID-19 
 
In het voorjaar 2020 werd ook IJburgcollege geconfronteerd met de COVID-19 pandemie. Het             
contactonderwijs en een deel van de toetsing kwamen stil te liggen. Waar mogelijk is doorgegaan met                
online onderwijs en toetsafname, maar het is onvermijdbaar dat er in studiejaar 2020-2021             
inhaalacties plaats moeten vinden. Dit zal extra inspanningen en kosten met zich mee 
brengen. Aangezien deze situatie niet kon worden voorzien op balansdatum is de eventuele impact              
hiervan op IJburg College niet verwerkt in de cijfers van de jaarrekening per 31 december 
2019. Gegeven de hoge mate van onzekerheid over de ontwikkeling van de COVID-19 pandemie is               
het ook niet mogelijk een redelijke schatting te geven van de impact, maar IJburg College verwacht                
dat deze extra kosten meevallen ten opzicht van de begroting mede omdat het gaat om uitstel van te                  
maken kosten. Gezien de financiële situatie van IJburg college vormt deze onduidelijkheid een risico.  
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Risicoparagraaf  

Om risico’s adequaat te beheersen en op onverwachte uitgaven dan wel ontbrekende inkomsten             
voorbereid te zijn is het van belang ontwikkelingen op de middellange termijn in beeld te hebben.  

Hierna worden de belangrijkste risico’s benoemd: 

 

1. Leerlingenaantal: Ontwikkeling leerlingenaantallen. In 2019 en 2020 daalde het leerlingenaantal         
tot 1.000. In de toekomst moet de school gegroeid zijn naar ruim 1300             
leerlingen om vanuit de reguliere bekostiging een gezonde bedrijfsvoering te          
kunnen hebben. Hiervoor is een sterke positionering van IJburg College van           
belang bij potentiële leerlingen en ouders. Hier zal stevig op worden ingezet.            
Tevens worden de contacten met de wijk en de basisscholen hernieuwd. Het            
IJburg College moet weer bekend staan als de school waar kinderen uit            
groep 8 graag naar toe gaan om voortgezet onderwijs te volgen.  

 
2. Onderwijskwaliteit: In de school moet veel geïnvesteerd worden in teamvorming en scholing van            

personeel om de vereiste kwaliteit te realiseren. Dit hernieuwde beleid moet           
de komende jaren resulteren in uitstekende examenresultaten. Er moet een          
trendbreuk komen met de afgelopen jaren. 

 
3. Personeel: Beheersing van de formatie was een risico. Met behulp van foleta (een            

programma om formatieve inzet te berekenen) is de formatie berekend op           
basis van een reële lessentabel. Hiermee wordt voorkomen dat er          
ongestructureerd een beroep gedaan wordt op externe inhuur bij ziekte en           
vervanging bij vacatures. Er wordt centraal gestuurd op de formatieve inzet           
en niet meer decentraal per deelschool. Hiermee wordt voorkomen dat er           
tijdens de loop van een schooljaar groei van de formatie is die niet begroot is,               
zoals in de afgelopen jaren. Tevens wordt er nieuw, stringent beleid gevoerd            
om het ziekteverzuim drastisch te verminderen.  

 
4. Huisvesting Gelet op de huidige situatie waarin de gemeente Amsterdam het gebouw van            

IJburg 2 in augustus 2020 terugneemt is passende huisvesting per 2020 een            
belangrijke focus. Inmiddels zijn er diverse aanpassingen van het IJburg 1 om            
alle leerlingen optimaal te kunnen huisvesten. In overleg met de gemeente           
wordt gekeken naar herstructurering van de organisatie waarvoor middelen         
beschikbaar worden gesteld. 

 
5. Financiën: Het IJburg College heeft (d.d. juni 2020) een negatief vermogen van ruim  
 € 79.000. De voorzieningen zijn op orde. In de komende jaren zal de school              

het vermogen op orde moeten zien te krijgen. Dat betekent scherp aan de             
wind zeilen en geen budgetoverschrijdingen accepteren. Het herstelplan ‘Blik         
Vooruit’ geeft houvast en het geeft vertrouwen dat er wat betreft de            
beheersing van de formatie een wissel is ingezet om de kosten te beheersen             
en overschrijdingen tegen te voorkomen en tegen te gaan. Dit blijkt ook uit de              
stijging van het vermogen in enkele jaren. 

 
6. Organisatie: Organisatorisch wordt er een sterke wissel getrokken op het management om           

de herstructurering van de organisatie gestalte geven met een negatief          
vermogen. Onder sturing van de bestuurder en het MT wordt er nauw op             
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toegezien dat de aanpassing van de organisatie op een evenwichtige en           
zorgvuldige wijze zal verlopen.  

 
7. Rijksbijdrage Door het Ministerie van OCW wordt in samenwerking met de VO Raad            

gewerkt aan de invoering van een nieuw bekostigingsstelsel voor voortgezet          
onderwijs. Verwachte invoering is 2022. Dat betekent voor IJburg een          
verlaging van ca.€ 100.000. Wel is er een overgangstermijn. Dit is in de             
meerjarenbegroting verwerkt.  

Risicomanagement is een onderdeel van de planning- en control cyclus van IJburgcollege. Bij             
risicomanagement worden de risico’s die IJburgcollege loopt (gericht op de toekomst) op diverse             
gebieden in kaart gebracht en worden zo mogelijk beheersingsmaatregelen getroffen. Aan de hand             
van de risicoanalyse kan dus proactief met de risico’s omgegaan worden, waardoor de organisatie              
meer tijd heeft om in te spelen op de ontwikkelingen die op IJburg college afkomen. 

Door het inbedden van de risicoanalyse in de planning- en control cyclus wordt bewerkstelligd dat het                
risicomanagement een continu proces wordt. 

De risicoanalyse heeft een sterk verband met de huidige financiële positie en organisatie-omvang van              
IJburgcollege. Hoe gezonder de organisatie is, hoe beter zij in staat zal zijn om risico’s op te vangen.  

De financiële positie van IJburg college is precair. Het vermogen per 31 december 2019 is met een                 
omvang van € 79.000 negatief ontoereikend om de huidige bekende risico’s op te vangen. 
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7. Jaarrekening 2019 
 

KENGETALLEN 

Liquiditeit   

Current ratio   

 2019 2018 

Vlottende activa   

Kortlopende schulden 1,6 1,0 

Solvabiliteit   

 2019 (%) 2018 (%) 

Eigen vermogen en voorzieningen x 100 
  

Vreemd vermogen 66,2 12,4 

Rentabiliteit   

Bedrijfsresultaat x 100   

Totale baten 5,0 1,8 

Weerstandsvermogen   

Eigen vermogen x 100   

Totale baten -0,6 -5,5 

Huisvestingsratio   

Huisvestingslasten en afschrijvingen 
gebouwen en terreinen x 100  

  

Totale baten 7,7 6,9 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

 31-12-2019 (€) 31-12-2018 (€) 

1. ACTIVA   

1.1 Vaste activa   

1.1.2 Materiële vaste activa 167.457 361.746 

1.2 Vlottende activa   

1.2.2 Vorderingen 304.732 481.013 

1.2.4 Liquide middelen 2.021.155 1.059.212 

Totaal 2.493.344 1.901.971 

 

2. PASSIVA   

2.1 Eigen vermogen -79.531 -697.285 

2.2 Voorzieningen 1.073.114 954.073 

2.3 Langlopende schulden - 30.798 

2.4 Kortlopende schulden 1.499.761 1.614.385 

Totaal 2.493.344 1.901.971 

  

38 



 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

  
2019 (€) 

Begroting 
2019 (€) 

 
2018 (€) 

3. BATEN    

3.1 Rijksbijdragen 11.624.592 10.991.000 11.994.152 

3.2 Overige overheidsbijdragen en  
       -subsidies 

 302.730 
 

 1.140.000 
 

 144.681 
 

3.5 Overige baten 412.082 492.000 606.983 

Totaal baten 12.339.404 12.623.000 12.745.816  

 

4.  LASTEN 

4.1 Personeelskosten  9.228.568  8.950.000  9.785.557 

4.2 Afschrijvingen   222.896  338.000  197.803 

4.3 Huisvestingskosten   911.036  927.000  875.931 

4.4 Overige lasten   1.359.150  2.209.000  1.657.256 

Som der lasten    11.721.650   12.424.000   12.516.547 

Bedrijfsresultaat   617.754  199.000  229.269 

6. Financiële baten en lasten - -1.000 -39 

Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor    
belastingen 617.754 198.000 229.230 

7. Belastingen - - - 

Nettoresultaat na belastingen 617.754 198.000 229.230 
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019 

 (€) 2019 (€) (€) 2018 (€) 

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten 

Bedrijfsresultaat    617.754   229.269 

Aanpassingen voor  

Afschrijvingen op immateriële en    
materiële vaste activa 222.896 

  
  197.803 

 

Toename van de voorzieningen 
    119.041    218.403  

  
  

  
  341.937 

  
 416.206 

 Verandering in vlottende middelen 

Overige vorderingen 198.074   163.887  

Af: Voorziening wegens   
oninbaarheid -21.792  -23.262  

Toename (afname) van overige    
schulden -114.624  -2.206.459  

  61.658  -2.065.834 

Totaal van kasstroom uit    
bedrijfsoperaties  1.021.349  -1.420.359 

Betaalde interest  -  -39 

Totaal van kasstroom uit    
operationele activiteiten  925.756  -1.420.398 

     

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Verwerving van materiële vaste    
activa -21.558  -142.803  

Afschrijving nog te subsidiëren    
materiële vaste activa -7.049  15.141  

Totaal van kasstroom uit    
investeringsactiviteiten  -28.607  -127.662 

     

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Uitgaven ter aflossing van leningen  -30.799  -129.960 

Totaal van toename (afname)    
van geldmiddelen  961.943  1.678.020 
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Verloop van toename (afname) van geldmiddelen 

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: 

Geldmiddelen aan het begin van     
de periode  1.059.212  3.561.061 

Toename (afname) van   
geldmiddelen  961.943  -823.829 

Geldmiddelen aan het einde van     
de periode  2.021.155  1.059.212 

   

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
Algemeen  
Juridische vorm en activiteiten 
De organisatie is een stichting; de activiteiten bestaan uit het verzorgen van voortgezet onderwijs op               
Het IJburg College in Amsterdam. De volledige naam van de stichting luidt Stichting             
Samenwerkingsschool Bijzonder Voortgezet Onderwijs IJburg, statutair gevestigd te Amsterdam. Het          
bestuursnummer van de stichting is 41608, het brin nummer van de school is 28DH. 

Activiteiten 
De activiteiten van Stichting Samenwerkingsschool Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs IJburg,          
statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit: 

● Dienstverlening op het gebied van onderwijs 

Verslaggevingsperiode 
De verslaggevingsperiode is 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. 

Toegepaste standaarden 
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. In deze regeling is             
bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het                  
bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn en met inachtneming van de daarin             
aangeduide uitzonderingen. 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de              
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. 

Continuïteit 

Het eigen vermogen heeft zich in 2019 positief ontwikkeld en is gestegen van € 697.285 negatief naar                 
€ 79.531 negatief. Om de continuïteit te waarborgen is in augustus 2019 de formatie teruggebracht,               
mede vanwege de daling van het leerlingenaantal. In het resultaat van 2019 zijn twee bijzondere               
ontvangsten opgenomen die het resultaat in positieve zin beïnvloeden, te weten een eenmalige             
subsidie van 203k van het rijk en de bijdrage van de gemeente Amsterdam van ca 190k. De                 
meerjarenbegroting laat voor 2020 een positief resultaat zien van ruim 400k waardoor er een positief               
vermogen ontstaat ultimo 2020 van ca. 400k. De meerjarenbegroting 2020-2024 laat een wisselend             
beeld zien. In de eerste jaren 2020 en 2021 is het resultaat positief daarna negatief. Eind 2019 zal het                   
vermogen uitkomen op ca. 300k positief.  

De ontwikkeling van het aantal leerlingen geeft aanleiding tot zorg. De verwachting is dat in het                
schooljaar 2020-2021 dit aantal zal dalen tot ca. 1.000. Geprognotiseerd is dat dit verder zal dalen tot                 
ca 975 en in 2023 licht zal stijgen tot ca. 1.000. 
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De teruggave van IJburg2 verloopt volgens plan en zal zijn invloed hebben op de bedrijfsvoering.               
Hierbij zijn enkele risico’s in verband met de afwikkeling van lopende contracten maar dit zal naar                
verwachting de continuïteit niet negatief beïnvloeden. 

De gemeente Amsterdam investeert voor ca. 1 miljoen in IJburg1 om alle leerlingen in dit gebouw                
onderwijs te kunnen geven en verstrekt bovendien een subsidie in het kader van herstructurering van               
IJburg college. 

De liquiditeit staat niet onder druk op en de verwachting is dat IJburgcollege in 2020 en volgende                 
jaren aan zijn verplichtingen kan voldoen. 

Een risico is de ontwikkeling van het aantal leerlingen. Met 1000/975 leerlingen is de organisatie               
relatief klein en kwetsbaar met name als het aantal leerlingen verder zou dalen.  

 
Vergelijkende cijfers 
De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor              
vergelijkingsdoeleinden aangepast.  
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Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
Algemeen 
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige              
economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar            
kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is              
dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische              
voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden              
vastgesteld. 

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het               
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering            
van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden           
vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel,           
samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting,             
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle               
of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn               
overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden               
activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt                
voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of            
betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. 

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de onderneming. 

Gebruik van schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en              
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de             
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke             
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende          
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden        
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de               
herziening gevolgen heeft. 

De volgende waarderingsgrondslagen vereisen naar de mening van de directie schattingen en            
veronderstellingen: 

● Afschrijvingstermijnen materiële vaste activa 
● Bepaling van voorzieningen 

Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten investeringen in vorderingen, geldmiddelen, schulden en overige te           
betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: 

● Overige vorderingen  
● Overige financiële verplichtingen 

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio             
en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien echter             
financiële instrumenten bij de vervolgwaardering worden gewaardeerd tegen reële waarde met           
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verwerking van waardeveranderingen in de winst en verliesrekening, worden direct toerekenbare           
transactiekosten direct verwerkt in de winst en verliesrekening. 

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. 

Overige vorderingen 
Overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis            
van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. 

Schulden en overige financiële verplichtingen 
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname            
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode. 

Materi ële vaste activa 
De bedrijfsgebouwen en terreinen, inventaris en apparatuur en andere vaste bedrijfsmiddelen worden            
gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere          
waardeverminderingen. De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige           
kosten om de activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik.                  
Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de kostprijs van de activa waarop de             
subsidies betrekking hebben. De materiële vaste activa waarvan de instelling, krachtens een financial             
leaseovereenkomst de economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financial           
leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord.  

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire             
methode op basis van de geschatte economische levensduur. Op bedrijfsterreinen wordt niet            
afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

● Bedrijfsgebouwen  : 25‑60 
● Inventaris en apparatuur : Meubilair 10‑20  

: Inventaris 10‑50  
: Computer 33 

Aanschaffingen tot circa € 500 worden niet geactiveerd. 

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de gebruiksduur van het object verlengen.            
Ter zake van verwachte kosten van periodiek groot onderhoud aan gebouwen, installaties e.d. wordt              
een voorziening gevormd. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen. 

Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. 

Bijzondere waardevermindering 
Voor materiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze               
activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn,           
wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de                
bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten              
voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende            
eenheid waartoe het actief behoort. 

Wanneer de boekwaarde van een actief of een kasstroomgenererende eenheid hoger is dan de              
realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil          
tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van een bijzonder             
waardeverminderingsverlies van een kasstroomgenererende eenheid, wordt het verlies allereerst         
toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan de kasstroomgenererende eenheid. Een eventueel            
restant verlies wordt toegerekend aan de andere activa van de eenheid naar rato van hun               
boekwaarden. 
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Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren                
verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie         
aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief of kasstroomgenererende            
eenheid geschat. 

Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats          
als sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare                
waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval            
wordt de boekwaarde van het actief (of kasstroomgenererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte             
realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als               
in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief (of          
kasstroomgenererende eenheid) zou zijn verantwoord. 

Vorderingen 
De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het hoofd Financiële             
instrumenten. 

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.            
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Eigen vermogen 
Onder het eigen vermogen wordt de algemene reserves gepresenteerd. De algemene reserves            
bestaan uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het bestuur en waaraan geen specifieke                
bestemming is gegeven door het bestuur of door derden. 

De bestemmingsreserve dient besteed te worden overeenkomstig het doel waarvoor zij zijn gevormd.             
Dit betreft een private bestemmingsreserve. 

Voorzieningen 
Voorziening groot onderhoud 
Voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties e.d. wordt een            
voorziening gevormd. De toevoegingen aan de voorziening worden bepaald op basis van het             
geschatte bedrag van groot onderhoud en de periode die telkens verloopt tussen de werkzaamheden              
van groot onderhoud, een en ander zoals blijkend uit een meerjarenonderhoudsplan. De kosten van              
groot onderhoud worden verwerkt ten laste van de voorziening voor zover deze is gevormd voor de                
beoogde kosten. Bij de bepaling voor de voorziening groot onderhoud ultimo 2019 is gebruik gemaakt               
van de tijdelijke uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c. 

Jubileumvoorziening 
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening          
betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is                
gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. 

Personeelsbeloningen/pensioenen 
Voor de medewerkers is een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegde            
pensioenregeling. Het betreft een collectieve pensioenregeling voor alle medewerkers in de sector die             
wordt uitgevoerd door ABP. 

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die                
periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies           
op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op              
balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende           
actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening               
met in de toekomst verschuldigde premies. 
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Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen           
ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van                 
die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen              
betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt             
beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst            
met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De             
voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen              
die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. 

De dekkingsgraad van ABP per 31 december 2019 bedroeg 97,8%. Conform een herstelplan zoals              
opgesteld door ABP en goedgekeurd door DNB dient de dekkingsgraad minimaal 104,2% te             
bedragen. ABP beoordeelt thans welke maatregelen uit het van kracht zijnde herstelplan kunnen             
worden beëindigd.  

De van krachte zijnde maatregelen die effect hebben op de stichting zijn m.n. geen aanpassing van                
pensioenen aan loonontwikkeling indien dekkingsgraad lager is dan 104,2%, en een tijdelijke risico             
opslag in de pensioenpremie. De stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende              
bijdragen in geval van een tekort bij ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. 

Voorziening langdurige ziektegevallen 
Het IJburg College heeft geen ziekteverzuimverzekering en is dus niet verzekerd voor            
loondoorbetalingsverplichtingen bij ziekte. De voorziening langdurige ziektegevallen is gevormd voor          
op balansdatum bestaande ziektegevallen waarvoor naar verwachting geen sprake zal zijn van            
herstel. Voor per balansdatum bestaande ziektegevallen die naar verwachting ziek uit dienst zullen             
gaan is een voorziening gevormd voor de toekomstige loonkosten tot aan het moment van              
uitdiensttreding of verwachte instroomdatum in de WIA. 

Voorziening WW 
Als VO‑instelling is het IJburg College eigenrisicodrager voor de WW. WW‑lasten worden door DUO              
binnen de sector voor 75% collectief verrekend en voor 25% individueel verrekend. Voor voormalig              
medewerkers die op balansdatum een WW‑uitkering ontvangen is een voorziening gevormd voor het             
individueel deel van de verwachte toekomstige uitkeringskosten. Hierbij is rekening gehouden met            
een werkhervattingskans. 

Voorziening levensfasebewust 
Deze voorziening is opgebouwd aan de hand van de stand van de gespaarde verlofuren per 31                
december 2019. De voorziening is opgenomen tegen nominale waarde van het uurloon. 

Langlopende schulden 
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde             
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Kortlopende schulden 
De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten. 

Schulden ter zake van pensioenen 
Schulden ter zake van pensioenen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Overlopende passiva 
Overlopende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.   

46 



 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 
Opbrengstverantwoording  
Rijksbijdragen 
Baten uit Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en –subsidies worden in het jaar waarop de             
toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Uitzondering               
hierop betreft subsidies met een verrekeningsclausule (geoormerkte gelden). Deze worden als baten            
verantwoord naarmate besteding van de subsidie conform de daaraan gestelde voorwaarden           
plaatsvindt. Het niet bestede deel wordt als vooruitontvangen bijdragen opgenomen onder de            
kortlopende schulden. 

Subsidies met een bestedingssuggestie, maar zonder verrekeningsclausule worden in principe direct           
als bate verantwoord in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, tenzij sprake is van               
toekenning voor een schooljaar (dan worden de baten tijdsevenredig aan het schooljaar toegekend)             
en/of tenzij sprake is een concreet bestedingsplan op basis waarvan besteding na balansdatum zal              
plaatsvinden (in dat geval wordt de verwerkingswijze van subsidies met een verrekeningsclausule            
gevolgd). 

Ouderbijdragen 
De leerling‑ en ouderbijdragen worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben,             
waarbij ervan uitgegaan wordt dat de onderliggende onderwijstaken en activiteiten gelijkmatig over            
het schooljaar worden verspreid. 

Overige baten 
Overige baten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 

Overige bedrijfskosten 
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij              
betrekking hebben. 

WNT 
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi) publieke sector              
(WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als              
normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd. 

Som der financiële baten en lasten 
De rentebaten en ‑lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde             
interest. 

Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. De geldmiddelen in het              
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangen en betaalde interest worden opgenomen           
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen            
plaatsvindt worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. 

Bepaling reële waarde 
De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden               
verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen terzake goed geïnformeerde partijen, die             
tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn. 

Operational leasing 
Bij de instelling zijn er leaseovereenkomst waarbij een groot deel van de voor‑ en nadelen die aan de                  
eigendom verbonden zijn, niet bij de instelling ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als             
operational leasing. Verplichtingen uit hoofde van operational leasing worden, rekening houdend met            
ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten                
over de looptijd van het contract. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 

1.1 Vaste activa 

1.1.2  Materiële vaste activa 

 

In de post afschrijving Gebouwen en terreinen heeft een bedrag van € 7.049 betrekking op               
afschrijvingen gedaan over investeringen waarvoor op 1 augustus 2020 geen vergoeding wordt            
ontvangen. Deze afschrijvingskosten komen niet ten laste van het resultaat en worden opgenomen             
onder de balanspost Overige overheden. 

De afschrijving in de staat van baten en lasten bedraagt hierdoor € 222.896. 

1.2        Vlottende activa 

 31-12-2019 (€) 31-12-2018 (€) 

1.2.2 Vorderingen 

1.2.2.1 Debiteuren 194.463 291.979 

1.2.2.10 Overige vorderingen 8.067 2.989 

              Overlopende activa 191.698 297.333 

Af: 1.2.2.16 Voorziening wegens oninbaarheid -89.496 -111.288 

 304.732 481.013 

   

 2019 (€) 2018 (€) 

Overlopende activa   

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 141.476 163.542 

1.2.2.15 Overige overlopende activa 50.222 133.791 

Totaal 191.698 297.333 

 

Af: 1.2.2.16 Voorziening wegens oninbaarheid 

Stand per 1 januari 111.288 134.550 
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Onttrekking -24.579 -38.023 

Dotatie 2.787 14.761 

Stand per 31 december 89.496 111.288 

Van de vorderingen heeft € 304.732 een looptijd korter dan een jaar. 

 31-12-2019 (€) 31-12-2018 (€) 

1.2.4 Liquide middelen 

1.2.4.1 Kasmiddelen 6.725 657 

1.2.4.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 2.014.430 1.058.555 

 2.021.155 1.059.212 

De tegoeden op de bank- en girorekeningen zijn direct opeisbaar. 

2.1 Eigen vermogen 
 

 

De bestemmingsreserve is in 2019 toegevoegd aan de algemene reserve. 

2.2 Voorzieningen 

 

De personeelsvoorzieningen bestaan uit: 

● Voorziening voor wachtgeld € 102.112 ( 2018: € 108.194 ) 
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Het IJburg College heeft in 2019 € 57.290 onttrokken uit deze voorziening. Ten aanzien van               
toekomstige verplichtingen is deze voorziening gedoteerd met € 51.208. 

● Voorziening voor langdurig zieken € 125.809 ( 2018: € 142.795) 

Het IJburg College heeft in 2019 € 127.173 onttrokken uit deze voorziening. Ten aanzien van               
toekomstige verplichtingen is deze voorziening gedoteerd met € 110.187. 

● Voorziening Jubilea € 52.096 ( 2018: 44.345 ) 

Ten aanzien van toekomstige verplichtingen is deze voorziening gedoteerd met € 7.691. De             
gehanteerde grondslag voor de disconteringsvoet is 2,5%. 

● Voorziening levensfasebewust personeelsbeleid € 331.704 ( 2018: € 253.370 ) 

Het IJburg College heeft in 2019 niets onttrokken uit deze voorziening. De opgebouwde rechten op               
balansdatum zorgde ervoor dat er € 78.034 toegevoegd moest worden aan deze voorziening. 

● Onderhoudsvoorziening 

Deze is in 2012 gevormd op basis van de opgestelde meerjarenplanning. Ten aanzien van              
toekomstige verplichtingen is deze voorziening gedoteerd met € 75.000 voor IJburg I (Pampuslaan). 

Er is in 2019 € 8.616 onttrokken aan deze voorziening. 

De overige voorzieningen bestaat uit een voorziening voor een verlieslatend          
leaseverplichting van CHG. Het IJburg College heeft in 2019 € 10.000 onttrokken uit deze              
voorziening.. 

2.3 Langlopende schulden 

 

De langlopende schulden bestaan uit financial leaseovereenkomsten ten behoeve van de aanschaf            
van ICT apparatuur. De leaseovereenkomsten hebben verschillende looptijden en lopen vanaf maart            
2017 tot en met mei 2020. De aflossingen vinden maandelijks plaats. Er zijn geen aanvullende               
zekerheden verstrekt. De aflossing in 2020 bedraagt € 30.798 en is opgenomen onder de kortlopende               
schulden. 
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 31-12-2019 (€) 31-12-2018 (€) 

2.4 Kortlopende schulden   

2.4.3 Aflossingsverplichtingen 30.798 129.959 

2.4.7 Vooruitgefactureerde baten 16.179 3.981 

2.4.8 Crediteuren 228.270 238.234 

2.4.6 Overige overheden 306.989 13.401 

2.4.9 Belastingen en premies sociale  
         verzekeringen 

334.246 366.593 

2.4.10 Schulden ter zake van pensioenen 103.541 107.523 

Overlopende passiva 479.738 754.694 

 1.499.761 1.614.985 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

Loonbelasting 334.246 366.593 

 

 31-12-2019 (€) 31-12-2018 (€) 

Overlopende passiva   

2.4.17 Vakantiegeld en bindingstoelage 254.424 279.643 

            Accountantskosten 23.000 10.000 

2.4.19 Overige schulden 111.836 108.558 

2.4.16 Vooruitontvangen schoolbijdragen 90.478 356.493 

 479.738 754.694 

 

Overige overheden  
Per ultimo 2019 is er van het DMO een voorschot ontvangen betreft de subsidie Samenvoeging               
IJburg College 2 en IJburg College 1. Er is meer subsidie ontvangen dan de betaalde gefactureerde                
kosten betreft de samenvoeging. Hierdoor is er ultimo 2019 een kortlopende schuld. 
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G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule  

 

Er is geen sprake van subsidies die vallen onder model G2 (verantwoording van subsidies met               
verrekeningsclausule). 

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen  

Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiële gevolgen voor het            
boekjaar plaatsgevonden. 

Wel is er na balansdatum sprake van Covid-19. Hierover is een passage opgenomen in het hoofdstuk                
financiën van het bestuursverslag..  

Leaseverplichtingen 

 

Er is een samenwerkingsovereenkomst met Economon Nederland B.V. met een looptijd van 3 jaar, 

eindigend op 30 september 2019. De overeenkomst is in onderling overleg met 1 jaar verlengd,               
eindigend op 30 september 2020. 

Economon Nederland B.V. verzorgt de verhuur van Ipad’s aan leerlingen en de incasso van de 

huurtermijnen. Het IJburg College staat borg voor de niet ontvangen incasso’s aan Economon             
Nederland B.V. en voor de Ipad’s die niet zijn ingeleverd voor het einde van de looptijd. 

 

Er is een verplichting met Vodafone met een looptijd van 5 jaar, eindigend op 31 augustus 2023.                 
Deze verplichting draagt in verband met het verlaten van IJburg 2 een risico met zich mee van                 
maximaal    € 76.230. 

Er zijn drie overeenkomsten met Energiecoöperatie Zuiderlicht U.A.: 

● met een looptijd van 30 jaar, eindigend op 23 maart 2045 (IJburg 1) 
● met een looptijd van 20 jaar, eindigend op 26 maart 2038 (IJburg 2)  
● met een looptijd van 20 jaar, eindigend op 15 april 2038 (IJburg 2) 
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De verplichtingen voor IJburg 2 dragen in verband met het verlaten van IJburg 2 een risico met zich                  
mee waarbij de omvang niet is aan te geven. 

De vordering op het ministerie OC&W/EZ wordt jaarlijks berekend op maximaal 7,5% van de              
personele lumpsum van het desbetreffende jaar. Voor 2019 is een voorwaardelijke vordering van             
€ 636.745. 

 

 

 

 

 

 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 2019 (€) 2018 (€) 

3.1 Rijksbijdragen 

3.1.1 Rijksbijdragen sector VO 9.586.204 10.067.135 

3.1.2 Overige subsidies OCW  1.859.435  1.736.176 

3.1.3 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV 178.953 190.841 

 11.624.592 11.994.152 

3.1.2 Overige subsidies OCW 

OCW subsidies met verrekeningsclausule   

OCW subsidies zonder verrekeningsclausule 1.859.435 1.736.176 

Totaal 1.859.435 1.736.176 

Ten opzichte van 2019 zijn de Rijksbijdragen lager als gevolg van een lager aantal leerlingen per 1                 
oktober. 

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 

3.2.2.2 Gemeentebijdragen en subsidies 302.730 144.681 

3.5 Overige baten 

3.5.1 Verhuur 8.425 9.375 

3.5.5 Ouderbijdragen 338.453 462.537 

3.5.10 Overige 65.204 135.071 

 412.082 606.983 
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4.1 Personeelskosten 

4.1.1 Lonen en salarissen 7.936.161 8.644.161 

4.1.2 Overige personeelskosten 1.311.657 1.219.977 

4.1.3 Ziekengelduitkeringen -19.250 -78.581 

 9.228.568 9.785.557 

4.1.1 Lonen en salarissen 

4.1.1.1 Brutolonen en -salarissen 6.107.543 6.717.530 

4.1.1.2 Sociale lasten 855.453 945.555 

4.1.1.5 Pensioenpremies 973.165 981.076 

 7.936.161 8.644.161 

  

WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
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 2019 2018 

Gemiddeld aantal werknemers in fte’s 

OOP 14 13 

Directie 1 - 

Docenten 84 98 

Deelschoolleider 5 6 

Onderwijsassistent 8 10 

 112 127 
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 2019 (€) 2018 (€) 

4.1.2 Overige personeelskosten 

4.1.2.1 Dotatie personele voorzieningen 266.465 334.157 

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 602.324 296.253 

4.1.2.3 Overig 442.868 589.567 

 1.311.657 1.219.977 

 

4.2 Afschrijvingen 

4.2.2 Afschrijvingen materiële vaste activa 222.896 197.803 

 

4.3 Huisvestingskosten 

4.3.1 Huurkosten 150.039 125.059 

4.3.3 Onderhoud gebouwen 93.883 110.222 

4.3.4 Gas, water en elektra 204.165 180.575 

4.3.5 Schoonmaakkosten 330.445 348.690 

4.3.6 Heffingen 1.711 1.407 

4.3.7 Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen 75.000 45.000 

4.3.8 Overige huisvestingskosten 55.793 64.978 

 911.036 875.931 

 

4.4 Overige lasten 

4.4.1 Administratie- en beheerskosten 292.051 268.853 

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 545.941 638.542 

4.4.4 Dotatie overige voorzieningen 2.787 14.761 

4.4.5 Overige lasten 518.371 735.100 

 1.359.150 1.657.256 
 

Dotatie overige voorzieningen 
De dotatie overige voorzieningen betreft een dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren. De             
dotatie aan de voorziening is voor € 17.000 begroot.  
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 2019 (€) 2018 (€) 

Accountantshonoraria 

Onderzoek jaarrekening 46.155 32.802 

Andere controleopdrachten 2.151 8.729 

Fiscale adviezen 862 - 

Andere niet-controledienst - - 

Totaal 49.168 41.531 

 

Onder de administratie‑en beheerslasten zijn de accountantshonoraria opgenomen. Deze honoraria          
betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de instelling is uitgevoerd door           
accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht              
accountantsorganisaties). De accountantskosten voor andere werkzaamheden komen geheel voor         
rekening van de meerkosten voor de verantwoording van subsidies van Gemeente Amsterdam in het              
kader van de afwikkeling van de nieuwbouw. 

De kosten van Van Ree Accountants BV voor de controle van de jaarrekening over 2019 zijn  
€ 21.500. 

 2019 (€) 2018 (€) 

6 Financiële baten en lasten 

6.2 Rentelasten -  - 39 
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