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Ter advies voorgelegd aan de GMR op 12 december 2022 

De begroting 2023 en meerjarenraming 2024 tot en met 2027  is  goedgekeurd in de vergadering van 
de Raad van Toezicht van de Stichting Scala College & Coenecoop College  

Alphen aan den Rijn, 19 december 2022 

W.S.A.H. Croes  
voorzitter Raad van Toezicht Stichting Scala College & Coenecoop College 

Aldus vastgesteld, 

F.J. de Wit 
voorzitter college van bestuur Stichting Scala College & Coenecoop College 
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1.  Inleiding 

  
Voor u ligt de begroting voor 2023 e.v. van de Stichting Scala College & Coenecoop College. Deze 

begroting is de financiële vertaling van de activiteiten en het beleid van onze scholen. De begroting is 

voorafgegaan door een kaderbrief met een aantal gehanteerde uitgangspunten. 

 

Wij voeren met twee scholen één gezamenlijke boekhouding die is onderverdeeld in drie 

kostenplaatsen: 

1. Bestuur en gezamenlijke dienstverlening (centraal) 

2. Scala College 

3. Coenecoop College 

 

In de begroting wordt per kostenplaats een voorlopige prognose gedeeld van 2022 en wordt vooruit 

gekeken met de begroting van 2023. Vervolgens wordt per kostenplaats een aantal 

beleidsontwikkelingen en risico’s aangegeven en geven we een raming voor de vier komende jaren. 

We geven daarmee ook zicht op de noodzakelijke keuzes die we deze jaren zullen moeten maken om 

de organisatie financieel gezond te houden en de continuïteit te bewaken.  

 

Er gelden binnen onze stichting vijf uitgangspunten: 

1. Twee zelfverantwoordelijke, financieel en kwalitatief gezonde scholen. 

2. Centraal waar het moet, decentraal waar het kan. 

3. Sturing door het bestuur op hoofdlijnen en eigenaarschap/autonomie op schoolniveau.  

4. Resultaatverplichting op alle niveaus: bestuur, school en vestiging. 

5. Hoogwaardige ondersteuning op centraal en decentraal niveau. 

 

Deze begroting is onder verantwoordelijkheid van de directeur bedrijfsvoering opgesteld door het 

hoofd financiën na de gesprekken die gevoerd zijn met bestuur, rector en directie van onze stichting. 

De controller heeft de inhoud van deze begroting gecontroleerd. Met het opstellen van deze 

begroting is een verbeterslag gerealiseerd ten opzichte van voorgaande jaren en zijn de gemaakte 

afspraken in de planning- en control cyclus verder ingevuld.  

 

Met de begroting 2023 geven we verder invulling aan de koers van onze stichting. Een koers die wij 

met elkaar hebben opgesteld met een heldere visie en een aantal gemeenschappelijke waarden en 

leidende principes. Wij hebben ons uitgesproken om uitstekend onderwijs op maat vorm te gaan 

geven. Wij willen als werkgever nadrukkelijk betrokken en ontwikkelingsgericht invulling geven aan 

onze verantwoordelijkheid, en onze organisatie toekomstbestendig inrichten.  

 

In 2023 zullen wij verder invulling geven aan onze ambities. Op het Coenecoop College zal de 

ingezette kwaliteitsverbetering en cultuurverandering verder vorm krijgen en zal op basis van het 

nieuwe schoolplan dat in 2022 is verschenen verder invulling worden gegeven aan verbeterstappen 

in het onderwijs. De nieuwbouw van zowel het Coenecoop College als het Scala College zal in 2023 in 

gebruik worden genomen. Het Scala College heeft -evenals het voorgaand schooljaar- te maken met 

een dalend leerlingenaantal. In 2023 zal voorafgaand aan het nieuwe schooljaar de formatie opnieuw 
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worden aangepast. Wij zullen 2023 ook gebruiken om de samenwerking met een aantal partners 

verder te intensiveren.  

 

Deze begroting is opgesteld in een periode met onzekerheden. Door de krapte op de arbeidsmarkt is 

het niet vanzelfsprekend voor het Scala College en het Coenecoop College om voor alle vakken de 

personeelsformatie rond te krijgen. Het lukt ons desondanks om, ondanks deze omstandigheden, 

uitstekend onderwijs op maat te bieden aan onze leerlingen. Dat is belangrijk omdat zowel de 

maatschappelijke als pedagogische betekenis van ons werk groot is. 

 

Ik  spreek mijn complimenten uit voor alle inzet. Ondanks de lastige omstandigheden lukt het ons om 

onze ingezette ontwikkelingen door te laten gaan. Het helpt mij dat ik mag werken met collega’s die 

met passie voor het onderwijs en loyaliteit aan de organisatie iedere dag invulling geven aan hun 

professionele verantwoordelijkheid.  

 

In ons Koersplan hebben wij een aantal beloftes gedaan aan onze leerlingen en aan onze collega’s.  

Voor leerlingen betekent dit: 

- uitstekend onderwijs en de kans om passende resultaten te halen; 

- zich erkend, gekend, gestimuleerd en veilig te voelen; 

- verantwoordelijkheid en ruimte ervaren voor persoonlijke ontwikkeling; 

- goed voorbereid zijn voor de volgende stap in hun ontwikkeling. 

 

Voor onze medewerkers houdt onze ambitie in dat zij: 

- de Stichting Scala College & Coenecoop College ervaren als een betrouwbare werkgever en 

prettige werkomgeving; 

- zich verbonden, gewaardeerd en veilig voelen; 

- verantwoordelijkheid en ruimte ervaren voor professionele ontwikkeling. 

 

Ik kijk ernaar uit om deze beloftes in 2023 met elkaar waar te maken.   

 

Frank de Wit 

bestuursvoorzitter stichting Scala College & Coenecoop College 
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2.  Uitgangspunten 

Beleidsuitgangspunten 

We zijn het begrotingsproces gestart met een kaderbrief d.d. 1 september 2022 waarin de algemene 
uitgangspunten zijn opgenomen. Voor de begrotingen van beide scholen zijn specifieke 
uitgangspunten benoemd bij de toelichting op de begrotingen, gebaseerd op het Koersplan, de 
teamplannen en de beleidsvoornemens van het college van bestuur.  
 
In de kaderbrief heeft het college van bestuur kaders en richtlijnen meegegeven voor het 
begrotingsproces aan de directeuren en rector van de twee scholen. De begroting is een 
beleidsmatige en financiële vertaalslag van de ambities uit het Koersplan, de beleidsuitgangspunten 
van het CvB, de schoolplannen, de jaarplannen en de ontwikkeling van de leerlingenaantallen. Het 
opstellen van de begroting en meerjarenraming is een verantwoordelijkheid van de directie en rector 
van de scholen. Directe ondersteuning van zowel proces als inhoud wordt geboden door 
bedrijfsvoering.  
 
In de kaderbrief staan de belangrijkste externe en interne ontwikkelingen die we in het kalenderjaar 
2023 verwachten, inclusief een doorkijk naar de jaren 2024 tot en met 2027.  
 
Daarnaast zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd die in de begroting terugkomen:  
 
- leerlingenaantallen en prognoses  
- bekostigingsinformatie 
- personele kosten en formatie  
- investeringsbegroting en onderhoud 
- overige lasten onderwijs 
- financiële randvoorwaarden 
 
 
Basis voor de begroting en meerjarenraming is de verwachte ontwikkeling van de leerlingenaantallen 
van de beide scholen en hoe de formatie hierin eventueel dient mee te bewegen.  
 
NPO 
In de afgelopen periode en in het komende schooljaar heeft het Ministerie van OCW extra middelen 
beschikbaar gesteld om ontstane achterstanden in te lopen. De ontvangsten en bestedingen van 
deze NPO middelen dienen inzichtelijk onderdeel te zijn van de op te stellen begroting en 
meerjarenraming.    

 
Beleidsuitgangspunten 
Binnen onze organisatie blijven de vijf organisatorische uitgangspunten onverminderd van kracht: 
- twee zelfverantwoordelijke en financieel en kwalitatief gezonde scholen 
- centraal waar het moet, decentraal waar het kan  
- sturing door het bestuur op hoofdlijnen en eigenaarschap/autonomie op schoolniveau  
- resultaatverplichting op bestuur en school niveau  
- hoogwaardige ondersteuning op centraal en decentraal niveau 
- de uitgangspunten zoals die in het Koersplan en in de afdelings-  en teamplannen zijn verwoord 
 
De drie beleidsuitgangspunten die in het Koersplan vastgelegd zijn:  
1. Uitstekend onderwijs op maat  
2. Betrokken en ontwikkelingsgerichte werkgever  
3. Een verbonden organisatie die klaar is voor de toekomst 
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Leerlingenaantallen en prognoses 
Uitgangspunt voor de begroting 2023 is het werkelijke aantal leerlingen per 1 oktober 2022. De 
directeuren/rector is gevraagd een eigen inschatting te maken van de ontwikkeling van de 
leerlingenaantallen. Eind vorig schooljaar is het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Alphen aan 
den Rijn, Nieuwkoop en Waddinxveen verschenen. In dit plan zijn de DUO prognoses opgenomen van 
het potentiële leerlingenaantal van een instelling gebaseerd op het marktaandeel van die instelling in 
het voedingsgebied, de doorstroom naar opeenvolgende leerjaren van de laatste vijf schooljaren en 
de ontwikkeling van de 12/13 jarigen in het voedingsgebied.  
 

 
 

Bekostigingsinformatie 
Voor de bekostiging zijn we uitgegaan van de meest recent gepubliceerde bekostigingsbedragen en 
de inschattingen van de VO-Raad zoals opgenomen in de relevante financiële mutaties: 
https://www.vo-raad.nl/onderwerpen/financieel-beleid/praktijk-ondersteuning.  
 
De bekostiging voor het jaar 2023 bestaat uit: 
- Basisbekostiging (bekostiging personeel en materieel); 
- Overgangsbekostiging herverdeeleffecten 
- Aanvullende bekostiging breed onderwijsaanbod 
- Functiemix Randstadregio’s VO 
- Strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim (restant Prestatiebox) 
- NPO bekostiging 
- Vermindering bekostiging collectieve uitkeringskosten (korting) 
- Overige bekostiging (bijv. nieuwkomers, studieverlof, schoolverlaters, zij-instroom etc.) 
- Heterogene brugklassen 
- Werkdruk middelen 
 
Basisbekostiging 
Het Ministerie van OCW heeft de (voorlopige) bedragen voor de bekostiging in 2023 bekendgemaakt. 
In de loop van 2023 worden deze bedragen, bij het vaststellen van de Voorjaarsnota, nog 
geïndexeerd.  
 
De nieuwe basisbekostiging wordt bepaald door vijf factoren, te weten: 
1. een vaste voet van € 234.952,53 per hoofdvestiging; 
2. een vaste voet van € 117.476,26 per nevenvestiging; 
3. aanvullende bekostiging breed onderwijsaanbod € 234.952,53 
4. een bedrag van € 8.033,26 per leerling voor alle onderbouwleerlingen en voor alle 

bovenbouwleerlingen in het vwo, havo en de gemengde leerweg in het vmbo; 
5. een bedrag van € 9.450,90 per leerling voor de bovenbouwleerlingen in het vmbo (basis en 

kader). 
 
Het in 2022 ontstane herverdeeleffect tussen de ‘oude bekostiging’ en de vereenvoudigde 
bekostiging is vastgesteld op € 261.208 negatief. Van dit nadeel is in 2022 80% (€ 208.966) 
gecompenseerd. Voor 2023 daalt de compensatie van 80% naar 60%.  De compensatie wordt in vijf 
jaar verder afgebouwd (2024 40%, 2025 20%, 2026 0%).   

https://www.vo-raad.nl/onderwerpen/financieel-beleid/praktijk-ondersteuning
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NPO 
Voor het inhalen van door corona opgelopen vertragingen wordt voor schooljaar 2022-2023 een vast 
bedrag per leerling beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt opgehoogd voor leerlingen van leerjaar 3 
en 4 van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo. Voor scholen met veel leerlingen 
met een hoger risico op een onderwijsachterstand wordt tevens een extra bedrag uitgekeerd. 
 

Schooljaar 2022-2023 Bedrag per 

leerling 

Betaalmoment 

vwo; havo; mavo; leerjaar 1 en 2 vbo € 820,00 5/12 november 2022 

leerjaar 3 en 4 basis-en 

kaderberoepsgerichte leerweg vmbo 

€ 1.230,00 7/12 februari 2023 

 
Achterstandsmiddelen 
De omvang van de aanvullende achterstandsmiddelen wordt bepaald aan de hand van het aantal 
punten achterstandsscore dat wordt berekend door het CBS.  
 

Schooljaar 2022-2023 Bedrag Betaalmoment 

CBS-indicator vo, per achterstandsscore € 1.887,84 5/12 november 2022 

7/12 februari 2023 

 
Sterk Techniek Onderwijs (STO) 
Vanaf 2018 zijn extra middelen voor versterking van het techniekonderwijs op het vmbo beschikbaar 
gesteld. Op landelijk niveau wordt extra geld beschikbaar gesteld voor het technisch vmbo. De 
minister heeft in juli 2022 een verlenging aangekondigd. De precieze omvang zal de komende 
periode duidelijk worden.   
 
Doelsubsidies 
In 2021 is de Prestatiebox omgezet in een deel reguliere subsidie en een deel als nieuwe subsidie 
component strategisch personeelsbeleid. Het reguliere deel is toegevoegd aan de basisbekostiging.  
De subsidie functiemix Randstad blijft bestaan. Voor de begroting wordt uitgegaan van een 
gelijkblijvend niveau.  
 
Samenwerkingsverband 
Voor de middelen die vanuit het samenwerkingsverband beschikbaar komen, gaan we uit van de 
meerjarenbegroting van de samenwerkingsverbanden zelf.  
 
Uit de toelichting in de begroting blijkt waar de betreffende doelsubsidies aan worden besteed.  
 
 
Personele kosten en formatie 
In juni 2022 is voor het VO een nieuwe CAO afgesloten met een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 mei 
2023. Deze CAO wordt gehanteerd als uitgangspunt voor de loonkosten in de begroting 2023 en in de 
meerjarenraming 2024-2027. Voor de periode vanaf 1 mei 2023 wordt beoordeeld of indexering 
nodig is en tegen welke percentage. Uitgangspunt voor de Rijksbaten in de begroting en 
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meerjarenraming is dat de indexering van de basisbekostiging gelijke tred houdt met de indexering 
van de loonkosten en de materiële kosten.  
 
Periodieken 
Voor de begroting van 2023 houden we rekening met individuele loonstijging (periodieken) per 1-8-
2023 en alle overige zaken die al bekend zijn. Voor de doorrekening van loonkosten in 2024 en 
verder houden we geen rekening met periodieken.  
 
Opleidingsbudget 
Het  opleidingsbudget in de begroting en meerjarenraming  moet minimaal voldoen aan de 
voorwaarden uit de CAO VO 2022. 
 
(Ziekte)vervanging 
De reguliere formatie voorziet niet in vervanging van (zieke) medewerkers. In de begroting en 
meerjarenraming wordt zichtbaar gemaakt in welke mate rekening wordt gehouden met vervanging. 
 
Pensioenpremies en sociale lasten 
Voor de begroting 2023 wordt voor de hoogte van de loonkosten gerekend met de meest recente 
informatie van organisaties als het ABP, het UWV en de Belastingdienst.  
 
Het ABP verwacht (verwachting van juli 2022) dat de premie van het ouderdoms- en 
nabestaandenpensioen in 2023 stijgt van 25,9% naar 29,1% (+ 3,2%). De premie VPL van 3% komt te 
vervallen. De totale premie stijgt daarmee met 0,2%. De feitelijke stijging van loonkosten blijft 
hiermee nagenoeg onveranderd.  
 
De verwachting is dat de premies overige werkgeverslasten gelijk zullen blijven. Als er sprake is van 
landelijke wijzigingen, is de inschatting dat deze gecompenseerd worden in de rijksbijdragen.  
 
Formatie 
Voor de begroting 2023 wordt uitgegaan van de huidige formatie voor het schooljaar 2022-2023 
gebaseerd op het aantal leerlingen per 1 oktober 2022. Voor het schooljaar 2023-2024 en verder 
wordt de formatie voorlopig bijgesteld op basis van de door directeuren/rector verwachte 
ontwikkeling van de leerlingaantallen per 1 oktober 2023 en verder.  
 
Richtlijnen voor de formatie  
De bekostiging t/m 2021 was gebaseerd op formatieve (theoretische) normen aan personele inzet 
(leerlingen per fte) en bijbehorende gemiddelde personeelslasten (GPL). Deze normen zijn niet meer 
zichtbaar in de nieuwe vereenvoudigde bekostiging maar omdat de bekostiging budgettair neutraal is 
ingevoerd kunnen ze nog wel gehanteerd worden. 
 
De eerder gehanteerde normen voor bekostiging tot aan 2021 die hieronder staan vermeld zijn 
exclusief extra geldstromen zoals sHRM, functiemix Randstad, NPO en detacheringen. 
 
Basis OP 5.36 fte 
Dir  1 fte per 169,12 leerlingen 
OP  1 fte per 17,14 leerlingen 
OOP  1 fte per 104,38 leerlingen 
 
Bij afwijkingen van bovengenoemde richtlijnen wordt dat door de betreffende scholen toegelicht als 
de formatieomvang afwijkt van bovengenoemde richtlijn.  
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Investeringsbegroting en onderhoud 
De keuzes gewenste en benodigde investeringen voor groot onderhoud, inrichting en vervanging 
maken een integraal onderdeel uit van de begroting en meerjarenraming.  
 
Financiële randvoorwaarden 
Uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2027 is een 
gedegen financieel beleid. Dit houdt in dat rekening gehouden wordt met een adequaat niveau van 
personele voorzieningen, dat wordt voldaan aan de signaleringswaarden van de inspectie en dat 
reserves toereikend zijn voor het afdekken van de in de risicoanalyse beschreven risico’s en 
eventuele exploitatietekorten.  

Toelichting op exploitatieresultaten 
De verwerking van de toegekende (extra) subsidies en van de toekomstige CAO afspraken zijn 
onderhevig aan regels rondom de jaarverslaglegging. Hierdoor kan het voorkomen dat baten en 
lasten binnen een boekjaar (= kalenderjaar) niet goed matchen waardoor over jaren heen 
exploitatieresultaten kunnen ontstaan die een vertekend beeld kunnen geven. Daar waar dit het 
geval is, is hiervoor een adequate toelichting opgenomen. 
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3. Geconsolideerde begroting  

 
Tabel 3.1 Exploitatieresultaat Scala en Coenecoop College begroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2027 

 

De individuele begrotingen van de twee scholen worden in de navolgende hoofdstukken toegelicht. 
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4. Bestuur en gezamenlijke dienstverlening (centraal) 
 
De realisatie- en begroting ‘centraal’ bestaat uit twee onderdelen: personeelskosten van bestuur en 
stafmedewerkers die voor de gehele organisatie werkzaam zijn en de materiële kosten van de 
centrale financiële en personeelsadministratie.  
 
De verdeling van de centrale kosten baseren we op het leerlingenaantal van 1 oktober van het 
kalenderjaar ervoor. Deze verdeling passen we gedurende het schooljaar niet aan. Verschillen tussen 
de bijdrage van de scholen en de werkelijke kosten gedurende het kalenderjaar, leiden tot een 
exploitatieresultaat op ‘centraal’ niet tot een aanpassing van de bijdrage.  
 
In onderstaande overzichten presenteren we de vastgestelde begroting 2022 en de 
geprognosticeerde realisatie voor 2022 (november 2022) , vervolgens de meerjarenbegroting 2024-
2027. 
 

4.1  Realisatie 2022 (prognose) 

 
Tabel 4.1 Vergelijk Lasten vastgestelde begroting 2022 versus geprognosticeerde resultaat 2022 

 
De lasten van de kostenplaats ‘centraal’ zijn in 2022 ongeveer € 138.000,- hoger dan begroot. Dit is 
voornamelijk ontstaan vanwege extra inhuur voor het verder ontwikkelen van ons strategisch 
personeelsbeleid. Daarnaast is in de geprognosticeerde loonkosten rekening gehouden met een CAO 
verhoging met terugwerkende kracht over 2022. De kosten voor de accountant komen in 2022 hoger 
uit dan eerder begroot. Ook de accountant heeft haar tarieven voor dit jaar moeten verhogen. 

 

4.2  Begroting 2023 en meerjarenraming  2024 - 2027 
 

 
Tabel 4.2 Lasten Centraal voor de  begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2027 
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Specificatie begroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2027 

Onder de loonkosten centraal vallen de kosten voor het bestuur, de directeur bedrijfsvoering, de 

afdeling financiën, de afdeling p&o,  de stafmedewerker kwaliteitszorg, de  stafmedewerker 

huisvesting en de ondersteuning van het bestuurssecretariaat.  

 
De begroting voor de overige kosten bestaat onder meer uit advieskosten (controller, Privacy Officer, 

RvT), licentiekosten centrale systemen, ondersteuning OHM en Merces (HR2day), en contributies aan 

bestuursorganisaties.  
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4.3  Nadere specificatie begroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2027 

 
 
Tabel 4.3 Specificatie van de Lasten Centraal voor de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 - 2027  
 
 

4.4  Ontwikkelingen 
Gezien de vooruitzichten qua leerlingenaantallen (dalend bij Scala, stijgend bij Coenecoop), blijft het 
belangrijk dat ook binnen de functies van het stafbureau steeds gekeken moet blijven worden naar 
doelmatigheid en efficiency. De belangrijkste uitdagingen en risico’s blijven onveranderd: de 
complexiteit en de professionele invulling van de ambities op onderwijshuisvesting, financiën en de 
doorontwikkeling naar meer strategisch personeelsbeleid. In 2023 zullen we ook op centraal niveau 
verder invulling geven aan het beleidsthema “goed en aantrekkelijk werkgeverschap”. De voorstellen 
zijn integraal opgenomen in de begroting van 2023 en verder.   
 

Goed werkgeverschap 
In het kader van goed werkgeverschap willen we o.a. onderzoeken hoe we meer perspectief kunnen 
bieden in groei en ontwikkeling binnen te formuleren functiereeksen in ons huidig functiegebouw. 
Aan VOS / ABB zal worden gevraagd om in overleg met beide scholen en centraal dit onderzoek in 
2023 uit te voeren. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het nog te formuleren strategisch 
personeelsbeleid wat eveneens in 2023 verder zal worden uitgewerkt. 
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5. Scala College 
 

5.1  Realisatie 2022 (prognose) 

 
Tabel 5.1 Exploitatieresultaat vastgestelde begroting 2022 versus geprognosticeerde resultaat 2022 

Resultaat 
De prognose 2022 laat nog steeds een positief resultaat zien van € 215.000. Belangrijk om te weten is 
dat in de begroting 2022 geen rekening is gehouden met de werkdruk middelen. Dit is wel gebeurd in 
de prognose 2022, echter budgettair neutraal (baten en lasten in evenwicht). De verwachting is dat 
de betreffende middelen eind november 2022 zullen worden overgemaakt. Doordat hier tegenover 
nog geen uitgaven bekend zijn, zal dit leiden tot een forse toename in het resultaat. 
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5.2  Prognose leerlingenaantal 

 
Tabel 5.2 Prognose leerlingenaantallen jaarlijkse peildatum 1 oktober 

Het aantal leerlingen op het Scala College zal de komende jaren naar verwachting volgens 
bovenstaande prognose afnemen. De jaartallen geven de leerlingaantallen per 1 oktober van het 
vorige kalenderjaar aan, de bekostiging valt in het genoemde jaar. Dit zorgt in de meerjarenbegroting 
voor afnemende baten en leidt in principe tot minder klassen en lessen, hetgeen tot uiting komt in 
een lagere formatie. 
 

5.3  Beleidsvoornemens 
 

Voor onze beleidsvoornemens zijn twee zaken richtinggevend.  
 

● Allereerst ons schoolplan waarin “uitstekend onderwijs op maat”, “betrokken en 
ontwikkelingsgericht werkgeverschap”, “een fijne school waar iedereen zich gezien en 
gehoord voelt” en “een verbonden en toekomstgerichte organisatie” leidende thema’s zijn.  

● Ten tweede de krimp van ons leerlingenaantal. 
 

Evaluatie niet lesgebonden taken 

De krimp in leerlingenaantallen zorgt ook voor een verminderde lesvraag en dit zal ook voor een 

krimp in het personeel zorgen. Naast de verminderde lesvraag moet er scherp gekeken worden naar 

de “niet lesgebonden taken.” Minder leerlingen betekent immers niet vanzelf ook minder taken. Bij 

het vaststellen van de niet-lesgebonden taken wordt er aan het begin van 2023 geëvalueerd welke 

taken er niet meer worden toegekend en na de evaluatie wordt er bepaald welke urenwaardering er 

bij de overgebleven taken komt te staan. Taken worden alleen vastgesteld indien deze binnen het 

schoolplan passen. 

 

OOP 

Bij het ondersteunend personeel zal er bij (natuurlijk) verloop bekeken worden of er volledig moet 

worden vervangen.  

 

LIO/LIDO 

Het Scala College is een opleidingsschool. We starten elk jaar met een groep docenten in opleiding. 

De LIO (leraar in opleiding) is een vierdejaars student die ook al zelfstandig voor de klas mag staan. 

De groep LIDO (leraar in duale opleiding, dus een eerste-, tweede-, of derdejaars student) en LIO kan 

worden vergroot.  
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Samenstellen groepen 

Tijdens de lessenverdeling houden we rekening met een klassendeler van 30 leerlingen bij de 

theoretische opleidingen en maken we gebruik van een klassendeler van 22 bij het vmbo b/k. Bij zeer 

kleine (bovenbouw)groepen wordt in incidentele gevallen gekozen voor het samenvoegen van 

groepen. 

 

Werkdruk 

De werkdruk is hoog in het onderwijs. Om werkdruk te verlagen zijn er verschillende activiteiten 

nodig. Zo worden er onder andere middelen vanuit de overheid beschikbaar gesteld. Deze worden 

individueel en per team ingezet. Individueel krijgt ieder onderwijzend personeelslid met een 

volledige aanstelling jaarlijks 40 uur om in te zetten voor werkdrukverlaging. Daarnaast zijn de 

middelen bedoeld om in een team te bepalen welke interventies er kunnen worden ingezet om de 

werkdruk op de afdeling te verlagen. Naast het verlagen van het meetbare werk start het Scala 

College komend jaar met een vitaliteitsplan. In 2023 wordt er ingezet op de vitale werknemer. Vitale 

werknemers gaan immers met meer plezier naar hun werk en vallen minder vaak uit.   

 

Schoolleiding 

In 2023 willen we samen met de schoolleiding van het Scala College op zoek naar manieren om het 

werk van teamleider op een passende manier te faciliteren.  

 

Basisvaardigheden 

Het Scala College is ingeloot voor de subsidie basisvaardigheden. Via een plan van aanpak op deze 

basisvaardigheden wordt er onder andere ingezet op zittend personeel die flexlessen taal en rekenen 

verzorgen.  

 

Huisacademie en BOOT 

Hoewel de huisacademie stichtingsbreed is ingestoken, maakt dit scholingsplatform duidelijk waar 

wij voor staan: “een lerende organisatie.” Het scholingsbudget wordt ook het komende schooljaar 

vergroot. Via de nieuwe gesprekkencyclus wordt personeel geactiveerd in ontwikkeling te blijven. We 

werken vanaf dit schooljaar met BOOT. Hierbinnen vindt “Het Goede Gesprek” plaats: minimaal 2 

maal per jaar een ontwikkelgesprek met de leidinggevende waarbij de eigen ontwikkeling centraal 

staat.  

 

Verbinding 

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een subsidie ontvangen van ca € 700.000 voor “Gelijke 

Kansen Alliantie” en “de Rijke Schooldag”. Het Scala College is penvoerder voor de subsidie die 

kansenongelijkheid moet tegen gaan. Een zestal partijen formuleren activiteiten die ervoor moeten 

zorgen dat alle leerlingen in de gelegenheid worden gesteld om mee te doen. De subsidie is 

toegekend aan een specifieke wijk in Alphen. Het betreft de edelstenenbuurt. In deze wijk ligt de 

locatie Diamantstraat.  

Vanuit het schoolplan is “Verbinding” het grote thema van 2023. “Jouw keuzes hebben betekenis 

voor de ander.” Projectgroep “van binnen naar buiten” ontwikkelt een plan waarbij leerlingen en 

personeel meer in verbinding komen met de wereld buiten onze schoolmuren. Hiermee borgen we 

de derde basisvaardigheid: burgerschapsvorming.   
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Uitstekend onderwijs op maat 

Vanuit het schoolplan zijn de jaarlijkse teamplannen geformuleerd. Er zijn vier speerpunten, waarbij 

“uitstekend onderwijs op maat” de meeste focus verdient. Op alle locaties is aandacht voor het 

werken met leerdoelen en coaching. Hier is scholing op ingericht. Zodra een nieuwe onderwijstabel is 

ingevoerd, start een projectgroep met het implementeren, monitoren, evalueren en verbeteren 

ervan. 

 

Nieuwbouw 

In de eerste periode van schooljaar 2023-2024 betrekken we de nieuwe locatie, die ter vervanging 

van onze locatie aan de Diamantstraat komt. Het nieuwe gebouw is bijna energie neutraal, modern 

ingericht en is geschikt voor eigentijds onderwijs. Er wordt gewerkt in domeinen en er zijn zelfstandig 

ingerichte werkruimtes op elke afdeling.  

 

Werving, positionering en materialisatie 

Afgelopen schooljaar zijn we een samenwerking gestart met OWN Agency. Met dit 

communicatiebureau hebben we een uitgebreid positioneringstraject doorlopen. Dit heeft 

geresulteerd in een nieuwe huisstijl, meer passend bij onze identiteit. Deze huisstijl gaat ons helpen 

in onze uitingen. Het komende jaar materialiseren we de huisstijl.  

 

Gnephoek 

De gemeenteraad in Alphen aan den Rijn heeft besloten de Gnephoek in Alphen aan den Rijn te 

bebouwen. Dit gaat op termijn 5.500 nieuwe woningen opleveren.  
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5.4  Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024 - 2027 

 
Tabel 5.4 Exploitatieresultaat begroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2027 

 

NPO 

In 2023 is er sprake van een positief resultaat dat voor € 200.000 wordt veroorzaakt door inkomsten 

NPO. Zonder NPO inkomsten zou het exploitatietekort  € 37.000  zijn.  

In 2023 ontvangen we nog  € 1.100.000 aan inkomsten vanuit het NPO. In totaal zullen we in 2023 

ruim  € 900.000 uitgeven aan NPO-activiteiten en formatie/externe inhuur die samenhangt met de 

extra inzet voor NPO.  

Voor 2024 en 2025 resteert dan in de bestemmingsreserve nog een bedrag van  € 1.000.000. Voor 

2024 voorzien we ongeveer  € 780.000 aan uitgaven en voor 2025  € 250.000 aan uitgaven. Na 2025 

zal de bestemmingsreserve NPO zijn uitgeput.  

In 2024 en 2025 krijgen we geen inkomsten meer voor het NPO, maar hebben we wel uitgaven. Dit 

leidt tot een negatief resultaat. Hiervoor is in 2021 en 2022 een dekkende bestemmingsreserve 

aangelegd.  

 

Krimp 

Bij de prognoses van de leerlingenaantallen voor de komende jaren hebben we ons, naast onze eigen 

prognoses, gebaseerd op de verwachtingen van RPO (Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen). Op 

basis van deze gegevens zien we dat de school nog een drietal schooljaren krimpt. Dit omdat er de 

komende jaren meer leerlingen na het behalen van hun examen de school zullen verlaten ten 

opzichte van het aantal leerlingen dat nieuw de school zal binnenkomen. Dit komt ten eerste 

vanwege het feit dat er minder leerlingen in onze omgeving zijn. En ten tweede omdat er een deel 

van de leerlingen, die naar de middelbare school gaat, kiest voor één van de andere scholen. 
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Inmiddels is het marktaandeel na twee jaren van een lage instroom weer gegroeid. Dit is echter nog 

niet groot genoeg om de krimp als gevolg van de uitstroom op te vangen. Ook het komende jaar 

krimpt de totale school met ongeveer 90 leerlingen.  

Het krimpende leerlingenaantal zorgt voor een lagere bekostiging. Om ervoor te zorgen dat de lagere 

inkomsten een financieel gezonde school niet in de weg zitten worden er verschillende formatieve 

maatregelen getroffen zoals beschreven onder 5.3. 

 

Personele lasten 
Het formatieplan en het aanvullende formatieplan 2022-2023 is gereed. Het Scala College startte het 
nieuwe schooljaar met 90 leerlingen minder. De personele bezetting is hiervoor aangepast, voor 
zover dat reëel is. Zie hiervoor ook de tekst onder inzet algemene reserve. In afwijking op de 
formatieplannen, wordt tijdelijk extra formatie ingezet vanwege de opgelopen achterstanden door 
corona. Deze extra formatie zal worden bekostigd vanuit de NPO-middelen. Het plan van aanpak 
NPO wordt gedurende het hele schooljaar aangepast en uitgebreid om in te kunnen spelen op 
nieuwe vragen.  Hierdoor kan de exacte extra inzet van (tijdelijke) formatie (uitbreiding) gedurende 
het schooljaar nog wijzigen. In de geprognosticeerde loonkosten is rekening gehouden met een 
loonsverhoging met terugwerkende kracht over 2022.      
 

Inzet algemene reserve 

Zoals gezegd dienen we ook in het komende begrotingsjaar en de jaren daarna rekening te houden 

met een jaarlijkse krimp van het aantal leerlingen. Dit resulteert o.a. in minder klassen en minder 

lessen met als gevolg ook een meedalende formatie omvang. Echter, hoewel we inzetten op een 

gelijke tred van een dalend leerlingenaantal met de daarbij behorende formatie dienen we hier ook 

met enige terughoudendheid mee om te gaan. De ambities van het kabinet -en daaruit afgeleid ook 

de gemeente Alphen aan den Rijn- leiden de komende jaren tot (omvangrijke) extra incidentele maar 

wel meerjarig financiële middelen. Middelen die moeten worden ingezet voor o.a. 

werkdrukverlaging, verbetering basisvaardigheden, inhalen leerachterstanden en voor minder 

kansenongelijkheid. Ambities waar wij als school ook volledig achter staan en invulling aan willen 

geven. Dat kan alleen als we voldoende deskundige en ervaren medewerkers/docenten kunnen 

inzetten. Die inzet ontstijgt de formatieve omvang die we als Scala College aanhouden voor ons 

reguliere onderwijs. Om die reden zullen we ook ieder jaar goed moeten kijken naar een 

evenwichtige balans in de formatie, nodig voor kwalitatief goed en verantwoord onderwijs, versus 

(vaak meerjarig) landelijk beleid en projecten die voor onze school eveneens belangrijk zijn. Deze 

projecten leggen een beslag op bestaande formatie en leiden tot extra (incidentele) inhuur die de 

formatie voor regulier onderwijs ontstijgt. Om die reden ontkomen we er ook niet aan om extra 

formatie in te (blijven) huren die nu in de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 e.v.  leiden 

tot verantwoorde tekorten tot maximaal € 70.000 per jaar (vanaf 2023 respectievelijk -  € 37.000,  

 -  € 60.000,  -  € 64.000, -  € 60.000  tot aan 2027 -  € 41.000).  

Deze tekorten kunnen we nu begrotingstechnisch afdekken uit de algemene reserves. De 

verwachting is echter dat zodra de precieze financiële omvang van de eerder aangeven projecten 

bekend is, deze gecalculeerde tekorten binnen de exploitatie van het betreffende jaar kunnen 

worden opgevangen. Uiteindelijk groeien we naar een evenwichtssituatie in 2028. Vanaf dat jaar 

verwachten we geen tekorten meer op de exploitatie.  We gaan uit van het positieve scenario 

waarbij we rekening houden met een groei in het leerlingenaantal zodra (delen) van de Gnephoek 

bebouwing worden opgeleverd. 
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Doordecentralisatie 

In de cijfers van het Scala College is ook de doordecentralisatie verwerkt. Onder ‘Overige 

overheidsbijdragen’ staat de jaarlijkse vergoeding van de gemeente. Deze bedragen zijn gelijk aan de 

afschrijving van de gebouwen en de rente op de lening bij schatkistbankieren (onder ‘Financiële 

baten en lasten’).  

 

Tabel 5.5 specificatie van de baten voor de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2027 

 
Tabel 5.5 specificatie van de baten voor de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2027 

 

5.5  Specificaties 
De hieronder opgenomen bedragen en getallen zijn gebaseerd op de geprognosticeerde 
leerlingenaantallen zoals deze zijn gepresenteerd in tabel 5.2. Wijzigingen en/of aanpassingen in de 
veronderstelde ontwikkeling van de leerlingenstroom hebben direct effect op onderstaande tabel.  
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Tabel 5.5.1 geeft inzage in de relatie tussen het dalende leerlingenaantal en de meebewegende 
formatieomvang bij zowel het OP als het OOP. De hier opgenomen ontwikkelingen zijn een weergave 
en dienen als uitgangspunt/richtlijn voor het formatieplan 2023-2024.  
 

Tabel 5.5.1 Relatie leerlingenaantal - formatie OP en OOP 

 

 

 

Tabel 5.5.2 Specificatie overige personele lasten begroting 2023 en meerjaren 2024 - 2027  
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Tabel 5.5.3 Specificatie huisvestingslasten begroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2027 
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Tabel 5.5.4 Specificatie overige lasten begroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2027  
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5.6  Overzicht investeringen 

Tabel 5.6 investeringen begroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2027 

In de investeringsbegroting gaan we uit van investering in nieuwbouw van de locatie Diamantstraat 
in 2023 voor het bedrag dat is opgenomen in de doordecentralisatie overeenkomst. Op de locatie 
Nieuwe Sloot (NS) gaan we investeren in een nieuw schoolplein en nieuwe aankleding van de aula.  
Voor de nieuwbouw investeren we in nieuw meubilair, lockers, inrichting Binask lokalen en ICT.  De 
locatie Sacharovlaan is nagenoeg gereed en zijn de opgenomen investeringsbedragen onderdeel van 
het meerjarenonderhoudsplan.  
 
 

 
Tabel 5.7 Overzicht afschrijvingen begroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2027 
 
De investeringen leiden vanaf 2024 tot hogere afschrijvingslasten. Dit wordt grotendeels veroorzaakt 

door de nieuwbouw van het Scala College aan de Henry Dunantweg. De oplevering en ingebruikname 

van het gebouw zal hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden begin vierde kwartaal 2023. Op dat moment 

zullen we in de boekhouding rekening moeten houden met een afschrijvingslast voor het gebouw 

voor de komende 40 jaar. Dit is het gevolg van de afspraken zoals die zijn vastgelegd in de 

doordecentralisatie overeenkomsten. In dezelfde overeenkomsten is eveneens vastgelegd dat de 

gemeente Alphen aan den Rijn, naast de rente en aflossing die van toepassing zijn voor de 

hypothecaire leningen voor de nieuwbouw maar ook voor de gebouwen aan de Sacharovlaan en  

Nieuwe Sloot, de afschrijvingslasten volledig compenseert. Dat betekent dat dit verder geen 

gevolgen heeft voor het exploitatieresultaat van het Scala College. 

De investeringen voor de inrichting van het nieuwe gebouw zijn wel volledig voor rekening van het 

Scala College. Vanaf het moment dat er sprake was van nieuwbouw aan de Henry Dunantweg in 

Alphen is in de boekhouding meerjarig rekening gehouden met een investering vanaf 2023-2024 van  

ruim  € 1.500.000.   
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6. Coenecoop College 

6.1  Realisatie 2022 (prognose) 

 
Tabel 6.1 Vastgestelde begroting 2022 versus geprognosticeerde realisatie 2022 

Resultaat 
De prognose 2022 laat nog steeds een positief resultaat zien van € 215.000. Belangrijk om te weten is 
dat in de begroting 2022 geen rekening is gehouden met de werkdruk middelen. Dit is wel gebeurd in 
de prognose 2022, echter budgettair neutraal (baten en lasten in evenwicht). De verwachting is dat 
de betreffende middelen eind november 2022 zullen worden overgemaakt. Doordat hier tegenover 
nog geen uitgaven bekend zijn, zal dit leiden tot een forse toename in het resultaat. 
 

Het verschil tussen begroting 2022 en de verwachte realisatie is te verklaren vanuit het feit dat we in 

2022 meer uitgaven NPO (ca. € 125.000) hebben. Deze uitgaven worden gedekt uit de in 2021 

opgebouwde bestemmingsreserve NPO. In hoofdstuk 6.4 staat het meerjarenoverzicht van de NPO 

reserve. 

 
Loonkosten personeel 
Het Coenecoop College start het nieuwe schooljaar 2022-2023 met 29 leerlingen meer dan vorig jaar. 
De personele bezetting is hierop aangepast. Meer dan voorgaand jaar hebben we bij de personele 
inzet een beroep kunnen doen op de NPO gelden. De exacte extra inzet van formatie gedurende het 
schooljaar kan nog enigszins wijzigen; dit is altijd projectgerelateerd en nooit op structurele basis. In 
de geprognosticeerde loonkosten is rekening gehouden met een loonsverhoging met terugwerkende 
kracht over 2022. 
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6.2  Prognose leerlingenaantal 

 

 

De jaartallen geven de leerlingaantallen per 1 oktober van het vorige kalenderjaar aan, de 
bekostiging valt in het genoemde jaar. Vanaf 2023 verwachten we een groei van het aantal leerlingen 
tot boven de 1100. Dit is nieuwste prognose die samen met de gemeente Waddinxveen -en 
aangeleverd door een extern bedrijf- tot stand is gekomen. We hebben ook de meerjaren 
leerlingenprognose van Boskoop uitgevraagd en hierin verwerkt.  In verband met het betrekken van 
de nieuwbouw in Waddinxveen hebben wij deze betreffende prognose iets opgehoogd. 
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6.3  Beleidsvoornemens 
Alle ontwikkelingen in school hebben ons nieuwe schoolplan 2022-2026 als onderliggende basis. 

 

Onderwijs 

Keuzewerktijd (kwt) 

Keuzewerktijd is inmiddels schoolbreed in leerjaar 1 en 2, in leerjaar 3 t/m 5 havo en leerjaar 3 t/m 6 

vwo ingevoerd. In de komende twee schooljaren ontwikkelen en implementeren we kwt in leerjaar 3 

en leerjaar 4 van het vmbo en mavo. 

 

Coachen 

Sterke begeleiding blijft een speerpunt van school. Komend jaar ligt de nadruk op het logisch 

samenbrengen van de harde en zachte resultaten uit RTTI en OMZA, de toetscijfers en de keuzes 

voor de kwt-lessen. 

 

Sterk Techniek Onderwijs 

Vanuit de landelijke subsidie Sterk Techniek Onderwijs (STO) is de verplichting aangegaan tot 

initiatieven die bijdragen aan: 

- de versterking en modernisering van het eigen techniekonderwijs; 

- de samenwerking met het vervolgonderwijs;  

- de samenwerking met het bedrijfsleven;  

- vorm en inhoud geven aan de Nieuwe Leerweg op de mavo. 

 

Inmiddels is de Bouwacademie, het centrum van modern technisch vakmanschap in onze regio, 

geopend. De leerlingen PIE en BWI volgen daar vanaf leerjaar 3 in het vmbo basis en kader hun 

praktijklessen. Met het mbo Rijnland is de ontwikkeling gestart van een geïntegreerde leerroute met 

als doel vmbo basis leerlingen in vijf jaar tijd aan een diploma op mbo niveau 2 te helpen. 

Inmiddels is duidelijk dat deze regeling met vier jaar verlengd gaat worden. Met de regiopartners 

gaan we in 2023 het nieuwe projectplan schrijven en indienen. 

 

Coenecoop Academie 

De Coenecoop Academie (CCA) is al een vaste waarde binnen het onderwijsaanbod. Een keuzemenu 

van verdiepende en verbredende activiteiten, dwars door de niveaus heen, binnen lestijd 

vormgegeven. Het aanbod vanuit de CCA is uitgebreid en blijven we uitbreiden. Met de CCA maken 

we waar dat we meer dan cognitieve ontwikkeling stimuleren. 

 

Personeel 

Scholing 

De ingezette scholing ‘coachend leiderschap’ in de afdelingen en de schoolleiding hebben we in 

2022-2023 doorgezet. Deze scholing helpt ons in onze rol te werken naar de zelfverantwoordelijke 

leerling en te handelen als de zelfverantwoordelijke medewerker.  

Met de oprichting van onze stichtingsbrede Huisacademie hebben we de mogelijkheid om zowel 

aanbodgericht als vraaggestuurd relevante scholing te kunnen verzorgen. 

 

Personele ruimte 

In de huidige begroting hebben we bij de personeelslasten ruimte gemaakt voor vier 

onderwijsassistenten à 0,7 fte: één onderwijsassistent per afdeling in Waddinxveen. Voor 1 april 

2023 besluiten of we deze ruimte hiervoor gaan benutten. 
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Cultuur 

We werken aan een professioneel klimaat op basis van vertrouwen, ontwikkeling, groei en 

verwachtingen (doelen) vooraf. We praten steeds meer over kwaliteit en verantwoordelijkheden in 

plaats van tijd en taken. Een proces dat wordt ondersteund door de eerder genoemde scholing en 

ook zichtbaar gaat worden in de nieuwe gesprekscyclus. 

 

Werving en positionering 

In 2023 ronden we het positioneringstraject af dat inmiddels heeft geleid tot een nieuwe huisstijl, 

onze nieuwe website en vernieuwde wervingscampagne. Gedurende het schooljaar 2022-2023 wordt 

de huisstijl stap voor stap ingevoerd. Bij het betrekken van de nieuwbouw gaan we volledig over. 

 

Financiën 

In de huidige begroting is verwerkt dat we, naast de algemene ouderbijdragen alleen voor 

onderstaande activiteiten nog ouderbijdrage vragen: 

- het brugklaskamp 

- de educatieve reizen in de voorexamenklassen 

- de TTO opleiding  

- de excursies naar Aken en Lille  

- de Goethe en Cambridge examens 

 

Voor alle andere, veelal door secties georganiseerde excursies of leerlingactiviteiten vragen we geen 

ouderbijdrage meer. Het gala, klassenuitjes en eindejaarsactiviteiten worden door school bekostigd. 

Ook het volledige aanbod vanuit de Coenecoop Academie is voor leerlingen gratis. 

 

Hiermee vervalt voor een groot gedeelte de financiële drempel voor deelname. We beogen hiermee 

ook een verhoging van de betalingsdiscipline voor de zaken waar we wel een bijdrage voor vragen.  
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6.4  Begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024 - 2027 

 
Tabel 6.4 begroting 2023 en meerjarenraming  2023 – 2027 

 

 
 

Het verwachte positieve resultaat van 2022 en 2023 maakt dat onze reserves weer op orde zijn. De 

doelstelling die we ons vanaf 2019 gesteld hadden om ‘meer vet op de botten te kweken’ is hiermee 

gehaald. Op dit moment zijn we in de afrondende fase van het inrichtingsplan van de nieuwbouw in 

Waddinxveen. Mochten we hier een kwaliteitsslag in willen maken dan kunnen we weloverwogen en 

verantwoord een beroep doen op een deel van de opgebouwde reserve. 

 

Het resultaat in 2023 en zeker 2024 wordt negatief beïnvloed door het feit dat we in die jaren geen 

inkomsten meer hebben uit NPO maar nog wel steeds uitgaven doen ten laste van NPO. Deze 

uitgaven komen uit de bestemmingsreserve NPO zoals hierboven weergegeven. We gaan er op dit 

moment vanuit dat we de volledige bestemmingsreserve uitputten in 2024. Als dit niet lukt, zal een 

deel van de bestemmingsreserve 2024 doorschuiven naar 2025. 

 

In de bouwrealisatie overeenkomst van 8 november 2019 tussen de gemeente Waddinxveen en het 

bestuur van de Stichting Scala College en Coenecoop College is de afspraak gemaakt dat het 

Coenecoop College een bedrag  van € 435.000 investeert in de nieuwbouw. Dit bedrag is destijds 

gebaseerd op het beperken van planmatig onderhoud tot alleen het hoogstnoodzakelijke. Met de 

gemeente is overeengekomen dat het betreffende bedrag direct na oplevering van de nieuwbouw 

medio 2023 zal worden overgemaakt aan de gemeente. Met de accountant is afgesproken dit bedrag 

in drie jaar af te schrijven, te weten 2020, 2021 en 2022. Voor de begroting 2023 betekent dit een 

forse afname (€ 145.000) van de afschrijvingslast met een positief effect op het exploitatieresultaat.   
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6.5  Specificaties baten begroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2027 

 
Tabel 6.5.1 Specificatie baten begroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2027 
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Tabel 6.5.2  Specificatie loonkosten begroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2027 

 

 
 
Tabel 6.5.3 Specificatie personele lasten begroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2027  
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Tabel 6.5.4 Specificatie huisvestingslasten begroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2027 
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Tabel 6.5.5 Specificatie overige lasten meerjarenbegroting 2023 - 2027 
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6.6  Overzicht investeringen  

 
Tabel 6.6.1 Overzicht investeringen periode 2023 – 2027 

 
In de investeringsbegroting van het Coenecoop College is voor 2023 een budget voor inrichting van 
de nieuwbouw van € 1.515.000 begroot dat uit eigen middelen moet worden betaald. De nieuwbouw 
zelf wordt uit het bouwbudget van de Gemeente Waddinxveen voldaan. Hier is geen sprake van 
doordecentralisatie. Verder zijn de meerjaren onderhoudsplannen opgenomen onder ‘investeringen 
groot onderhoud’. In 2023 nemen we een extra bedrag van € 80.000 op voor een mogelijke interne 
verbouwing van onze locatie in Boskoop in verband met mogelijke groei van het aantal klassen. 
 

 
Overzicht afschrijvingen 

 
Tabel 6.6.2 Overzicht afschrijvingen periode 2023 - 2027 

 
De afschrijvingskosten groot onderhoud in 2023 betreffen alleen de vestiging Boskoop; kosten voor 
Waddinxveen proberen we tot het minimum te beperken en gaan gewoon mee in de exploitatie. In 
de eerste jaren zal er geen groot onderhoud gedaan hoeven worden in de nieuwbouw. We moeten 
er wel rekening mee houden dat dit na een aantal jaar gebruik wel zal leiden tot hogere lasten. 
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7. Meerjarenbalans, liquiditeitsbegroting en kengetallen  
 

 

7.1  Meerjarenbalans 2023 - 2027 
 

 
Tabel 7.1 Meerjarenbalans Scala College & Coenecoop College periode 2023 - 2027 
 

In de investeringsbegroting gaan we vanaf eind  2023 uit van de oplevering van twee 
nieuwbouwprojecten: Scala College locatie Henry Dunantweg (vervanging Diamantstraat) en 
Coenecoop College in Waddinxveen. De post materiële activa neemt in 2023 toe omdat het 
economische en juridisch eigendom van de nieuwbouw in Alphen aan den Rijn bij onze stichting 
komt te liggen (doordecentralisatie). Ook zullen we moeten investeren in de inrichting van de twee 
nieuwbouwlocaties. 
 
Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve en bestemmingsreserves. In de jaarrekening 
zal dit nader worden gespecificeerd na besluitvorming van het bestuur. 
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7.2 Liquiditeitsbegroting 
 

 
 
Tabel 7.2 Liquiditeitsbegroting Scala College en Coenecoop College periode 2023- 2027 

 

 

7.3  Meerjaren kengetallen 

 
Tabel 7.3 Meerjaren kengetallen Scala College en Coenecoop College 2023 - 2027 
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Toelichting op de kengetallen 

 
De kengetallen worden beïnvloed door de doordecentralisatie van de huisvesting bij het Scala 
College. Hierdoor kan de beoordeling van deze kengetallen afwijken van onderwijsorganisaties 
zonder doordecentralisatie.  

 
De liquiditeit is hoog. Hierin zit ongeveer € 16 miljoen als voorbereidingskrediet vanuit 
schatkistbankieren voor de nieuwbouw Henry Dunantweg en bevoorschotting van de nieuwbouw in 
Waddinxveen. De liquiditeit zal na betaling van de nieuwbouw en de inrichting van de nieuwe 
gebouwen dalen. De liquiditeitsratio blijft boven de signaleringswaarde van 0,75 zoals de Inspectie 
van het Onderwijs die hanteert. 

 
De solvabiliteit is laag. Het balanstotaal is aan de debetzijde van de balans hoog door de waarde van 
de gebouwen (DDC). Aan de creditzijde van de balans staat de bij de doordecentralisatie behorende 
langlopende lening via schatkistbankieren. De solvabiliteit, het eigen vermogen als percentage van 
het totaal vermogen, komt daarmee onder de signaleringswaarde van 0,3 uit. Gecorrigeerd voor de 
langlopende lening en de waarde van de gebouwen komt de solvabiliteit met 0,6 ruim boven de 
signaleringswaarde. 

 
De rentabiliteit geeft het resultaat weer als percentage van de baten. Dit kengetal wordt door de 
inspectie van het Onderwijs niet meer gebruikt voor het identificeren van een mogelijk financieel 
risico. Een gerealiseerd tekort binnen de begroting zal leiden tot een negatieve rentabiliteit zonder 
dat dit een financieel risico vormt. 

 
Het weerstandsvermogen wordt naast de doordecentralisatie ook beïnvloed door de overgebleven 
NPO middelen die in een bestemmingsreserve zijn opgenomen. Het weerstandsvermogen is geen 
onderdeel van het financieel beoordelingskader van de inspectie van het Onderwijs. Het 
weerstandsvermogen is van voldoende niveau. 

 
De verdeling tussen personele lasten en materiële lasten wordt ook beïnvloed door de 
doordecentralisatie maar ook door de extra inzet in het kader van de NPO subsidies. In de begroting 
2023 en de meerjarenraming 2024-2027 wordt gewerkt met normen voor de formatie en worden 
aanvullend op de formatie voor inhuur van personeel en overige personele lasten voldoende 
middelen opgenomen. Een relatief lager aandeel aan personele lasten dan gebruikelijk is, is een 
gevolg van de gemaakte keuzes en niet een norm die wordt nagestreefd.  

 
De financiële positie van de Stichting Scala College & Coenecoop College en de daarvan afgeleide 
kengetallen zijn van voldoende niveau. 
 
 


