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Aangenaam: Guido
Guido gelooft in jouw toekomst! 

Bij Guido ben jij het middelpunt. 
We vinden jou belangrijk. Wees 
dus vooral wie je bent. Samen 
verleggen we je grenzen. Daar 
werken we continu aan bij Guido. 
Steeds weer nieuwe kennis en 
ervaringen opdoen, andere mensen 
ontmoeten en leren van en met 
elkaar in een hechte en veilige 
scholengemeenschap. 

Jezus is daarbij ons voorbeeld. En onze school bouwt 
daarom op belangrijke christelijke waarden als liefde, 
respect, begrip, gastvrijheid en vertrouwen. Zo leren 
we elke dag en gaan we stap voor stap samen op weg 
naar een mooie waardevolle toekomst. Guido gelooft 
in die toekomst, Guido gelooft in jouw toekomst!
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Voorwoord
Het jaar 2019 is voor GSG Guido een bijzonder jaar. Een jaar waarin de samenstelling van de directie en ook de 
managementteams veranderde. Een jaar ook met mooie resultaten. 

Onze directeur van locatie GSG Guido VMBO Amersfoort en van GSG Guido Arnhem, Mart Drogt ging met pensioen. In 
maart is Marc-Jan Trouwborst begonnen als directeur van de locatie VMBO in Amersfoort. In augustus kreeg onze school 
in	Arnhem	een	nieuwe	directeur,	Janine	van	Drieënhuizen.	Zo	kreeg	Ariën	Boes,	directeur	locatie	Havo	Vwo	Amersfoort	
er twee nieuwe collega’s bij. Met de nieuwe directie is er gewerkt aan een helder kader: goed en modern onderwijs 
voor onze leerlingen, werkplezier en ontwikkelruimte voor ons personeel, huisvesting die daarbij past en werken vanuit 
een	financieel	gezonde	basis.	De	nieuwe	samenstelling	gaf	ook	ruimte	en	aanleiding	om	de	samenwerking	met	de	
stafhoofden anders te organiseren. Vanaf augustus nemen zij ook structureel deel aan directievergaderingen.

In 2018 is het nieuwe identiteitsdocument vastgesteld. Dat is het fundament waarop in 2019 verder is gebouwd. Ook in 
dit jaar zijn er twee werkconferenties geweest met docenten en ondersteuners, afgewisseld door twee conferenties met 
leidinggevenden. Daarin is gewerkt aan de visie op pedagogiek en onderwijs. De wisselwerking tussen deze conferenties 
heeft geleid tot een nieuwe pedagogische visie. Met de onderwijskundige visie is een goede start gemaakt. Ook op 
de verschillende locaties is er stevig gewerkt aan resultaten en ontwikkeling. Om onze vmbo-leerlingen   een goede 
doorstroom richting het mbo te geven is er vorig jaar al gekozen voor een ander onderwijsconcept waarin creativiteit, 
onderzoeksgerichtheid en zelfstandigheid een plek krijgen in samenhang met de vaklessen. Voor de TL-stroom loopt een 
traject onder begeleiding van coaches van Leren en Verbeteren om onderwijsinhoud en resultaten op niveau te krijgen. 
Onze locatie Havo Vwo had prachtige resultaten. De locatie werkt aan de onderwijskundige visie en een andere inrichting 
van het onderwijs. Dit traject zal ook in 2020 vervolg krijgen. In Arnhem stagneerde de leerlinggroei enigszins. Wel was 
er een mooie ontwikkeling op het gebied van Maatschappelijke Diensttijd. Als enige school in Nederland participeerde 
Arnhem in het landelijke proeftuintraject. Ook onze andere locaties gaan er mee aan de slag. 

Van onze vier gebouwen zijn er drie al 40 jaar of ouder. Voor de locatie VMBO in Amersfoort is het vernieuwbouwtraject 
gestart. Het oudste gebouw, locatie Havo Vwo, vraagt ook om renovatie en verduurzaming, maar komt in de plannen 
van de gemeente wat later aan de beurt. Wel zijn er in de nieuwe meerjarenonderhoudsplannen afspraken gemaakt. De 
huisvestingssituatie in Arnhem vraagt ook qua capaciteit onze aandacht. Hierover vindt overleg plaats met de gemeente.

In	2019	hebben	we	ook	intensief	gewerkt	aan	een	GSG	Guido	die	financieel	gezond	is	en	blijft.	Daarvoor	zijn	een	aantal	
beheersmaatregelen genomen en wordt er door de verschillende locaties gewerkt aan balans tussen personele inzet en 
rijksbekostiging.	Mede	hierdoor	hebben	we	het	jaar	in	financieel	opzicht	ook	goed	af	kunnen	sluiten.		

We zijn overtuigd van ons bestaanrecht in de regio’s waarin wij werken en willen daar in werving en invulling van ons 
onderwijs aan blijven werken. Dat kunnen we niet zonder de onmisbare steun van onze God.

 
Kees Koelewijn 
Voorzitter College van Bestuur 
Maart  2020
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In dit verslag gaan we in op ons werk in 2019. Onze activiteiten 
stonden in het kader van het Schoolplan 2019–2022, dat 
eerder is vastgesteld en in gang gezet. Aan de plannen die 
daarin staan beschreven is gewerkt vanuit de locatieplannen 
van de drie scholen. 

Algemene 
instellingsgegevens  1
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1.1 Visie, Missie en Identiteit 

Visie
Bij Guido kan je jezelf zijn, wanneer leerlingen en medewerkers onze school binnenkomen:  
ben je een wetenschapper  
ben je een ontdekker  
ben je een schrijver  
ben je een denker  
ben je een leider  
ben je een lezer  
ben je een maker  
ben je een vriend  
ben je belangrijk  
ben je geliefd  
kind van God  
doe je ertoe  
wees welkom!

Missie
De missie van GSG Guido luidt:
Guido biedt onderwijs dat bijdraagt aan de brede ontwikkeling van iedere leerling op het gebied van attitude, persoonlijke 
vorming, vaardigheden en kennis.
Leerlingen leren om hun verantwoordelijkheid als burger te nemen in de samenleving. Onze christelijke identiteit is het 
uitgangspunt van deze burgerschapsvorming. 

Identiteit
GSG Guido is een scholengemeenschap voor kinderen van ouders die bewust kiezen voor overtuigd christelijk onderwijs 
dat aansluit bij de opvoeding thuis en in de kerk. 
Het is een brede scholengemeenschap met bijna 1800 leerlingen en ongeveer 200 medewerkers. GSG Guido hecht veel 
waarde aan goede contacten en samenwerking met de ouders. 
Het onderwijs wordt gegeven op drie vestigingen: twee in Amersfoort en één in Arnhem. 
De school biedt de volgende reguliere vormen van voortgezet onderwijs: vmbo, havo en vwo (inclusief de 
mogelijkheid een Gymnasiumdiploma te halen). De locatie VMBO kent de volgende leerwegen: Basisberoepsgerichte, 
Kaderberoepsgerichte en Theoretische Leerweg (BBL, KBL en TL). In de onderbouw van havo en vwo zijn speciale groepen 
voor i-AVO (meer Individueel Algemeen Voortgezet Onderwijs, voor leerlingen die gebaat zijn bij kleine klassen en meer 
structuur) en VWO+ (een plusklas voor vwo-leerlingen die extra uitdaging aan willen gaan. 

Toelatingsbeleid leerlingen
Met alle ouders die voor het eerst een kind aanmelden bij onze school zijn kennismakingsgesprekken gevoerd in 2019. 
Leerlingen uit het brede spectrum van kerkelijke richtingen vinden hun weg naar onze school. Samen met ouders en 
leerlingen willen we inhoud geven aan ons christen zijn. Dat doen we vanuit ons nieuwe identiteitsdocument. 

1.2 Juridische structuur en organisatiestructuur
De rechtspersoonlijkheid van de GSG Guido is een vereniging. Er is een Raad van Toezicht (RvT) en een College van 
Bestuur (CvB). Het CvB van de vereniging is het bevoegd gezag van de school. Het verantwoordt zich over het gevoerde 
beleid tegenover de ledenvergadering van de vereniging. Zowel voor de RvT als voor het CvB is er een reglement. 
De Governance Code Goede Bestuur VO wordt gevolgd. 
 
De drie locaties – twee in Amersfoort en één in Arnhem - worden geleid door locatiedirecteuren. De directeur van de 
locatie VMBO in Amersfoort was ook locatiedirecteur van de locatie in Arnhem. Daar is in de loop van 2019 verandering 
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in gekomen door pensionering van laatstgenoemde directeur. De locatie VMBO in Amersfoort en de vestiging Arnhem 
hebben nu elk een eigen locatiedirecteur. 
De drie locatiedirecteuren vormen samen de directie. De directie vergadert onder leiding van het CvB. Zij zijn 
verantwoordelijk voor het schoolbrede beleid, de leiding op de locaties en de uitvoering van het onderwijs. Zij 
rapporteren aan het CvB.  
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de locatiedirecteuren zijn vastgelegd in het directiestatuut.  
Er zijn tien teamleiders (vier op de locatie VMBO en vier op locatie Havo Vwo, ondersteund door twee assistent 
teamleiders), en twee in Arnhem. Op de locatie VMBO is dhr. Trouwborst benoemd tot directeur. Hij is per 1 maart 
2019	in	dienst	getreden.	In	Arnhem	is	mw.	Drieënhuizen	benoemd	tot	directeur,	Zij	is	1	augustus	gestart.	Voor	de	
zomervakantie hebben we afscheid genomen van dhr. Drogt, die leiding gaf aan locatie VMBO en locatie Arnhem. Door de 
gekozen organisatievorm heeft het CvB direct contact met de dagelijkse leiding op de locaties en daardoor goed zicht op 
de voortgang van de processen in de school. 
 
Dhr. C. Koelewijn vormt het College van Bestuur.  
 
De directie per einde 2019:
Dhr. A Boes (locatie Havo Vwo)
Dhr. T.R.M. Trouwborst (locatie Vmbo)
Mw.	J.	van	Drieënhuizen-Kok	(locatie	Arnhem)

1.3 Belangrijkste elementen van het gevoerde beleid 
Passend onderwijs
Naast de LWOO-middelen (Opting-Out) ontvangt de GSG Guido ondersteuningsmiddelen van het samenwerkingsverband 
V(S)O Passend Onderwijs Arnhem en het samenwerkingsverband V(S)O Eemland Amersfoort voor passend onderwijs. 
Respectievelijk € 11.520 en € 498.705 in 2019.
Deze middelen worden ‘geoormerkt’ ingezet ten behoeve van de noodzakelijke zorg voor leerlingen die extra zorg en 
ondersteuning nodig hebben om zo het onderwijs te kunnen blijven volgen en uitstroom tegen te gaan. 
De ondersteuning kan nodig zijn vanwege een verstandelijke beperking of een chronische ziekte. Maar ook voor 
leerlingen met een gedrags- ontwikkel -of leerstoornis is passend onderwijs natuurlijk erg belangrijk. Dit geldt ook voor 
leerlingen met psychiatrische problemen. Soms is het bij de start op school al duidelijk dat er extra ondersteuning nodig 
is, soms blijkt dat pas later. 
Vanuit onze zorgplicht en het ondersteuningsplan bieden wij alle leerlingen een passende onderwijsplek op een school 
aan. 
De	inhoudelijke	verantwoording	wordt	gedaan	naar	het	betreffende	samenwerkingsverband.

Toetsing en examinering
GSG Guido werkt al langer met een uitgebreid protocol voor overgang en voor examinering. Daarin werken 
leerlingadministratie, beheerder leerlingvolgsysteem, examensecretarissen en directies samen. Jaarlijks worden de 
processen	geëvalueerd.	Zowel	programma’s	van	toetsing	en	weging	(onderbouw)	als	ook	de	programma’s	van	toetsing	en	
afsluiting (bovenbouw) worden door beheerder leerlingvolgsysteem, teamleiders en examensecretarissen nauwlettend 
gemonitord. Inhoudelijk worden de programma’s door vaksecties samengesteld en bijgehouden. Onze kleine vestiging 
in Arnhem met vaak eenmanssecties zoekt de borging doorgaans in overleg met secties van de andere vestigingen in 
Amersfoort. Ook door de examensecretarissen van de drie vestigingen vindt regelmatig overleg plaats.

1.3.1 Locatie VMBO 

2019 was de start van een nieuwe fase op locatie VMBO. Zo is dhr. M.J.T. Trouwborst als nieuwe locatiedirecteur gestart 
en ging dhr. M. Drogt met pensioen. Er is bewust voor gekozen om het locatiemanagementteam (LMT) uit te breiden naar 
vier teamleiders met allen een lesgevende taak. Dit betekent dat er een compleet vernieuwd LMT met veel energie en 
enthousiasme is gestart aan het nieuwe schooljaar.  
Het management van de locatie vergadert regelmatig en heeft de dagelijkse leiding van de school. Iedere twee weken 
is er een formele LMT-ontmoeting gepland en daarnaast is er per 3 weken een werkoverleg tussen de locatiedirecteur en 
teamleider georganiseerd.    
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Naast grote veranderingen werken we jaarlijks aan een aantal speerpunten in onze organisatie. Daarvoor schrijven we 
jaarlijks een locatieplan. In dat plan zijn kort geformuleerde doelen voor het komende jaar omschreven. Dat doen we 
volgens het Plan, Do, Check Act (PDCA)-format. Halfjaarlijks toetsen we onze voornemens op voortgang.  

Door groei van de locatie en natuurlijk verloop mochten wij het afgelopen jaar veel nieuwe collega’s verwelkomen. Het 
vervullen van de reguliere vacatures verliep vanwege het vernieuwde identiteitsdocument gemakkelijk en het is gelukt 
om heel aantal bevoegde docenten te benoemen. Punt van zorg blijft echter wel het vinden van bevoegde docenten 
voor bepaalde tekortvakken. Daarnaast hebben wij ervaren dat het lopende het schooljaar moeizaam is om ontstane 
vacatures of vervangingen te vervullen.  

De doorstroom en aansluiting met het MBO is goed. De examenresultaten stemmen tot nadenken. De BB- en 
KB- resultaten zijn goed, maar zien we in vergelijk met de afgelopen jaren teruglopen. De TL-resultaten blijven achter. De 
slagingspercentages zijn laag, de drie jaarsgemiddelden zijn laag. De vakken scoren lager ten opzichte van de landelijke 
benchmark. Er is een plan van aanpak opgesteld voor de TL om de resultaten te verbeteren. Met de uitvoering hiervan 
is een start gemaakt. De tevredenheidsonderzoeken geven weer dat de locatie VMBO boven of rond de benchmark 
scoort. Met name de hogere score op het didactisch handelen is naar grote tevredenheid van de medewerkers van de 
locatie VMBO. Hier is de laatste jaren veel aandacht aan besteed. Het realiseren van de onderwijstijd vraagt alertheid en 
aandacht.  

Het onderwijs van de locatie VMBO is een uitwerking van het schoolplan, de kernwaarden en de pedagogische visie van 
Guido. We zetten ons dagelijks in om elke leerling te zien en de ondersteuning te geven die nodig is. We besteden veel 
energie aan de persoonlijke- en geloofsvorming van onze leerling naast vaardigheden en kennis om de leerling voor te 
bereiden op een toekomstige plek in onze maatschappij.  
 
Het jaar 2019 kenmerkt zich doordat er de focus is gelegd op onze kerntaak; het vormgeven van het onderwijs. Daarmee 
is er rust, ruimte en richting ontstaan bij de medewerkers. De volgende zaken hebben het afgelopen jaar centraal 
gestaan: 
• De docenten hebben een of meerdere lesobservaties en een feedbackgesprek gehad. 
• Er is geïnvesteerd in communicatie. Zo is er tweewekelijks een interne nieuwsbrief verspreid naar alle 

medewerkers. Verder wordt er vijf keer per jaar een Guido informeert verstuurd naar ouders en leerlingen met 
actuele informatie.  

• Er is geïnvesteerd in de vaksecties. De vaksecties komen acht keer per jaar samen en zijn aan de slag met: 
doorlopende	leerlijn,	toets	beleid,	afstemming	leerwegen,	differentiatie,	didactiek,	leermiddelen	en	het	realiseren	van	
een programma van toetsing en afsluiting (PTA) en een programma van toetsing en weging (PTW) 

• Vanuit de attendering van de inspectie voor de TL heeft het LMT het traject leren en verbeteren gestart. Dit 
is een initiatief van het ministerie en ondersteunt scholen in het voortgezet onderwijs bij het verbeteren van de 
onderwijskwaliteit. Zo is er onder andere een analyse gemaakt van het onderwijs, wat een vervolg krijgt in het jaar 
2020.  

• Binnen het LMT is geïnvesteerd in professionalisering. Het LMT is een traject met CPS gestart om de zeven 
gewoonten toe te passen in het leidinggeven aan de school. Daarnaast zijn diverse LMT leden actief in directeuren- en 
teamleiderskringen waar intervisie een centrale plek heeft. Ook het traject leren en verbeteren heeft een positieve 
bijdrage gegeven aan de professionaliteit van het LMT.  

• Alle nieuwe medewerkers zijn opgeleid voor het werken met ’de zeven gewoonten’ van Stephan Covey. Leerlingen 
krijgen wekelijks les in het werken volgens deze principes.  

• Alle docenten die geen bevoegdheden hebben zijn aan het studeren. Wij hebben als organisatie geïnvesteerd in tijd 
en middelen om binnen afzienbare tijd een bevoegd docent te worden. Daarnaast zijn er diverse collega’s die de 
lerarenbeurs hebben aangevraagd. Met nieuwe onbevoegde collega’s worden er afspraken gemaakt over het behalen 
van een bevoegdheid.  

• Er is vervolg gegeven aan de visitatie van het Samenwerkingsverband die is gehouden. De ondersteuning van het 
vmbo is sterk en regionaal bekend. 
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• Zo was er veel waardering voor het pedagogisch klimaat, het Pijleronderwijs en de manier waarop de zeven
gewoonten zichtbaar zijn. Met de feedbackpunten zijn wij als locatie aan de slag gegaan. Zo is er een begin gemaakt
met	het	ontwikkelen	van	een	onderwijskundige	visie,	aandacht	voor	didactisch	coachen	en	staat	differentiëren	op	de
ontwikkelingsagenda.

• Door de medewerkers is een nieuw taakbeleid vastgesteld. Uitgangspunten voor het nieuwe taakbeleid zijn meer
ontwikkelingsruimte voor docenten. Er zijn minder contactmomenten en er is ontwikkeltijd gerealiseerd. Deze
ontwikkeltijd komt beschikbaar om binnen de teams het onderwijs naar een hoger level te brengen.

• De vernieuwbouw plannen van het vmbo hebben veel aandacht gekregen. Samen met het team is er een visie
ontwikkelt	waaraan	het	gebouw	moet	voldoen:	kleinschalig,	identiteit,	duurzaam	en	flexibel	en	onderzoekend	en
betekenisvol leren. Op basis hiervan is een plan van eisen opgesteld. De locatie heeft een ontwikkelteam die samen
met de architect en ICS adviseurs heeft gewerkt aan het voorlopig ontwerp dat medio 2020 klaar zal zijn.

Vooruitblik 2020 
• Met dankbaarheid kijken wij terug op het jaar 2019. Er is door de medewerkers hard gewerkt aan ons onderwijs. Het

jaar 2019 kenmerkt zich  Bij de totstandkoming van het jaarverslag merk ik dat er tegelijkertijd nog veel uitdagingen
zijn om ons onderwijs verder vorm te geven, toekomstbestendig te maken en naar een hoger level te brengen. Zo
gaan wij het komende jaar verder met:

• Vormgeven van de maatschappelijke diensttijd
• Door	ontwikkelen	van	de	profielen	van	het	praktijkvak	Dienstverlening	&	Producten
• Aandacht voor de professionele cultuur in de school bij collega’s door onder andere duidelijkheid te geven in

schoolregels en blijvende aandacht voor de zeven gewoonten, collegiale visitatie, intervisie en docenten coaching
• Realiseren van de beroepsgerichte component bij de theoretische leerweg
• Verder uitbouwen van onze identiteit in vieringen en ons curriculum
• Het realiseren van vernieuwde huisvesting
• Vaksecties in hun kracht blijven zetten en verder ontwikkelen van de doorlopende leerlijnen.
• Het ontwikkelen van een nieuwe onderwijskundige visie en hierbij zorgen dat het onderwijs toekomstbestendig blijft.

1.3.2 Locatie Arnhem

Leerlingen
De locatie Arnhem is een kleine locatie van ongeveer 200 leerlingen. We hebben in 2019 van veel  leerlingen kunnen 
genieten en hen actief gezien op onze locatie. We vinden het belangrijk om leerlingen goed voor te bereiden op hun 
examen door vakinhoudelijke lessen. Daarnaast willen we leerlingen laten nadenken en inspireren in hun persoonlijke 
ontwikkeling. Voorbeelden in 2019 daarvan zijn geweest:
• De leerlingen van de leerlingenraad dachten mee over de inrichting van de kantine zodat dit een prettige plek is om te

verblijven in pauzes en tussenuren.
• Samen met de leerlingen vierden we dat GSG Guido in Arnhem 40 jaar bestaat. Dat deden we door een dag met elkaar

naar Avonturenpark Hellendoorn te gaan. Een vrolijke dag.
• De leerlingen in het derde jaar gingen op reis naar London.
• Veel leerlingen zetten zich in binnen hun Maatschappelijke Diensttijd. Naast waardevolle individuele stages op

bijvoorbeeld de zorgboerderij en in het buurtcentrum was er ruimte voor gezamenlijke acties in de wijk door met
Kerst door beschuit met muisjes uit te delen.

In 2019 deden 23 vmbo- en havo-leerlingen examen. Voor het vmbo-examen slaagden 20 leerlingen en 8 leerlingen 
haalden hun havo-diploma. Het slagingspercentage was respectievelijk 87% en 80%. Omdat de examencijfers voor 
havo lager zijn dan de benchmark is er ingezet op het aanscherpen van de overgangsnormen en het aanpassen van de 
lessentabel.
Wij zijn een school met veel aandacht voor leerlingen. Ongeveer 35 leerlingen kregen daarin extra ondersteuning, zoals 
coaching, aanbod op het gebied van planning en werkhouding en een stilte ruimte om in rust te kunnen werken.
De instroom in het nieuwe jaar bedroeg 27 leerlingen. Dit was beduidend lager dan de prognose. De redenen voor deze 
lage	instroom	liggen	onder	meer	het	lage	aantal	leerlingen	in	de	groepen	8	van	onze	‘hofleveranciers’	en	de	afname	van	
het aantal leerlingen uit de traditionele achterban in de regio. 
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In het nieuwe schooljaar is daarom door de PR-commissie veel geïnvesteerd in het opbouwen van relaties met 
basisscholen om meer zichtbaar te zijn in Arnhem en de regio voor nieuwe instroom. In overleg met de Christelijke 
Hogeschool Ede is een afstudeerder aangetrokken om onderzoek te doen naar de redenen om wel of niet voor Guido te 
kiezen en advies te geven over onze positionering. De resultaten hiervan verwachten wij in juni 2020.

Onderwijs
Leerlingen van GSG Guido Arnhem kunnen hun vmbo TL- of havo-diploma behalen op GSG Guido Arnhem Arnhem. Voor 
vmbo kader, vwo en gymnasium is het mogelijk de onderbouw op GSG Guido te volgen en daarna door te stromen naar 
scholen	in	de	regio.	Dit	brede	aanbod	binnen	een	kleine	school	betekent	veel	voor	de	differentiatie	tijdens	lessen.	In	2019	
is gewerkt met lesobservaties bij elkaar om feedback op te halen en het leren van elkaar te bevorderen.
De proeftuin Maatschappelijke Diensttijd op Guido Arnhem ging een tweede en afrondende fase in. Een heel aantal 
leerlingen volgde 2019 een maatschappelijke stage en waarin onder andere actief in de wijk, in zorgcentra en andere 
maatschappelijke projecten. We merken dat leerlingen zeer gemotiveerd worden door hun maatschappelijke diensttijd. 
Daarom hebben we een aanvraag gedaan in 2019 om ook in de komende jaren MDT te kunnen blijven aanbieden en te 
werken aan een landelijk netwerk van MDT scholen.

Personeel
Het jaar 2019 was een jaar met veel personele wisselingen. Drie docenten en een pedagogisch medewerker namen 
afscheid vanwege nieuwe banen en/of pensioen. Daarnaast werd gekozen om na de pensionering van de heer Drogt een 
eigen	locatiedirecteur	voor	de	Arnhemse	locatie	te	zoeken.	Vanaf	augustus	2019	is	mevrouw	Van	Drieënhuizen	benoemd	
als locatiedirecteur. Ondanks het lerarentekort is het gelukt om voor alle vacatures een passende, zij het soms tijdelijke, 
oplossing te vinden.
Nieuwe docenten worden begeleid door een van de medewerkers uit het team. Docenten zonder bevoegdheid worden in 
de gelegenheid gesteld hun bevoegdheid te halen. Op dit moment zijn 4 docenten hiermee bezig.
Er is een nieuw taakbeleid voor de locatie vastgesteld waarin meer ruimte komt voor het team om taken onderling te 
verdelen. Dit sluit goed aan bij de cultuur in Arnhem die gericht is op samen het werk oppakken en uitvoeren. 

Regio
Guido Arnhem maakt deel uit van het samenwerkingsverband SWV 25.06. Het SWV draagt zorg voor passend onderwijs 
voor alle leerlingen in de regio Arnhem. De budgetten die wij als locatie vanuit het SWV ontvangen gaan in de komende 
4 jaar sterk naar beneden. Met de programmadirecteur van het SWV, een VSO-school en VO-scholen in Arnhem Noord 
verkennen we de mogelijkheden om als kleine veilige school van blijvende betekenis te zijn binnen het SWV. 
Met de gemeente Arnhem zijn we in gesprek over onze huisvestingssituatie. Onze huisvesting is sterk verouderd en 
feitelijk	afgeschreven.	Vanuit	de	gemeente	Arnhem	wordt	meegedacht	over	oplossingen	maar	financiële	mogelijkheden	
zijn er niet. In 2020 zetten wij deze besprekingen voort. 

Organisatie
Op de locatie Arnhem wordt gewerkt in 3 teams: vmbo, havo/vwo en ondersteuning. Er zijn 2 teamleiders die naast hun 
rol als teamleider ook lessen verzorgen. Samen met de locatiedirecteur en de managementassistent vormen zij het 
locatiemanagement (LMT). Het LMT komt twee wekelijks bij elkaar. Met de komst van de nieuwe directeur is een jaarplan 
opgesteld waarin de prioriteiten voor het jaar 2019-2020 zijn geformuleerd:
1. Instroom verhogen
2. Onderwijsvisie formuleren
3. Niveau uitstroom en vwo verhogen
4. Professionalisering docenten verder vormgeven
5. Verbetering huisvesting realiseren.
Op ieder speerpunt is een ontwikkelteam actief om plannen uit te werken en draagvlak te realiseren.

Vooruitblik
In het komende schooljaar werken we op basis van dit jaarplan met veel energie door aan onze locatie. We werken dit 
schooljaar aan een nieuwe onderwijsvisie als uitgangspunt voor een aantal onderwijskundige veranderingen. Flexibiliteit 
en maatwerk zijn daarin belangrijke elementen. Verder willen we onze christelijke identiteit opnieuw doordenken vanuit 
het gegeven dat in toenemende mate leerlingen minder vertrouwd zijn met christelijke verhalen en kernwoorden. 
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We willen onze organisatiecultuur koesteren: een team dat samenwerkt, oog heeft voor leerlingen en werkt vanuit korte 
lijnen.

1.3.3 Locatie Havo Vwo 

Het jaar 2019 in vogelvlucht  
Op deze locatie hebben we vervolgstappen gezet op de versterking van de doorgaande lijnen, zowel in onderwijskundig 
als in organisatorisch opzicht:  

a. De indeling van teams is dit jaar gehandhaafd met een aantal kleine wijzigingen. We zijn in 2019 overgegaan
naar een permanente indeling met een teamleider HV-onderbouw, een teamleider i-avo, tl-havo, havo-
onderbouw, een teamleider H4,5 en een teamleider V4,5,6.

b. Het personeel heeft zich in 2017 unaniem uitgesproken voor het ontwikkelen van een gezamenlijke
onderwijskundige visie om te komen tot een gezamenlijke onderwijsontwikkeling. De onderwijscoördinatoren
zijn gestart met het visietraject, waarbij met verschillende belangengroepen (docenten, mentoren,
sectievoorzitters, leerlingen etc.) wordt gesproken. Juni 2020 ligt er een onderwijskundige visie klaar waar we de
komende jaren mee aan de slag kunnen. Het schoolbrede traject om tot een pedagogische en onderwijskundige
visie te komen sluit hierbij aan.

c. De secties zijn gefaciliteerd met extra tijd voor onderwijsontwikkeling. Er zijn sectievoorzitters aangewezen die in
tijd gefaciliteerd worden. De secties zijn dit jaar gestart met het opstellen van een sectieplan. Het (werken met)
het	sectieplan	moet	nog	worden	geëvalueerd	en	wellicht	worden	bijgesteld.

d. Er kwam in 2019 een taakbeleid voor de locatie, die voorheen bestond uit een taakbeleid Onderbouw en
Tweede Fase. Dit is een mooie stap. Helaas bleek in de loop van 2019 dat het taakbeleid te duur was. Een dalend
leerlingaantal was een van de factoren. Daarom moet er voor het schooljaar 2020 een nieuw taakbeleid komen,
passend binnen de begroting.

e. In het formatie- en roosterproces is een aantal verbeteringen doorgevoerd: het werken met een nieuwe versie
van Zermelo, een verbeterde communicatie met alle geledingen en daarmee een hogere betrokkenheid van
alle medewerkers. Dit resulteert in een beter rooster. Ook worden er voorbereidingen voor de formatie van het
schooljaar	2020-2021	ingezet	waarbij	de	afdeling	P&O,	de	schoolleiding	en	het	roosterbureau	de	kwaliteit	van
hun afstemming gaan verhogen en de expertises optimaal inzetten. Daarbij is er een kaderstellende opdracht
om binnen de begroting te blijven. Het dalend leerlingaantal van de locatie is ook hierbij een bepalende factor.

f. Uit gesprekken met de leerlingenraad en uit een enquête onder leerlingen bleek dat keuzewerktijd aandacht
nodig had. Leerlingen zagen het uur als een verplicht tussenuur, er werd te weinig gebruik van gemaakt. Op
basis daarvan is gekozen om een vast kwt-uur aan te bieden en het andere kwt-uur zwevend te roosteren. Dit
droeg bij aan een betere waardering voor het kwt-uur van leerlingen. Er wordt nagedacht over een volgende
verbeterstap.

g. De teamleiders hebben lesbezoeken gebracht en nagesprekken gehouden met docenten vanuit de DOT van
eloo.com. Dit is een goede stap voorwaarts. Het Lmt heeft de ambitie om daarbij de tool BOOT van eloo.com
te gebruiken om docenten te faciliteren in verantwoording van hun professionele ontwikkeling, we starten
hiermee in 2020. De DOT zal dan worden gebruikt voor de begeleiding van startende docenten en docenten met
een verbeteropdracht.

h. De begeleiding van startende docenten is dit jaar geïntensiveerd. We hebben bekwame docentbegeleiders en
vib-ers. In een situatie was een extra intensief traject nodig.

i. De talentmodules zijn gestart vanuit vier richtingen: Sportplus, Dramaplus, Muziekplus en Creaplus. De
aangepaste	opzet	zal	in	2020	geëvalueerd	worden.	Met	name	voor	Sportplus	is	veel	belangstelling	van	nieuwe
leerlingen, we overwegen om met drie groepen te gaan werken bij voldoende aanmeldingen.

j. Het Ondersteuningsteam heeft werk gemaakt van groepsdynamica in de Onderbouw, naast een bijeenkomst
voor	alle	docenten,	zijn	mentoren	specifiek	geïnformeerd.	Ook	zijn	de	groepsprocessen	gemeten	en	is	er	de	Saki
afgenomen. Dit heeft vroegtijdig inzicht in de groepsprocessen gegeven. Indien nodig konden er pro-actieve
ondersteunende maatregelen genomen worden. Na evaluatie zullen we deze monitoring jaarlijks uitvoeren.
Doel is dat elke klas een veilige klas is. We voorkomen dat we groepsprocessen uit de hand lopen en acteren
met deze stappen proactief.

k. Voor het leeratelier is er een pilot geweest om de inhoud van de begeleiding te verbeteren en nader te
onderzoeken.
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Dit heeft geleid in een aanpassing van de lessentabel voor de brugklassen in schooljaar 2020 en tot een gerichte 
aanpak		om	te	werken	aan	studievaardigheden	van	leerlingen.	Docenten	met	specifieke	competenties	om	
leerlingen op studievaardigheden te coachen worden ingezet van augustus 2020. In het eerste halfjaar van 
2020 wordt de nieuwe opzet uitgewerkt. Na evaluatie wordt de opzet het jaar daarop in het tweede leerjaar 
doorgevoerd. We willen uiteindelijk toe naar een leerlijn studievaardigheden voor onze locatie. We maken 
gebruik van de SLO-leerlijn. 

l. Uit de tevredenheidspeiling van leerlingen is een positieve trend waarneembaar. Op een heel aantal punten
(bijvoorbeeld mentoraat, veiligheid) worden een goede tevredenheid gemeten.

m. De opzet van de startavonden voor ouders met mentoren heeft een gewijzigde opzet. Vanuit de drieslag
ontmoeten, vieren en informeren kwam er een eenduidige aanpak door de locatie. De avonden werden goed
bezocht door ouders en ook duidelijk gewaardeerd.

n. Vanuit signalen m.b.t. discriminatie en omgang met diversiteit op school is er een workshop met docenten in
voorbereiding om meer bewustwording te krijgen en tools aan te reiken om goed om te gaan met verschillen
tussen leerlingen.

Beschouwing directie op 2019 en vooruitblik op 2020
De locatie heeft een aantal goede stappen vooruit gemaakt (aandacht voor gesprekkencyclus, visieontwikkeling, 
sectieontwikkeling, leeratelier). Gezien het dalend leerlingaantal, het moeten werken met lagere budgetten en de 
consequenties voor formatie en taakbeleid is het dringend nodig om nu duidelijke stappen te zetten. Het proces tot nu 
toe	is	traag	verlopen.	Zo	is	er	veel	aandacht	uitgegaan	naar	het	rooster-	en	formatieproces,	financien	en	taakbeleid.	Het	
is	nu	tijd	om	werk	te	maken	van	onderwijsontwikkeling.	Er	zijn	ideeën	genoeg	en	de	prioriteit	begint	helder	te	worden:	
talentvol vwo onderwijs en een havo vol kleur zijn de hoofdlijnen. Stoppen met praten en dromen over onderwijs en  de 
spa dieper de grond in; planmatig aan de slag met duurzame onderwijsverbetering. Medio 2020 moet er een concreet 
pdca-plan liggen voor de komende jaren.   

1.3.4 Schoolplan 

Het schoolplan 2019-2022 vormt de basis voor de locatieplannen. 

a. Visie

Samenvatting doelstellingen identiteit en visie op de toekomst
In de locatieplannen en de teamplannen staan concrete activiteiten waarin de missie en de visie worden uitgewerkt. 
Hierbij gaat het in ieder geval om het volgende: 
• Vormgeving identiteit en pedagogisch-didactisch klimaat door training en beoefening van deugden: bezinning op leer

en leven en implementatie. Elk plan bevat concrete voornemens.
• Werken met de methode Leefstijl of een volwaardig alternatief. Op Locatie VMBO en Locatie Havo Vwo gebeurt dit al.
• De leerlingenwerving is sterk verbeterd waarbij vooral de contacten met de ouders en de leerlingen van de

toeleverende scholen versterkt zijn. Helaas leverde dat in 2019 niet de extra groei op waar we op hoopten. In
Amersfoort liep deze wel in de pas met de prognoses, maar in Arnhem bleef deze achter.

Wat is er gerealiseerd in 2019?
De locatieplannen bevatten doelstellingen voor vorming in en bezinning op de Christelijke levensstijl. Leerlingen 
worden ingezet bij vieringen en dagopeningen. Er is een stijgende lijn te zien in de aanmelding van leerlingen voor de 
brugklassen. Ook ons VMBO is gegroeid.   

b. Onderwijs

Samenvatting doelstellingen Onderwijs
•  De locatieplannen en teamplannen geven een verdere uitwerking van leerlingen leren te leren, leren

verantwoordelijkheid te dragen, leren omgaan met meer zelfstandigheid. Hierbij komt onder ander naar voren:
•  Concretisering van het uitgangspunt “de leerling centraal” ofwel “leerlinggericht werken” bij de vakken(clusters), en in

de leerlingenzorg
•  Concretisering van de doelstelling “leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen”
•  Het uitdagen van de leerlingen tot excellente prestaties
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•  Het leren in rijke contexten
•  Het hanteren van een activerende didactiek
•  Het hanteren van variatie in werkvormen
•  Het realiseren van uitdagend onderwijs
•  Het realiseren van vakoverstijgende projecten
•  Het realiseren van een goede determinatie en het geven van goede doorstroom adviezen
•  Het behalen van goede examenresultaten
•  Het verbeteren van de toetskwaliteit door o.a.: intercollegiale toetsing van de toetsen, het borgen van de

toetsnormering,	systematische	reflectie	door	leerlingen	en	docenten	op	de	toetsen
•  In de locatieplannen wordt uitgewerkt hoe GSG Guido een levendige school wil zijn.

c. Leerlingenbeleid en zorgstructuur c.q. ondersteuningsstructuur

Samenvatting doelstellingen Leerlingenbeleid en zorgstructuur 
In de locatieplannen en de teamplannen wordt aangegeven hoe op de locaties wordt gewerkt aan het pedagogisch 
didactisch klimaat. Hierbij wordt onder andere aandacht gegeven aan: 
• De naleving van het leerlingenstatuut en het handhaven van de gedragsregels
• Het daadwerkelijk tonen van respect en het beoefenen van deugden
• Het	creëren	van	veiligheid	voor	leerlingen	en	medewerkers;	hierbij	worden	de	uitkomsten	van	de

tevredenheidsonderzoeken verwerkt
• De	schoolondersteuningsprofielen	zijn	vastgesteld	en	aangeleverd	aan	het	samenwerkingsverband	(SOP’s:

de beschrijving van de mogelijkheden die de school heeft qua ondersteuning van leerlingen met een
ondersteuningsbehoefte in het kader van Passend Onderwijs)
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Wat is er gerealiseerd in 2019? 
De locatieplannen voldoen aan de gestelde eisen. In 2019 is o.a. gewerkt aan het inrichten van de locatie maraps volgens 
de PDCA-cyclus. Het kwaliteitsbeleid is verder doorontwikkeld.  In samenwerking met het samenwerkingsverband 
Eemland wordt Passend Onderwijs vormgegeven. Ook In Arnhem participeert de school in het regionale 
samenwerkingsverband 25-6.
 
Klachten 
Samen stevig werken aan onderwijs is geen garantie voor het uitblijven van klachten. Het komt ook dan voor dat ouders 
en/of leerlingen aan de bel trekken. Wij werken eraan dat deze klachten snel opgepakt en afgehandeld worden. Uit de 
reacties hierop mogen we vaststellen dat dit steeds beter verloopt en ook leidt tot begrip en tevredenheid. 
Er is in 2019 eenmaal beroep gedaan op de externe klachtencommissie. Daarbij is de school in het gelijk gesteld. 

d. Personeelsbeleid en communicatie, ondersteunende dienst  

In 2019 heeft Guido op de volgende manieren aandacht gegeven aan het strategisch HRM-beleid:
Feedbackcultuur
Vormgeven van feedbackcultuur via instrumenten als DOT en BOOT
Door het inzetten van de instrumenten van E-loo heeft Guido gewerkt aan het versterken van de feedbackcultuur. De 
DOT is ingezet voor lesobservaties: docenten hebben de DOT ingezet om feedback over hun lessen op te halen. Deze 
feedback is door leidinggevenden en docentcoaches (startende docenten) verzameld en met de medewerkers is deze 
feedback besproken.  In totaal is in 2019 97 maal de DOT ingezet. In kalenderjaar 2018 was dat 23 maal. 

De schoolleiding is in het kader van het organiseren van feedback aan de slag gegaan met de 360 graden 
feedbackvragenlijsten in de BOOT. Voor de rol van CvB is gewerkt met een eigen Guido-lijst. Directeuren hebben gebruik 
gemaakt van de lijst die al in de BOOT beschikbaar is. De 360 graden onderzoeken zijn afgesloten met gesprekken over 
de inhoud van de feedback en hebben geleid tot ontwikkel- dan wel resultaatafspraken. Ook vanuit de voorbeeldrol die 
de leidinggevende bij Guido vervult, is bewust gekozen voor het inzetten van dit feedbackinstrument. 
 
Bij Guido is in 2019 gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs door de begeleiding van startende 
docenten. Ook hiervoor wordt de DOT ingezet en worden lesobservaties en feedbackgesprekken gehouden. Daarnaast 
heeft Guido geïnvesteerd in scholing van startende docenten, waarbij ook middelen beschikbaar werden gesteld voor 
medewerkers die niet aan de voorwaarden van subsidies als de lerarenbeurs voldeden. Dit past bij de doelstelling van 
de school om de lessen door bevoegde en bekwame docenten te laten verzorgen. De school werkt op die manier aan de 
verhoging van de kwaliteit van het onderwijs. 

Meerjarenpersoneelsplanning (project Guido27)
Ook in 2019 is in het kader van meerjarenpersoneelsplanning aandacht geweest voor de afstemming van onderwijsvraag 
en – aanbod op langere termijn. Dit is een gezamenlijk initiatief van het roosterbureau, de afdeling HRM en de 
leerlingadministratie. Gezamenlijk wordt voor de lange termijn in kaart gebracht hoe het onderwijsaanbod optimaal kan 
aansluiten bij de te verwachten onderwijsvraag. Wanneer deze aansluiting niet optimaal dreigt te zijn, worden ten aanzien 
van personeel keuzes gemaakt en beslissingen genomen die deze afstemming mogelijk maken. Te denken valt aan 
keuzes voor onderwijsaanbod, breder opgeleide docenten of een andere inrichting van het onderwijs. 

IASM 
In 2019 is in het kader van het project Identiteit Als Sterk Merk het identiteitsdocument uitgewerkt in een aangepast 
benoemingsbeleid. Zo werd de kerkeis vervangen door het identiteitsdocument. In het benoemingbeleid is 
beschreven onder welke voorwaarden een medewerker bij Guido in dienst kan zijn. Dit heeft een plek gekregen in 
de akte van benoeming, om zo de benoembaarheid van medewerkers juridisch te toetsen aan de inhoud van het 
identiteitsdocument. Dit is een uitwerking van een van de strategische doelen van de school om bijbelgetrouw onderwijs 
te kunnen verzorgen geven voor ouders in de regio Amersfoort. Verder is het identiteitsdocument richtinggevend 
geweest voor de pedagogische visie van Guido.
De	centrale	ondersteunende	dienst	–	de	afdelingen	financiën,	personeel	en	organisatie,	automatisering	en	
leerlingenadministratie en de facilitaire dienst – hebben de ontwikkelingen van voorgaande jaren doorgezet. De 
afdelingen vervullen een belangrijke strategische functie en dragen bij aan de ondersteuning van het management. De 
interne controle is opnieuw uitgebreid. 
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Samenvatting doelstellingen Personeelsbeleid en communicatie 
• Doorontwikkeling van de MARAP-OD bij het in beeld brengen van sturings- en kengetallen ter ondersteuning van het 

management	en	het	afleggen	van	verantwoording	
• Vaststellen van aanvullingen op het strategisch personeelbeleidsplan waarin onder andere zijn opgenomen: 
•  Het beleid voor de secundaire arbeidsvoorwaarden (binden en boeien) 
•  De cao 
•  Nascholingsvoorwaarden 
•  Evalueren of de verschillende onderdelen van HRM (gesprekkencyclus, scholingsbeleid) voldoende geïntegreerd zijn  

en welke nieuwe acties nodig zijn 
•  Evaluatie van de invoering van portfolio’s 
•  Evalueren en vaststellen nieuw ARBO-beleidsplan 
•  Opstellen nieuw communicatieplan 
•  Vaststellen nieuw PR-plan 
•  Doorontwikkelen website 
 
Wat is er gerealiseerd in 2019? 
Het aantal kengetallen in de MARAP van de OD is de laatste jaren uitgebreid; De OD is eveneens betrokken bij de interne 
projectgroep die tot doel heeft een dashboard te ontwikkelen om kengetallen te monitoren; tegelijk wordt gekeken naar 
een systeem waarmee de gegevens in Magister beter inzichtelijk kunnen worden gemaakt (Qlickview/Libelle).  
De verdere ontwikkeling van de rapportage naar de RvT loopt. De RvT heeft hiertoe portefeuilles geformuleerd. Met de 
RvT zijn we goed op weg om op een rolvaste manier inhoud te geven aan governance en werken CvB en RvT samen aan 
professionalisering. 
2018 heeft in het teken gestaan van de overgang van de kerkeis (medewerkers moesten lid zijn een kerk behorend bij 
een geselecteerd aantal kerken) naar het identiteitsdocument (medewerkers verklaren met het identiteitsdocument te 
kunnen instemmen en de inhoud daarvan voor te leven). Dit heeft geleid tot de wijziging van de statuten, waardoor het 
benoemingsbeleid voor medewerkers is verbreed. De vaststelling van het identiteitsdocument heeft gevolgen voor de 
plaats van de identiteit: waar voorheen de kerkeis veronderstelde duidelijkheid gaf, zal met het identiteitsdocument door 
gesprek over identiteit de toetsing moeten plaatsvinden. De ingezette lijn uit 2018 heeft dan ook in 2019 een vervolg 
gekregen.   Er is op verschillende beleidsterreinen van de school gewerkt aan de uitwerking in de praktijk. Daarover zijn 
in 2019 verschillende conferenties belegd, voor zowel de sturende als uitvoerende functie, met als resultaat een nieuwe 
pedagogische visie, geschreven door docenten en leidinggevenden.    
Kwaliteitszorg (DOT/BOOT): In 2019 is de onderwijsontwikkeling en HRM-beleid meer met elkaar in lijn gebracht. Dat 
betekent concreet dat de personeelsinstrumenten die worden ingezet een duidelijk beeld geven van de kwaliteit van de 
lessen die worden gegeven en daarmee richting geven aan welke verbeteracties nodig zijn. 
Ter ondersteuning van de gesprekregeling wordt de DOT als observatietool ingezet. Deze tool wordt ook ingezet als 
onderdeel van de begeleiding van beginnen de docenten die schoolbreed wordt aangeboden aan docenten die nieuw bij 
Guido zijn gestart.   
Beheersing uitkeringen na ontslag: In 2018 is binnen Guido nog niet actief gewerkt aan beleid om de uitkeringslast na 
ontslag te beheersen. Inmiddels is een start hiermee gemaakt door de uitkeringslast inzichtelijk te maken via een 
account bij de uitvoerder van WWplus. Schoolbreed beleid op dit vlak is gewenst.   

        op: onderwijzend personeel

        oop: onderwijs ondersteunend personeel
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e. Kwaliteitszorg 
Samenvatting doelstellingen Kwaliteitszorg 
•  Monitoren kwaliteitszorg op de locaties 
•  Periodiek worden er tevredenheidsonderzoeken gedaan onder ouders en leerlingen 
•  Periodiek wordt een werkdrukonderzoek uitgevoerd onder het OP  

Wat is er gerealiseerd in 2019? 
•  Op alle locaties is gewerkt aan de kwaliteitscriteria die door de inspectie worden gehanteerd. Vooral aan borging 

van de kwaliteit van de toetsen is aandacht gegeven. Ten gevolge van het laatste inspectiebezoek wordt het 
kwaliteitsbeleid verder uitgebouwd en aangescherpt. Naast de werkoverleg structuur van CVB, directie en 
stafhoofden, wordt er gewerkt met een beperkt digitaal dasboard. De maraps van de locaties zijn volgens een nieuw 
PDCA format vormgegeven. Voor de pedagogische en didactische ontwikkeling is een programma opgezet waarin 
observatie en onderwijsontwikkeling structureel aangepakt worden. 

•  Als schoolorganisatie willen we zorgdragen voor goede kwaliteit. Dat vraagt om structuur en bewaking ervan. Daarbij 
volgen we een drietal sporen: 

•  Het systematisch volgen en ontwikkelen van het onderwijsproces 
•  De tweewekelijkse werkoverleggen van CvB met elke directeur en elk stafhoofd en de werkoverleggen tussen 

directeuren en stafhoofden. 
• Ook is de opzet van het directieoverleg veranderd. Elke maand is er een DO-plus met de stafhoofden en een 

regulier DO.   
•  Het eerste spoor kent haar eigen systeem van documenteren. Voor de twee andere sporen geldt dat er gewerkt wordt 

volgens PDCA principe. 
•  Bij Guido werken we structureel aan de verbetering van ons onderwijs. Dat doen we door de lessen te observeren 

aan	de	hand	van	een	aantal	instrumenten	dat	onze	onderwijsprofessionals	helpt	te	reflecteren	op	hun	werk.	Deze	
observaties	hebben	een	tweeledig	doel:	aandacht	voor	de	medewerker	en	het	op	gang	brengen	van	reflectie.	Het	
eigenaarschap voor deze professionele ontwikkeling leggen we bij de docent zelf omdat we uitgaan van de gedachte 
dat	een	professional	zichzelf	blijft	ontwikkelen.	De	leidinggevende	ondersteunt	bij	dit	proces	door	te	reflecteren,	te	
stimuleren en te faciliteren. Hiervoor maken we gebruik van de Digitale Observatie Tool (DOT) en van de Beoordelings- 
en Ontwikkelingstool (BOOT) van E-Loo. Deze instrumenten maken het mogelijk om de onderwijsontwikkeling en het 
personeelsbeleid aan elkaar te verbinden en strategisch beleid te ontwikkelen en uit te voeren. 

•  Daarnaast streven we bij Guido ernaar dat de lessen gegeven worden door bevoegde en bekwame docenten. Daarom 
faciliteren we trajecten tot het behalen van een bevoegdheid in tijd en/of geld. 

•  Werkoverleggen: Om de voortgang van de ingezette werkzaamheden te monitoren maken we gebruik van een 
jaarrooster met werkoverleggen. Dit geeft ons de mogelijkheid om adequaat in te spelen op ontwikkelingen. De 
afspraken	worden	vastgelegd	en	in	een	volgend	overleg	geëvalueerd.	

•  Het directiedashboard: Dit dashboard kent 12 kritische prestatie-indicatoren (kpi’s) die, afhankelijk van de input, 
maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks worden besproken. Niet alleen de cijfermatige gegevens, maar de 
verklaring erachter en de mogelijke aanpassingen zijn daarbij leidend. Bespreking van het dashboard in de reguliere 
directievergaderingen is lastig gebleken. Daarom zoeken we aansluiting van het dashboard bij de locatiemaraps.

•  Elk jaar zijn tevredenheidsonderzoeken gehouden onder leerlingen en ouders. De resultaten zijn teruggekoppeld en 
verwerkt in de locatieplannen.  

• Er wordt publiek gerapporteerd over de resultaten van de school. Dit gebeurt zowel door de onderzoeken in 
Kwaliteitsscholen als in Vensters voor verantwoording. 
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1.3.5 Aantallen en achtergronden leerlingen 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
HV 1,2 519 473 461 428 414    (434) 429 468
HV 3 t/m 6 761 750 695 613 594    (665) 623 635
Vmbo 388 373  417 494  533   (434) 542 550
Arnhem 150 191 217 227  227   (222) 206 191
Totaal 1818 1787 1790 1762 1768   (1755) 1800 1844
        
Waarvan:        
LWOO 203 201 218 175  212     (202) 202 190
VAVO 25 19 18 18      18     (16) 16 16
        
Totaal excl. VAVO 1793 1766 1779 1744 1750  (1737) 1784 1828

1.3.6 Interne en externe actoren 

Op de website van GSG Guido zijn de statuten van de vereniging, het bestuursreglement, de gedragsregels voor 
medewerkers, het leerlingenstatuut, de klachtenregeling te vinden. Ook het bestuursverslag, de schoolgids en de 
gegevens over het bestuur en de toezichthouders staan daar vermeld.  

Voorts communiceert de school met de ouders door onder meer: 
•  informatieavonden voor alle ouders en speciale ouderavonden over 
• 	bijvoorbeeld	studiereizen,	profielkeuze	of	vervolgstudie;	
•  de maandelijkse informatiebrief voor ouders; 
•  prestaties van GSG Guido op www.scholenopdekaart;
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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gereformeerd Vrijgemaakt 57,5% 54,1% 49,7% 45,50 45,0% 44,8% 45,18%
    (49,5%)    
Christelijk Gereformeerd 7,0% 7,1% 7,5% 7,04 7,20% 7,40% 7,08%
    (7,7%)    
Nederlands Gereformeerd 2,5% 2,5% 2,5% 3,07 3,09% 3,10% 3,11%
    (2,7%)    
PKN 14,1% 15,8% 17,7% 19,92 19,96% 19,98% 19,99%
    (18%)    
Overig Gereformeerd 4,5% 4,6% 5,4% 5,11 5,50% 5,55% 5,14%
    (5,5%)    
Evangelisch/Baptist/Pinkster 9,2% 9,5% 10,0% 11,12 11,30% 11,30% 11,16%
    (10,5%)    
Apostolisch 0,5% 0,5% 0,3% 0,17 0,18% 0,18% 0,17%
    (0,3%)    
Katholiek/Orthodox 1,0% 1,2% 1,3% 1,70 1,90% 1,90% 1,74%
    (1,3%)    
Overig  2,7% 3,0% 3,7% 4,31 4,00% 3,90% 4,32%
    (3%)    
Geen/Onbekend 1,0% 1,7% 1,9% 2,10 1,90% 1,90% 2,11%
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2.1 Algemeen

Bij de Guido wordt via de PDCA-cyclus gewerkt met 
begrotingen (incl. meerjarenbegrotingen, liquiditeitsbegroting, 
investeringsbegroting), planmatige onderhoud en 
management	rapportages.	Ook	financieel	wil	Guido	een	
kwalitatief gezonde organisatie zijn ten behoeve van 
het	onderwijs.	De	voorzieningen,	reserves	en	financiële	
kengetallen zijn op orde, met het oog op de continuïteit van 
het onderwijs. De jaarrekening 2019 is conform de richtlijn 
RJ660 onderwijsinstellingen opgezet.

Financiële  beschouwing  2 
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2.2 Analyse van de financiële situatie op balansdatum
De	analyse	vindt	plaats	aan	de	hand	van	de	financiële	doelstellingen	die	in	voorgaande	jaren	zijn	geformuleerd	en	ook	
voor 2019 van kracht waren.
 
a. Een sluitende exploitatie 
De begroting voor 2019 gaat uit van een exploitatieoverschot van € 2.000, excl. een dotatie van € 100.000 aan het 
reservefonds personeel. In totaliteit dus een exploitatieoverschot van € 102.000.
Uit de jaarrekening blijkt dat er een resultaat van € 170.427 gerealiseerd is. 

De loonkosten stonden in het kalenderjaar 2019 weer onder druk door moeilijk vervulbare vacatures en daardoor 
de inzet via detacheringsbureaus en het in mindere mate kunnen anticiperen op daling van leerlingenaantallen in de 
Onderbouw.
De ophoging van de GPL en de premiedaling van het ABP waren niet voldoende om de salarisverhogingen in het 
kalenderjaar 2019 te compenseren. 

Opnieuw	is	bij	het	opstellen	van	de	begroting	2020	en	de	jaarrekening	2019	gebleken	dat	de	materiële	bekostiging	
onvoldoende is voor het onderhoud aan de schoolgebouwen, aanschaf van computers en digitale schoolborden. Uit de 
jaarrekening	2019	blijkt	wederom	dat	ook	de	materiële	subsidie	de	budgetten	schoonmaak	en	energiekosten	onder	druk	
zet en niet toereikend blijkt te zijn.  

In de begroting 2019 is geen rekening gehouden met de aanloopkosten van het Integraal Huisvesting Plan, het project 
Identiteit als sterk merk en de implementatie van nieuw onderwijs van het vmbo. Deze lasten ad € 69.668 zijn gebracht 
ten laste van de reserve onderwijsvernieuwing. De niet begrote wervingskosten directie, professionele ontwikkelingstool 
E Loo Dot en Boot en personele adviezen ad € 48.134 zijn ten laste van deze reserve personeel gebracht.

De schoolorganisatie is voor wat betreft ziektevervanging eigen risicodrager. In het verslagjaar heeft de school zowel bij 
het onderwijs- als ondersteunend personeel veel fte’s moeten inzetten in verband met ziektevervanging. In totaliteit voor 
€ 158.956 (begroot 2019: € 150.000). 
Over 2019 was het verzuimpercentage 3,61%. (2018: 3,23%; 2017: 3,42%).
De	categorieën	‘kort’	en	‘lang	verzuim’	vormden	de	grootste	in	het	totale	verzuimpercentage.	
 
Commissie Werk Veilig en Verantwoord 
In 2019 heeft de commissie Werk Veilig en Verantwoord (WVV) regelmatig vergaderd. In deze vergaderingen werden 
Arbo gerelateerde zaken en zaken in het kader van milieu en veiligheid besproken. Waar gewenst werden voorstellen ter 
verbetering gedaan. De herhalingscursussen op het gebied van BHV en EHBO zijn georganiseerd door de commissie, en 
er is overleg geweest met de Arbo contactpersonen op de verschillende locaties. Er wordt verder gewerkt met het Risico 
Inventarisatie	&	Evaluatie	(RI&E).	

b. Liquiditeit ophogen 
Guido wil de liquiditeit op peil brengen om de risico’s die beschreven zijn in de risicokaart te kunnen dekken. Daarvoor is 
het nodig om te werken met een positief exploitatiesaldo en een dotatie aan de reserve personeel. 
Eventuele onverwachte, geringe, uitgaven moeten dan ook nog op te vangen zijn.
Doelstelling voor de liquiditeit was € 1,9 mln in 2019. 
Het halen van de doelstelling is mogelijk door terughoudendheid in het inzetten en benutten van doelsubsidies, zoals de 
ontvangen subsidie prestatiebox vo. Ook de begrote dotatie aan het reservefonds personeel en terughoudendheid in 
investeringen en planmatig onderhoud hebben invloed op de stijging van de liquiditeit.

In het verslagjaar 2019 is de liquiditeit t.o.v. het vorige kalenderjaar gestegen naar 1.820.289. De volgende opmerkingen 
zijn hierop van toepassing. Het crediteurensaldo, 213.208 op balansdatum 31.12.2018, was ten opzichte van het 
kalenderjaar 2017 fors toegenomen. Betalingen hebben begin 2019 plaatsgevonden.
Met ingang van het kalenderjaar 2020 is begonnen met een dotatie aan de voorziening Vernieuwbouw VMBO. Inzet van 
de voorziening Vernieuwbouw VMBO zal in het kalenderjaar 2023 plaatsvinden.
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Eind	2019	heeft	het	ministerie	van	OC&W	een	bijzondere	aanvullende	bekostiging	afgegeven	van	€	271.722.
In	het	kalenderjaar	2019	heeft	er	een	voorfinanciering	plaatsgevonden	van	€	197.211	betreffende	het	project	
Vernieuwbouw VMBO.
Het beleid is gericht op een liquiditeit boven de gestelde norm van 1 en het liefst licht stijgend. Het kengetal liquiditeit 
voor 2019 is 1,68. 

c. Reservefonds personeel 
Doelstelling is dat het reservefonds personeel 10% van de loonsom bedraagt (€ 1 miljoen).
Het reservefonds personeel is bedoeld om onvoorziene grote uitgaven in de personele sfeer te kunnen opvangen. Uit de 
jaarrekening blijkt dat de doelstelling van 10% van de loonsom op dit moment nog niet gehaald wordt, o.a. als gevolg van 
een stelselwijziging in 2010 en extra uitgaven in de personele sfeer en de onttrekking in de afgelopen kalenderjaren door 
personele afvloeiingsregelingen.
De niet begrote wervingskosten directie, professionele ontwikkelingstool E Loo Dot en Boot en personele adviezen ad € 
48.134 zijn ten laste van de reserve personeel gebracht. 
Het resterende positieve resultaat van € 256.857 is ten gunste van de reserve personeel gebracht.
De reserve personeel is ten opzichte van vorig jaar is gestegen met € 208.723 naar € 1.041.528. 

d. Een positief saldo voor de voorziening onderhoud 
In de jaarrekening is te zien dat het saldo staat op € 482.977. Conform de meerjarenonderhoudsbegroting is er € 64.391 
onttrokken en € 150.000 gedoteerd aan deze voorziening. Het saldo zelf is positief.

In 2019 is het volgende aan planmatig onderhoud ingezet (bedragen in €):
 
H/V 3 t/m 6 :
• Sportzaal     40.388
• Reinigen dak     6.510
• Electra installaties                      5.492
        
Vmbo:
• Electra installaties - verdeelkasten       2.507

Arnhem: 
• Betimmering entreetrap         7.744
• Vervangen gevellood    1.750
Totaal 64.391

e. Investeringsruimte 
In voorgaande jaren is afgesproken om de investeringsruimte afhankelijk te maken van de bovengenoemde 
doelstellingen (a-d) en een investeringsplafond vast te stellen. Een investeringsplafond is uiteraard geen doel op zichzelf, 
maar	is	nodig	voor	het	bereiken	van	de	andere	financiële	doelstellingen.	In	de	begrotingen	van	de	afgelopen	jaren	is	
uitgegaan van een investeringsruimte van € 150.000. Als dit bedrag in de begroting wordt overschreden is daarvoor een 
afzonderlijke goedkeuring van het College van Bestuur en de Raad van Toezichr nodig. 
Daarnaast kunnen er doorgeschoven investeringen zijn uit het vorige jaar. Dit gebeurt alleen als daar duidelijke redenen 
voor zijn, gebaseerd op een vastgesteld beleidsplan. In de derde plaats zijn er reguliere investeringen die van tevoren al 
of niet zijn benoemd. 
Het begrote investeringsbedrag voor 2019 is als volgt opgebouwd:

‘Reguliere’ investeringen   155.000 
ICT      88.000 

Het totale begrote investeringsbedrag van 2019 is: € 243.000 
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In 2019 zijn de volgende investeringen gedaan (bedragen in €):
Verbouw Inventaris totaal 

 
HV 1,2:
Inbraakinstallatie 12.378 12.378
Inventaris 5.337 5.337

HV 3 t/m 6:
Sportinstallaties / 
sportmateriaal

19.706 19.706

Inventaris 6.290 6.290

Vmbo:   
Schilderwerk / 
brandscheiding

7.917 7.917

Machines 8.568 8.568
Inventaris 11.112 11.112
Sportinstallaties 3.475 3.475

Arnhem:
Inventaris kantine 9.285 9.285
Beveiligingsinstallatie / 
camera’s

11.802 11.802

iPad / beamer 990 990

Centraal:
Computerapparatuur 
o.a. laptops, beamers, 
desktops

36.203 36.203

Wifi	aanleg 35.268 35.268

Totaal 7.917 160.414 168.331

 
Ten laste van de reserve onderwijsontwikkeling is een afschrijvingsbedrag van € 3.000 gebracht. Dit als gevolg van de 
investering in het leerlingplein van de Locatie Havo Vwo bovenbouw ad € 30.000 in het kalenderjaar 2010.

Allocatie van middelen binnen het schoolbestuur.
Er heeft begin 2020 besluitvorming plaatsgevonden om de toegekende middelen en de lasten per locatie op te nemen in 
de begroting. De centrale lasten, zoals o.a. de centrale personele lasten van onderwijs ondersteunend personeel, ICT- en 
PR kosten,  worden verdeeld op basis van leerlingaantallen per locatie. Voor het kalenderjaar 2019 was dit nog niet van 
toepassing.

2.3 Toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de financiële positie
Liquiditeitsprognose
Met ingang van het verslagjaar 2012 is de liquiditeit gestegen boven de norm van 1 (zie vorige paragraaf). In de 
meerjarenbegroting en liquiditeitsplanning wordt een lichte stijging verwacht. Deze verwachting is gebaseerd op de 
bezuiniging die in 2011 is ingezet: een vermindering van de formatie met ruim 9 fte voor de komende jaren. 
Op dit moment wordt enerzijds gerekend met de bestaande kaders voor de komende jaren, waaronder de genoemde 
bezuiniging, anderzijds wordt met zorg gekeken naar de noodzakelijke bezuinigingen van de overheid. Investeringen 
blijven echter noodzakelijk om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden en verder te verhogen. 
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Tegelijk voert de overheid sluipenderwijs bezuinigingen door. Het is dan ook niet uitgesloten dat de hiervoor genoemde 
bezuiniging – in de vorm van een korting op de formaties per locatie – langer moeten duren dan voorzien; wellicht zelfs 
structureel moeten worden.

Financieringssystematiek
De bekostiging van een kalenderjaar wordt berekend op de leerlingaantallen op 1 oktober in het voorafgaande 
kalenderjaar. Voor scholen met een dalend of stijgend leerlingenaantal is er derhalve weinig tijd om de gevolgen van een 
daling of stijging op te vangen.
Op p. 11 staat de tabel met leerlingenaantallen van de afgelopen jaren (2015 t/m 2019) en de aantallen die we voor de 
komende jaren (2020 t/m 2021) verwachten. In de meerjaren- en liquiditeitsbegroting van 2020 en komende jaren zijn 
maatregelen	opgenomen	om	de	mogelijke	daling	financieel	op	te	vangen.

2.4 Financiële kengetallen
De	financiële	kengetallen	bevinden	zich	binnen	de	door	de	overheid	gestelde	normen.	In	2009	is	naar	aanleiding	van	
de rapportage van de commissie Don het kengetal ‘kapitalisatiefactor’ toegevoegd. Dit is een getal waarmee iets wordt 
gezegd over de vermogens van de school. Onze kapitalisatiefactor valt binnen de norm. We hebben niet een overdreven 
groot	vermogen.	De	school	is	financieel	gezond,	maar	niet	rijk.	In	2016	is	de	huisvestingsratio	toegevoegd.

Overzicht financiële kengetallen:
2019 2018 2017 2016   norm

Solvabiliteit 1 29,47% 25,07% 29,98% 27,45% 25% – 50%
Solvabiliteit 2 59,96% 50,79% 56,14% 50,18% 25% – 50%
Liquiditeit 1,68 1,30 1,42 1,26 > 1
Kapitalisatiefactor 18,58% 18,71% 18,20% 19,70% < 35%
Huisvestingsratio 6,66% 6,65% 6,82% 6,55% < 10%
Weerstandsvermogen 6,51% 5,75% 6,52% 6,32% 5%

In de meerjarenbegroting en liquiditeitsbegroting wordt gestuurd op het verhogen van de liquide middelen om het 
kengetal van de liquiditeit boven 1 te houden en licht te laten stijgen. 
De liquide middelen moeten dan stijgen naar € 1,9 miljoen. Hiervoor zijn inmiddels maatregelen genomen.
De scholengemeenschap gaat de risicokaart van 2017 in het kalenderjaar 2020 actualiseren. Niet alle genoemde risico’s 
zullen	zich	gelijktijdig	voordoen.	Doordat	de	vordering	op	het	ministerie	van	OC&W	ten	laste	is	gebracht	van	de	algemene	
reserve staat het eigen vermogen onder druk in vergelijking met de opgezette risicokaart.

Beïnvloedende factoren op de meerjarenbegroting zijn:
Bezuinigingen	ministerie	van	OC&W,	geen	prijscompensatie	op	materiële	bekostiging,	geen	extra	bekostiging.	
Bij dalende leerlingaantallen zullen we er rekening mee moeten houden dat de vaste lasten van de scholengemeenschap 
blijven	bestaan	en	ook	dat	zal	z’n	effect	hebben	op	de	inzet	van	fte’s.
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2.5 Begroting 2020
Begroting 2020 Werkelijkheid 2019

Bedragen x € 1.000

Rijksbijdragen 14.991 15.120
Overige baten 1.086 1.505
Totaal baten 16.077 16.625

Personele lasten 10.990 11.807
Afschrijvingslasten 322 307
Huisvestingslasten 878 884
Overige instellingslasten 3.846 3.457
Totaal lasten 16.036 16.455

Financiële	baten	en	lasten
Financiële	baten	                    
Financiële	lasten	         

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 41 170
 

Toelichting op de begroting 2020 
 1. Basisuitgangspunten, raamwerk, beschouwing 
In de ambitieuze begroting 2020 en meerjarenraming 2021 – 2023 wordt onze missie en visie, zoals verwoord in het 
schoolplan	2018-2022,	op	onderwijs	en	organisatie	vertaald	in	geld,	budgetten.	Het	inzetten	van	financiële	middelen	
betekent keuzes maken en prioriteiten stellen. 
Met de huidige middelen willen we kwalitatief goed onderwijs realiseren, verzorgd door vakbekwame en gemotiveerde 
medewerkers.	Bij	de	besteding	van	de	financiële	middelen	ligt	het	accent	op	het	onderwijs	zelf	en	de	rol	van	de	docent/
medewerker daarin.
Het treasury statuut is zo opgesteld dat niet alleen voor korte, maar ook voor de lange termijn de continuïteit en de 
kwaliteit van Guido gewaarborgd is. 
Beheersmatige,	financiële	aspecten	van	Guido	zijn	ook	randvoorwaarden	om	tot	goed	onderwijs	te	komen.	De	
lumpsumfinanciering	vergroot	de	vrijheid	om	financiële	middelen	naar	eigen	inzicht	in	te	zetten.		Deze	vrijheid	brengt	
naast kansen ook risico’s met zich mee. Guido wil hier op een verantwoordelijke manier mee omgaan. 
De	financiële	kaders	zijn	onmisbaar	voor	de	organisatie.	Financiële	kaders	zijn	voorschriften	die	Guido	aan	zichzelf	stelt.	
De	kaders	geven	duidelijkheid	en	bevatten	de	eisen	om	een	gezonde	financiële	organisatie	te	zijn.	Als	onderwijsinstelling	
moeten	wij	op	korte	en	lange	termijn	aan	onze	financiële	verplichtingen	kunnen	voldoen.
In de meerjarenraming, een onderdeel van de begroting, proberen wij de toekomst zo getrouw mogelijk in beeld te 
brengen.	Een	financiële	tegenvaller	kan	voor	problemen	zorgen.	Guido	is	alert	op	onvoorspelbare	risico’s,	die	niet	of	
nauwelijks	zijn	te	begroten.	De	effecten	van	deze	risico’s	zullen	we	moeten	opvangen	met	gevormde	reserves.	Reserves	
zijn	niet	bedoeld	om	fluctuerende	exploitatielasten	te	dekken.
Om voorzienbare schommelingen in het exploitatieresultaat op te vangen heeft Guido een aantal voorzieningen 
gecreëerd,	omdat	sommige	uitgaven	niet	jaarlijks	gedaan	worden.	Onder	de	voorzieningen	liggen	concrete	plannen	of	
verplichtingen.
Binnen	Guido	willen	we	zo	veel	mogelijk	financiële	middelen	daadwerkelijk	inzetten	voor	het	hoofddoel,	
namelijk de primaire taak het geven van kwalitatief goed en levensbeschouwelijk onderwijs. We werken met een 
begrotingssystematiek	die	voldoet	aan	de	richtlijnen	en	kengetallen	die	de	overheid	van	ons	vraagt.	We	zijn	qua	financiën	
in	control.	We	voeren	een	professionele	risicoanalyse	in	waardoor	ons	‘in	control	zijn’	op	de	financiën	kan	groeien.
  
Financiële uitgangspunten en onderbouwing
• 	De	financiële	middelen	worden	rechtmatig	en	doelmatig	ingezet.
•  Kostenbewust van benodigde personele inzet en middelen.
•  Rechtmatige inzet van subsidies.
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•  Inzicht en scheiding van privaat en publieke middelen.
•  Een sluitende exploitatie. Het exploitatiesaldo is positief.
•  Inzet van projectmatige begrotingen.
•  Een liquiditeitsplanning
•  Een actuele risicokaart
•  De voorzieningen en reserves op voldoende niveau.
• 	Gezonde	financiële	kengetallen	
•  Een meerjarenraming met aandachtspunten en conclusies waarop geanticipeerd kan worden.

Door	middel	van	gestelde	financiële	kengetallen	houden	we	scherp	zicht	op	het	besteedbaar	en	benodigd	eigen	
vermogen, beschikbare budgetten en liquiditeit.

Financiële	kengetallen	van	Guido:

•  Solvabiliteit       > 35% 
•  Liquiditeit (current ratio)    > 1
•  Weerstandsvermogen (minimaal)  5%
•  Rentabiliteit (meerjarig)   0%
•  Kapitalisatiefactor (maximaal)   < 35%
•  Huisvestingsratio (maximaal)   < 10%
•  Personele reserve    10% van de loonsom
•  Voorzieningen basis:    concrete plannen en/of verplichtingen 

Binnen	de	beschikbare	financiële	middelen	moeten	prioriteiten	worden	aangebracht	in	personele	inzet	(taken/
loonkosten/activiteiten),	leermiddelen,	huisvesting,	scholing,	projecten	en	investeringen,	om	aan	de	financiële	
uitgangspunten	en	gezonde	financiële	kengetallen	te	kunnen	voldoen.

2. Berekeningssystematiek
Het gaat in deze begroting net als voorgaande jaren om de gewone exploitatie, niet om de bijzondere subsidies voor 
specifieke	doeleinden.	
Extra	gelden	zijn	afzonderlijk	weergegeven.	Deze	worden	aangewend	voor	specifieke	doelen:	‘gratis’	leermiddelen,	zorg	
voor leerlingen (lumpsum zorgbudget nieuw Samenwerkingsverband Eemland en Passend Onderwijs Arnhem), innovatie 
impuls en nieuwe prestatiebox vo, gericht op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De inkomsten voor de 
uitvoering van de functiemix worden overeenkomstig de richtlijnen van de overheid verwerkt.

De inkomsten zijn berekend op basis van de integrale leerlingentelling van 1 oktober 2019 en op basis van de informatie 
over	subsidies	van	het	ministerie	van	OC&W.	Dit	betreft	o.a.	de	gemiddelde	personeelslast	(GPL)	en	de	normbedragen	
voor	de	materiële	componenten	van	de	lumpsum	bekostiging	voor	het	kalenderjaar	2019.	Er	wordt	niet	geanticipeerd	op	
eventuele subsidieverhogingen. Die worden ook niet verwacht. 
De loonkosten worden berekend op het niveau van het kalenderjaar 2019 en ook de subsidie inkomsten van personeel 
en	materieel	op	het	niveau	van	2019.	Guido	wil	geen	aannames	doen	en	financiële	risico’s	lopen	voor	het	kalenderjaar	
2020. 

Voor	de	berekening	van	de	personele	en	materiële	bekostiging	is	als	uitgangspunt	genomen:
1. Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs voor het 

kalenderjaar 2019 en van toepassing op 2020.
2. Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2019 en van toepassing op 2020.

(Staatscourant,	nr.	VO/9132524	d.d.	02.07.2019)	(VO-Raad	‘verwachte	relevante	financiële	mutaties’	d.d.	10.10.2019). 
Bij de opstelling van de concept begroting 2020 is rekening gehouden met het lenteakkoord en de 
begrotingsafspraken 2020 van het kabinet zoals die gepresenteerd zijn na Prinsjesdag van 17 september 2019. 
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In vergelijking met 2018 (basisjaar) zijn er verschillende bijstellingen vanwege nieuwe bezuinigingen/correcties van het 
Ministerie	van	OC&W.	

De overheidsmaatregel, bijstelling van de loonontwikkeling van 3,13%, in 2019 is verwerkt in de begroting 2020. Er is geen 
prijsbijstelling	materiële	subsidie	te	verwachten	voor	2019	en	2020.

Personeelskosten: De loonkosten voor 2020 hebben we berekend op basis van de bestaande vastgestelde ratio’s in het 
formatieplan 2019 – 2020. 
De berekening van de loonkosten is verder gebaseerd op de feitelijke loonkosten (op persoonsniveau) van het najaar 
2019, rekening houdende met vacatures en uitdiensttreding van personeel in 2020.
Bij structurele verhogingen van de sociale lasten, pensioenpremies, periodieken en dergelijke, moet er rekening 
gehouden worden dat een verhoging van de GPL, in de subsidietoekenning van 2020, niet automatisch toereikend is ter 
dekking	van	de	stijgende	loonkosten.	Een	verhoging	door	het	Ministerie	van	OC&W	wordt	marktconform	bepaald.

De bijdrage van de ouders (ouderbijdrage en schoolkosten) is gebaseerd op de ILT-telling van 01.10.2019 en de informatie 
in	de	schoolgids	2019/2020.	Dit	heeft	geen	effect	op	de	exploitatie	omdat	de	inkomstenkant	gelijk	is	aan	de	uitgavenkant.
Ondanks de nadruk die het kabinet legt op het belang van goed onderwijs, zullen we de komende jaren rekening moeten 
houden met bezuinigingen. De éénmalige investering in funderend onderwijs eind 2019 is bestemd voor de jaren 2020 en 
2021	en	wordt	gezien	als	een	cash	schuif	methode	van	OC&W.	Nieuwe	informatie	is	nu	niet	bekend.

De VO-raad en OCW willen een nieuwe bekostigingsmodel invoeren, omdat het huidige model verouderd, complex en 
niet altijd rechtvaardig is. In het sectorakkoord vo 2014-2018 is daarom afgesproken om tot een nieuw bekostigingsmodel 
vo te komen. 
Het vereenvoudigde bekostigingsmodel zoals dit er nu ligt, bestaat uit twee leerling-prijzen en twee vaste voeten:
•  een vaste voet van ongeveer 220.000 euro per hoofdvestiging; 
•  een vaste voet van ongeveer 170.000 euro per nevenvestiging; 
•  een bedrag van ongeveer 7.700 euro per leerling bovenbouw vbo en alle jaren praktijkonderwijs; 
• 	een	bedrag	van	ongeveer	6.800	euro	per	leerling	van	alle	andere	leerling	categorieën.

Op basis van de data van de bekostiging 2017 en de leerlingentelling van 1 oktober 2016 heeft OCW een voorlopige 
doorrekening van het vereenvoudigde bekostigingsmodel gemaakt. 
Om te voorkomen dat scholen er op korte termijn te veel op achteruitgaan, worden twee overgangsregelingen 
voorgesteld. Eén die geldt voor alle besturen, waarbij de compensatie geleidelijk afneemt en het eigenlijke niveau in het 
vijfde jaar wordt bereikt. En een aanvullende regeling voor besturen die er meer dan 3% op achteruitgaan.
OCW zal het wetsvoorstel op basis van de gegeven input verder uitwerken. In het najaar van 2019 zal de minister van 
OC&W	aan	de	Tweede	Kamer	voorstellen	om	de	bekostigingssystematiek	voor	het	VO	te	vereenvoudigen	met	ingang	van	
1 januari 2020. 
Het	herverdeeleffect	voor	Guido	is	positief	0,1	%	

In	de	begroting	2020	zijn	de	volgende	interne	maatregelen	genomen	om	als	Guido	financieel	gezond	te	blijven:	
1. Het budget voor ziektevervanging is bepaald op €150.000,-. Dit is in de voorgaande jaren voldoende gebleken.  
2. Het plafond van de investeringen voor 2020 is € 150.000,- (zie bijlage) 

Daarnaast: 
Reguliere vervanging PC’s (BYOD/CYOD)  € 88.000

3. De maximering voor het planmatig onderhoud in het afgelopen jaar 2019 was € 115.187,00. In de bijlage de 
specificaties	van	het	planmatig	onderhoud	voor	de	jaren	2020	t/m	2021	(incl.	de	naar	achter	verschoven	items	van	de	
voorgaande jaren. De onttrekking voor 2020 staat op € 382.120,00.  
De	specificatie	is	te	vinden	als	bijlage	bij	de	begroting. 
Er wordt gewerkt aan een nieuw Meerjaren Onderhouds Plan voor de komende 10 jaren voor de schoolgebouwen 
aan de Paladijnenweg in Amersfoort en het schoolgebouw in Arnhem. Het schoolgebouw aan de Arnhemseweg in 
Amersfoort wordt hier niet in meegenomen. Daar is de vernieuwbouw van toepassing.

4. De	financiële	ondersteuning	van	ouders/verzorgers	in	de	bus	projecten	(maximalisering	in	de	reiskosten	van	de	
ouders/verzorgers) is ten laste gebracht van het kapitaal van de schoolvereniging (solidariteit). 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/documenten/kamerstukken/2018/08/16/kamerbrief-over-vereenvoudigd-bekostigingsmodel-voortgezet-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/financiering-voortgezet-onderwijs/vereenvoudiging-bekostiging-vo#rekentool-indicatie-herverdeeleffect
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/financiering-voortgezet-onderwijs/vereenvoudiging-bekostiging-vo#rekentool-indicatie-herverdeeleffect
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5. Een aantal projecten die betrekking hebben op onderwijsontwikkeling en kwaliteitsverbetering worden ingekaderd 
binnen het budget van de prestatiebox.

6. In Amersfoort wordt geen gymaccomodatie meer gehuurd. Deze kostenpost is daarom niet begroot.
7. Het onderdeel ‘Leer- en hulpmiddelen/kosten leerlingen’ bevat geen onderdelen meer die elders benoemd zijn in de 

begroting, zoals teamactiviteiten, leerling activiteiten etc. Het uitgaven niveau van 2019 is aangehouden, rekening 
houdende met de leerlingaantallen per locatie en een bestedingsmaximum van 85%.

8. De educatieve software is met ingang van de begroting 2013 onder de post ‘gratis lesmateriaal’ gebracht. Samen 
met de aanschaf van VO-Content en ander digitaal lesmateriaal/licenties zal het geheel van uitgaven in het kader van 
‘gratis lesmateriaal’ moeten blijven binnen de subsidie van € 316,34 per leerling. 

9. Om de uitgaven van Public Relations beheersbaar te houden zijn in de begroting deelbudgetten opgenomen. De 
Guido Gidsen worden digitaal ingezet en niet meer gedrukt. 

10. Als gevolg van het Onderhandelaarsakkoord CAO VO 01-08-2014 – 01.08.2015 van 15 april 2014 wordt in het kader 
van het levensfasebewust personeelsbeleid in de begroting 2015 t/m 2019 rekening gehouden met het vormgeven 
aan een voorziening.  
Voor het begrotingsjaar 2020 betreft dit € 175.000.

11. In de bijlage bij de begroting staan de aanvragen professionalisering 2020.
Advies om bij de begroting in te zetten voor het kalenderjaar 2020:

   Exploitatie  Prestatiebox
Centraal   €    6.000    
OD   €    3.500  
HV 1,2   €    2.500  € 25.000 
HV 3,4,5,6  €    3.500  € 25.000
Vmbo   €  10.800  € 27,500
Arnhem   €       950  € 12.500

Totaal   € 22,805   € 90.000

12. De prestatiebox 2020 is verdeeld over de verschillende locaties. Hierop wordt in mindering gebracht het project 
‘Identiteit	als	sterk	merk,	centrale	budgetruimte,	loonkosten	van	specifieke	projecten	(bijv.	rekenen),	professionalisering,	
en	specifieke	aanvragen.
De	toerekening	van	materiële	–	en	loonkosten	moet	binnen	het	subsidiebudget	blijven.

13. De toekenning van de ondersteuningsgelden vanuit het Samenwerkingsverband V(S)O Eemland en 
Samenwerkingsverband V(S)O Passend Onderwijs Arnhem zijn de kaders t.a.v. toerekening van materiele en personele 
inzet in het kader van de Zorg.

Ambitieuze aanvullende doelen die in de begroting 2020 zijn verwerkt en geen bezuiniging op het primaire 
onderwijsproces tot gevolg hebben:
• Minimale loonkosten als gevolg van inzet detacheringsovereenkomsten.
• Efficiency	in	werkzaamheden	van	het	OOP.

In	de	begroting	is	een	specificatie	meerjarenraming	2021	–	2023	opgenomen	op	basis	van	de	verwachte	leerlingen	in-	en	
uitstroom.  

Uitgangspunten:
•  De prognoses van de leerlingaantallen 2020 t/m 2023 van oktober 2019.  

Er wordt rekening gehouden met stijgende leerling aanmeldingen, die positief van invloed zijn. De verwachte relevante 
financiële	mutaties	t/m	2023,	zoals	die	bekend	zijn	bij	de	VO	Raad

•  De basisbedragen van de begrote subsidietoekenning 2020
• 
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Aandachtspunten/conclusies:
•  Bij dalende leerlingaantallen kan er niet volstaan worden met het volgen van de intern afgesproken ratio’s t.a.v. 

inzet van OP. Bij dalende leerlingaantallen zal er per leerling 0,004 fte moeten worden omgebogen om de exploitatie 
sluitende te houden.

•  Vermindering van het leerlingaantal van de nevenvestiging onder de 120 zal tot gevolg hebben dat de ‘extra’ subsidie 
in verband met spreidingsnoodzaak komt te vervallen. Dit is een bedrag van € 201.009.

Voor	de	beoordeling	van	de	financiële	risisco’s	maakt	GSG	Guido	gebruik	van	een	risicokaart.	In	2019	was	de	risicokaart	
van 2017 nog actueel. We actualiseren de risicokaart in 2020. 

De belangrijkste risico’s zijn:
• Dalende leerlingaantallen en het hierop anticiperen ten aanzien van de personele inzet.
• Ontwikkeling leerlingaantallen van de locatie Arnhem.
• In samenhang met de huisvesting, de gemiddelde lasten per leerling.

Het private kapitaal en de inkomsten van de Stichting Vrienden van Guido zullen in 2020 voldoende zijn voor de 
ondersteuning in de vervoerskosten van leerlingen. Naast de uitkeringen conform de afgesproken vereveningsformule 
van het CFA zal ook in 2020 zal door de Stichting Vrienden van Guido verder actief gezocht moeten worden naar externe 
private	financieringsbronnen	ter	ondersteuning	van	de	vervoerskosten	van	leerlingen	in	de	komende	jaren.	

2.6 Continuïteitsparagraaf

A Gegevensset 
A1 Kengetallen 
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de verwachte inkomsten van het Ministerie van 
OC&W,	zoals	die	bekend	gemaakt	zijn	door	de	regelgeving	van	CFI/DUO	en	de	informatie	van	de	VO-Raad.
In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van een lichte stijging van het aantal bekostigde leerlingen. Binnen de 
organisatie is een risicokaart aanwezig. Niet alle genoemde risico’s zullen zich gelijktijdig voordoen. De belangrijkste 
risico’s zijn de opvang van ziekteverzuim van het onderwijspersoneel, het leerlingenaantal van de nevenvestiging en de 
bekostiging	door	het	Ministerie	van	OC&W.	De	opgesteld	risicokaart	van	2017	zal	in	het	kalenderjaar	worden	geüpdatet.	
Het	effect	van	de	risico’s	zullen	een	plek	krijgen	bij	de	opstelling	van	de	begrotingen	en	worden	o.a.	besproken	met	de	
Medezeggenschapsraad.

2019 2020 2021 2022
leerlingtelling 01-10 (t-1) 01.10.2018 01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021
-hv 1,2 428 414 429 468
-vmbo 494 533 542 550
-hv 3 t/m 6 592 573 607 619
-hv 3 t/m 6 (vavo) 21 21 16 16
-arnhem 227 227 206 191

1762 1768 1800 1844

waarvan lwoo leerlingen 215 212 202 190
waarvan vavo leerlingen 21 21 16 16
waarvan	herprofileerders 0 0 0 0
waarvan ll in buitenland 0 0 0 0
waarvan ll zorgbudget 3 3 3 3

Bij de inzet van de formatie wordt rekening gehouden met de verwachte leerlingenaantallen per 1 oktober van het 
betreffende	kalenderjaar	en	de	vastgestelde	interne	ratio’s	die	gelden	voor	het	Onderwijs	Personeel.
Daarnaast bij dalende leerlingenaantallen een ombuiging van 0,04 fte per leerling.
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FTE inzet (excl. projecten)
Directie 4 4 4 4
Onderwijzend personeel 96,04 95,91 97,69 99,83
Onderwijs onderseunend personeel 31,69 31,70 31,75 31,80 

131,73 131,61 133,44 135,63
Uitgangspunten/toelichting: 	
• Prognoses leerlingaantallen 2020 t/m 2022 - december 2019.
• VO Raad - verwachte relevante financiële mutaties t/m 2022. (opgave 10.10.2019)
• Staatscourant 2 juli 2019 GPL Personele subsidie 2020.
• Staatscourant 2 juli 2019 Materiële subsidie 2020.
• Overleg met scholen en gemeente Amersfoort gaat in 2019 en komende jaren leiden tot concrete invulling van

doordecentralisatie t.a.v. het huisvestingsbeleid. Dit zal worden uitgewerkt bij de opstelling van de begroting 2019 en
de meerjarenraming 2020 – 2022. Het project Vernieuwbouw VMBO is gestart in 2018 en loopt tot 2023. Met ingang
van 2019 is een voorziening Vernieuwbouw gecreëerd.

• Vernieuwde VMBO is projectmatig opgepakt in 2016 en geconcretiseerd in de begroting 2017 en de meerjarenraming
2018 – 2022.

• De overige investeringen worden jaarlijks geprioriteerd en gemaximeerd op basis van risico, noodzakelijkheid en
onderwijsontwikkeling.

• Exploitatieresultaten worden verwerkt in de bestemmingsreserve.
• Contractactiviteiten en de derde geldstroomactiviteiten zijn gestabiliseerd en wij verwachten hierin geen

ontwikkelingen.
• Het grootste risico en onzekerheid waar wij ons de komende jaren op anticiperen zijn de dalende leerlingenaantallen

en de uitdaging om eigentijds en kwalitatief goed onderwijs.

Staat van baten en lasten

2019 2020 2021 2022
Baten
Rijksbijdrage personeel 11.620 12.020 12.189 12.422
Rijksbijdrage materieel 1.580 1.559 1.582 1.615
Overige baten 420 430 438 448
Projecten 1.930 2.078 1.936
Totaal baten 15.550 15.550 15.550 16.348

Lasten
Personeel *) 10.796 11.140 11.290 11.496
Afschrijvingen 310 322 314 316
Huisvesting 854 878 878 878
Overige instellingslasten 3.591 3.696 3.567 3.567
Overige instellingslasten 3.260 3.179 3.195 3.250
Totaal lasten 15.449 14.878 15.124 15.421

Financiële baten 0 0 0 0

Exploitatie resultaat 2 41 96 91
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2019 2020 2021 2022

1.275 1.191 1.115 1.037
4 4 4 4

1.279 1.195 1.119 1.041
2.554 2.692 2.040 2.732
3.833 3.887 4.159 3.773

939 1.030 1.176 1.317
1.228 1.193 1.319 792

1.666 1.664 1.664 1.664

Balans

Activa
Immateriële/materiële	activa 
Financiële	vaste	activa 
Totaal vaste activa 
Vlottende activa
Totaal activa

Passiva
Eigen vermogen 
Voorzieningen 
Langlopende schulden 
Kortlopende schulden 
Totaal passiva 3.833 3.887 4.159 3.773
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B. Overige rapportages

B1. Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem
Binnen de organisatie wordt gewerkt volgens het PDCA model t.a.v. de plannings- en controlecyclus.

Planning
In de maanden april tot en met mei stellen we het formatieplan vast voor het komende schooljaar op basis van 
leerlingaantallen en de afgesproken interne ratio’s en eventuele noodzakelijke ombuigingen.
De begroting wordt in de maanden oktober tot en met december opgesteld. De beschikbare investeringsruimte en het 
planmatig onderhoud is een onderdeel van de begroting. Een aparte paragraaf is de liquiditeitsbergroting. Besluitvorming 
vindt plaats in december.

Control
De budgethouders hebben real time inzicht in de uitputting van hun budget. Een uitgebreide kwartaalrapportage met 
daarin de belangrijkste ontwikkelingen wordt gemaakt voor locatiedirecteuren, bestuurder, auditcommissie en Raad 
van Toezicht. In de kwartaalrapportage wordt o.a. de gerealiseerde personeelsinzet in fte’s vergeleken met de begrote 
personeelsinzet.
In	de	verschillende	vergaderingen	wordt	de	inhoudelijke	voortgang	ten	aanzien	van	het	beleid	en	de	financiële	realisatie	
besproken.
In het 1e kwartaal van een kalenderjaar vindt het opstellen van het bestuursverslag, incl. jaarrekening plaats. De 
accountantscontrole en goedkeuring van het bestuursverslag wordt afgerond in de periode maart t/m mei.
Met	het	schoolplan	2018-2022	als	uitgangspunt	wordt	het	financieel	beleid	(financiële	kaders)	verwoord	in	de	(meerjaren)
begroting van de organisatie.
Voor de middellange termijn worden ontwikkelingen in leerlingaantallen en de personele bezetting in kaart gebracht door 
middel van meerjaren strategische personeelsplanningen.
Bij de investeringsafwegingen en het planmatig onderhoud wordt kritisch gekeken naar de impact op de liquiditeit en 
solvabiliteit op korte en lange termijn.

Financiële ratio's
In	onderstaande	tabel	is	de	ontwikkeling	van	de	financiële	ratio's	op	basis	van	de	meerjarenbegroting
2019 tot en met 2021 weergegeven.

2019 2020 2021 2022 Norm
Liquiditeit 1,53 1,62 1,83 1,64 >1
(vlottende activa/vlottende passiva)
Solvabiliteit 1 24,50% 26,50% 28,28% 34,91% >30%
(eigen vermogen/totale vermogen)
Solvabiliteit 2 55,52% 57,20% 60,00% 55,91% >30%
((eigen vermogen + voorzieningen)/  totale vermogen))
Rentabiliteit 0,66% 0,88% 1,21% 1,17%
(netto resultaat/totale baten)
Weerstandsvermogen 6,04% 6,41% 7,28% 8,06% 10%
(eigen vermogen/totale baten)
Huisvestingsratio            6,30% 6,28% 6,27% 6,19% <10%
(huisvestingslaten + afschrijving Investeringen/totale lasten
Kapitalisatiefactor 20,33% 20,00% 21,60% 18,97% <35%
(totale vermogen -/- gebouwen)/ totale baten)
Er wordt geen gebruik gemaakt van vreemd vermogen. 
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B2. Belangrijkste risico’s en onzekerheden
Een	actuele	risicokaart	geeft	inzicht	in	de	belangrijkste	financiële	risico’s.	In	totaliteit	staat	er	voor	1,4	miljoen	
geïnventariseerd in de risicokaart. Alle risico’s zullen niet gelijktijdig plaatsvinden en de één heeft een hogere prioriteit en 
impact dan de andere.
Vanuit	het	financieel	beleid	wordt	er	in	de	(meerjaren)begroting	gestuurd	op	een	toename	van	de	liquiditeit	en	de	reserve	
personeel.

De belangrijkste risico’s zijn:
•  Dalende leerlingaantallen en het hierop anticiperen ten aanzien van de personele inzet. 
• Ontwikkeling leerlingaantallen van de nevenvestiging Arnhem. Het terugdringen van de gemiddelde lasten per 

leerling.
•  Project Vernieuwbouw VMBO: Het fasedocument is ingediend bij Samenfoort Vo huisvestingscooperatie. 

Besluitvorming	over	financiering	en	indexatie	moet	nog	plaatsvinden.	

Corona crisis
In maart 2020 heeft Nederland en grote delen van de wereld te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Guido 
heeft haar onderwijs aangepast naar een meer digitale vorm en gaat naar verwachting van 1 juni 2020 weer op de 
locaties van Guido het onderwijs weer fysiek aanbieden.

Het uitbreken van het Coronavirus en de preventieve maatregelen genomen door de overheid zorgen voor economische 
onzekerheid op tenminste de korte termijn en waarschijnlijk ook de langere termijn. De ontwikkelingen zijn op dit 
moment echter onzeker en onderhevig aan veranderingen. Aangezien deze situatie niet kon worden voorzien op 
balansdatum is de eventuele impact hiervan niet verwerkt in de cijfers van de jaarrekening per 31 december 2019 en 
de meerjarenbegroting. Gegeven de mate van onzekerheid over de ontwikkeling van de Corona-crisis is het ook niet 
mogelijk een redelijke schatting te geven van de impact hiervan. Een en ander zal afhankelijk zijn van de manier waarop 
onderwijs kan worden gegeven bij een volledige herstart van het onderwijs op de locaties van Guido. We voorzien in 
2020 vooralsnog extra exploitatielasten voor personele vervangingen (leerkrachten uit een risicogroep) en facilitaire 
maatregelen (schoonmaak, signaleringsmiddelen), voorlopig geraamd op € 70.000.
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Guido gelooft in je toekomst!
“Guido gelooft dat iedereen uniek is. Daarom krijg je bij Guido 
de ruimte om te ontdekken waar jij goed in bent en je talenten 
te ontwikkelen in een veilige en dynamische omgeving” Voor 
een school met dit uitgangspunt in de werving van leerlingen 
wil de Raad van toezicht betrokken aan het werk om toezicht 
te houden. Over dat werk gaat dit jaarverslag.

Jaarverslag Raad van 
Toezicht3
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Guido gelooft in de ontwikkeling van talenten 
“Bij Guido ben jij het middelpunt. We vinden jou belangrijk. Wees dus vooral wie je bent. Samen verleggen we je grenzen. 
Daar werken we continu aan bij Guido. Steeds weer nieuwe kennis en ervaringen opdoen, andere mensen ontmoeten en 
leren van en met elkaar in een hechte en veilige scholengemeenschap. Jezus is daarbij ons voorbeeld.” Voor een school 
met dit als uitgangspunt in de werving van leerlingen wil de Raad van Toezicht betrokken aan het werk om toezicht te 
houden. Over dat werk gaat dit jaarverslag.  

Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht (RvT) is werkgever en adviseur van het College van Bestuur (CvB) en houdt toezicht op het handelen 
van het CvB en controleert of het CVB zich aan de spelregels houdt. Deze toezichthoudende taak heeft betrekking 
op de gehele gang van zaken in de drie scholen van onze vereniging. Behalve als toezichthouder fungeert de RvT dus 
ook als critical friend van en klankbord voor het CvB. Het is de wettelijke taak van de RvT om de keuzes van het CvB te 
controleren. Welke stappen worden er genomen en waarom? Dit gebeurt altijd in een elkaar respecterende en open 
sfeer.  

Samenstelling en functioneren
De raad bestaat op dit moment uit 6 leden. In juli 2019 zijn er 2 leden na een zittingsperiode van 2 maal 4 jaar afgetreden. 
De RvT heeft besloten dat het aantal leden in 2 jaar tijd verminderd wordt van 7 naar 5 leden. In juli is dhr. L.M Zwaan 
benoemd, na een sollicitatieproces in samenwerking met de medezeggenschapsraad (MR). Op 26 september is door de 
RvT informeel overlegd. Dat gaf tijd voor interne evaluatie. In dit overleg zijn de aandachtsvelden/portefeuilles opnieuw 
over de leden verdeeld. Ook is besloten om in het eerste kwartaal van 2020  de drie locaties te bezoeken. In dit jaar is er 
ook gewerkt aan het opstellen van een nieuw reglement voor de RvT. Dit reglement is in november vastgesteld. 

Vergaderingen 
De RvT vergaderde in het verslagjaar vijf keer in aanwezigheid van het CvB, namelijk op 4 februari, 25 maart, 27 mei, 
23 september en 18 november. Op 4 maart heeft de RvT een masterclass gevolgd gegeven door Hanke Lange over 
dilemma’s	voor	de	RvT	in	relatie	tot	effectief	toezicht.	
De voorzitter van de RvT heeft daarnaast maandelijks regulier overleg met de voorzitter van het CvB. Tevens heeft er een 
functioneringsgesprek plaatsgevonden door de remuneratie commissie met het CvB.  

Belangrijke aandachtspunten in de vergaderingen 
• voortgang van de vernieuwbouw aan de Arnhemseweg 
• de huisvestingscoöperatie van Amersfoort en de positie van GSG Guido daarin 
• een uitleg van het accountantskantoor over het bestuursverslag en de jaarrekening 
• de vernieuwing van het managementteam in Arnhem en van het VMBO aan de Arnhemseweg 
• het werken aan de onderwijsvisie in het vervolg op het vaststellen van het identiteitsdocument 

Naam Portefeuilles Aangetreden 
in

Aftredend 
in

Herkiesbaar

dhr. D.C. van Rhee  
voorzitter

remuneratie, 
medezeggenschapsraad, ouders 
en personeel

2016 2020 ja

dhr. C van Renssen  
vice voorzitter

financiële	audit.	  2018 2022 ja

dhr. H.K. Buitenhuis  
secretaris

kwaliteit	&	identiteit	 (2012)  2016 2020 nee

dhr. mr. J. Heinen  
lid

kwaliteit	&	identiteit		 (2012)  2016 2020 nee

mw. P.C. Schonewille-van Diest  
lid

remuneratie 2017 2021 ja

dhr. L.M. Zwaan  
lid

medezeggenschapsraad, ouders 
en	personeel,	financiële	audit		

2019 2023 ja
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• een presentatie van de drie locatiedirecteuren over de jaarplannen per locatie
• voortgang van de integratie van de HAVO VWO locatie
• het overzicht van de examenresultaten van 2019
• gesprekken van RvT leden met (een afvaardiging van) de MR
• verwerking	financiële	gegevens	in	begrotingen	en	kwartaalrapportages	en	de	wijze	waarop	tekorten	in	exploitatie	en

begroting opgelost zijn

Identiteit 
In ons identiteitsdocument staat de eigen christelijke merkbelofte. Met het managementteam en docenten is mede op 
basis daarvan gewerkt aan een onderwijsvisie. Daarin zijn de kernwaarden verantwoordelijkheid, dienstbaarheid en het 
kijken met de ogen van Jezus van belang.

Algemene vergadering 
Op de digitaal afgehandelde Algemene Vergadering van 26 juni is als nieuw lid van de RvT de heer L.M. Zwaan benoemd. 

Andere werkzaamheden Raad van Toezicht 
Los van de vergaderingen van de RvT vindt de raad het ook belangrijk op andere manieren bij de school betrokken te zijn. 
Dit vertaalde zich onder meer in het bijwonen van de Open Dagen voor de werving van nieuwe leerlingen, het bijwonen 
van	diploma-uitreikingen,	het	toekennen	van	de	PWS	Award	voor	het	beste	profielwerkstuk	van	de	locatie	HAVO	VWO	en	
het bijwonen van de openingsavond. Voor deskundigheid bevordering en om te netwerken met RvT-leden van andere 
onderwijsorganisaties zijn er netwerkbijeenkomsten van LVGS en Verus bijgewoond.  

Hechte en veilige omgeving 
De RvT merkt dat de medewerkers van GSG Guido samenwerken aan een hechte en veilige schoolomgeving waarin 
leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen. Dit ervaren we als een zegen die we van God mogen ontvangen. 

Relevante (betaalde of onbetaalde) nevenfuncties leden RvT en CvB
Hieronder volgt een verantwoording van de nevenfuncties die leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur 
vervullen.

Bij het aangaan van nevenfuncties houdt de Raad van Toezicht en het College van Bestuur rekening met twee criteria:
• De nevenfunctie staat onafhankelijk functioneren binnen de school niet in de weg.
• Er is geen sprake van tegenstrijdige belangen.

De leden van de Raad van Toezicht hebben de volgende relevante nevenfunctie:

J. Heinen
Bestuurslid Stichting Vrienden van Guido
Eigenaar juridisch adviesburo Pro Juris
Tuchtrechter Landelijke Commissie van Beroep KNVB
Lid Deputaten Appelzaken Classis Hilversum
Ouderling kerkenraad Gereformeerde kerk Bunschoten-Oost
Docent Recht School voor Hogere Politiekunde
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H.K. Buitenhuis
Voorzitter Stichting Hulp Aan Elkaar

P.C. Schonewille
Eigenaar Familie-Zaken, praktijk voor Legal Family mediaton Deventer
Lid Commissie van Beroep voor examens Leidse Onderwijsinstellingen Leiderdorp
Managing	partner	Academy	Legal	Mediation	Schonewille	&	Schonewile	Rotterdam

D.C. van Rhee
Bestuurslid Vrienden van Parc Spelderholt
Voorzitter	Financiële	commissie	Gereformeerde	Kerk	Nijkerk
Bestuurslid Businessclub Sparta Nijkerk

C. van Renssen
Voorzitter Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (tot 1 nov 2019)
Directeur/bestuurder van de Gelderse Stichting tot Beheer en Bewindvoering

L.M. Zwaan
Bestuurslid korfbal vereniging en voorzitter sponsorcommissie
Eigenaar	ZwaLu	Training	&	Advies	–	Geven	van	masterclasses/trainingen	projectmatig	werken	en	advisering
Eigenaar aantal websites voor de zakelijke dienstverlening

Het College van Bestuur heeft de volgende relevante nevenfuncties:
C. Koelewijn
Bestuurslid Stichting Vrienden van Guido
Bestuurslid Stichting CFA/Schoolgeld
Bestuurslid Samenwerkingsverband Eemland
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Concent
Bestuurslid Samenfoort VO Huisvestingscooperatie Amersfoort U.A.

D. van Rhee
Voorzitter Raad van Toezicht
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Jaarrekening 4



4 Jaarrekening

na verwerking voorstel resultaatbestemming
vergelijkende cijfers per 31 december 2018

1 Activa

1.1 Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa
1.1.2.1 Gebouwen en terreinen 583.188        671.157      
1.1.2.3 Inventaris en apparatuur 624.437        675.599      

1.207.624    1.346.755    

1.1.3 Financiële vaste activa
1.1.3.2 Overige leningen u/g 1.098           4.638          

1.098          4.638          

Totaal vaste activa 1.208.722    1.351.393    

1.2 Vlottende activa

1.2.1.1 Voorraden 50.739        55.354         

1.2.2 Vorderingen
1.2.2.1 Debiteuren 85.035         78.427        
1.2.2.10 Overige vorderingen 289.726        51.002        
1.2.2.15 Overlopende activa 218.325        191.134      

593.087      320.563       

1.2.4 Liquide middelen 1.820.289    1.911.314    

Totaal vlottende activa 2.464.114    2.287.229    

Totaal activa 3.672.836    3.638.622    

Model A:    Balans per 31 december 2019,

31-12-19 31-12-18
EUR EUR
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen
2.1.1.2 Bestemmingsreserves publiek 1.044.528   905.473      
2.1.1.3 Bestemmingsreserves privaat 37.983        6.611          

Totaal vermogen 1.082.511    912.084       

2.2 Voorzieningen
2.2.1 Personele voorzieningen 536.911        467.081      
2.2.3 Groot onderhoud 582.977        497.367      

1.119.888    964.448       

2.4 Kortlopende schulden
2.4.8 Crediteuren 296.286        508.821      
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 678.027        642.054      
2.4.12 Overige kortlopende schulden 36.188         30.321        
2.4.19 Overige overlopende passiva 459.937        580.895      

1.470.438    1.762.089    

Totaal passiva     3.672.836 3.638.622    

EUR EUR
31-12-19 31-12-18
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vergelijkende cijfers jaar 2018

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 15.119.996 14.571.000  14.777.831  
3.2 Overige overheidsbijdragen en - subsidies 44.718 5.000          14.707        
3.3 College-, cursus-, les- en examengelden
3.4 Baten werk i.o.v. derden
3.5 Overige baten 1.461.057 974.000      1.094.802    

Totaal baten 16.625.771 15.550.000   15.887.340   

4 Lasten

4.1 Personele lasten 11.807.227 11.011.000  11.774.429  
4.2 Afschrijvingen 307.461 310.000      332.679      
4.3 Huisvestingslasten 984.110 851.000      925.416      
4.4 Overige instellingslasten 3.356.546 3.275.000    2.946.790    

Totaal lasten 16.455.344 15.447.000   15.979.314   

Saldo baten en lasten 170.427 103.000       91.974-         

6 Financiële baten en lasten
6.1 Financiële baten 0 - 15 
6.2 Financiële lasten 1.000          - 

Saldo fin. baten en lasten 0 1.000-           15 

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 170.427 102.000       91.959-         

Nettoresultaat 170.427 102.000       91.959-         

EUR EUR

Model B:    Staat van baten en lasten jaar 2019,

EUR
Begroting 20192019 2018
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vergelijkende cijfers jaar 2018

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat 170.427        91.974-        

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen 307.460        332.678      
- mutaties voorzieningen 155.439        88.461        

Veranderingen in volottende middelen:
- voorraden 4.615           3.851          
- vorderingen 272.524-        12.196        
- schulden 291.651-        293.376      

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 73.767         638.589      

Ontvangen interest - 15 
Betaalde interest - - 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 73.767         638.604      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa 168.332-        417.768-      
Overige investeringen in financiële vaste activa 3.540           3.918-          

Totaal kasstroom uit investeringsactivtiteiten 164.792-        421.685-      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen - - 

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten - - 

Mutatie liquide middelen 91.025-         216.918      

Verloop liquide middelen
Beginstand liquide middelen 1.911.314     1.694.395    

Mutatie liquide middelen 91.025-         216.919      

Stand per 31 december liquide middelen 1.820.289    1.911.313    

2019
EUR

Model C:    Kasstroomoverzicht jaar 2019,

EUR
2018
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4.1 Grondslag 
 Juridische vorm en voornaamste activiteiten  
Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Midden-Nederland (Guido) met statutaire zetel in Amersfoort, 
Paladijnenweg 251 onder Kamer van Koophandel nummer 40507677 heeft (zonder winstoogmerk) ten doel de 
bevordering van het gereformeerd voortgezet onderwijs in Amersfoort en Arnhem. Het bestuursnummer is 40323.  

Toegepaste verslaggevingsstandaarden  
De jaarrekening is onder de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur opgesteld volgens de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW, de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) en de Beleidsregels toepassing WNT 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 op historische kosten gebaseerd. 

Continuiteit  
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuiteitsveronderstelling.

Algemeen  
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen 
specifieke	waarderingsgrondslag	is	vermeld,	vindt	waardering	plaats	tegen	de	verkrijgingsprijs.	In	de	balans,	de	staat	van	
baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de 
toelichting.	Alle	financiële	informatie	is	in	euro’s	gepresenteerd	en	afgerond	op	gehele	bedragen.	

Vergelijking met voorgaand jaar  
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande 
jaar. 

Schattingen  
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het College 
van Bestuur van Guido over verschillende zaken zich een oordeel vormt en dat het bestuur schattingen maakt die 
essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 
2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen	opgenomen	bij	de	toelichting	op	de	betreffende	jaarrekeningposten.	

Verbonden partijen  
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke 
zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende 
zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere 
sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Voor het 
overzicht van de verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen in de toelichting op de balans.

Waarderingsgrondslagen 
Inrichtingsvereisten van Boek 2 Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de adviezen van de Raad voor de jaarverslaggeving, 
specifiek	Richtlijn	660	‘onderwijsinstellingen’.

Doelstellingen risicobeheer  
In	het	treasurystatuut	staan	de	kaders	benoemd	omtrent	het	beheersen	van	risico’s.	De	financiële	instrumenten	voldoen	
aan de kaders genoemd in een aanvullende toelichting op het treasurystatuut.

Algemeen 
De	belangrijkste	financiële	risico’s	waaraan	de	groep	onderhevig	is	zijn	het	marktrisico,	valutarisico,	het	
renterisico,	het	kredietrisico	en	het	liquiditeitsrisico.	Het	financiële	beleid	is	erop	gericht	om	op	de	korte	termijn	de	
effecten	van	koers-	en	renteschommelingen	op	het	resultaat	te	beperken	en	om	op	lange	termijn	de	marktwisselkoersen	
en	marktrentes	te	volgen.	Er	wordt	gebruik	gemaakt	van	financiële	derivaten	om	de	
financiële	risico’s	die	verbonden	zijn	aan	bedrijfsactiviteiten	te	beheersen.	Er	wordt	met	financiële	derivaten	geen	
speculatieve posities genomen. 47
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Marktrisico  
Door	stratificatie	aan	te	brengen	in	de	portefeuille	en	limieten	te	stellen	wordt	het	marktrisico	beheerst.

Valutarisico  
Er worden alleen transacties in euro’s uitgevoerd en er wordt geen valutarisico gelopen. 

Renterisico  
Renterisico	word	gelopen	over	de	rentedragende	vorderingen	(met	name	onder	financiële	vaste	activa)	en	
rentedragende langlopende en kortlopende schulden. Voor vorderingen en schulden met variabele rente-
afspraken wordt er risico gelopen ten aanzien van toekomstige kasstromen. Met betrekking tot vastrentende vorderingen 
en schulden wordt risico’s gelopen over de marktwaarde.

Kredietrisico 
Het	gaat	hierbij	om	het	risico	dat	financiële	instellingen	niet	aan	hun	contractuele	verplichtingen	kunnen	voldoen.	Door	
het	spreiden	van	transacties	over	verschillende	financiële	instellingen	wordt	getracht	dit	risico	te	beperken.	Verder	dienen	
de	financiële	instellingen	te	voldoen	aan	kredietwaardigheidseisen	(rating).	Dit	is	opgenomen	in	het	treasurystatuut.	De	
hoogte van het kredietrisico is afhankelijk van de grootte van het bedrag aan te ontvangen rente op de derivaten en de 
marktwaarde van de derivaten.

Liquiditeitsrisico  
Het gaat hierbij om het risico dat over onvoldoende middelen wordt beschikt om aan de directe verplichtingen te kunnen 
voldoen. Dit geldt voor alle verplichtingen van onderwijsinstelling en haar tegenpartijen, ongeacht of dit nu crediteuren 
of	financiële	instellingen	zijn.	Wij	hebben	op	verschillende	manieren	gewaarborgd	dat	wij	altijd	aan	onze	verplichtingen	
kunnen voldoen.

Belenen en beleggen 
Financiële	middelen	worden	alleen	als	saldo	rekening	courant,	spaarrekening,	deposito	bij	binnenlandse	in	Nederland	
gevestigde bankinstellingen aangehouden.
Toegestane	financieringsinstrumenten	zijn	rekening	courant,	kasgeldleningen,	vaste	geldleningen	en	deposito’s.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiele vaste activa 
Met ingang van het verslagjaar 2008 worden de investeringssubsidies rechtstreeks in mindering gebracht op de materiele 
activa. De invloed hiervan in het verslagjaar is: 77.821
De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met lineaire 
afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur.
 De verwachte economische levensduur is als volgt: 
• Gebouwen    40 jaar (2,50%) 
• Verbouwingen   10 jaar  (10,00%) 
• Machines en inventaris  15 jaar (6,67%) 
• Computers     4 jaar (25,00%) 
• Audio apparatuur    5 jaar (20,00%) 

Bijzondere waardeverminderingen  
Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat 
of	is	afgenomen,	dan	wordt	de	toegenomen	boekwaarde	van	de	desbetreffende	activa	niet	hoger	gesteld	dan	de	
boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

Gebouwen 
Gebouwen waarvan het economisch claimrecht niet berust bij het bevoegd gezag worden niet in de balans opgenomen. 
De	geactiveerde	schoolgebouwen	hebben	betrekking	op	huisvesting	die	is	gefinancierd	met	eigen	kapitaal.
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Grondslagen	voor	de	financiële	vaste	activa
Vorderingen  
Vorderingen	worden	bij	eerste	verwerking	gewaardeerd	tegen	de	reële	waarde	van	de	tegenprestatie.	Vorderingen	
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid 
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Financiele vaste activa
De	financiële	vaste	activa	worden	bij	de	eerste	verwerking	tegen	de	reële	waarde	gewaardeerd,	inclusief	de	
transactiekosten.	Na	de	eerste	verwerking	worden	de	financiële	vaste	activa	verwerkt	tegen	de	geamortiseerde	kostprijs.

Voorraden
De voorraden worden individueel gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere 
netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door de individuele beoordeling van de voorraden.

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. De liquide 
middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Eigen vermogen 
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves en/of -fondsen. Hierin is tevens een 
segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen. De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere 
bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking door het bestuur is aangebracht. Voor een verdere toelichting inzake 
de gevormde bestemmingsreserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans. Het bestemmingsfonds is een 
reserve met een beperktere bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking door derden is aangebracht. Voor een verdere 
toelichting inzake de gevormde bestemmingsfondsen wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

Reserves
Het exploitatiesaldo van een boekjaar wordt toegevoegd aan de reserves. Het exploitatiesaldo kan worden toegevoegd 
aan de algemene reserve of aan bestemmingsreserves.

Voorzieningen
Voorzieningen	worden	gevormd	voor	concrete	of	specifieke	risico’s	en	verplichtingen,	die	op	de	balansdatum	bestaan.
Op de balans worden voorzieningen gevormd tegen:
•  Verplichtingen en verliezen, waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten.
•  Op de balansdatum bestaande risico’s terzake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen, waarvan de

omvang redelijkerwijs is in te schatten.
•  Kosten, die in een volgend boekjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong vindt in

de komende boekjaren of in een voorgaand boekjaar en de voorziening strekt tot een gelijkmatige verdeling van de
lasten over een aantal boekjaren.

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.

Voorziening duurzame inzetbaarheid 
In de cao VO 2014-2015 is vastgesteld dat iedere medewerker vanaf 1 augustus 2014 recht heeft op een persoonlijk 
budget per jaar (voor parttimers naar rato van hun betrekkingsomvang). Per 1 augustus 2014 zijn de Bapo, 
het trekkingsrecht en de leeftijdsdagen voor het OOP komen te vervallen. Voor de Bapo gerechtigden is een 
overgangsregeling bepaald. Elke medewerker krijgt daarvoor in plaats een persoonlijk budget van jaarlijks 50 uur (naar 
rato van betrekkingsomvang. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen.
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Voorziening groot onderhoud
Planmatig onderhoud wordt ten laste gebracht van de voorziening groot onderhoud, die wordt gevormd door dotaties 
ten laste van de exploitatie. Een meerjaren onderhoudsplan ligt hieraan ten grondslag. Het betreft de voorziening voor 
(buiten)onderhoud, vernieuwbouw vmbo, jubilea en spaarverlof.

Schulden
Schulden	worden	bij	eerste	verwerking	tegen	de	reële	waarde	gewaardeerd.	Na	de	eerste	verwerking	worden	de	
schulden tegen de geamortiseerde kostprijs gewaardeerd.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde 
van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Rijksbijdragen
Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking 
heeft.

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde 
kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. 
De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling de condities voor 
ontvangst kan aantonen. 

Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde 
kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. 
De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling de condities voor 
ontvangst kan aantonen.

Overige baten
Overige baten bestaan uit baten uit verhuur, detachering, ouderbijdragen en overige baten.

Afschrijving op materiële vaste activa
Materiële	vaste	activa	worden	vanaf	het	moment	van	ingebruikneming	afgeschreven	over	de	verwachte	toekomstige	
gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van 
de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen uit de 
incidentele	verkoop	van	materiële	vaste	activa	zijn	begrepen	onder	de	afschrijvingen.

Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten 
voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenen
Guido heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers 
hebben op pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon 
berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Guido.
De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het pensioenfonds ABP.
Guido betaald hiervoor premies waarvan tweederde deel door de werkgever worden betaald en een derde door 
de werkgever. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndiceerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het 
pensioenfonds	(het	vermogen	van	het	pensioenfonds	gedeeld	door	haar	financiële	verplichtingen)	dit	toelaat.
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Naar de stand van ultimo december 2019 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 96,5%, 7,8% onder het vereiste 
minimum. Onrustige beurzen en geen rente in het 4e kwartaal was de oorzaak.
(bron: website ABP, kwartaalbericht 4e kwartaal 2019).
In 2019 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 107,8% te hebben. De beleidsdekkingsgraad op 31 
december 2019 voldoet niet aan de eisen (dekkingsgraad van 104,3%). De komende tijd is herstel van de dekkingsgraad 
nodig om verlaging van de pensioenen in 2021 te voorkomen. Guido heeft geen verplichting tot het voldoen van 
aanvullende	bijdragen	in	geval	van	een	tekort	bij	het	pensioenfonds,	anders	dan	het	effect	van	hogere	toekomstige	
premies. Guido heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening 
verantwoord.

Overige activa en passiva
Alle overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
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Toelichting op de balans

1 Activa

1.1.2 Materiële vaste activa
Verkrijgings-
prijs t/m 2018

Afschrijvingen t/m 
2018

Boekwaarde
 31-12-2018

Investeringen 
2019

Afschrijvingen 
2019

Des  
investeringen 
 31-12-2019

Boekwaarde 
 31-12-2019

EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1.1.2.1 Gebouwen en terreinen
1.1.2.1 Gebouwen 3.852.660   3.181.503        671.157        7.917          95.885         583.188     
1.1.2.2 Terreinen

3.852.660   3.181.503        671.157        7.917          95.885         583.188       

1.1.2.3 Inventaris en apparatuur 4.905.015   4.229.415        675.599        160.414      211.576       624.437     

Totaal 8.757.675   7.410.918        1.346.755     168.331      307.461       1.207.624    

Voor veruit de meeste onroerende goederen die door ons worden gebruikt geldt dat het economisch eigendom in 
handen van de betrokken gemeenten ligt; deze onroerende zaken zijn niet in bovenstaand overzicht opgenomen.

Investeringen 2019 168.331
Gevormde egalisatierekening 2019

168.331
Egalisatierekening

Saldo
 31-12-2018

Ontvangen 
subsidies

Toegerekende 
subsidies

Saldo
 31-12-2019

EUR EUR EUR EUR

68.523 10.610 57.913
20.757 10.000 10.757
99.042 15.029 84.013

Verbouwing VMBO 252.500 30.000 222.500
Aanpassing Zorg en leerlingruimtes 86.627 12.182 74.445

527.449 0 77.821 449.628

1.1.2A WOZ en verzekerde waarde gebouwen en terreinen
Bedrag

EUR Peildatum
1.1.2a WOZ-waarde gebouwen en terreinen

A'foort P'weg 251 4.562.000 Oktober 2019
A'foort P'weg 253 3.588.000 Oktober 2019
A'foort Arnhemseweg 65 4.163.000 Oktober 2019
Arnhem 1.620.000 Oktober 2019
Totaal 13.933.000

1.1.2a Verzekerde waarde gebouwen
A'foort P'weg 251 4.497.000    Oktober 2019
A'foort P'weg 253 3.447.000    Oktober 2019
A'foort Arnhemseweg 65 3.910.000    Oktober 2019
Arnhem 4.434.000    Oktober 2019
Totaal 16.288.000  

Het bedrag per eenheid waarboven aanschaffingen op de balans worden opgenomen is gesteld op € 500.

Mutaties 2019

Nieuwbouw onderbouw
Aanpassen (praktijk) localen 2e Fase

Totaal

De egalisatierekening wordt gebruikt om investeringsafschrijvingen te egaliseren. De onttrekking aan deze
egalisatierekening vindt parallel plaats met de afschrijving over de bijgehorende investering.

De onroerendzaakbelasting wordt intern bij de betreffende gemeente verrekend. 

Leeratelier Onderbouw

De afschrijvingspercentages zijn opgenomen onder de grondslagen. 

WOZ-waarde gebouwen en terreinen
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1.3 Financiële vaste activa

Boekwaarde
 31-12-2018

Verstrekte 
leningen 2019

Aflossingen  2019 Boekwaarde
 31-12-2019

EUR EUR EUR EUR
1.1.3.2 Overige leningen u/g

Fietsprojecten 4.638           39.446        42.986         1.098          
4.638           39.446        42.986         1.098          

Totaal 4.638           1.098          

1.2.1

Boekwaarde
 31-12-2018

Aanschaf 2019 Buiten gebruik 
2019

Boekwaarde
 31-12-2019

EUR EUR

55.354         4.615           50.739        
55.354         - 4.615 50.739        

1.2.2 Vorderingen

1.2.2.1 Debiteuren 85.035         78.427        
85.035        78.427         

1.2.2.10 Overige vorderingen
Kruisposten 2.685          
Diversen 289.726        48.317        

289.726      51.002         

1.2.2.15 Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten 218.325        191.134      

218.325      191.134       

Totaal vorderingen 593.087      320.563       

Onder diversen is een vordering opgenomen van 197.211 betreffende de voorfinanciering vernieuwbouw VMBO op

1.2.4 31-12-18
EUR

1.2.4.1 Kasmiddelen 958 3.532          
1.2.4.2 Banken 1.819.331    1.907.782    

Totaal liquide middelen 1.820.289    1.911.314    

Samenfoort VO Huisvestingscooperatie Amersfoort U.A.

EUR

Vooruitbetaald op voorraden

De vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.

EUR

31-12-19

31-12-19

In het kader van fietsprojecten worden kortlopende lening versterkt aan personeel dat via het salaris wordt
ingehouden.

Met ingang van het kalenderjaar 2009 worden de les- en werkboeken bekostigd met behulp van de hiervoor
ontvangen subsidie. De werkboeken gaan binnen de scholengemeenschap minimaal 2 jaar mee.

31-12-18

Mutaties 2019

EUR

Jaarverslag 2019
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2 Passiva

Mutaties
Saldo 

31-12-2018
Bestemming 

Resultaat
Overige Mutaties Saldo 

31-12-2019

EUR EUR EUR EUR

2.1.1.2 Bestemmingsreserves

Reserve onderwijsvernieuwingen 72.668        -69.668 3.000          

Reserve personeel 832.805      256.857       -48.134 1.041.528    

2.1.1.3 Reserve vereniging 6.611          31.372         37.983         

Totaal bestemmingsreserves 905.473      256.857       -117.802 1.044.528    

Totaal eigen vermogen 912.083      288.229       -117.802 1.082.511    

Overzicht  eigen vermogen 2018
Mutaties

Saldo Bestemming Overige Saldo
31-12-17 Resultaat Mutaties 31-12-18

EUR EUR EUR EUR
2.1.1.2 Bestemmingsreserves

Reserve onderwijsvernieuwingen 94.649 -21.981 72.668
Reserve personeel 907.218 54.832 -129.245 832.805

2.1.1.3 Reserve vereniging 2.174 4.436 6.610
Totaal bestemmingsreserves 1.001.867 54.832 -151.226 905.473
Totaal eigen vermogen 1.004.041 59.268 -151.226 912.083

ter dekking van algemene onderwijskundige ontwikkelingen

- Personeel:

- Privaat kapitaal ter ondersteuning van leerlingenvervoer

Het doel van de reserves is als volgt:

Model D: Toelichting op het eigen vermogen

Verenging:

- Onderwijsvernieuwingen

Het reservefonds personeel is bedoeld om onvoorziene grote uitgaven in de personele sfeer te kunnen opvangen.

ter financiering van onderwijsaanpassingen onderbouw, vmbo en 2e fase
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2.4 Voorzieningen

Mutaties
Saldo 

 31-12-2018
Dotaties 

2019
Onttrekkingen 

2019
Vrijval 
2019

Saldo
31-12-2019

EUR EUR EUR EUR EUR

2.2.1 Overige personele voorzieningen
2.2.1.4 Jubilea 216.505        34.319        24.567         226.257       
2.2.1.2 Duurzame inzetbaarheid 250.577        

        
178.978 310.654       

467.082        94.396        24.567         - 536.911 

2.2.3 Groot onderhoud 497.367        150.000      64.391         582.977 

Totaal voorzieningen 964.449        244.396      88.957         - 1.119.888 

Onderverdelling saldo 2019
Saldo

31-12-2019
< 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar

EUR EUR EUR EUR

2.2.1 Overige personele voorzieningen *)
2.2.1.4 Jubilea 226.257        20.000         78.602 127.655
2.2.1.2 Duurzame inzetbaarheid 310.654        310.654

536.911        

2.2.3 582.977        150.000       432.977Groot onderhoud **)

Totaal voorzieningen 1.119.888     

***) Voorziening vernieuwbouw - bijdrage Guido

Alle voorzieningen hebben in belangrijke mate een langlopend karakter.

* ) Gereserveerde gelden voor personen die in de toekomst hiervoor in aanmerking komen
** ) Voorziening planmatig onderhoud conform meerjarenonderhoudsplan
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2.4 Kortlopende schulden
31-12-18

EUR

2.4.8 Crediteuren 296.286      508.821       
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 678.027      642.054       

2.4.12 Overige kortlopende schulden
Diverse leveranciers 33.668 12.017        
Netto salarissen 2.320           6.867          
Borg sleutels 200 200 
Decanenkring Eemland 11.236        

36.188        30.321         

2.4.19 Overlopende passiva
Geoormerkte subsidies OCW 13.257         13.538        
Overige subsidies OCW 2.981           98.619        
Overige subsidies 7.234           22.202        
Vakantiegeld 296.812        297.920      
Vooruitontvangen bijdragen ouders 139.654        148.617      

459.937      580.895       

Totaal kortlopende schulden 1.470.438    1.762.090    

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Lease-contracten

Contract Lease 
Begin-
datum Termijnen Termijn

maatschappij contract bedragen

Wireless Brite 01.11.2019 jaarlijks € 15.703 31.10.2026
Edulease

Wireless Brite 01.11.2019 jaarlijks € 15.549 01.11.2023
Edulease

Wireless Brite 01.04.2019 jaarlijks € 11.515 31.03.2026
Edulease

Wireless Brite 01.06.2019 jaarlijks € 13.130 31.03.2023
Edulease

Wireless Brite 01.06.2019 jaarlijks € 13.130 31.05.2022
Edulease

Contract aantal Begindatum Termijnen Termijn Einddatum
nummer lockers contract bedragen contract

2009/171 1180 01.09.2009 jaarlijks € 21.769,11 01.09.2024
2009/184 15 01.09.2009 jaarlijks € 277,09 01.09.2024
2011/372 130 01.09.2011 jaarlijks € 2.217,93 01.09.2026
2012/423 10 01.09.2012 jaarlijks € 159,72 01.09.2027
2014/512 620 01.09.2014 jaarlijks € 9.401,70 01.09.2029
2014/531 25 01.09.2014 jaarlijks € 401,72 01.09.2029
2015/582 10 01.09.2015 jaarlijks € 141,57 01.09.2026
2015/592 20 01.09.2015 jaarlijks € 308,55 01.09.2026

31-12-19

Edulease netwerk aanpassingen

Advanced Wireless Support

Connectivity

Firewall 

Fortigate 

EUR

Bagagekluizen

Einddatum 
contract

In het kader van ICT is wireless aanpassingen en monitoring aangeschaft via operational lease.

Met Noki Lock B.V. zijn de volgende huurovereenkomsten aangegaan betreffende bagagekluizen 
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Leerboeken:
Met behulp van de Europese Aanbesteding in 2017 worden met ingang het schoolseizoen 2016/2017 de 
huurboeken geleverd door Van Dijk Educatie.
De contractperiode is 1 jaar. In het kalenderjaar 2017 werd een nieuw Europese Aanbesteding gestart.

In het verslagjaar 2019 betrof het een bedrag van 558.779 aan huurboeken.

Juridische Statutaire Code Eigen Resultaat
vorm zetel activiteiten vermogen 2019

Stichting Amersfoort 4 - 19.352

Art 2:403 BW Deelname Consolidatie

nee 100% Nee
Alle transacties met de verbonden partij zijn in het verslagjaar 2019 onder normale marktvoorwaarden aangegaan.
De bestuurders en toezichthouders zijn niet opgenomen, omdat met hen alleen zakelijke transacties zijn afgesloten
in 2019.

Gebeurtenissen na balansdatum

Corona crisis
Naar aanleiding van de coronavirus en de uitbraak daarvan in Nederland, krijgen wij als onderwijsinstelling er veel mee te maken. Met
ingang van 16 maart zijn de scholen gesloten en zijn onze leerlingen aangewezen op het onderwijs van hun ouders en/of verzorgers. Dit
vergt niet alleen veel inspanning binnen te thuissituatie, maar het vergt ook een andere denkwijze van onze medewerkers. Niet meer voor
de klas staan, maar lesgeven op afstand. De uitvoering verloopt via de bestaande systemen en op onderdelen wordt gebruik gemaakt
van de softwaretools om in contact te komen met de leerlingen thuis. De gewijzigde werkwijze leidt in beginsel tot beperkte uitgaven en
niet of geringe invloed op ons formatiebestand. De extra kosten om het gewijzigd onderwijsaanbod kost ons circa € 70.000 extra ten
opzicht van de reeds vastgestelde begroting 2020.

Kort maar zakelijk:
Het coronavirus brengt een wijziging mee ten aanzien van het verstrekken van het onderwijs. Onderwijs op afstand vergt een andere
denk- en werkwijze. De genomen maatregelen leiden tot beperkte kosten die geschat worden op circa € 70.000 extra bovenop de
vastgestelde begroting 2020. Deze kosten bestaan uit aankoop van softwarelicenties, -systemen, inhuur van extern personeel en
veiligheids- en hygiënemiddelen.

worden dat de reële waarde verwaarloosbaar is.
In overeenstemming met RJ 252 Voorzieningen, niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de
balans opgenomen activa, is sprake van een voorwaardelijk actief en is vermeld onder de niet in de balans

Het contract voor het schoolseizoen 2019/2020 niet verlengd en via een herenakkoord ondergebracht bij Iddink.

Model E: Verbonden partijen

Het voorwaardelijk actief, de vordering op het Ministerie van OC&W, is op balansdatum 885.754
Deze vordering is niet in de balans opgenomen, aangezien deze pas wordt geïnd bij discontinuïteit
c.q. opheffing van de onderwijsinstellingen die vallen onder de WVO.

Vordering op het Ministerie van OC&W

Naam

Vrienden van Guido

Aangezien de de vordering pas geïnd zal worden bij opheffing van de onderwijsinstelling kan verondersteld

opgenomen rechten en verplichtingen.
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G1. Subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving Toewijzing Toewijzing Bedrag Ontvangen Prestatie
Kenmerk Datum toewijzing tm verslag- afgerond?

jaar
Lerarenbeurs 1007141-2 20-09-19 69.562 69.562 Ja

Totaal 69.562 69.562

Omschrijving Toewijzing Toewijzing Bedrag Ontvangen Prestatie
Kenmerk Datum toewijzing tm verslag- afgerond?

jaar
Technisch vmbo 963964-2 20.11.2019 5.544 5.544 Ja

Totaal 5.544 5.544

Om- Toewijzing Toewijzing Bedrag Saldo Ontvangen Lasten Totale Saldo nog
schrijving Kenmerk Datum toewijzing 01.01.2019 in  verslag- in verslag- kosten te besteden

jaar jaar 31.12.2019 ultiom
verslagjaar

Zij- 772615-1 20-07-16 20.000,00 4.983 4.983 4.983 0
instromer

930220-1 20-09-18 20.000,00 8.555 627 627 7.928

994478-1 15.04.2019 20.000,00 20.000 14.672 14.672 5.328

Totaal 13.538 20.000 20.282 20.282 13.256

Model G: Verantwoording subsidies
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Toelichting op het exploitatieresultaat

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW
2019 2018
EUR EUR

3.1.1 (Normatieve) Rijksbijdrage OCW
Normatieve Rijksbijdrage (VO) 13.284.314 13.194.000 13.344.778  

13.284.314   13.194.000 13.344.778   

3.1.2 Overige subsidies OCW
Geoormerkt
Overige  1.835.682 1.377.000 1.433.054    

1.835.682     1.377.000 1.433.054    

Totaal rijksbijdragen OCW 15.119.996   14.571.000   14.777.831   

11.726.000 11.620.000 11.754.779
1.558.314 1.574.000 1.589.999

13.284.314 13.194.000 13.344.778

36.371 47.000 40.158
557.391 557.000 565.616
244.753 243.000 246.878
665.876 517.000 521.866

Aanvullende bekostiging 271.722
Lente- en zomerschool 18.000 13.000 13.050
Zij-instromers 20.281 13.562
Doorstroom vmbo-havo 7.000 7.000
Technisch vmbo 5.544 2.593

8.745 22.331

1.835.682 1.377.000 1.433.054

De normatieve Rijksbijdrage OCW betreft de personele en materiële lumpsum bekostiging.

Begroting 2019
EUR

Nieuwkomers

De kabinetsbijdrage voor het kalenderjaar 2019 is aangepast voor de loonkostenontwikkeling en exploitatiekosten in
2019. Deze bijdrage bedraagt 3,13%.

Totaal niet geoormerkte subsidies OCW

Prestatie voortijdig schoolverlaten
Bekostiging lesmateriaal
Functiemix
Prestatiebox vo

De niet geoormerkte subsidies bestaan uit:

Totale normatieve Rijksbijdrage OCW

Personeel
Materieel
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3.2 Overige overheidsbijdragen
2019 2018
EUR EUR

3.2.2.2 Gemeentelijke bijdragen
3.2.2.2 Overige gemeentelijke bijdragen

Gemeente Amersfoort 500 400,00
Huurvergoeding sportaccomodatie 14.351 5.000 6.699,39

3.2.2.3. Overige overheden
Zon-MW-Maatschappelijke Diensttijd 29.867 7.608,00

44.718         5.000 14.707         

Totaal gemeentelijke bijdragen 44.718         5.000 14.707         

Totaal overige overheidsbijdragen 44.718         5.000           14.707         

3.5 Overige baten
2019 2018
EUR EUR

3.5.5 Ouderbijdragen 38.383         39.000 39.230         
3.5.1 Verhuur onroerende zaken 30.089         24.000 19.671         
3.5.2 Detacheringen 7.026 13.000 46.562
3.5.10 Overige 

IBG-lerarenbeurs 76.562 35.000 42.303
Doorstroomprogramma po/vo 25.000
Opbrengst kantine 13.418 25.000 21.331
Verhuur kluisjes 33.328 30.000 32.816
Excursies 98.509 111.000 114.273
Contributies/donaties/giften 67.875 15.000 41.966
Leermiddelen 175.166 176.000 164.898
Voortijdig School Verlaten 22.660 22.812
PCVOE havo-habo 12.800 6.768
Auris/Eemland/Kentalis/Passend Ondewijs lgf 12.000 875
Zorgbudget Eemland/Passend Onderwijs 791.777 456.000 491.855
Dudoc-Bèta programma 41.950 38.000 41.950
Leerlingpas 113 442
Diversen 26.401 7.051

1.385.559 898.000 989.339       

Totaal overige baten 1.461.057     974.000       1.094.802    

Met ingang van 2019 is in Amersfoort gekozen voor opting-out voor het 1ste leerjaar met betrekking tot de LWOO inzet.
Voor het kalderjaar 2019 is dit een bedrag van 273.812.
In 2018 is een subsidiebeschikking afgegeven voor het inzetten van maatschappelijke Diensttijd voor de vestiging 
Arnhem.

De baten via de Stichting Vrienden van Guido bedragen (door betaling Stichting CFA en activiteiten) in het kalenderjaar 55.995.

Begroting 2019
EUR

5/12-deel is bestemd voor het verslagjaar 2019 en 7/12-deel voor het jaar 2020.
Van de ontvangen ouderbijdragen, excursies en leermiddelen is de systematiek gehanteerd: 

Begroting 2019
EUR
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4 Lasten

4.1 Personele lasten
2019 2018
EUR EUR

4.1.1.1 Lonen en salarissen 8.447.563     8.480.332    
4.1.1.2 Sociale lasten 1.238.323     1.186.592    
4.1.1.5 Pensioen lasten 1.539.541     1.303.783    

10.583.800
4.1.2 Overige personele lasten
4.1.2.2 Uitzendkrachten e.d. 284.242          125.200 475.024
4.1.2.3 Overige

Reiskosten woon werk verk 148.753 128.000 135.599
Gratificatie 24.567 10.000 18.858
Verhuiskosten 5.000 8.853
Personeels-bestuursactiviteiten 28.067 36.000 34.214
Seminars/cursussen/nascholing 35.102 23.000 22.017
Leerling gebonden financiering 61.069 100.000 109.156
Totaal overige 297.558 302.000      328.698      

Totaal overige personele lasten 581.800        427.200       803.721       

4.1.3 Uitkeringen (-/-)

Totaal personele lasten 11.807.227   11.011.000   11.774.429   

2019 2018
4.1.a Personele lasten naar kostendragers EUR EUR

4.1.a.1 Directie 466.418      356.522 359.102     
4.1.a.2 Onderwijszend personeel 8.968.389   8.503.034 9.131.257  
4.1.a.3 Onderwijsondersteunend personeel 2.291.465   1.949.444 2.166.455  

4.1.a.5 Overige personele lasten
80.954 202.000 117.616

80.954         202.000       117.616       

Totaal personele lasten 11.807.227   11.011.000   11.774.429   

2019 2018

160,40 150,004 157,152

De loonontwikkeling wordt gevolgd conform de afspraken in de CAO. Per 1 juni 2019 heeft een verhoging van de 

Fte aantal per ultimo 

van detacheringsbureaus om voldoende docenten te kunnen inzetten ten behoeve van het onderwijs.
salarissen plaatsgevonden van 2,15%. In 2019 hebben wij t.o.v. het kalenderjaar 2018 minder gebruik hoeven te maken

2019

Begroting 2019
EUR

Begroting 2019
EUR
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4.2 Afschrijvingen
2019 2018
EUR EUR

4.2.2 Gebouwen 115.003        84.000 134.530       
4.2.2 Inventaris en apparatuur 64.129         74.000 71.026         
4.2.2. Leermiddelen 128.328        152.000 127.124       

Totaal afschrijvingen 307.461        310.000       332.679       

4.3 Huisvestingslasten
2019 2018
EUR EUR

4.3.1 Huur 53.301         45.000 45.952         
4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 174.056        150.000 163.721       
4.3.4 Energie en water 261.609        197.000 245.553       
4.3.5 Schoonmaakkosten 301.964        247.000 252.274       
4.3.6 Heffingen 32.798         28.000 30.249         
4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 150.000        173.000 178.000       

4.3.8 Overige huisvestingslasten
Bewaking / beveiliging 10.382 11.000 9.666

10.382         11.000         9.666          

Totaal huisvestingslasten 984.110        851.000       925.416       

Begroting 2019
EUR

Begroting 2019
EUR

Met ingang van het kalenderjaar 2020 zal gewerkt worden met een nieuw planmatig meerjaren onderhoudsplan

schoonmaakkosten zijn toegenomen als gevolg van meer externe inzet op de locaties. De begroting 2020 is hierop 
De toename van de energiekosten zijn het gevolg van meer gasverbruik dan verwacht en hogere nutsbedragen. De 

voor de jaar 2020 - 2030.

aangepast.
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4.4 Overige instellingslasten
2019 2018
EUR EUR

4.4.1 Administratie- en beheerslasten
Reis- en verblijfskosten 24.530 25.000 25.184
Presentiegelden 6.183 6.000 5.675
Accountantskosten 28.955 23.000 19.491
Porti/telefoon/kantoor/abonnementen 142.901 133.000 143.198
Reclame & voorlichting 71.958 105.000 85.950
Externe adviseurs 71.604 35.000 84.196
Vergaderkosten 6.895 9.000 10.119
Kosten ICT 280.387 384.000 312.991
Leerlingpas 17.489 8.000 11.154
VSV 22.603 30.108
Prestatiebox 398.689 517.000 437.398
Lerarenbeurs 65.944 35.000 22.298
Zij-instromer 15.299 13.562
Zorg 498.742 354.000 217.628
Lente- zomerschool 16.353 13.000 16.905
Dudok-Bèta programma 48.962 38.000 39.386
Maatschappelijke diensttijd 29.867 7.608
Tienercollege 25.000
Diversen 10.016 8.000 11.666

1.782.377     1.693.000     1.494.519    

De toename wordt veroorzaakt door meer inzet in de zorg (passend onderwijs) en de activiteiten
in de projecten tienercollege en maatschappelijke stage.

21.716
7.239

28.955

Onder de overige instellingslasten zijn verwerkt de kosten van het geldverkeer, medezeggenschapsraad, 

Honoraria accountant

3. Fiscale advisering
(w.o. bekostigingscontrole)

1. controle van de jaarrekening

Honoraria accountant

2. Overige controlewerkzaamheden

Begroting 2019
EUR

internationalisering en overige lasten.

4. Niet controle-diensten

De honoraria van de accountant over 2019 zijn als volgt:
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2019 2018
EUR EUR

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leer- en hulpmiddelen
4.4.3 Leermiddelen 128.969        130.000 142.540       

Tweede lijn / zorgteam 15.572 12.000 10.619
Mediatheek 10.343 10.000 9.296
Decanaat 10.401 13.000 7.553
Doorberekende repro 46.751 40.000 50.000
Lesmateriaal 763.316 557.000 650.084

846.383        632.000       727.552       

975.352        762.000       870.092       

4.4.4 Dotatie overige voorzieningen 69.829 250.000 70.457,00
69.829         250.000       70.457         

4.4.5 Overige
Wervingskosten 27.819 37.000 24.153
Kantinekosten 34.667 33.000 29.733
Excursies / introductiekamp 159.790 242.000 158.505
Ongevallenverzekering / EHBO 6.824 7.000 7.743
Grip 40.735 18.000 25.152
Suppletie 45
Catering 29.981 42.000 41.825
Vervoersprojecten 36.503 25.000 32.075
Leermiddelen 113.586 75.000 127.719
Administratiekantoor 4.097 4.000 5.990
Onderhoud bagagekluizen 35.574 35.000 35.510
GPC vertrouwenspersoon 3.826 4.000 945
Diversen (grote avond,sportevenementen ed) 35.584 48.000 22.327

528.988        570.000       511.722       

Totaal overige instellingslasten 3.356.546     3.275.000     2.946.790    

De dotaties hebben betrekking op de voorzieningen Duurzame Inzetbaarheid, Jubilea en Vernieuwbouw VMBO.

De directe onderwijskosten zijn toegenomen als gevolg van de overstap van Van Dijk Educatie naar Iddink voor de
inkoop van (digitale) content.
Meer inzet bij de zorg voor leerlingen heeft geleid tot hogere exploitatiekosten.
ICT heeft minder externe expertise hoeven inzetten. 

Begroting 2019
EUR
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Totale bezoldiging

Totale bezoldiging

Totaal aantal complexiteitspunten     9

Het bezoldingsmaximum is in 2019 berekend conform de WNT klassenindeling. Op grond van de cirteria valt deze 

Wet normering topinkomens (WNT)

De WNT-verantwoording 2019.
Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) ingegaan.
Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet 
Onderwijs voor Midden-Nederland van toepassing zijnde regeling.
De klassenindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld.

Gemiddelde baten 4
Gemiddeld aantal leerlingen 2
Gewogen aantal onderwijssoorten    3

139.428

rechtspersoon in klasse D, daarmee bedraagt het bezoldigingsmaximum € 152.000. Het weergegeven individuele
WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang en de duur van het dienstverband. Het WNT-maximum bedraagt
voor leden van het toezichthoudend orgaan 15% voor voorzitters en voor de overige leden 10% van het bezoldigings-
maximum naar rato van de duur van het dienstverband.

Gegevens 2019

1. Bezoldiging topfunctionarissen

N.v.t.
N.v.t.

C. Koelwijn
College van Bestuur
01.01 - 31.12
1

Aanvang en einde dienstvervulling in 2019
Functiegegevens
Bedragen x € 1

Gegevens 2018
Bedragen x € 1
Functiegegevens

107.823
17.827

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t.

Dienstbetrekking

Dienstbetrekking Ja

128.875
N.v.t.

125.650

146.000

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloning betaalbaar op termijn
Subtotaal

Aanvang en einde dienstvervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

C. Koelwijn
College van Bestuur
01.01 - 31.12
1

109.375
19.500
128.875

152.000

Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Subtotaal
Beloning betaalbaar op termijn
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Ja

e

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.
In de vergelijkende cijfers is een correctie doorgevoerd ten opzichte van de verantwoording 2018, zoals die was opgenomen in het 
jaarverslag 2018. De aard van de correctie is dat in de beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 2018 onbelast 
onkostenvergoedingen (effect van circa €5.000) en sociale lasten (verlagend effect van circa €9.000) waren opgenomen, die niet voldoen 
aan de WNT definities voor deze categorie. Deze fout leidt niet tot een onverschuldigde betaling.
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1c/ Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2018

Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Totale bezoldiging

Aanvang en einde dienstvervulling in 2019
Functiegegevens
Bedragen x € 1

Bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde dienstvervulling in 2018

Totale bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

M. Krijgsheld D. van Rhee
Voorzitter Voorzitter
01/01 - 18/06 19/06 - 31/12

350 525
10.557 12.243

N.v.t. N.v.t.
N.v.t. N.v.t.

Voorzitter Lid
01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

875
21.900

Bedragen x € 1 D. van Rhee H. Kool

Bezoldiging

Functiegegevens lid
Aanvang en einde dienstvervulling in 2019 01/01 - 18/06 01/01 - 18/06

Bezoldiging
Totale bezoldiging 675 375
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 7.038 7.038
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2018
Bedragen x € 1
Functiegegevens Lid Lid
Aanvang en einde dienstvervulling in 2018 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging
Totale bezoldiging 1.050 750
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 14.600 14.600
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Bedragen x € 1 H. Buitenhuis J. Heinen
Functiegegevens
Aanvang en einde dienstvervulling in 2019 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12
Bezoldiging
Totale bezoldiging 625 625
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 15.200 15.200
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2018
Bedragen x € 1
Functiegegevens Lid Lid
Aanvang en einde dienstvervulling in 2018 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12
Bezoldiging
Totale bezoldiging 750 625
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 14.600 14.600

Bedragen x € 1 P. Schonewille P. Petersen
Functiegegevens
Aanvang en einde dienstvervulling in 2019 01/01 - 31/12
Bezoldiging
Totale bezoldiging 625
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 15.200
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2018
Bedragen x € 1
Functiegegevens Lid Lid
Aanvang en einde dienstvervulling in 2018 01/01 - 31/12 01/01 - 05/06
Bezoldiging
Totale bezoldiging 500 625
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 14.600 6.200

Bedragen x € 1 C. van Renssen L. Zwaan
Functiegegevens Lid Lid
Aanvang en einde dienstvervulling in 2019 01/01 - 31/12 18/06 - 31/12
Bezoldiging
Totale bezoldiging 1.000 500
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 15.200 8.204
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 8400

Bedragen x € 1
Functiegegevens Lid
Aanvang en einde dienstvervulling in 2018 05/06 - 31/12

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

Gegevens 2018

Bezoldiging
Totale bezoldiging 500
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6 Financiële baten en lasten

2019 2018
EUR EUR

6.1 Financiële baten
6.1.1 Rentebaten 15

- - 15 
6.2 Financiële lasten
6.2.1 Rentelasten 1.000

- 1.000           - 

Saldo financiële baten en lasten - 1.000-           15 

Amersfoort, ….. mei 2020
College van Bestuur

Begroting 2019
EUR
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Overige gegevens5
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Controleverklaring
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4.2 Bestemming van het exploitatiesaldo

Het exploitatiesaldo over 2019 bedraagt volgens de exploitatierekening:
Rekening Rekening 
2019 2018
(x € 1.000) (x € 1.000)

170 -92
Onttrekking aan:

Reserve vereniging
Openbaar vervoer leerlingen -31 12

Reserve onderwijsvernieuwing
Afschrijving onderwijsplein 2e fase 3 3
Integraal huisvestingsplan 10 35
Identiteit als sterk merk 34
Vmbo - implementatie nieuw onderwijs 23

Reserve personeel 
Afvloeiingsregelingen personeel 98
Werving directie 24
E Loo Dot en Boot 5
Peronele adviezen 20

Hierdoor wordt het nog te bestemmen resterende resultaat 
gewijzigd en komt daarmee op 257 55

Vooruitlopend op het besluit van College van Bestuur is dit resultaat ten gunste gebracht 
aan de reserve personeel 257 55
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5 Gegevens over de rechtpersoon

40323
Ver. v Geref Voortgezet Onderwijs voor Midden Nederland

Adres Paladijnenweg 251
Postbus 401
3800 AK Amersfoort

Telefoon 033-4792900
Fax 033-4792997
E-mail info@guido.nl

www.guido.nl

C. Koelewijn
Telefoon 033-4792900
Fax 033-4792997
E-mail info@guido.nl

00JT
Naam Ver v Geref Onderw v Midden Nederland
Sector VO

Bestuursnummer
Naam instelling

Postcode / Plaats

College van Bestuur

Brinnummer

Internetsite

Postadres
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Afkortingen en verklarende woordenlijst

ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
BB Basisberoeps
BBL Basisberoepsgerichte Leerweg 
BHV Bedrijfshulpverlening 
BYOD Bring Your Own Device
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs 
CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst 
CFA	Coördinatie	Financiële	Acties	
CFI	Centrale	Financiën	Instellingen	
CvB College van Bestuur 
CYOD Choose Your Own Device
DOT Digitale Observatie Tool
DOOT Beoordelings en Ontwikkelingstool
EHBO Eerste Hulp bij Ongelukken
FTE Fulltime Equivalent 
GPL Gemiddelde Personeelslast 
HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
HRM Humanresourcesmanagement
I-AVO Individueel Algemeen Voortgezet Onderwijs
ID Identiteitsdocument
ILT Integrale Leerlingtelling
ICT Informatie en Communicatie Technologie
KB Kaderberoeps
KBL Kaderberoepsgerichte Leerweg
LMT Locatie Management Team
LWOO Leerwegondersteunend Onderwijs
MARAP Managementrapportage
MBO Middelbaar Beroepsonderwijs
MDT Maatschappelijke Diensttijd
MR Medezeggenschapsraad
OC&W	Ministerie	van	Onderwijs,	Cultuur	en	Wetenschappen
OD Ondersteunende Dienst
OOP Onderwijs Ondersteunend Personeel
OP Onderwijs Personeel
PDCA Plan Do Check Act PM Professioneel Moment
PO Primair Onderwijs

P&O	Personeel	&	Organisatie	
PTA Programma van toetsing en afsluiting
PTW Programma van toetsing en weging
RI&E	Risico	Inventarisatie	&	Evaluatie	
ROC Regionaal Opleidingscentrum 
RvT Raad van Toezicht 
SOP	Schoolondersteuningsprofiel	
SWV Stichting Samenwerkingsverband 
TL Theoretische Leerweg 
VAVO Voortgezet Algemeen Volwassen Onderwijs 
VMBO Voorbereidend Middelbaar Onderwijs 
VO Voortgezet Onderwijs 
V(S)O Voortgezet (Speciaal) Onderwijs 
VSV Voortijdig schoolverlaten
VVGO Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs 
VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 
WNT Wet normering topinkomens 
WOZ Waardering Onroerende Zaken 
WVV Werk Veilig en Verantwoord



GSG Guido

Postbus 401
3800 AK AMERSFOORT
Tel. (033) 479 29 00
e-mail: info@guido.nl

GSG Guido Locatie HAVO VWO

Paladijnenweg 251-253
3813 DH AMERSFOORT
Tel. (033) 479 29 00
e-mail: havovwo@guido.nl

GSG Guido Locatie VMBO

Arnhemseweg 65
3817 CB AMERSFOORT
Tel. (033) 479 29 00
e-mail: vmbo@guido.nl

GSG Guido Locatie Arnhem

Grensweg 2
6823 JH ARNHEM
Tel. (026) 442 30 38
e-mail: arnhem@guido.nl

www.guido.nl
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