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1.  Inleiding 

  
Voor u ligt de begroting voor 2022 e.v. van de Stichting Scala College & Coenecoop College. Deze 

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

voorafgegaan door een kaderbrief met een aantal gehanteerde uitgangspunten. 

 

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

kostenplaatsen: 

1. Bestuur en gezamenlijke dienstverlening (centraal) 

2. Scala College 

3. Coenecoop College 

 

In de begroting wordt per kostenplaats een voorlopige prognose gedeeld van 2021 en wordt vooruit 

gekeken met de begroting van 2022. Vervolgens wordt per kostenplaats een aantal 

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

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

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

 

Er gelden binnen onze stichting vijf uitgangspunten: 

1. Twee zelfverantwoordelijke, financieel en kwalitatief gezonde scholen. 

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

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

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

5. Hoogwaardige ondersteuning op centraal en decentraal niveau. 

 

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

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

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

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

afspraken in de planning- en controlcyclus verder ingevuld.  

 

Met de begroting 2022 geven we verder invulling aan de koers van onze stichting. Een koers die wij 

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

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

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

onze verantwoordelijkheid, en onze organisatie de komende jaren op een meer verbonden manier 

ondersteuning geven. 

 

In 2022 zullen wij met nieuwe afspraken over onze kwaliteitszorg invulling geven aan de ambities en 

zullen wij gaan werken met een nieuw inspectiekader. Op het Coenecoop College zal de ingezette 

kwaliteitsverbetering en cultuurverandering verder vorm krijgen en zal het nieuwe schoolplan 

worden opgeleverd. Voor zowel het Coenecoop College als het Scala College zal 2022 gebruikt 

worden voor de realisatiefase van onze nieuwbouw. Het Scala College heeft -evenals het 

voorafgaande schooljaar- te maken met een behoorlijke daling van het leerlingenaantal, o.a. als 
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gevolg van de opgeleverde nieuwbouw van Scope scholengroep. In 2022 zal voorafgaand aan het 

nieuwe schooljaar de formatie opnieuw worden aangepast. Wij zullen 2022 ook gebruiken om de 

samenwerking met een aantal partners verder te intensiveren.  

 

Deze begroting is opgesteld in een periode met onzekerheden. Het coronavirus heeft impact op ons 

werk. Het lukt ons om, ondanks deze omstandigheden, uitstekend onderwijs op maat te bieden aan 

onze leerlingen. Dat is belangrijk omdat zowel de maatschappelijke als pedagogische betekenis van 

ons werk groot is. 

 

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

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

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

professionele verantwoordelijkheid.  

 

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

Voor leerlingen betekent dit: 

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

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

- verantwoordelijkheid en ruimte ervaren voor persoonlijke ontwikkeling; 

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

Voor onze medewerkers houdt onze ambitie in dat zij: 

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

prettige werkomgeving; 

- zich verbonden, gewaardeerd en veilig voelen; 

- verantwoordelijkheid en ruimte ervaren voor professionele ontwikkeling. 

 

Ik kijk ernaar uit om deze beloftes in 2022 met elkaar waar te maken.   

 

Frank de Wit 

bestuursvoorzitter stichting Scala College & Coenecoop College 
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2.  Uitgangspunten 

Beleidsuitgangspunten 

We zijn het begrotingsproces gestart met een kaderbrief d.d. 10 september 2021 waarin de 
algemene uitgangspunten zijn opgenomen. Voor de begrotingen van beide scholen zijn specifieke 
uitgangspunten benoemd bij de toelichting op de begrotingen, gebaseerd op het Koersplan, de 
teamplannen en de beleidsvoornemens van het college van bestuur.  
 
Leerlingenaantallen 

Voor de begroting 2022 gaan we uit van het werkelijke aantal leerlingen per 1 oktober 2021. Voor de 

meerjarenbegroting nemen we de ontwikkeling in het scenariomodel van VOION als uitgangspunt 

(https://scenariomodel-vo.nl/Report/Overview) en vullen deze aan met eigen inschattingen van de 

directeuren en de rector. Hierbij valt te denken aan: leerlingenaantallen in huidige groep 8 van de 

aanleverende basisscholen en verwachte trends op grond van onderwijsontwikkelingen. Waar de 

eigen prognoses afwijken van het VOION model, vragen we van de betreffende directeuren/rector 

een onderbouwing. 

 

Bekostiging 

Voor de bekostiging gaan we uit van de meest recent gepubliceerde bekostigingsbedragen en de 

inschattingen van de VO-Raad zoals opgenomen in de relevante financiële mutaties:  

https://www.vo-raad.nl/themas/bekostiging.   

 

Nieuw bekostigingsmodel 

Vanaf 2022 zal een nieuw bekostigingsmodel worden ingevoerd. Het ministerie van OCW heeft de 

voorlopige bedragen voor de vereenvoudigde bekostiging in 2021 bekendgemaakt. In de loop van 

2022 worden deze bedragen, bij het vaststellen van de Voorjaarsnota, nog geïndexeerd.  

 

De nieuwe bekostiging wordt bepaald door vijf factoren, te weten: 

1. een vaste voet van € 227.160,97 per hoofdvestiging; 

2. een vaste voet van € 113.580,48 per nevenvestiging; 

3. aanvullende bekostiging breed onderwijsaanbod € 227.160,97; 

4. een bedrag van € 7.766,86 per leerling voor alle onderbouwleerlingen en voor alle 

bovenbouwleerlingen in het vwo, havo en de gemengde leerweg in het vmbo; 

5. een bedrag van € 9.137,49 per leerling voor de bovenbouwleerlingen in het vmbo (basis en 

kader). 

 

De verschillen met de huidige bekostiging worden middels een overgangsregeling in vijf jaar 

afgebouwd in evenredige stappen (80%, 60%, enzovoort).  

 

NPO 

Voor het inhalen van door corona opgelopen vertragingen wordt voor schooljaar 2021-2022 en 2022-

2023 onder andere een vast bedrag per leerling beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt opgehoogd 

voor leerlingen van leerjaar 3 en 4 van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo. Voor 

scholen met veel leerlingen met een hoger risico op een onderwijsachterstand wordt tevens een 

extra bedrag uitgekeerd. 

 

 

https://scenariomodel-vo.nl/Report/Overview
https://www.vo-raad.nl/themas/bekostiging
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Schooljaar 2021-2022 Bedrag per 
leerling 

Betaalmoment 

vwo; havo; mavo; leerjaar 1 en 2 vbo € 701,16 december 2021 

leerjaar 3 en 4 basis-en 
kaderberoepsgerichte leerweg vmbo 

€ 1.051,74 € 701,16 december 2021 en  
€ 350,58 in het voorjaar 2022. 

 

Achterstandsmiddelen 

De omvang van de aanvullende achterstandsmiddelen wordt bepaald aan de hand van het aantal 

punten achterstandsscore dat wordt berekend door het CBS.  

 

Schooljaar 2021-2022 Bedrag Betaalmoment 

CBS-indicator vo, per achterstandsscore € 1.038,63 Voorjaar 2022 

 

De NPO middelen worden verstrekt als aanvullende bekostiging: niet als G1 of G2 subsidie, maar 
vergelijkbaar met de aanvullende bekostiging voor werkdrukmiddelen (onderwijsconvenant) die eind 
2019 is verstrekt. Deze middelen worden verwerkt zoals lumpsum ook wordt verwerkt: als baten in 
het kalenderjaar waarin ze beschikt worden. Dit betekent dat het vaste bedrag per leerling (€ 701,16) 
in 2021 in de baten verantwoord moet worden. Het resultaat van 2021 zal hierdoor significant hoger 
zijn dan eerder aangegeven in de prognose voor 2021. Voor de niet ingezette middelen kan een 
bestemmingsreserve worden gevormd.  

Sterk Techniek Onderwijs (STO) 

Vanaf 2018 zijn extra middelen voor versterking van het techniekonderwijs op het vmbo beschikbaar 

gesteld. Op landelijk niveau wordt € 100 miljoen per jaar extra beschikbaar gesteld voor het 

technisch vmbo. De bedragen vanaf 2019 worden op basis van een regionaal plan bekostigd. In de 

meerjarenbegroting nemen we de verwachte extra middelen en uitgaven op conform de hiervoor 

ingediende en goedgekeurde begroting. 

 

Doelsubsidies 

In 2021 is de Prestatiebox omgezet in een deel reguliere subsidie en een deel als nieuwe 

subsidiecomponent strategisch personeelsbeleid. Het reguliere deel is toegevoegd aan de nieuwe 

bedragen van de bekostiging 2022. De subsidie functiemix Randstad blijft bestaan maar de 

berekeningswijze zal veranderen. Hierover is nog niets bekend. Voor de begroting wordt uitgegaan 

van een gelijkblijvend niveau. 

 

Samenwerkingsverband 

Voor de middelen die vanuit het samenwerkingsverband beschikbaar komen, gaan we uit van de 

meerjarenbegroting van de samenwerkingsverbanden zelf. 

 

Personele kosten 

Voor de loonkosten gaan we uit van de CAO VO 2021. Deze CAO geldt tot 31 december 2021. Voor 

de meerjarenbegroting gaan we eveneens uit van de afspraken uit deze CAO en houden we geen 

rekening met verdere algemene loonsverhogingen (en ook niet met de loonruimte die daarvoor 

beschikbaar wordt gesteld in de bekostiging). De personele kosten voor 2023-2026 worden dus in de 

meerjarenbegroting meegenomen op basis van de CAO VO 2021. We gaan er van uit dat verhogingen 

vanwege de CAO gecompenseerd worden door verhoging van de rijksbijdragen (per saldo nul). In de 

begroting gaan we daarom uit van de huidige beschikbare informatie. 
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Investeringsbegroting en onderhoud 

Als onderdeel van de meerjarenbegroting nemen we ook een investeringsbegroting op. Deze bestaat 

uit vervanging van afgeschreven activa en nieuwe investeringen. Hieronder valt ook het groot 

onderhoud, dat wij activeren en afschrijven. Ook de nieuwbouwprojecten op het gebied van 

huisvesting in Waddinxveen en de effecten van doordecentralisatie in Alphen aan den Rijn worden 

meegenomen. 

 

Financiële randvoorwaarden 

Uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026 is een 

gedegen financieel beleid. Dit houdt in dat rekening gehouden wordt met een adequaat niveau van 

personele voorzieningen, dat wordt voldaan aan de signaleringswaarden van de inspectie en dat 

reserves toereikend zijn voor het afdekken van de in de risicoanalyse beschreven risico’s. Dat kan 

inhouden dat exploitatietekorten passen binnen deze doelstellingen. 

 

Toelichting op exploitatieresultaten 

De verwerking van de toegekende (extra) subsidies zijn onderhevig aan regels rondom de 

jaarverslaglegging. Hierdoor kan het voorkomen dat baten en lasten binnen een boekjaar (= 

kalenderjaar) niet goed matchen waardoor over jaren heen exploitatieresultaten kunnen ontstaan 

die een vertekend beeld kunnen geven. Daar waar dit ontstaat, zal dit worden voorzien van een 

adequate toelichting. 
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3. Geconsolideerde begroting  

 
Tabel 3.1 Exploitatieresultaat Scala College en Coenecoop College periode 2022– 2026 

 

De individuele begrotingen van de twee scholen worden in de navolgende hoofdstukken toegelicht.  
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4. Bestuur en gezamenlijke dienstverlening (centraal) 
 
De realisatie- en begroting ‘centraal’ bestaat uit twee onderdelen: personeelskosten van bestuur en 
stafmedewerkers die voor de gehele organisatie werkzaam zijn en de materiële kosten van de 
centrale financiële en personeelsadministratie.  
 
De verdeling van de centrale kosten baseren we op het leerlingenaantal van 1 oktober van het 
kalenderjaar ervoor. Deze verdeling passen we gedurende het schooljaar niet aan. Verschillen tussen 
de bijdrage van de scholen en de werkelijke kosten gedurende het kalenderjaar, leiden tot een 
exploitatieresultaat op ‘centraal’ niet tot een aanpassing van de bijdrage.  
 
In onderstaande overzichten presenteren we de vastgestelde begroting 2021 en de 
geprognosticeerde realisatie voor 2021, vervolgens de meerjarenbegroting 2022-2026. 
 

4.1  Realisatie 2021 (prognose) 

 
Tabel 4.1 Vergelijk Lasten vastgestelde begroting 2021 versus geprognosticeerde resultaat 2021 

 
De lasten van de kostenplaats ‘centraal’ zijn in 2021 ongeveer € 115.000,- hoger dan begroot. Dit is 
voornamelijk ontstaan doordat de salarissen en overige personele lasten hoger zijn dan begroot in 
verband met de (tijdelijke externe) vervanging van het hoofd financiën en een (tijdelijke) uitbreiding 
van de werktijdfactor van de directeur bedrijfsvoering. In de geprognosticeerde loonkosten is 
rekening gehouden met een CAO verhoging met terugwerkende kracht over 2021.       
 
De overige kosten vallen ongeveer € 40.000,- hoger uit dan begroot. Dit heeft te maken met 
gewenste en noodzakelijke aanpassingen aan het personeelssysteem HR2day.  Het gaat hier o.a. om  
koppelingen met SOM en Zermelo, om direct leidinggevenden/medewerkers inzage te geven in de 
gedigitaliseerde personeelsdossiers en om de niet in de begroting opgenomen uitgaven die te maken 
hebben met het vastgestelde Koersplan en als gevolg van corona. 
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4.2  Meerjarenbegroting  
 

 
Tabel 4.2 Lasten Centraal voor de  meerjarenbegroting 2022 – 2026 

 

Specificatie meerjarenbegroting Centraal 

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

hoofd financiën, de stafmedewerker kwaliteitszorg en stafmedewerker huisvesting en de 

ondersteuning van het bestuurssecretariaat. Deze toedeling is gebaseerd op de afspraken van de 

bestuurlijke fusie van 2019.  

 
Een aantal functies van P&O en financiën zijn nu nog ondergebracht bij beide scholen. Inmiddels 
hebben er dusdanige wijzigingen plaatsgevonden in de personele bezetting, werkwijze en mate van 
ondersteuning en advies naar beide scholen, dat aanpassing van de doorbelasting gewenst is. Zo zijn 
alle financiële werkzaamheden geheel centraal getrokken (Scala en Coenecoop College) en is het 
besluit genomen om de functie van Hoofd P&O intern binnen het team van P&O in te vullen. Ook is 
opnieuw gekeken naar de inzet van P&O voor beide scholen waarbij de conclusie is dat doorbelasting 
van het gehele team naar beide scholen naar rato leerlingenaantallen meer recht doet aan de 
huidige werkwijze en inzet. Zoals ook in het formatieplan 2021 - 2022 is aangekondigd, zal deze 
wijziging met ingang van het kalenderjaar 2022 worden doorgevoerd.  
 

De begroting voor de Overige Kosten bestaat onder meer uit advieskosten (controller, Privacy 

Officer), licentiekosten centrale systemen, ondersteuning OHM en Merces, en contributies aan 

bestuursorganisaties. 
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4.3  Nadere specificatie meerjarenbegroting 

 
 
Tabel 4.3 Nadere specificatie van de Lasten Centraal voor de meerjarenbegroting 2022 - 2026  
 
 

4.4  Ontwikkelingen 
De bestuurlijke fusie heeft o.a. geleid tot een integratie en toenemende samenhang van de 
ondersteuning. Dit heeft geleid tot diverse aanpassingen in 2020. In 2021 is de dienstverlening vanuit 
Centraal verder geëvalueerd. Deze evaluatie heeft o.a. geleid tot organisatorische aanpassingen zoals 
ook beschreven onder 4.2. Ook in 2022 zal de kwaliteit van de dienstverlening punt van aandacht 
blijven, zowel kwalitatief als kwantitatief, teneinde verdere stappen te zetten in het 
professionaliseren van de ondersteuning. 
 
Gezien de vooruitzichten qua dalende leerlingenaantallen, zal ook binnen de functies van het 
stafbureau steeds gekeken moeten worden naar doelmatigheid en efficiency. De belangrijkste 
uitdagingen en risico’s blijven onveranderd: de complexiteit en de professionele invulling van de 
ambities op onderwijshuisvesting, financiën en de doorontwikkeling naar meer strategisch 
personeelsbeleid. In 2022 zullen we ook op centraal niveau verder invulling geven aan het 
beleidsthema “goed en aantrekkelijk werkgeverschap”. De voorstellen zijn integraal opgenomen in 
de begroting van 2022 en verder.   
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5. Scala College 
 

5.1  Realisatie 2021 (prognose) 

 
Tabel 5.1 Exploitatieresultaat vastgestelde begroting 2021 versus geprognosticeerde resultaat 2021 

Baten  
De prognose 2021 laat vooralsnog een fors positief resultaat zien van € 1.867.000,-. De grootste 
afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn:  
- in 2021 is een aantal additionele subsidies ontvangen die niet zijn meegenomen in de begroting 

2021 omdat tijdens het opstellen van de begroting deze informatie nog niet bekend was: 
 

 
 
 
 
Personele lasten 
Het formatieplan voor het schooljaar 2021-2022 is gereed. Het Scala College start het nieuwe 
schooljaar met 150 leerlingen minder. De personele bezetting is hierop aangepast. In afwijking op de 
formatieplannen, wordt tijdelijk extra formatie ingezet vanwege de opgelopen achterstanden door 
corona. Deze extra formatie zal worden bekostigd vanuit de NPO-middelen. Het plan van aanpak 
NPO wordt gedurende het hele schooljaar aangepast en uitgebreid om in te kunnen spelen op 
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nieuwe vragen.  Hierdoor kan de exacte extra inzet van (tijdelijke) formatie (uitbreiding) gedurende 
het schooljaar nog wijzigen. In de geprognosticeerde loonkosten is rekening gehouden met een 
loonsverhoging met terugwerkende kracht over 2021.       
 
 
Overige lasten 
Doordat diverse activiteiten en reizen niet konden doorgaan vanwege de coronacrisis zijn er minder 
kosten gemaakt dan vooraf begroot. Hier staat tegenover dat een gedeelte van de ouderbijdragen 
niet in rekening is gebracht. 
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5.2  Prognose leerlingenaantal 

 
Tabel 5.2 Prognose leerlingenaantallen jaarlijkse peildatum 1 oktober 

Het aantal leerlingen op het Scala College zal de komende jaren naar verwachting volgens 
bovenstaande prognose afnemen. De jaartallen geven de leerlingaantallen per 1 oktober van het 
vorige kalenderjaar aan, de bekostiging valt in het genoemde jaar. Dit zorgt in de meerjarenbegroting 
voor afnemende baten waardoor er vooralsnog een forse personele bezuiniging is opgenomen. Hier 
tegenover staat dat per schooljaar minder klassen en lessen mogelijk zijn, hetgeen tot uiting komt in 
een lagere formatie. 
 

5.3  Beleidsvoornemens 
In de diverse teamplannen is aandacht voor uitstekend onderwijs op maat. Dit is ook één van de 
thema’s van het schoolplan. Op alle locaties is volop aandacht voor meer gepersonaliseerd 
onderwijs. Daar wordt op een gestructureerde wijze invulling aan gegeven. Een projectgroep zorgt 
voor de afstemming tussen de locaties. 
  
Ieder jaar, zo ook in 2022, wordt gekeken of het aanbod van ons onderwijs past bij de huidige vraag. 
Dit kan leiden tot een gewijzigde onderwijstabel op het Scala College.  
 
De voorbereidingen op de nieuwe locatie voor de Diamantstraat zijn in volle gang. Eind november 
2021 start de daadwerkelijke bouw van het nieuwe gebouw. De oplevering is gepland voor begin juli 
2023 zodat we het schooljaar 2023-2024 in het nieuwe gebouw aan de Henry Dunantweg  kunnen 
starten. De school is dan ingericht in zes domeinen. 
Ook op de andere vestigingen vinden aanpassingen plaats om meer maatwerk voor onze leerlingen 
mogelijk te maken.  
 
Op het gebied van ICT wordt in 2022 de omslag gemaakt van desktops in de lokalen naar mobiele 
devices (chromebooks/laptops) die in elk lokaal ingeplugd kunnen worden. 
 
We bewaken periodiek de formatieve ruimte om deze -indien nodig- bij te stellen, als gevolg van de 
leerlingendaling in de regio en de samenstelling van de populatie.  
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Regionale aanpak lerarentekort 

Als school doen wij mee in de regionaal aangevraagde en verkregen subsidie om actief te werken aan 

het terugdringen van het lerarentekort, om programma’s te ontwikkelen en zo een aantrekkelijke 

werkgever te zijn voor nieuwe en zittende collega’s. We gaan activiteiten ontplooien om ons vak en 

onze school positief onder de aandacht te brengen van potentiële zij-instromers. Concreet betekent 

dit o.a. aanwezigheid op de regionale banenmarkt en één (of meerdere) meeloopdagen voor 

potentiële nieuwe collega’s. 

 

Werving en positionering 

We zijn dit schooljaar in zee gegaan met een extern communicatiebureau met als doel ons verhaal op 

een congruente manier te formuleren en uit te dragen. De boodschap van wie we zijn wordt 

ondersteund door de juiste beelden en via de juiste kanalen verspreid.  

 

5.4  Begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023 - 2026  

Tabel 5.4 Exploitatieresultaat meerjarenbegroting 

Het resultaat in de begroting 2022 van het Scala College positief. Dit positieve resultaat is vooral toe 
te schrijven aan de NPO-gelden.   

De verwachte afname van het aantal leerlingen zorgt in meerjarenperspectief voor druk op de 
begroting. Met de geprognosticeerde daling van 19,3% (zie tabel 5.2: van 2106 naar 1700 leerlingen) 
nemen ook de inkomsten evenredig af met hetzelfde percentage.  De in tabel 5.4 gepresenteerde 
resultaten zijn gebaseerd op een schatting van een licht stijgend percentage van jaarlijks 10% van het 
aantal leerlingen vanaf kalenderjaar 2023 als gevolg van de ingebruikname van de nieuwbouw en 
intensivering van het wervingsbeleid.  Echter, doordat de leerlingenuitstroom in omvang hoger is dan 
de geprognosticeerde instroom, blijven we te maken hebben met een dalend leerlingenaantal, 
waarbij we in de meerjarenbegroting uiteindelijk op een negatief exploitatieresultaat zullen 
uitkomen in 2025 en verder. Het negatieve exploitatieresultaat in 2023 heeft vooral te maken met de 
afname in de rijksbijdragen als gevolg van de te verwachten terugval in leerlingenaantallen en de 
substantiële toename van de afschrijving op de nieuwbouw (oplevering juli 2023) en daaraan 
gerelateerde investeringen op het gebied van inventaris en ICT. Doordat het Scala College beschikt 
over voldoende reserves zal dit tekort eenvoudig kunnen worden opgevangen. 
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In de begroting voor 2022 van het Scala College hebben we extra financiële ruimte opgenomen voor 
vervanging van (langdurig) zieken en budget voor extra initiatieven. Hiermee is voldoende ruimte in 
de begroting gecreëerd om specifieke tegenvallers op te vangen.  

In de cijfers van het Scala College is ook de doordecentralisatie verwerkt. Onder ‘Overige 
overheidsbijdragen’ staat de jaarlijkse vergoeding van de gemeente. Deze bedragen zijn gelijk aan de 
afschrijving van de gebouwen en de rente op de lening bij schatkistbankieren (onder ‘Financiële 
baten en lasten’). Verschillen in betaalritme worden op een balanspost geboekt.  

 
Tabel 5.5 specificatie van de baten voor de meerjarenbegroting 2022-2026 

 
Door de verwachte leerlingendaling in de komende jaren zijn taakstellingen voor minder formatieve 
inzet in de komende jaren in de loonkosten van deze meerjarenbegroting verwerkt (zie 5.5.1). 
 

5.5  Specificaties 
De hieronder opgenomen bedragen en getallen zijn gebaseerd op de geprognosticeerde 
leerlingenaantallen zoals deze zijn gepresenteerd in tabel 5.2. Wijzigingen en/of aanpassingen in de 
veronderstelde ontwikkeling van de leerlingenstroom hebben direct effect op onderstaande tabel.  



18 

 
Tabel 5.5.1 geeft inzage in de relatie tussen het dalende leerlingenaantal en de meebewegende 
formatieomvang bij zowel het OP als het OOP. De hier opgenomen ontwikkelingen zijn een weergave 
en dienen als uitgangspunt/richtlijn voor het formatieplan 2022-2023, waarin daadwerkelijke keuzes 
gemaakt worden hoe en in welke mate de formatieomvang van zowel OP als OOP meebewegen met 
de omvang van de leerlingenaantallen. 

Tabel 5.5.1 Relatie leerlingenaantal - formatie OP en OOP 

 

 

 
Tabel 5.5.2 Specificatie overige personele lasten meerjarenbegroting 2022 - 2026  
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Tabel 5.5.3 Specificatie huisvestingslasten meerjarenbegroting 2022 - 2026 

 

Tabel 5.5.4 Specificatie overige lasten meerjarenbegroting 2022 - 2026  
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5.6  Overzicht investeringen 

Tabel 5.6 investeringen meerjarenbegroting 2022 - 2026 

In de investeringsbegroting gaan we uit van investering in nieuwbouw van de locatie Diamantstraat 
in 2023 voor het bedrag dat is opgenomen in de doordecentralisatie overeenkomst. Daarbij hoort 
ook een investeringsbedrag voor de aanschaf van o.a. inventaris, ICT en het inrichten van BINASK 
lokalen.  Voor de locatie Sacharovlaan is een omvangrijk investeringsbedrag (investeringen 
verbouwingen 2022) opgenomen om het gebouw verder te moderniseren en het karakter te geven 
van een hedendaagse vo-instelling.  Op de locatie Nieuwe Sloot zullen de bestaande armaturen 
worden vervangen door LED verlichting. De hoogte van deze investering bedraagt ruim € 100.000,- 
en volgt uit de energiebesparingsverplichting zoals is vastgelegd in het Activiteitenbesluit 
Milieubeheer (Abm). Namens de gemeente Alphen aan den Rijn ziet ODMH hierop toe. Inmiddels is 
het gebouw aan de Sacharovlaan volledig van LED verlichting voorzien. 
 
 
 

 
Tabel 5.7 Overzicht afschrijvingen meerjarenbegroting 2022 - 2026 
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6. Coenecoop College 

6.1  Realisatie 2021 (prognose) 

 
Tabel 6.1 Vastgestelde begroting 2021 versus geprognosticeerde realisatie 2021 

De voorlopige prognose laat zien dat voor het Coenecoop College het resultaat ongeveer € 675.000,- 

hoger zal uitkomen dan begroot. 

De grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn:  
 
Baten 
In de prognose 2021 zijn onderstaande toegekende subsidies opgenomen. Deze subsidies zijn niet 
meegenomen in de begroting 2021 omdat tijdens het opstellen van de begroting deze informatie nog 
niet bekend was.   

 
 
In 2021 is een bedrag ontvangen van € 60.000,- voor Sterk Techniek Onderwijs. Dit bedrag heeft 
betrekking op het derde en vierde kwartaal van 2020. Dit bedrag is toegevoegd aan de baten van 
2021. 
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Loonkosten personeel 
Het formatieplan voor het schooljaar 2021-2022 is gereed. Het Coenecoop College start het nieuwe 
schooljaar met 26 leerlingen meer dan vorig jaar. De personele bezetting is hierop aangepast. In 
afwijking op het formatieplan, wordt extra formatie ingezet vanwege de opgelopen achterstanden 
door corona. Deze extra formatie zal worden betaald vanuit de NPO middelen. Het plan van aanpak 
NPO wordt gedurende het jaar steeds aangepast op basis van de diverse activiteiten die 
georganiseerd worden. De exacte extra inzet van formatie gedurende het schooljaar kan derhalve 
wijzigen; dit is altijd projectgerelateerd in plaats van structurele aanpassingen. In de 
geprognosticeerde loonkosten is rekening gehouden met een loonsverhoging met terugwerkende 
kracht over 2021. 
 
Overige baten en overige instellingslasten 
Doordat diverse activiteiten en reizen niet konden doorgaan vanwege de corona crisis zijn er minder 
kosten gemaakt dan vooraf begroot. Hier staat tegenover dat een gedeelte van de ouderbijdragen 
niet in rekening is gebracht.  
 

6.2  Prognose leerlingenaantal 

 
De jaartallen geven de leerlingaantallen per 1 oktober van het vorige kalenderjaar aan, de 
bekostiging valt in het genoemde jaar. Vanaf 2024 verwachten we een groei van het aantal leerlingen 
tot boven de 1100. Deze prognose is gebaseerd op de grote instroom in het PO op dit moment en de 
groei van de gemeente Waddinxveen. Daarnaast verwachten we dat zowel de Bouwacademie als de 
nieuwbouw een positief effect heeft op de instroom. De reden dat we toch nog redelijk voorzichtig 
prognosticeren, is de mogelijkheid dat de groei in Waddinxveen enigszins ten koste kan gaan van de 
instroom in Boskoop. 
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6.3  Beleidsvoornemens 
Bij al onze ontwikkelingen gaan we uit van onderstaande: 

- de leerling is zelf verantwoordelijk;  

- de leerling presteert;  

- de leerling is competent;  

- de leerling is betrokken. 

 

Onderwijs 

Keuzewerktijd 

Keuzewerktijd is afgelopen schooljaar gestart in leerjaar 1 op beide locaties en op alle niveaus op 

dezelfde manier. Deze ontwikkeling wordt de komende jaren doorgezet. 

 

RTTI en OMZA 

De afgelopen jaren is RTTI als middel gebruikt om de toetskwaliteit te verhogen en zo betrouwbare 

gegevens te krijgen die een rol kunnen gaan spelen bij: 

- het formuleren van leerdoelen voor leerlingen waardoor differentiatie in de les ontstaat;  

- de interne en externe resultaat besprekingen;  

- de determinatie. 

Bovenstaande drie ontwikkelpunten worden in de komende jaren vormgegeven, waarbij ook de 

toetskwaliteit een aandachtspunt blijft. OMZA wordt ingezet om de mentor de mogelijkheid te geven 

de leerling te begeleiden op basis van meer dan de toetsresultaten alleen. 

 

Coachen 

De mentor gaat van een meer sturende naar een meer coachende rol. In het vmbo is de scholing 

coaching inmiddels afgerond. De drie andere afdelingen volgen die training in schooljaar 2022-2023. 

Gedurende dit schooljaar is de coachende rol van mentor zichtbaar in de driehoeksgesprekken. 

Gesprekken waarbij de leerling begeleid wordt naar een actieve rol in dit gesprek waarbij de leerling 

zelf aangeeft welke doelen hij/zij stelt en welke ondersteuning daarbij nodig is. 

 

Sterk Techniek Onderwijs 

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

initiatieven die bijdragen aan: 

- de versterking en modernisering van het eigen techniekonderwijs; 

- de samenwerking met het vervolgonderwijs;  

- de samenwerking met het bedrijfsleven;  

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

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

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

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

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

 

Coenecoop Academie 

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

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

vormgegeven. Het aanbod vanuit de CCA gaan we uitbreiden naar een meer afdelingsspecifiek, 

eventueel buiten lestijd aangeboden, programma. Hiermee krijgt iedere afdeling een ‘op maat 
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gesneden’ aanbod met als doel echt onderscheidend te zijn in vergelijking tot andere scholen. De 

CCA krijgt dan ook een grotere plek in de positionering van de school. 

 

Personeel 

Scholing 

De onderwijskundige ontwikkelingen vragen ook ontwikkeling van de docenten. In het geval van 

keuzewerktijd uren (kwt) krijgt een docent meer de rol van coach/begeleider. Ditzelfde geldt voor de 

mentorrol. De verdere uitrol van RTTI en OMZA vraagt om scholing. Alle geledingen binnen school 

volgen gedurende het schooljaar 2022-2023 georganiseerde en gestructureerde op elkaar 

aansluitende scholingsmomenten. 

 

Cultuur 

Onze ontwikkeling als team heeft grotendeels dezelfde doelen als de leerlingen. Er wordt gewerkt 

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

(doelen) vooraf. We praten steeds meer over kwaliteit en verantwoordelijkheden in plaats van tijd en 

taken. Onderdeel hiervan is de start met twee ontwikkel-weken, waarin afdeling- en sectiegestuurd 

gewerkt wordt aan verbetering van ons onderwijs. 

 

Regionale aanpak lerarentekort 

Als school doen wij mee in de regionaal aangevraagde en verkregen subsidie om actief te werken aan 

het terugdringen van het lerarentekort, om programma’s te ontwikkelen en zo een aantrekkelijke 

werkgever te zijn voor nieuwe en zittende collega’s. De schoolopleiders hebben een subsidie 

aangevraagd om de huidige begeleiding van nieuwe collega’s nog sterker neer te zetten. Ook gaan zij 

hun begeleidende rol uitbreiden naar de zittende collega’s.  We gaan activiteiten ontplooien om ons 

vak en onze school positief onder de aandacht te brengen van potentiële zij-instromers. Concreet 

betekent dit o.a. aanwezigheid op de regionale banenmarkt en één (of meerdere) meeloopdagen 

voor potentiële nieuwe collega’s. 

 

Werving en positionering 

We zijn dit schooljaar in zee gegaan met een extern communicatiebureau met als doel ons verhaal op 

een congruente manier te formuleren en uit te dragen. De boodschap van wie we zijn wordt 

ondersteund door de juiste beelden en via de juiste kanalen verspreid. Richting de nieuwbouw 

krijgen we advies over onze totale ‘look & feel’ (logo, website, slogan en andere interne en externe 

uitingen). Op het moment van het betrekken van de nieuwbouw zijn we op alle gebieden klaar voor 

de toekomst. Het proces van onderzoeken wat precies onze inhoudelijke boodschap is, loopt parallel 

en is ondersteunend aan ons eigen proces richting ons nieuwe vier jaren schoolplan. In de 

(meerjaren) begroting is hier ook extra geld voor vrijgemaakt. 
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6.4  Begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023 - 2026 

 
Tabel 6.4 begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023 – 2026 

 

Het resultaat in de begroting van het Coenecoop College voor de komende jaren is positief. Na een 

aantal jaren waarin dat niet het geval was en de reserves moesten worden aangesproken, is er in 

2019 en 2020 een omslag gerealiseerd. In 2019 werd dit mede gerealiseerd door een eenmalige 

aanvulling van de rijksbekostiging (convenantmiddelen). In 2020 is de prognose van het resultaat 

positief doordat de formatie met ingang van schooljaar 2020-2021 in balans is gebracht met de 

beschikbare middelen.  

 

In de komende jaren zal het aantal leerlingen gaan stijgen. De extra inkomsten kunnen niet in gelijke 
mate tot extra uitgaven leiden, want de financiële doelstelling om extra reserves op te bouwen, zal in 
die jaren gestalte moeten krijgen. In de meerjarenbegroting is wel rekening gehouden met een 
toename van de formatie bij een stijging van het aantal leerlingen. Door goed zicht en grip te houden 
op de formatie-inzet en de andere uitgaven niet evenredig mee te laten stijgen, ontstaan positieve 
resultaten. Deze zijn nodig om de reserve die de afgelopen jaren is aangesproken, weer op te 
bouwen tot een gezonde basis.  
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6.5  Specificaties 

 
Tabel 6.5.1 Specificatie baten meerjarenbegroting 2022 – 2026 

 

 

Tabel 6.5.2  Specificatie loonkosten meerjarenbegroting 
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Tabel 6.5.3 Specificatie personele lasten meerjarenbegroting 2022 - 2026  

 
 

 
 
Tabel 6.5.4 Specificatie huisvestingslasten meerjarenbegroting 2022 – 2026 

 



28 

 
 
Tabel 6.5.5 Specificatie overige lasten meerjarenbegroting 2022 - 2026 
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6.6  Overzicht investeringen  

 
Tabel 6.6.1 Overzicht investeringen periode 2022 – 2026 

 
In de investeringsbegroting van het Coenecoop College is voor 2023 een budget voor inrichting van 
de nieuwbouw van € 1.515.000,- begroot dat uit eigen middelen moet worden betaald. De 
nieuwbouw zelf wordt uit het bouwbudget van de Gemeente Waddinxveen voldaan. Hier is geen 
sprake van doordecentralisatie. Verder is het meerjaren onderhoudsplan van Boskoop opgenomen 
onder ‘investeringen groot onderhoud’. Het relatief grote bedrag in 2022 is te verklaren door het feit 
dat hier een aantal werkzaamheden wordt gedaan dat in voorliggende jaren niet is gedaan. 
 

 
Overzicht afschrijvingen 
 

 
Tabel 6.6.2 Overzicht afschrijvingen periode 2022 - 2026 

 
De afschrijvingskosten groot onderhoud in 2022 en 2023 betreffen alleen de vestiging Boskoop; 
kosten voor Waddinxveen proberen we tot het minimum te beperken en gaan gewoon mee in de 
exploitatie. In de eerste jaren zal er geen groot onderhoud gedaan hoeven worden in de nieuwbouw. 
We moeten er wel rekening mee houden dat dit na een aantal jaar gebruik wel zal leiden tot hogere 
lasten. 
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7. Meerjarenbalans, liquiditeitsbegroting en kengetallen  
 

7.1  Meerjarenbalans 

 
 
Tabel 7.1 Meerjarenbalans Scala College & Coenecoop College periode 2022 - 2026 
 

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

 
Tabel 7.2 Liquiditeitsbegroting Scala College en Coenecoop College periode 2022 - 2026 

 

 

7.3  Meerjaren kengetallen 

 
Tabel 7.3 Meerjaren kengetallen Scala College en Coenecoop College 2022 - 2026 
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De liquiditeit is hoog. Hierin zit € 23,8 miljoen als voorbereidingskrediet vanuit schatkistbankieren 
voor de nieuwbouw van de Diamantstraat en bevoorschotting van de nieuwbouw in Waddinxveen. 
 
De solvabiliteit is laag als gevolg van de doordecentralisatie van de huisvesting. Het balanstotaal 
is aan de debetzijde van de balans hoog door de waarde van de gebouwen. Aan de creditzijde 
van de balans staat de bij de doordecentralisatie behorende langlopende lening via 
schatkistbankieren. De solvabiliteit, het eigen vermogen als percentage van het totaal 
vermogen, komt daarmee onder de signaleringsgrens van 0,3 uit. 
 
Ook de hoogte van de overige kengetallen: weerstandsvermogen, huisvestingsratio en 
personele en materiële lasten worden beïnvloed door de doordecentralisatie van de huisvesting. 
 


