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Voorwoord 
 

Voor u ligt het bestuursverslag en de jaarrekening van de stichting DaCapo College over 

het jaar 2020. Dat jaar is een roerig jaar geweest in de historie van de stichting en 

voordat de stichting weer in rustig vaarwater zal zijn, stroomt er nog heel wat water door 

de Maas.  

Voor de meeste scholen was Corona in 2020 (en ook nu nog in 2021) de grote uitdaging, 

voor DaCapo kwam deze pandemie nog bovenop de uitdagingen, die er al lagen en nog 

liggen. De kwaliteit van het onderwijs op het vmbo ligt al enkele jaren onder het 

vergrootglas van de onderwijsinspectie en daar liggen we nog steeds onder.  

De verhuizing naar de nieuwbouw van 4 voormalige vmbo-locaties naar de Havikstraat 

heeft de afgelopen jaar veel energie en ook geld gekost. Die energie en dat geld zijn niet 

in het onderwijs geïnvesteerd en met die erfenis zitten we nu. In de afgelopen jaren is de 

krimp van de leerlingenaantallen in de Westelijke Mijnstreek niet goed ingeschat, zodat 

er nu ook nog eens een majeure financiële uitdaging ligt om de inkomsten (die bepaald 

worden voor het grootste deel door het leerlingenaantal op de teldatum 1 oktober) en de 

uitgaven met elkaar in balans te gaan brengen. Veel tijd rest daar niet meer voor en de 

krimp zet onverdroten door. Kortom het is alle hens aan dek en de organisatie onder 

aansturing van de interim-bestuurder schaakt op alle borden, die maar mogelijk zijn om 

het tij te doen keren. Denk hierbij aan een maximale inzet met vooral eigen personeel op 

de herstelopdrachten van de onderwijsinspectie, aan een reeds uitgevoerde strategische 

verkenning naar samenwerkingsmogelijkheden omdat een zelfstandig DaCapo naar de 

nabije toekomst geen realistisch scenario meer is, aan een heroriëntatie op onze 

huisvesting om kosten te besparen en de locatie Havikstraat maximaal te benutten, aan 

een ingezet plan voor een noodzakelijke reductie van onze personeelskosten, aan het 

voorbereiden van een ander onderwijsconcept dat toch maatwerk aan leerlingen kan 

blijven bieden met minder inzet van personeel, aan een heroriëntatie op ons 

onderwijsaanbod samen met onze collega-scholen en aan het creëren van een nieuwe 

gezamenlijke organisatiecultuur op het vmbo waar kwaliteitszorg en -besef een integraal 

onderdeel van ons handelen zijn.  

DaCapo heeft een prachtige historie van het bieden van kansen aan leerlingen, die uit 

minder kansrijke thuissituaties en omgevingen komen. Er is veel kennis en ervaring op 

dit gebied binnen de organisatie. De kunst is om binnen de geschetste context die kennis 

en ervaring zoveel mogelijk te behouden en op een andere manier, meer integraal te 

gaan organiseren. Ook daar ligt een plan voor klaar, kortom er wordt zeer hard gewerkt 

in de goede, steeds meer gezamenlijke richting! 

Helaas zijn er de afgelopen jaren te veel wisselingen geweest in bestuur en directie van 

het vmbo, zodat er ook nog steeds hard gewerkt moet worden aan noodzakelijke 

randvoorwaarden als vertrouwen en transparantie. Vertrouwen gaat vaak te paard en 

komt te voet en de tijd om zaken te keren is beperkt, dus het is vaak balanceren op het 

randje van wat mogelijk is en wat een organisatie, lees mensen, kunnen dragen. 

In het afgelopen jaar heb ik veel bezielde en gepassioneerde collega’s ontmoet, die niets 

liever willen dan gewoon goed onderwijs bieden aan onze leerlingen, die dat stuk voor 

stuk verdienen. Als interim-bestuurder had ik mij in eerste instantie verbonden aan mijn 

opdracht tot eind 2020, maar de klus is nog niet geklaard. Daarom blijf ik langer om 

redenen die duidelijk mogen zijn, DaCapo met al zijn afdelingen is een prachtig 

onderwijsinstituut dat onmisbaar is in het onderwijsaanbod in de Westelijke Mijnstreek. 

Alleen kunnen we onze problemen niet oplossen, daar hebben we elkaar en externen 

voor nodig. Alle mogelijke ondersteuning is ingeroepen en gaat nog komen, wij gaan er 

voor! 

 

Sittard, 9 juni 2021 

 

 

 

F. C. M. Neefs, 

interim-voorzitter College van Bestuur.  
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1. Algemeen 
 

1.1 Visie 
 

Missie  

DaCapo biedt erkend en eigentijds onderwijs aan leerlingen uit Sittard-Geleen en 

omstreken. Het onderwijs bij DaCapo is persoonlijk en onderscheidend en past bij de 

leefwereld, leerbehoeften en talenten van de leerlingen. Het onderwijs is maatschappelijk 

relevant. 

 

Visie 

Iedere leerling verdient onderwijs dat hem of haar de beste toekomstkansen geeft. 

Iedere leerling heeft recht op gelijke kansen. Het bieden van gelijke kansen aan 

leerlingen is de kernopdracht van het onderwijs (actief burgerschap en sociale 

integratie). Onze opdracht is om alle leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt, 

vervolgonderwijs en bestendigheid in de samenleving en hun volop de mogelijkheden tot 

ontplooiing te geven, waardoor zij hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. 

"Leren en ontwikkelen" staat centraal, is in actieve verbinding met elkaar en in 

samenwerking met de omgeving. De inhoud van het onderwijsaanbod (conform wet- en 

regelgeving) is afgestemd op de verschillende leerbehoeften van de leerlingen en sluit 

aan op het PO, de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs. We besteden herkenbaar 

aandacht aan het bestrijden van achterstand op alle gebieden. Het integraal 

kwaliteitsbeleid en personeelsbeleid ziet hierbij toe op facilitering, uitvoering, evaluatie 

en borging. 

 

Kernactiviteiten 

De kernactiviteiten bestaan uit het verzorgen van onderwijs binnen het praktijkonderwijs 

en het vmbo. Het betreft profielen in de Techniek Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), 

Productie, Installeren en Energie (PIE) en Mobiliteit en Transport (M&T)), in de Economie 

(Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) en Economie en Ondernemen (E&O)), 

Dienstverlening en Producten, D&P, (Profiel Sport, Creatief en Media en Profiel D&P in de 

Gemengde Leerweg) en in de Zorg (Z&W). Er is sprake van de theoretische, gemengde, 

kader- en basisberoepsgerichte leerwegen.   

Daarnaast is op de Havikstraat het Onderwijs Diensten Centrum gevestigd van het 

Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek, dat specifieke zorg aanbiedt aan 

leerlingen van de vo-scholen in de Westelijke Mijnstreek.  

Naast het eerdergenoemde onderwijs en zorgaanbod kent het bestuur groepen, waarin 

Niet Nederlandstalige jongeren (NNT) worden opgevangen en voorbereid op verdere 

studie binnen het Nederlandse onderwijssysteem (de Eerste Opvang Anderstaligen).   

 

1.2 Besturing 
 

Organisatiestructuur en -cultuur 

De juridische vorm van DaCapo College is een stichting, waaronder de volgende locaties 

ressorteren: 

DaCapo College locaties Havikstraat en Milaanstraat voor vmbo (BRIN 02IB); 

DaCapo-College Einighauserweg (BRIN 05GV). 

 

Het bestuur kent het besturingsmodel College van Bestuur en Raad van Toezicht. Het 

bestuur wordt gevormd door een College van Bestuur en bestaat uit 1 persoon namelijk 

de voorzitter.  De van het besturingsmodel afgeleide managementstructuur kent een 

directieoverleg bestaande uit CvB, directeur PRO/EOA, directeur vmbo, directeur SSC 

(shared service center). Op de locaties zijn er Lokale Managementteams. 

 

Han Vromen
Stempel NIEUW LOGO



 

 

5 
Jaarverslag 2020 Stichting DaCapo 40995 

De voorzitter van het College van Bestuur overlegt in een reguliere cyclus minimaal tien 

keer per jaar met de PGMR en 3 keer met de GMR (inclusief de oudergeleding). Met de 

RvT minimaal 6 keer per jaar. 

  

Belangrijke elementen van het gevoerde beleid 

Begin 2020 heeft de vorige bestuurder zijn werkzaamheden beëindigd en de RvT heeft 

per 2 maart een interim-bestuurder aangesteld. Deze is aan de slag gegaan met het 

maken van een quick-scan en analyse van de situatie binnen DaCapo. Op basis daarvan 

is een Plan van Aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak bouwde voor een groot deel voort 

op de thema’s uit een intern rapport uit 2019 ‘Zicht op grip’. Deze waren:  

 

• Interne communicatie (in het plan van aanpak opgenomen onder ‘eenduidige 

strategische richting’) 

• Eenduidige strategische richting 

• Integraal stelsel voor kwaliteitszorg 

• Bedrijfsvoering 

• Onderwijsproces 

• Cultuurtraject (in het plan van aanpak opgenomen onder ‘eenduidige strategische 

richting’) 

 

De volgende zaken zijn in dit Plan van Aanpak opgenomen en gerealiseerd in 2020: 

 

Verscherpt Toezicht Onderwijsinspectie 

Begin 2020 lag er een Toezichtplan (op bestuurlijk en schoolniveau (vmbo)) van de 

onderwijsinspectie met herstelopdrachten op de volgende inspectiestandaarden: KA1, 

KA2, KA3, OR1, OR3, OP2, OP3, OP5, OP8, SK1 en FB. Door een, ondanks Corona, 

stevig ingezet plan van aanpak op deze standaarden heeft DaCapo een aantal flinke 

stappen voorwaarts gezet. Over de voortgang is soms wekelijks, maar in ieder geval 

maandelijks gerapporteerd aan de inspectie. De Onderwijsinspectie heeft in september 

2020 een herstelonderzoek gedaan op bestuurs- en schoolniveau en hierover in 

november 2020 een aangepast Toezichtplan aan DaCapo opgelegd met 

herstelopdrachten op de standaarden KA1, KA2, KA3 (inclusief Schoolplan en 

Schoolgids), OP3, OP8 en SK1. Hiervan zijn inmiddels de herstelopdrachten KA3 en 

SK1 gerealiseerd en de andere lopen nog. Middels periodieke voortgangsrapportages 

en een herstelonderzoek in juni 2021 hoopt DaCapo aan te kunnen tonen ook 

voldoende voortgang op de andere standaarden te hebben geboekt. 

Bedrijfsvoering 

Overzicht benodigd extra budget ten behoeve van realisatie Plan van Aanpak in relatie 

tot de vastgestelde begroting 2020 met goedkeuring van RvT en advies GMR 

Risico Inventarisatie & Evaluatie en BHV-organisatie op orde 

Vaststelling planning ombouw financieel proces ‘Afas Insite 2020 en verder’ en 

implementatie 

Vaststelling en implementatie organogram ondersteunende diensten/Shared Service 

Centre   

Voorbereiding en vaststelling begroting 2021, inclusief meerjarenbegroting 2021-2025 

met risicoparagraaf en krimpscenario’s als voorlopig sluitstuk van de ombouw van het 

financieel proces met als werktitel ‘Afas Insite 2020 en verder’. 

Herstelopdracht inspectie m.b.t. financieel beheer (FB) 

Onderwijsproces 

Herstelopdrachten Inspectie m.b.t. PTA en examenreglement schooljaar 19/20, OR1 

en OR3 (onderwijsresultaten), OP2 (zicht op ontwikkeling), OP5 (onderwijstijd) en SK1 

(schoolveiligheid) 
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Implementatie Schoolveiligheidsplan binnen de bijzondere Corona-omstandigheden: 

gescheiden pauzes, heldere taakverdeling, toezichtroosters, contacten schoolagent, 

uitbreiding ‘blauw in school’. 

Het projectplan onderwijsconcept is opgeleverd eind 2020. Veel aandacht hierin voor 

het implementeren van het didactisch handelen: de basiselementen voor een goede les 

en studiewijzers zijn beschreven en in studiedagen aan de orde gekomen. 

Pilot LOOT als voorbeeldgroep voor maatwerk (digitaal).  

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs decentraliseert een aantal centrale 

voorzieningen (Rebound en Schakelklas) naar schoolniveau. Deze voorzieningen 

moeten op DaCapo geïntegreerd worden in een integrale zorg- en 

ondersteuningsstructuur. Plan hiervoor is opgeleverd, invoering schooljaar 21/22. 

Eenduidige strategische richting 

Er is, ondanks Corona en het niet kunnen organiseren van fysieke 

personeelsbijeenkomsten in welke vorm dan ook, hard gewerkt aan het herstel van 

vertrouwen tussen alle belanghebbenden binnen en rond de school in het algemeen, 

waarbij de sleutelbegrippen respect, begrip en waardering zijn. Zichtbaar leiderschap 

en voorbeeldgedrag door directie en bestuur. 

De relatie RvT-Bestuur is genormaliseerd en geprofessionaliseerd. Er is hard gewerkt 

aan vertrouwen, transparantie en communicatie middels rapportages, intensief contact 

en maandelijkse overleggen. 

De relatie GMR-Bestuur is genormaliseerd en wordt steeds meer geprofessionaliseerd. 

Er is zeer intensief gewerkt aan vertrouwen, transparantie en communicatie. 

Verkiezingen MR VMBO en GMR zijn afgerond 

Scenario’s toekomst van stichting DaCapo zijn in beeld gebracht. Op basis daarvan is 

geen procedure gestart voor de werving en selectie van een nieuwe bestuurder, maar 

is de interim-bestuurder gevraagd langer aan te blijven (binnen de WNT-kaders) tot 

het moment van een vorm van samenwerking is gerealiseerd.  

Er is een Meerjarenbeleidsplan 21-24 opgeleverd dat 1 op 1 een relatie heeft met de 

Meerjarenbegroting. 

Er is een managementstatuut vastgesteld. 

HRM 

Er is een notitie De professionele schoolorganisatie (strategisch HRM binnen DaCapo) 

vastgesteld. Met de implementatie is een start gemaakt. 

De benoemingsprocedures m.b.t. de managementstructuur VMBO en directeur VMBO 

zijn doorlopen en afgerond. 

Uitvoering bestaand HRM-beleid m.b.t. gesprekkencyclus (d.w.z. eerste deel van de 

cyclus) is gestart en gerealiseerd. 

Integraal stelsel voor kwaliteitszorg 

Er is een projectteam Integrale Kwaliteitszorg o.l.v. een externe projectleider 

aangesteld. Deze heeft eind 2020 een Handboek Integrale Kwaliteitszorg DaCapo 

opgeleverd op basis waarvan een aantal prioritaire processen m.b.t. Financiën en 

Toetsing & Examinering zijn en worden uitgewerkt. Vaststelling in RvT en GMR zal 

voorjaar 2021 plaatsvinden. 

Communicatie en PR 

De nieuwe website is in het vierde kwartaal van 2020 ontwikkeld en begin 2021 ‘in de 

lucht gegaan’. Deze biedt de mogelijkheid om als portal te gaan dienen voor veel 

‘cloud-softwareprogramma’s’ in de nabije toekomst. 

Tweewekelijks is er een DaCapobreed Nieuwsbulletin uitgebracht. 

Corona 
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Net als alle andere scholen in Nederland heeft Corona natuurlijk ook het jaar 2020 

bepaald op DaCapo. Dit heeft alle noodzakelijke verbeteracties, zoals die hiervoor zijn 

gemeld, behoorlijk gehinderd en vertraagd. Dankzij een enorme inzet van het 

personeel zijn alle lockdowns en herstarts, met steeds weer andere kaders, met als 

doel de leerprocessen en het welbevinden van onze leerlingen zo goed als mogelijk 

uitgevoerd!   

 

 

Verbonden partijen 

De voorzitter van het College van Bestuur van Stichting DaCapo heeft zitting in het 

bevoegd gezag van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs voor de Westelijke 

Mijnstreek. Deze instelling is een stichting met een statutaire zetel in de gemeente 

Sittard-Geleen. Het betreft hier een minderheidsdeelneming en geen beslissende 

zeggenschap. Vanaf 1-1-2021 zal de voorzittersrol door de voorzitter CvB worden 

opgenomen binnen het Dagelijks Bestuur van het SWV. De voorzitter heeft tevens zitting 

in de stuurgroep Sterk Techniek Onderwijs (STO) Zuid-Limburg. 

 

Samenwerking met andere besturen in de regio 

DaCapo participeert in het Limburgs Besturenoverleg. Dit netwerk richt zich primair op 

provinciaal en landelijk onderwijsbeleid, bestuursoverstijgende onderwerpen, zoals het 

lerarentekort, de Educatieve Agenda Limburg. Ook participeert DaCapo in AOSL 

(Academische Opleidingsschool Limburg). 

 

Het College van Bestuur heeft in het kader van de doorlopende leerlijn-trajecten, VAVO, 

Voordeel (zijn kwetsbare jongeren) en FD2 onderwijskundige samenwerkingsverbanden 

afgesloten met de volgende onderwijsorganisaties: 

 

• ROC Gilde Opleidingen 

• VISTA College 

• Xaveriusschool 

 

Zaken met een politieke of maatschappelijke impact 

DaCapo vindt het belangrijk zich te ontwikkelen als maatschappelijk partner van de 

overheid/gemeente en bedrijfsleven. De doorontwikkeling van het techniekonderwijs en 

samenwerking met het lokale bedrijfsleven en vervolgonderwijs moet leiden tot een groei 

van technisch geschoolde werknemers voor de regio. Maatschappelijk verantwoord 

ondernemen, duurzaamheid en gezondheid zijn centrale thema’s voor DaCapo. Door 

Corona hebben zich hier geen nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. 

 

Afhandeling van klachten 

In het verslagjaar zijn geen officiële klachten binnengekomen bij de externe 

vertrouwenspersonen of klachtencommissie.  

 

1.3 Governance 
 

Ontwikkelingen op het gebied van governance 

 

Governance Code 

De Code Goed Bestuur van de VO-raad wordt gevolgd, met uitzondering van de zittende 

RvT-leden m.b.t. de zittingstermijn. De huidige zittingsduur is drie jaar. Een volgens 

rooster aftredend lid is ingevolge de statuten maximaal tweemaal terstond 

herbenoembaar.  Deze jaarrekening zal tevens worden gepubliceerd op de website van 

DaCapo. Het contact tussen RvT en bestuur is in 2020 zeer intensief geweest, gezien de 

grote uitdagingen waar DaCapo voor staat. RvT en bestuur kunnen op basis van deze 

investering weer met vertrouwen in elkaar werken aan de strategische oplossingen naar 

de nabije toekomst! 
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Horizontale verantwoording 

De stichting en de daarbij horende locaties kennen veel stakeholders (belanghebbenden). 

De belangrijkste stakeholders zijn de medewerkers en de ouders/leerlingen van de 

locaties. Daarnaast is er nog een scala aan stakeholders, zoals collega schoolbesturen in 

de omgeving en de participerende schoolbesturen in het samenwerkingsverband. Het 

College van Bestuur participeert actief in allerlei overlegorganen met de gemeente, 

collega-besturen en enkele stuur-/werkgroepen. Door Corona zijn deze contacten in 2020 

zeer beperkt en enkel online geweest. 

 

De voorzitter van het College van Bestuur overlegt in een reguliere cyclus tien keer per 

jaar met de PGMR en 3 keer met de GMR (inclusief de oudergeleding). Het afgelopen jaar 

heeft de bestuurder in een veel hogere frequentie overlegt om het vertrouwen te 

herstellen en de (P)GMR mee te nemen in de realiteit van het heden en de majeure 

opdrachten naar de toekomst, zonder (al te lang) in het verleden te blijven hangen. 

De communicatie met de ouders, via de ouderraden en de oudergeleding in de GMR, is 

een eerste verantwoordelijkheid van de locaties.  

De belangrijkste instrumenten die de locaties hanteren om met de omgeving te 

communiceren zijn de nieuwsbrieven, de schoolgids en de, inmiddels volledig 

vernieuwde, website.  

 

Vensters VO 

De Vensters VO is één van onze verantwoordingsinstrumenten. In de Vensters VO wordt 

cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs verzameld in één systeem 

en vervolgens op een eenduidige en toegankelijke manier gepresenteerd (via 

www.scholenopdekaart.nl). Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van 

onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. 

In de afgelopen jaren hebben de scholen gegevens aangeleverd; de zogenaamde 

decentrale data. De centrale data komt onder meer van DUO en de Inspectie van het 

Onderwijs. Hiermee wordt alle informatie voor ouders beschikbaar en leggen we tevens 

verantwoording af aan belanghebbenden. Een andere bestuurlijke verantwoordelijkheid is 

de communicatie met de omgeving. 
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2. Onderwijs en kwaliteit 
 

2.1 Ontwikkelingen in het onderwijs, onderwijskundige en 

onderwijsprogrammatische zaken 
 

Ontwikkelingen in het onderwijs 

Binnen het DaCapo College vmbo was er begin 2020 geen eenduidig onderwijsconcept. 

PRO en EOA kennen al jaren maatwerkprogramma’s, die succesvol zijn en jaarlijks nog 

verbeterd worden. Op het vmbo werd nog gewerkt vanuit de onderwijsconcepten van de 

oude locaties voor de verhuizing van een groot deel van het vmbo naar de nieuwbouw op 

de Havikstraat. Op sectieniveau werd er op diverse manieren geëxperimenteerd met de 

vernieuwing van het onderwijs, maar geïsoleerd van het totaal. Elementen, die we in een 

toekomstige vorm van het onderwijs gewaarborgd willen zien, zijn de volgende: 

 

• Meer (individuele) aandacht voor de leerling; 

• Werken volgens het directe instructiemodel; 

• Duidelijke structuur in planning/lesrooster/studieplanners, zodat iedereen weet 

waar hij/zij aan toe is; 

• De zorg moet meer ingebed worden in het onderwijs en voor de hele school op 

dezelfde manier ingericht worden. Uiteraard wordt hierbij onderscheid gemaakt 

tussen de diverse niveaus van de leerlingen; 

• Differentiatie op niveau en tempo moet mogelijk zijn in alle lessen; 

• Leerlingen moeten werken met les- of studieplanners. Hierin staan hun leerdoelen 

beschreven. Dit stelt een leerling in staat om meer grip te krijgen op het tempo 

waarin hij werkt. 

 

De school in zijn geheel is gebaat bij een eenduidig en goed georganiseerd 

onderwijsconcept. Om tot deze uniforme aanpak te komen zijn er in 2020 

voorbereidingen genomen om in de jaren daarna de diverse stappen te gaan zetten. Dit 

stappenplan wordt in de vorm van een plan van aanpak verder uitgewerkt. 

De invulling van het onderwijsconcept doet in ieder geval recht aan de slogan van de 

school: DaCapo kijkt naar mij. 

 

In grote lijnen ziet het einddoel er in fases als volgt uit: 

Vanaf augustus 2020 zijn de eerste maanden van het schooljaar gebruikt om de 

conceptversie uit te werken tot een definitieve versie. Dit onderwijsconcept is en wordt 

samengesteld door een team van collega’s uit de diverse disciplines binnen de school en 

met enige regelmaat besproken met diverse klankbordgroepen. 

Begin 2021 ligt er een voorstel voor uniform onderwijsconcept op de vmbo-locatie aan de 

Havikstraat en Milaanstraat. Dit heeft betrekking op de volgende onderdelen: 

 

• Didactiek en pedagogische aanpak; 

• Verschillende rollen van de docent; 

• Dag-/lesrooster; 

• Lesaanbod (inclusief methodiek); 

• Gebruik van het gebouw en andere randvoorwaarden; 

• Zorgaanbod en ondersteuning (zie onder passend onderwijs) 

 

Door het participeren van de directeur PRO/EOA in het interim-team vmbo is er meer 

wederzijds begrip en kennis ontstaan en kunnen de kennis en ervaring van maatwerk 

voor leerlingen vanuit PRO/EOA ook benut gaan worden binnen het vmbo. 
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Toegankelijkheid en het toelatingsbeleid 

De scholen zijn toegankelijk voor een zeer brede groep leerlingen, ook uit minder 

kansrijke situaties, die volop kansen krijgen om zich te ontwikkelen en zich goed voor te 

bereiden op een vervolgopleiding. DaCapo kent hierin een jarenlange traditie en naam 

opgebouwd binnen de Westelijke Mijnstreek en mag daar trots op zijn!  

 

Passend Onderwijs 

DaCapo participeert in het Regionaal Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek 

(SWV). In het SWV werken 10 schoolbesturen samen. De betrokkenheid bij Passend 

Onderwijs is groot bij DaCapo. Naast de inzet van de leerkrachten, die iedere dag weer 

hun uiterste best doen om aan te sluiten bij de onderwijs- en ontwikkelbehoeften van 

ieder kind, is DaCapo ook op andere niveaus actief. Zo zit de voorzitter College van 

Bestuur in het dagelijks bestuur, maken de onderwijsdirecteuren deel uit van de 

werkgroep PO-VO en participeert een docent en een ouder in de ondersteuningsplanraad 

van het SWV. 

Het Onderwijs Dienstencentrum (ODC) is in het G-gebouw van DaCapo gehuisvest. Het 

ODC vormt samen met de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) en de 

Plaatsingscommissie Passend Onderwijs (PCPO) het centrale loket van het 

samenwerkingsverband (SWV). Het ODC biedt op aanvraag ondersteuning en 

deskundigheidsoverdracht voor de deelnemende scholen. 

 

Het samenwerkingsverband heeft in relatie tot de voormalige LWOO-gelden gekozen voor 

opting-out. PRO bepaalt aan de hand van de landelijke criteria of een leerling toelaatbaar 

is tot het PRO. Het vervallen van LWOO-criterium had voor 2019-2020 geen 

consequenties voor de bekostiging van LWOO-leerlingen. Vanaf 2020-2021 is deze 

opting-out voor LWOO-leerlingen ingevoerd en dat heeft voor de stichting DaCapo een 

negatieve invloed op de inkomsten vanuit het SWV. 

Andere thema’s die zijn besproken binnen het samenwerkingsverband zijn o.a.: 

 

• Andere verdeling, inzet en verantwoording extra ondersteuningsmiddelen vanaf 

schooljaar 21-22. Dit heeft voor DaCapo een negatieve invloed op de inkomsten 

vanuit het SWV 

• Het beëindigen van de centrale voorzieningen Schakelklas en Rebound per 1-8-

2021 en het inrichten van voorzieningen hiervoor op schoolniveau. DaCapo krijgt 

hierdoor de naar deze voorzieningen gedetacheerde medewerkers weer terug in 

de reguliere formatie 

 

DaCapo vmbo heeft er voor gekozen om vanuit de huidige structuur van de verschillende 

zorgniveaus ons ondersteuningsaanbod verder te gaan ontwikkelen. De diverse 

onderdelen komen te vervallen en dienen anders weggezet te worden binnen de 

organisatie van DaCapo. Wat we voor ogen willen houden is een ondersteuningsstructuur 

die een doorlopende lijn omvat vanaf het moment van binnenkomst (soort van triage om 

de zwaarte van de ondersteuning aan de start al in te schatten) tot en met de mogelijke 

uitstroomperspectieven en alle mogelijke ondersteuning die daartussen valt. Hierbij 

zoeken we de verbinding. Intern door de zorgfunctionarissen meer te betrekken bij de 

Support Base (voorlopige naam), zodat instroom- doorstroom en terugstroom soepeler 

zal verlopen. 

Andere inrichting van de zorgstructuur (versterken ondersteuningsstructuur): 

 

• Gecentreerd in de school, constante bezetting  

• Verschillende expertises werken samen als team  

• Grote groepen waar het kan; klein als het moet (maatwerk)  

• Verbinding van vijf bestaande onderdelen Rebound, Time Out, Studiecentrum, ITV 

en schakelklas.  

 

Bovenstaande zal worden gecentreerd binnen de school, waar elementen zullen 

samenkomen. Hierbij maken we een onderscheid tussen pure didactische ondersteuning 

Han Vromen
Stempel NIEUW LOGO



 

 

11 
Jaarverslag 2020 Stichting DaCapo 40995 

en sociaal-emotionele begeleiding. Bij de didactische ondersteuning denken we aan de 

begeleiding van LOOT-leerlingen en leerlingen die door omstandigheden een 

maatwerktraject aangeboden krijgen op didactisch vlak. De ondersteuning zal bestaan uit 

een rustige werkplek, waar indien gewenst didactische ondersteuning gegeven kan 

worden en waar jongeren meegenomen worden in het plannen en structureren van hun 

schoolwerk. We bieden deze leerlingen een plek om hun persoonlijke-en 

onderwijsbehoeftes tegelijk vorm te geven. Daarnaast vindt er sociaal-emotionele 

ondersteuning plaats, die laagdrempelig en toegankelijk is. Binnen de Supportgroep zijn 

er verschillende niveaus van zorg die met elkaar in verbinding staan 

 

Sterk Techniekonderwijs 

In 2020 hebben 16 medewerkers van DaCapo gewerkt aan projecten t.b.v. de realisatie 

van het project Sterk Techniek Onderwijs. In totaal is 5.4 fte ingezet voor de volgende 

onderwijskundige projecten: 

 

• Extra formatie binnen de techniekprofielen (2.0 fte)  

• Programmeren binnen Nask 

• De ontwikkeling van Technologie en Toepassing (T&T) in de onderbouw GT 

• De doorontwikkeling van Technologie- en Vakmanschapsroute 

• Implementatie van nieuwe technologie 

• Stapelen van basis en kader 

 

Daarnaast is, in samenwerking met Stichting Kindante (SO), een “Doe-lab” gerealiseerd 

waar basisschoolleerlingen en onderbouw B/K leren programmeren en coderen middels 

het “steam”-concept. 

Naast personele inzet voor ontwikkeling is geïnvesteerd in de aanschaf en afschrijving 

van middelen t.b.v. het techniekonderwijs. Met name nieuwe technologie als Virtual 

Reality, 3-D-printen, robotica en dronetechniek zijn geïmplementeerd. Voor dit laatste is 

een groep docenten geschoold.  

Voor de inrichting van het Doe-lab is geïnvesteerd in ICT, digitale leermiddelen en de 

leeromgeving. De “kathedraal” (speciale ruimte in de nieuwbouw) is verder ingericht, 

waarbij de aangesloten bedrijven zichtbaar zijn voor de bezoekers. Een 

samenwerkingsovereenkomst met de stichting Bedrijven Sittard-Geleen (BSG) is 

voorbereid en wordt in 2021 getekend. 

 

Allocatie van middelen naar schoolniveau 

De ontvangen Rijksbijdragen en overige middelen door Stichting DaCapo worden 

verdeeld over de locaties Havikstraat, Milaanstraat, PRO en EOA. Deze verdeling van de 

Rijksbijdragen is gebaseerd op het aantal leerlingen van deze locaties. Overige middelen 

worden toegewezen aan de locatie die deze overige middelen genereert. 

 

Ontwikkelingen t.a.v. internationalisering 

Door Corona zijn er geen ontwikkelingen te melden op dit gebied in 2020. 

 

2.2 Interne en externe kwaliteitszorg 
 

Het ontbreken van een adequaat en eenduidig kwaliteitszorgsysteem was en is één van 

de belangrijkste elementen van het verscherpte toezichtkader van de Onderwijsinspectie. 

Daarom heeft dit in 2020 een prioriteit gekregen binnen de organisatie. Een systeem op 

dit gebied is natuurlijk nog iets anders dan een doorleefde kwaliteitszorgcultuur. Het 

ontwikkelde Handboek Integrale Kwaliteitszorg is de basis, het fundament, om die 

cultuur op te gaan bouwen. Ook daarmee is gestart in 2020, maar dat wil zeker niet 

zeggen dat de cultuuromslag al gerealiseerd is binnen alle haarvaten van de organisatie. 

Door Corona heeft de focus van de organisatie in 2020 ook vaak noodgedwongen 

gelegen op alles wat daarvoor gedaan moest en moet worden. Maar we zijn op weg in de 

goede richting en het fundament is gelegd. De rode draad van kwaliteitszorg en 

kwaliteitsbewustzijn en -handelen heeft binnen een organisatie, dus ook binnen DaCapo, 
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te maken met alle processen binnen een organisatie. Doen we de goede dingen, op de 

goede manier en hoe kan ik het morgen weer beter doen dan vandaag zijn de 

basisgedachten die iedereen in een organisatie zou moeten hebben en naleven. 

 

Ontwikkelingen interne kwaliteitszorg 

De projectgroep ‘Inrichting en implementatie integrale kwaliteitszorg’ (hierna genoemd 

‘de projectgroep’) is vanaf april 2020 aan de slag gegaan met haar opdracht van het 

bestaande systeem van kwaliteitszorg binnen het DaCapo-college (hierna DCC genoemd) 

een toekomstbestendig, samenhangend en cyclisch geheel te maken. De opdracht zoals 

verstrekt door de bestuurder a.i. (de opdrachtgever’) omvat de volgende elementen:  

 

• Ontwikkeling en implementatie stelsel integraal kwaliteitsbeleid, beschreven in 

een handboek voor integrale kwaliteitszorg 

• Stimuleren en faciliteren van herkenbaar ‘alignment’ (onderliggende, sturende 

documenten zijn in lijn met het vastgestelde integraal kwaliteitsbeleid)  

• Operationele beschrijving van prioritaire processen 

• Ontwikkeling van ‘tools’ behorend bij het handboek en ondersteunend bij 

ontwikkeling van kwaliteitscultuur in de organisatie 

• Voorbereiding interne audit-systematiek  

 

Met de uitvoering van het project en het behalen van de gestelde projectdoelen, borgt 

DCC de systematiek van integrale kwaliteitszorg. Het project geeft richting, richt in en 

reikt ‘tools’ en voorwaarden voor implementatie aan. Het is daarnaast aan de 

schooldirectie, maar vooral ook aan de afdelingsleiders, met en in de teams in gesprek te 

gaan over de ontwikkeling van een professionele cultuur en de daaraan gekoppelde 

kwaliteitsattitude. Het project schept condities en levert ‘tools’ voor realisatie van de 

kwaliteitscultuur en versterking van de organisatiestructuur. 

 

Het handboek IKZ is begin januari 2021 opgeleverd. De projectgroep IKZ heeft het 

integrale kwaliteitszorgsysteem beschreven en de bijbehorende instrumenten ontworpen. 

Het redactionele eigenaarschap van het handboek is belegd bij de integraal 

kwaliteitszorgmedewerker van het shared service center (een nieuwe functie sinds 

2020). Het document ‘handboek integrale kwaliteitszorg DCC’ is tot stand gekomen in 

een periode waarin – zowel intern als extern (inspectie) - de ogen gericht zijn op de 

vernieuwing en verbetering van het kwaliteitszorgsysteem van DCC en in het verlengde 

daarvan op de verbetering van haar onderwijsresultaten en bedrijfsvoering. DCC vindt – 

en met haar ook de inspectie – dat er meer verbinding en afstemming nodig is tussen de 

verschillende lagen van het onderwijssysteem om de onderwijskwaliteit en -

bedrijfsvoering verder te verbeteren en te onderhouden. Het creëren en onderhouden 

van (gedeeld) eigenaarschap bij alle betrokkenen, geldt hierbij als een sleutelfactor. 

Kwaliteit maken we immers sámen. Vanuit gedeeld eigenaarschap werken we aan 

gemeenschappelijke DCC-doelen. Samen werken wij aan een kwaliteitscultuur 

waarbinnen betrokkenen niet alleen ruimte en vertrouwen voelen om kennis te delen en 

te innoveren, maar ook helder hebben binnen welke beleidsruimte en regelgeving zij hun 

werk verrichten. De belangrijkste reden om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het 

DCC-onderwijs en de DCC-bedrijfsvoering op orde is, is niet ‘omdat het in de wet staat’. 

Ook niet ‘omdat het moet voor een positief inspectie oordeel’, maar vooral omdat DCC 

goed onderwijs en een gezonde bedrijfsvoering wil bieden, gewaardeerd door leerlingen, 

ouders en het werkveld. Het handboek belicht de wijze waarop DCC systematisch en 

integraal de kwaliteit van onderwijs en bedrijfsvoering monitort, onderhoudt, borgt en 

verantwoordt. Waar nodig wordt verbetering doorgevoerd op basis van beschikbare data, 

analyses en evaluaties. Het Handboek Integrale Kwaliteitszorg is een groeidocument. 

Jaarlijks wordt dit handboek geactualiseerd en voorgelegd ter instemming/advisering aan 

de (G)MR. Het jaarlijks concreet benoemen en prioriteren van doelstellingen en prestatie-

indicatoren (met de bijbehorende streefcijfers en normen), alsook het verder 

operationaliseren en vaststellen van ontwikkelde tools en werkwijzen door bestuur (en 

het directieteam), is voorwaardelijk voor de te maken en te realiseren 
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managementafspraken (tussen de bestuurder en de directie, en tussen de directie en de 

afdelingsleiders). De sturing op realisatie van doelstellingen en afspraken (en daarmee 

op de opdracht waar DaCapo zich voor geplaatst ziet) staat of valt hierbij. Het doorlopen 

van de in het handboek beschreven verbetercyclus (PDCA), wordt gestuurd door de 

Planning & Control-kalender. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur en de 

schoolleiding is duidelijk beschreven in het daartoe ontwikkelde ‘rolschema’. 

Tussentijdse voortgangsrapportages evalueren de geboekte progressie in het PDCA-

proces. Het stelsel van kwaliteitszorg staat beschreven in het handboek en in het 

schoolplan. Het bestuur en de scholen hebben zicht op de kwaliteit van het onderwijs. 

Dat betekent:  

 

• Er zijn toetsbare doelen geformuleerd en er wordt regelmatig geëvalueerd of deze 

doelen gehaald worden. 

• De oorzaken van eventueel tekortschietende onderwijskwaliteit zijn geanalyseerd 

en waar nodig worden verbeteringen doelgericht doorgevoerd.  

• De verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur en scholen maakt een 

functionerend stelsel van kwaliteitszorg mogelijk. De verantwoordelijkheids-

verdeling is beschreven in het managementstatuut.  

 

Het managementstatuut is beschikbaar en geactualiseerd. Het strategisch 

meerjarenbeleid is beschikbaar. Het schoolplan is beschikbaar en geactualiseerd en de 

strategiekaart is herzien (inclusief Balanced Scorecard). 

Resultaatverwachtingen blijven abstract wanneer deze niet worden geconcretiseerd in 

doelstellingen. Doelstellingen blijven intentioneel wanneer deze niet worden vertaald in 

te behalen resultaten. Om die reden heeft DCC de te behalen doelstellingen en resultaten 

opgenomen in haar strategie en operationeel gemaakt. Met gebruikmaking van de 

Balanced Scorecard perspectieven (financieel, klant, proces en groeiperspectief) zijn de 

doelstellingen vertaald in resultaten waarop gestuurd wordt. De vermelde streefcijfers 

en/of normen geven het niveau van de beoogde prestatie weer. 

 

Processen zijn geprioriteerd en beschreven (uitgewerkte flowcharts); taken, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn eenduidig belegd, deadlines en op te 

leveren resultaten zijn benoemd. Tot nu toe zijn dat de volgende deelprocessen: 

 

• Deelproces realisatie PTA-boekjes  

• Deelproces realisatie PTA’s OP8  

• Deelproces monitoring PTA-periode  

• Deelproces periodisering BK en GT 2020-2021  

• Deelproces Studieplanner resultaatverantwoordelijke vaksecties  

• Deelproces verzuimregistratie ten behoeve van onderwijsbekostiging 

 

MaRap-tool: wanneer de P&C opgevolgd wordt en de managementrapportages en de 

gesprekkencyclus in dat licht cyclisch worden uitgevoerd, dan borgt dat het periodiek 

monitoren van de voortgang op doelstellingen (waaronder onderwijsresultaten) en 

kengetallen. Zo nodig kan er dan ook tussentijds worden bijgesteld. Het meerjarenbeleid 

wordt vertaald in school(jaar-)plannen en daaruit afgeleide teamplannen en 

vaksectieplannen. De voortgang op realisatie van doelstellingen uit het 

schoolplan/jaarplan wordt eveneens a.d.h.v. MaRap-rapportages per kwartaal besproken. 

Bijstellingen worden dan tussentijds uitgevoerd. Ten behoeve hiervan is de MaRap-tool 

ontwikkeld. Door doelstellingen en verbeterpunten te monitoren en elk kwartaal te 

bespreken op voortgang, is de zorg voor de kwaliteit van het onderwijs cyclisch, 

systematisch en planmatig van aard. Dit stelt de schoolleiding in staat (door regelmatige 

evaluatie) zorg te dragen voor een ononderbroken ontwikkelingen van leerlingen (dicht 

erop zitten) en het afgestemd blijven op de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen. 

Kengetallen zijn vastgesteld, helder is op welke doelstellingen gestuurd wordt. De 

aansturing van het onderwijs door directie en afdelingsleiders is daaraan gekoppeld. De 
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verantwoordelijken bespreken elk kwartaal de voortgang en leggen over de 

(tussentijdse)resultaten verantwoording af (in de lijn). 

 

Het meerjarenplan geeft richting aan de lange termijn koers van DCC en wordt in 

jaarplannen geconcretiseerd; het jaarplan geeft op bestuurlijk, op schoolniveau en op het 

niveau van het shared service center aan, aan welke speerpunten het komende 

schooljaar gewerkt wordt en op welke manier. Het spreekt voor zich dat het 

meerjarenplan en de daaraan gekoppelde jaarplannen passen binnen de kaders van de 

begroting. Het opstellen van een meerjarenplan, de concretisering ervan in de sturende 

kaderbrief en de betekenisgeving van het meerjarenbeleid in jaarplannen, maakt 

onderdeel uit van de P&C-kalender voor de bestuurlijke Planning en Control cyclus. 

 

Sinds eind 2020 heeft DCC voldoende zicht op de onderwijsresultaten en de 

ontwikkelingen daarin. Door de resultaten van de verschillende brins/locaties samen te 

voegen heeft het bestuur tevens zicht op trendmatige ontwikkelingen. DCC berekent de 

onderwijsopbrengsten en stelt prognoses op. Daarmee voorziet DCC in een vervolg op de 

interventies en uitkomsten van het onderzoek ‘Optimale balans Inspectie indicatoren’ 

(uitgevoerd in samenwerking met ‘The Implementation Group’ en besproken en 

gepresenteerd aan de inspectie op 10 juli 2020). Aan de hand van het invullen van het 

prognose-onderzoek wordt mogelijk gemaakt de onderwijsresultaten tot meer dan een 

jaar vooruit te berekenen. In dit prognose-onderzoek wordt per leerling ingevuld op 

welke positie (schoolsoort en leerjaar) deze zich bevindt op de eerstvolgende 1 oktober 

datum (kwaliteitszorgmedewerkers i.s.m. de leerlingenadministratie). Op basis daarvan 

worden de onderwijsresultaten berekend. Ten behoeve hiervan is de prognosetool van de 

applicatie Kwaliteitscholen – MMP ingericht. Door vroeg inzicht te krijgen is er nog 

voldoende tijd voor eventuele interventies. 

 

DaCapo heeft op, voordracht van de projectgroep, Kwaliteitscholen.nl als geïntegreerde 

toepassing voor kwaliteitszorg, verantwoording en strategisch inzicht aangeschaft. De 

integrale kwaliteitszorgmedewerker heeft de contacten met Kwaliteitscholen geïnitieerd 

en onderhouden. DCC heeft ondertussen een licentie voor Kwaliteitscholen.nl afgesloten. 

Gebruik van Kwaliteitscholen is voor de (door)ontwikkeling van integrale kwaliteitszorg 

binnen DCC van groot belang. Beide projectgroepleden hebben de invoering van 

Kwaliteitscholen ondersteund door de implicaties van de invoering ervan voor de eigen 

school te onderzoeken en waar nodig aanpassingen in de eigen werkwijze door te 

voeren. DaCapo maakt nu gebruik van de applicatie waarderingskader Inspectie in 

Kwaliteitscholen, waarin verantwoording op alle indicatoren van de inspectie plaatsvindt. 

Kwaliteitscholen is een integraal systeem van kwaliteitszorg en -controle. Het maakt de 

koppeling met AFAS, MMP en het ouderportaal mogelijk. Kwaliteitscholen ondersteunt bij 

de inrichting van bekwaamheidsdossiers. Deze applicatie ondersteunt toepassing op 

strategisch beleid en ondersteunt afdelingsleiders en mentoren bij het verbeteren van de 

onderwijskwaliteit. Het biedt instrumenten voor onderzoek van kwaliteitsbeleving onder 

leerlingen en zelfevaluatie voor docenten en levert betrouwbare cijfers op basis waarvan 

hoger en middenmanagement beslissingen kan nemen ten behoeve van de verbetering 

van de kwaliteit van het onderwijs. Het vmbo hanteert een 10 puntsschaal en PRO 

hanteert een 5 puntsschaal. De benchmark is gebaseerd op gegevens uit respectievelijk 

Kwaliteitscholen en PROZO 
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Schoolplan 

In het schoolplan ‘Bouwen aan de toekomst’ hebben we aangegeven, dat we toewerken 

naar een lerende organisatie en wat daarbij onze leidende principes zijn. Eind 2020 is het 

lopende schoolplan aangevuld met nieuwe wettelijke eisen en in 2021 zal er een nieuw 

schoolplan voor de komende jaren gemaakt gaan worden. 

 

Inspectie van het Onderwijs 

Op onderdelen ligt DaCapo vanaf 2013 onder het vergrootglas van de onderwijsinspectie. 

En vanaf 2018 staat het vmbo van DaCapo onder verscherpte aandacht vanuit de 

onderwijsinspectie. In onvoldoende mate zijn we erin geslaagd aan de herstelopdrachten 

in het verleden te voldoen. Elders staat beschreven welke acties inmiddels in 2020 

allemaal zijn uitgezet en een aantal al zijn afgerond. Maar we zijn er nog niet, het zal een 

race tegen de klok worden om op alle standaarden het vertrouwen van de 

onderwijsinspectie te krijgen. Het urgentiebesef binnen de organisatie was laag en is nu 

beduidend hoger, maar het is echt 5 voor 12 en iedereen zal zijn of haar steentje bij 

moeten dragen aan de gezamenlijke richting die is uitgezet. De Inspectie volgt haar 

Toezichtkader met het daarbij behorende tijdpad en daar zit geen enkele ruimte meer in. 

 

2.3 Onderwijsprestaties 
 

Toetsing en examinering 

Het percentage leerlingen dat slaagde in het schooljaar 2019-2020 bedraagt 91%. 

Het aantal leerlingen (exclusief EOA) dat vertrok bij Stichting DaCapo bedraagt over 

2020: 443 leerlingen. 

 

Ontwikkeling aantal leerlingen 

Het aantal reguliere leerlingen per 1 oktober 2020 bedroeg in totaal 1.313. Daarnaast 

waren er 15 nieuwkomers eerste categorie. 

De verwachting is dat de instroom van nieuwe leerlingen in het vmbo in het 1e leerjaar 

de komende 5 schooljaren zal dalen met 9% per jaar. De instroom in het 

praktijkonderwijs zal ongeveer gelijk blijven. 

Het totaal aantal leerlingen zal vanwege de dalende instroom naar verwachting dalen 

met in totaal 25,5% tussen 2020 en 2025. 

 

 
 

 

Regeling Prestatiebox VO 

Het bestaande Sectorakkoord VO is van kracht voor de periode 2018-2020. 

De belangrijkste uitgangspunten daarin zijn: 

 

• Bestaande ambities blijven overeind, er komen geen nieuwe bij. 

• Meer focus in de afspraken (teruggebracht van 60 naar 15). 

• Doelstellingen blijven geformuleerd op hoofdlijnen, met ruimte voor vertaling in 

de school en minder druk op generieke indicatoren. 

 

Stichting DaCapo ontvangt financiële middelen vanuit het akkoord dat de besturen van 

het VO en het ministerie gesloten hebben. In het kader van de zogeheten Regeling 

Prestatiebox VO zijn onder andere de volgende activiteiten verricht: 

 

- Zorg en Begeleiding. 

Aantal leerlingen per 1-10 van 2019 2020 2021 

begroting

2022 

prognose

2023 

prognose

2024 

prognose

2025 

prognose

vmbo 1228 1163 1101 1044 986 912 843

praktijkonderwijs 155 164 160 157 153 149 145

Totaal 1383 1327 1261 1201 1139 1061 988
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Doelstelling: het verder vormgeven van het basisondersteuningsprofiel Zorg (ook in het 

kader van Passend Onderwijs), met een dekkend en kwalitatief hoogstaand continuüm 

c.q. netwerk van onderwijs en een ondersteuningsstructuur voor elke leerling die 

ondersteuning nodig heeft: zo thuisnabij mogelijk, zo licht mogelijk, zo snel mogelijk en 

van goede kwaliteit. 

Hieronder volgt een overzicht op hoofdlijnen, met een korte beschrijving van 

gerealiseerde activiteiten: 

 

• Invoering en doorontwikkeling van de effectieve leerlingbespreking met als doel 

het vormgeven aan adequatere leerlingbegeleiding door enerzijds het bieden van 

snellere ondersteuning passend bij de behoefte/hulpvraag van de leerling en 

anderzijds meer preventief werken en escalatie voorkomen. Kortom, de leerling 

met minder interventies sneller op de juiste koers krijgen onder het motto 

‘DaCapo kijkt naar mij’. 

• Doorontwikkeling ITV (Interne tussenvoorziening) en centraal OPT 

(Ondersteunings- en preventieteam) op de locatie Havikstraat. 

• Uitvoering van het tweede (en laatste jaar) van de tweejarige pilot Schakelklas 

VO: dit maatwerktraject voor leerlingen, die een jaar extra ondersteuning krijgen 

om hen, indien mogelijk, in staat te stellen gedurende het jaar in te stromen in 

het reguliere onderwijs. 

 

- Maatwerk door Omgaan met verschillen en Opbrengstgericht werken (DaCapo 

kijkt naar mij). 

Omgaan met verschillen betekent naast maatwerk ook het vergroten van kansen voor 

alle leerlingen op het succesvol doorlopen en afsluiten van hun opleiding op de Stichting 

DaCapo om daarmee een naadloze aansluiting op vervolgopleiding of arbeidsmarkt te 

realiseren. De Stichting DaCapo hecht veel waarde aan de ontwikkeling van leerlingen 

om zelfbewuste en zelfstandige volwassenen te worden. Ons onderwijs en 

begeleidingssysteem geeft hier richting en ondersteuning aan. Zicht hebben op de 

ontwikkeling van onze leerlingen is belangrijk. Toetsen zijn een middel om leerlingen 

(zichzelf) te (laten) sturen en daarmee het beste uit zichzelf te halen. Het inzicht in en de 

analyse van de vorderingen van de ontwikkeling van onze leerlingen maakt deel uit van 

Opbrengstgericht werken. Het maakt leren en opbrengsten zichtbaar door genormeerde 

toetsen in de kernvakken (Nederlands, Engels, Wiskunde en Rekenen). DaCapobreed is 

er een gezamenlijke, gedragen visie op en uitvoering van het taal- en rekenbeleid. De 

implementatie heeft plaatsgevonden in 2020. DaCapobreed worden de genormeerde Cito 

toetsen in de kernvakken Nederlands en Rekenen afgenomen in klas 1 t/m 3 en aan de 

hand van de Cito rapportages op leerling-, groeps- en schoolniveau geanalyseerd. Deze 

analyse en uitkomsten op micro-, meso- en macroniveau wordt gebruikt om meer 

opbrengstgericht te gaan werken.  

Een tweede speerpunt vanaf 2019 was het aanpassen van het rekenbeleid naar 

aanleiding van het besluit van de rijksoverheid om Rekenen in het schoolexamen te laten 

afsluiten. In aanloop naar de unilocatie is hiervoor een team met rekendocenten (en 

wiskunde) geformeerd dat een opzet en planning voor het PTA Rekenen heeft 

opgeleverd. Implementatie vindt plaats in het schooljaar 20/21.       

 

Corona 

De impact van de pandemie op de wereld, op Europa, op de Nederlandse samenleving, 

op het onderwijs en dus ook op DaCapo is immens geweest. Van de één op de andere 

dag was fysiek onderwijs niet meer mogelijk, moesten alle leerlingen en docenten elkaar 

gaan vinden in digitaal onderwijs en verliep alle communicatie onderling en met externen 

online via allerlei platforms die zich nog moesten ontwikkelen. DaCapo was niet ingericht 

op digitaal onderwijs. We hadden gelukkig wel de beschikking over digitale licenties van 

ons boekenpakket. Deze licenties werden voor Corona slechts door een beperkt aantal 

docenten daadwerkelijk gebruikt binnen DaCapo. Daarnaast had DaCapo wel de 

beschikking over een aantal laptopkarren op school, maar dat is heel wat anders dan dat 

elke leerling en elk personeelslid thuis de beschikking had over een mobiele device. Laat 
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staan dat deze ‘thuisdevices’ waren ingericht op een samenhangend systeem van een 

digitale leeromgeving. Binnen de doelgroepen die binnen onze stichting onderwijs volgen 

zijn er ook nog eens veel thuissituaties waar de middelen er niet waren en zijn om 

devices aan te schaffen. En een veilige en rustige thuisomgeving die vergelijkbaar is met 

een educatieve ruimte op school is ook in veel situaties niet aan de orde. Het onderwijs 

moest van de ene op de andere dag om, waarbij docenten ook zoals in heel Nederland, 

hun zorgtaken en werktaken in één en dezelfde omgeving vorm en inhoud moesten gaan 

geven. 

DaCapo heeft al haar mobiele devices uitgeleend aan leerlingen, die daarover thuis niet 

beschikten en ook de gemeente heeft tijdelijk devices beschikbaar gesteld. Er is getracht 

om vanaf dag één van de lockdown contact te hebben met alle leerlingen en daar waar 

dat niet lukte is intensief samengewerkt met de leerplichtambtenaren van de gemeente. 

Het centraal eindexamen verviel en de schoolexamens werden bepalend voor het 

eindexamenresultaat en het behalen van het diploma. Dit heeft ook heel veel inspanning 

gevraagd van de betrokken docenten en collega’s van de ondersteunende diensten. Elke 

routine hierin ontbrak, maar is geweldig opgepakt en onze leerlingen zijn met een 

waardevol diploma vertrokken naar hun vervolgonderwijs. Zelfs met aangepaste 

diploma-uitreikingen aan huis! 

 

De eerste herstart van het onderwijs in juni en de voorbereiding daarvan vroeg wederom 

om een volledige reorganisatie van het onderwijs. Na de zomervakantie kwamen er al 

vrij snel weer beperkingen, waardoor hybride vormen van fysiek en digitaal 

(thuis)onderwijs noodzakelijk werden. Weer een forse omslag. En eind 2020 gingen we 

weer naar een andere vorm en inhoud, uitgesplitst naar verschillende variaties voor 

onder- en bovenbouw, voor praktijkgerichte en theoretische vakken en voor vmbo, PRO 

en EOA. En probeer maar eens hybride vormen aan te bieden waarbij je zowel op school 

als voor het thuisonderwijs mobiele devices nodig hebt, die er onvoldoende zijn. DaCapo 

heeft in dit kader altijd het landelijke beleid gevolgd en daar waar het mogelijk was 

zoveel mogelijk contacturen te realiseren, omdat onze leerlingen daar het beste mee 

gediend zijn. Het noodgedwongen digitale onderwijs heeft DaCapo veel kennis en inzicht 

gegeven in de mogelijkheden die dit biedt naar de toekomst om meer maatwerk voor 

elke leerling te bieden! 

 

Alleen Corona al zou voldoende hectiek hebben betekend. Daarnaast is DaCapo ook nog 

eens vol aan de bak gemoeten voor de herstelopdrachten van de Onderwijsinspectie en 

dat binnen de grote uitdaging van de financiën. De balans tussen inkomsten en uitgaven 

is er al jaren niet en die trend moet binnen afzienbare tijd omgebogen worden om een 

gezonde, duurzame toekomst te kunnen garanderen. 
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3. Bedrijfsvoering 
 

3.1 Onze medewerkers 
 

Ontwikkelingen personele zaken 

In 2020 waren er (gemiddeld en gewogen) 157 FTE aan medewerkers in dienst. 

Gedurende 2019 was dit aantal 169 FTE. 

 

Gemiddeld verzuim van medewerkers in 2020: 

 
 

Duurzame inzetbaarheid 

Stichting DaCapo is als kennisinstelling volledig afhankelijk van de inzet en prestaties van 

haar Human Capital, haar personeel. Het welbevinden van het personeel staat centraal in 

het beleid van Stichting DaCapo, “DaCapo kijkt naar mij” geldt zeker niet alleen voor 

leerlingen! Het ziekteverzuim in 2019 was 7,3%, in 2020 ondanks Corona en alle 

ontwikkelingen binnen de stichting, 7,1%. In 2021 is Corona voorlopig nog niet 

verdwenen en zijn de ontwikkelingen niet minder hectisch dan in 2020. Of het verlagen 

van het ziekteverzuim in 2021 een realistisch perspectief is, is zeer de vraag op dit 

moment. Uiteraard streeft het bestuur daar wel naar, zeker in de komende jaren. In 

2021 wordt binnen het SSC een strategisch HRM-medewerker aangesteld om op een 

aantal zaken, betreffende duurzame inzetbaarheid, beleid te ontwikkelen. 

 

Strategisch personeelsbeleid 

Er is in 2020 een notitie “De professionele schoolorganisatie (strategisch HRM binnen 

DaCapo)” vastgesteld. Met de implementatie daarvan is een start gemaakt. In 2021 

wordt binnen het SSC een strategisch HRM-medewerker aangesteld om het SHRM-beleid 

verder te ontwikkelen. 

 

Collectief professionaliseringsplan 

In 2020 is er voor € 1.213.286 uitgegeven aan professionalisering ten opzichte van de 

personele basisbekostiging van € 9.004.543, ofwel 13%. De uitgaven aan 

professionalisering bestaan uit uurkosten conform het taakbeleid en door leveranciers in 

rekening gebrachte scholingskosten. 

 

Convenant personeelstekorten en werkdrukverlichting 

In november 2019 zijn er middelen beschikbaar gekomen voor de aanpak van werkdruk 

en de tekorten onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs. Binnen DaCapo zijn deze 

middelen ingezet in een ruimere personeelsinzet dan de structurele bekostiging mogelijk 

maakte. Hierdoor waren groepen kleiner dan regulier mogelijk was. Corona heeft deze 

werkdrukverlichting natuurlijk niet echt voelbaar gemaakt in de praktijk. 

 

Beleid uitkeringen na ontslag 

Voor het beheersen van de uitkeringen na ontslag is beleid noodzakelijk. DaCapo heeft in 

het verslagjaar de volgende activiteiten verricht bij uitstroom van personeel: 

• Beëindiging vaste dienstverbanden; 

• Het niet verlengen tijdelijke dienstverbanden; 

• Voor zover mogelijk intern invulling geven aan (tijdelijke) vacatureruimte en 

vervangingen; daar waar specifieke deskundigheid nodig was is deze tijdelijk 

ingehuurd.  

• Opname (onbetaald) verlof. 

Categorie Verzuimpercentage Verzuimfrequentie Verzuimduur

Man 8,8 0,96 41,38

Vrouw 5,1 1,13 18,99

Totaal 7,1 1,05 30,02
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In 2020 is nog maar één vso afgesloten in een reeds sinds 2019 lopend dossier. Het 

huidige bestuur heeft gekozen voor het maken van een reorganisatieplan en het 

opstellen van een sociaal plan in 2021 op basis van de Meerjarenbegroting. 

 

3.2 Huisvesting 
 

In 2019 is voor het vmbo de hoofdlocatie aan de Havikstraat betrokken. Hierin zijn ook 

de voormalige beleidsmedewerkers en de ondersteunende diensten nu gehuisvest. In 

2020 is nog volop aandacht en geld besteed aan het inregelen van allerlei processen. De 

verwachtte besparingen op de onderhouds- en exploitatiekosten lijken niet gerealiseerd 

te kunnen gaan worden.  

Vooralsnog maken de gewenste gymzalen op locatie helaas nog geen deel uit van het 

bouwproject, maar deze zijn wel bij de omgevingsvergunning meegenomen in de 

aanvraag. De omgevingsvergunning is in 2019 wel verleend en DaCapo is in overleg met 

de Gemeente en andere partners de gymzalen te kunnen realiseren in de toekomst. De 

financiële realisatie daarvan is nog een uitdaging. 

 

Vanwege de verwachte daling van leerlingenaantallen is in de meerjarenbegroting 

uitgegaan van de sluiting van de locatie Milaanstraat. 

Ten tijde van het vaststellen van de begroting waren er nog geen afspraken gemaakt 

met de verhuurder en met mogelijke partijen om het lopende huurcontract over te 

nemen. 

 

3.3 Investeringen 
 

DaCapo heeft in 2019 het pand aan de Havikstraat betrokken, waarbij tevens 

geïnvesteerd is in inventarissen. In de komende jaren worden beperkte 

vervangingsinvesteringen verwacht. 

Daarnaast is in de meerjarenbegroting de sluiting van de vestiging aan de Milaanstraat 

per 1-8-2022 opgenomen. De sluiting zal gepaard gaan met desinvesteringen van activa 

in het pand Milaanstraat en met nieuwe investeringen in het pand Havikstraat vanwege 

de komst van studierichtingen, die op dit moment niet op de Havikstraat verzorgd 

worden. 

 

ICT: digitale leeromgevingen met eigentijdse voorzieningen voor alle vakken zullen 

steeds meer een integraal onderdeel van het onderwijs worden, zeker na de Coronacrisis, 

waarin we nu verkeren. Dientengevolge zal de in 2020 ingezette professionalisering van 

docenten in het gebruik van voornoemde mobiele devices in de lessen verder ontwikkeld 

moeten worden en zal ook digitale toetsing nog meer aandacht gaan krijgen. We zullen 

in de nabije toekomst toe gaan groeien naar het Bring Your Own Device-systeem door de 

verregaande digitalisering in de maatschappij en het daardoor beter mogelijk maken van 

maatwerk in ons onderwijs. 

 

3.4 Overige zaken  
 

DaCapo AVG-proof 

Het in 2018 vastgestelde Integraal beleidsplan ‘Informatiebeveiliging en privacy’ (IBP) is 

onderdeel van de P&C-cyclus. Processen worden gemonitord en geëvalueerd en waar 

nodig aangepast/verbeterd, bijvoorbeeld het cameratoezicht in de nieuwbouw 

(Havikstraat). Dit proces vraagt continu aandacht en onderhoud. 
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Duurzaamheid 

In het nieuwe gebouw van de Havikstraat is veel aandacht besteed aan 

energiebewustzijn, duurzame inkoop en duurzaamheid van het gebouw. Ook op de 

andere locaties heeft dit de aandacht. Met name ook de luchtverversing binnen de 

gebouwen. 

 

3.5 Financiën 
 

Financiën verslagjaar 2020 

 

In hoofdstuk 6 is de jaarrekening over het boek- en kalenderjaar 2020 opgenomen, 

hiernaar wordt verwezen voor de volgende onderwerpen: 

 

• Financiële positie per balansdatum inclusief toelichting; 

• Toelichting op de ontwikkeling van de balansposten in vergelijking met voorgaand 

jaar; 

• Behaalde resultaten verslagjaar inclusief toelichting; 

• Toelichting op het resultaat in vergelijking met de begroting en voorgaand jaar. 

 

Kasstromen, financiering en financiële instrumenten 

Financiering van uitgaven vindt plaats uit eigen middelen. Stichting DaCapo maakt geen 

gebruik van externe financieringen.  

Voor een kasstroomoverzicht wordt verwezen naar de jaarrekening 2020. Eind 2020 zijn 

de vrij beschikbare liquide middelen circa € 645.000 gestegen ten opzichte van 2019.  

 

DaCapo beschikt niet over complexe financiële instrumenten zoals derivaten of 

renteswaps. Voor een nadere toelichting op de financiële instrumenten wordt verwezen 

naar de passage zoals opgenomen onder Financiële instrumenten in de grondslagen bij 

de jaarrekening. 

 

Vanaf 2020 betaalt Stichting DaCapo negatieve rente over banktegoeden met een saldo 

per rekening boven € 250.000 en € 500.000 (afhankelijk van de bank). 

 

Beschrijving van het treasurybeleid 

Het treasurybeleid is er op gericht financiële risico’s te beheersen en binnen de financiële 

mogelijkheden van Stichting DaCapo een verantwoord rendement te verkrijgen op 

tijdelijk overtollige liquiditeiten. Stichting DaCapo heeft geen beleggingen. Het 

treasurybeleid gaat uit van en voldoet aan de bepalingen zoals opgenomen in de regeling 

beleggen, lenen en derivaten 2016 die met ingang van 1 juli 2016 van toepassing is 

(onder andere hoofdsomgarantie en ratingvereisten van de financiële instellingen). Het 

uitgangspunt van DaCapo ten aanzien van financiële risico’s is: defensief en 

risicomijdend.  

In het treasurystatuut is vastgelegd dat Stichting DaCapo niet belegt in aandelen en 

geen gebruik maakt van speculatieve derivaten of deelneemt in andere risicodragende 

beleggingen. Het treasurystatuut is geactualiseerd en vastgesteld in de Raad van 

Toezicht vergadering van 26 juni 2017. Het treasurystatuut voldoet aan de bepalingen 

zoals opgenomen in de regeling beleggen, lenen en derivaten 2016.  

 

Uitvoering van het beleid in de praktijk 

Stichting DaCapo werkt met kwartaalrapportages die driemaal per jaar beschikbaar zijn 

voor het College van Bestuur, de Raad van Toezicht, het directieteam en de GMR.  

Daarnaast wordt er zesmaal per jaar een kortere maandrapportage opgesteld. Deze 

maandrapportages worden beschikbaar gesteld aan het College van Bestuur en het 

directieteam.  
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Rapportage beleggingen, leningen en derivaten 

In het verslagjaar 2020 zijn er door het College van Bestuur van DaCapo geen 

beleggingen en leningen uitgezet, leningen aangetrokken of derivatenovereenkomsten 

afgesloten. De liquide middelen zijn verdeeld over de diverse spaarrekeningen van 

Stichting DaCapo. 

 

 

Begroting 2021 

 

 
 

 

Toelichting: 

 

Deze begroting is definitief goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht op 

3 februari 2021. 

 

  

Begroting 2021

Staat van baten en lasten 2021

Enkelvoudig 

Begroting

Baten

3.1 Rijksbijdragen 15.475.567

3.2 Overheidsbijdragen en -subsidie 95.000

3.5 Overige baten 146.263

Totaal baten 15.716.830

Lasten

4.1 Personeelslasten 13.209.293

4.2 Afschrijvingen 449.268

4.3 Huisvestingslasten 1.227.053

4.4 Overige lasten 1.339.599

Totaal lasten 16.225.213

Saldo baten en lasten -508.383

5 Financiële baten -30.000

Resultaat (tekort) -538.383
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4. Continuïteitsparagraaf  
 

4.1 Aantallen leerlingen en personele bezetting in FTE 
 

In deze continuïteitsparagraaf zijn de gegevens weergegeven vanuit de jaarrekening 

2020. Daarnaast is de paragraaf gebaseerd op de meerjarenbegroting 2021 tot en met 

2025, die is goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 3 februari 2021. In deze 

meerjarenbegroting zijn de te verwachten effecten verwerkt en toegelicht van aanvullend 

beleid om toekomstige tekorten te minimaliseren en de continuïteit van Stichting DaCapo 

te waarborgen.  

 

Deze continuïteitsparagraaf is door de Raad van Toezicht formeel goedgekeurd in de 

vergadering waarin het jaarverslag inclusief jaarrekening is vastgesteld. 

 

 
 

Toelichting 

In de prognoses per 1 oktober over de jaren 2021 tot en met 2025 is in elk jaar rekening 

gehouden met een dalende instroom in het eerste jaar van 9% per jaar. Dit leidt tussen 

2020 en 2025 tot een daling van het aantal leerlingen van 25,5%. Deze prognose sluit 

aan op de prognoses van Voion. 

In de meest recente meerjarenraming is rekening gehouden met deze daling door het 

laten meedalen van de personele bezetting door het formuleren van nieuwe 

lessentabellen, een nieuw taakbeleid en het inzetten op een strategische samenwerking 

met een ander schoolbestuur. 

 

 

  

CP Kengetallen

Continuïteit, kengetallen

Kengetallen 2020  

Enkelvoudig 

Realisatie

2021  

Enkelvoudig 

Begroting

2022  

Enkelvoudig 

Prognose

2023  

Enkelvoudig 

Prognose

2024  

Enkelvoudig 

Prognose

2025  

Enkelvoudig 

Prognose

Aantal leerlingen, studenten en deelnemers per 1 oktober 1.327 1.261 1.201 1.139 1.061 988

Personele bezetting per 31 december

Bestuur / management (fte) 10,30 8,67 8,05 7,00 6,83 5,99

Personeel primair proces (fte) 117,24 108,58 91,34 88,78 84,36 78,99

Ondersteunend personeel (fte) 29,88 32,60 28,45 23,01 22,24 21,30

Totale personele bezetting (fte) 157,42 149,85 127,84 118,79 113,42 106,28

Overige kengetallen 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Enkelvoudig 

Realisatie

Enkelvoudig 

Begroting

Enkelvoudig 

Prognose

Enkelvoudig 

Prognose

Enkelvoudig 

Prognose

Enkelvoudig 

Prognose

Aantal leerlingen / Totaal personeel 8,43 8,42 9,39 9,59 9,35 9,30

Aantal leerlingen / Onderwijzend personeel 11,32 11,61 13,15 12,83 12,58 12,51
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4.2 Balans en Staat van Baten en Lasten 
 

 
DaCapo heeft in 2019 het pand aan de Havikstraat betrokken, waarbij tevens 

geïnvesteerd is in inventarissen. In de komende jaren worden beperkte 

vervangingsinvesteringen verwacht. 

Daarnaast is in de meerjarenbegroting de sluiting van de vestiging aan de Milaanstraat 

per 1-8-2022 opgenomen. De sluiting zal gepaard gaan met desinvesteringen van activa 

in het pand Milaanstraat en met nieuwe investeringen in het pand Havikstraat vanwege 

de komst van studierichtingen, die op dit moment niet op de Havikstraat verzorgd 

worden. 

 

De liquide middelen muteren als gevolg van de begrote resultaten. 

 

De voorzieningen bestaan volledig uit personele voorzieningen. Deze personele 

voorzieningen nemen toe door gespaarde uren persoonlijk budget en dotaties voor 

werkloosheidsbijdragen als gevolg van de verwachte en noodzakelijke daling van het 

aantal medewerkers.  

 

De hoogte van de bestemmingsreserves is gelijk gehouden aan de hoogte van de 

materiële activa, aangezien deze gevormd is om toekomstige afschrijvingen te kunnen 

bekostigen.  

 

 

 

CP Balans

Continuïteit, balans

Balans 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025

Enkelvoudig 

Realisatie

Enkelvoudig 

Begroting

Enkelvoudig 

Prognose

Enkelvoudig 

Prognose

Enkelvoudig 

Prognose

Enkelvoudig 

Prognose

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa 4.710.564 4.693.673 4.054.454 3.750.831 3.457.494 3.211.353

Financiële vaste activa

Totaal van vaste activa 4.710.564 4.693.673 4.054.454 3.750.831 3.457.494 3.211.353

Vlottende activa

Vorderingen 600.031 590.428 590.428 590.428 590.428 590.428

Kortlopende effecten

Liquide middelen 7.063.340 5.699.624 5.943.282 6.498.439 6.971.093 7.422.034

Totaal van vlottende activa 7.663.371 6.290.052 6.533.710 7.088.867 7.561.521 8.012.462

Totaal van activa 12.373.935 10.983.725 10.588.164 10.839.698 11.019.015 11.223.815

Passiva

Eigen vermogen 8.260.057 7.721.674 7.242.673 7.351.379 7.360.676 7.394.655

Eigen vermogen, algemene reserve 3.549.493 3.028.001 3.188.219 3.600.548 3.903.182 4.183.302

Eigen vermogen, bestemmingsreserves 4.710.564 4.693.673 4.054.454 3.750.831 3.457.494 3.211.353

Eigen vermogen, overige reserves en fondsen

Voorzieningen 1.897.950 2.093.950 2.303.950 2.513.950 2.723.950 2.933.950

Langlopende schulden

Kortlopende schulden 2.215.928 1.140.063 1.013.503 946.331 906.351 867.172

Totaal van passiva 12.373.935 10.955.687 10.560.126 10.811.660 10.990.977 11.195.777

Toelichtingen 

Toelichting op de balans
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Voor de leerlingenaantallen is uitgegaan van een daling van de jaarlijkse instroom in 

leerjaar 1 van 9%. Deze prognose sluit aan op de prognoses van Voion. 

 

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting is uitgegaan van een gelijkblijvend prijspeil 

voor baten en lasten. 

 

Bij het bepalen van de Rijksbijdragen is rekening gehouden met de nieuwe 

financieringssystematiek, die vanaf 2022 wordt ingevoerd.  

 

Gezien de huidige omvang van DaCapo en de verwachtingen voor de toekomst op het 

gebied van leerlingenaantallen, onderwijskwaliteit, kwaliteit van de organisatie en de 

financiële situatie wordt onderzocht of een vergaande samenwerking of fusie met een 

ander bestuur mogelijk is. In de meerjarenbegroting is een vergaande samenwerking of 

fusie doorgerekend vanaf 2022. In financiële zin worden er in totaliteit geen grote 

besparingen verwacht. Wel wordt er veronderstelt dat sommige kosten, zoals 

bestuurskosten en sommige stafdiensten komen te vervallen en afgenomen worden van 

bijvoorbeeld een koepelorganisatie. Tegenover besparingen op genoemde kosten zullen 

kosten van een koepelorganisatie staan. De kosten van een koepelorganisatie zijn in de 

meerjarenbegroting in mindering gebracht op de Rijksbijdragen in de vorm van een 

bedrag per leerling. 

 

De overige baten bestaan voornamelijk uit detacheringsbaten. Vanwege de onzekerheid 

omtrent deze baten zijn alleen die detacheringen begroot voor zover er reeds afspraken 

met afnemers vastliggen. 

 

Vanaf 2022 zijn de gevolgen verwerkt van de voorgenomen sluiting van de vestiging 

Milaanstraat. Deze gevolgen bestaan uit eenmalige desinvesteringen en structureel 

lagere huisvestingskosten. Daarnaast zal de bijdrage in de exploitatiekosten voor de 

Milaanstraat van de gemeente Sittard-Geleen komen te vervallen. 

Ten tijde van het vaststellen van de begroting waren er nog geen afspraken gemaakt 

met de verhuurder en met mogelijke partijen om het lopende huurcontract over te 

nemen. 

 

De daling van de overige lasten wordt veroorzaakt door dalende leerlinggebonden kosten 

als gevolg van dalende leerlingenaantallen. De ramingen voor 2021 en 2022 bevatten 

CP Baten en lasten

Continuïteit, raming/staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Enkelvoudig 

Realisatie

Enkelvoudig 

Begroting

Enkelvoudig 

Prognose

Enkelvoudig 

Prognose

Enkelvoudig 

Prognose

Enkelvoudig 

Prognose

Prognose basis, aantal leerlingen, deelnemers en 

studenten

1.327 1.261 1.201 1.139 1.061 988

Baten

Rijksbijdragen 16.204.303 15.475.567 14.079.665 12.703.591 12.110.480 11.458.554

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden 320.683 95.000 55.417 0 0 0

Overige baten 352.616 146.263 80.306 41.470 21.935 21.667

Totaal baten 16.877.602 15.716.830 14.215.388 12.745.061 12.132.415 11.480.221

Lasten

Personeelslasten 14.034.091 13.209.293 11.332.925 10.491.927 10.022.411 9.390.927

Afschrijvingen 429.340 449.268 990.785 406.623 404.337 395.471

Huisvestingslasten 1.154.898 1.227.053 1.075.654 837.459 829.401 829.179

Overige lasten 1.269.114 1.339.599 1.270.026 880.345 851.969 820.665

Totaal lasten 16.887.443 16.225.213 14.669.389 12.616.355 12.108.118 11.436.243

Saldo baten en lasten -9.841 -508.383 -454.001 128.706 24.297 43.978

Financiële lasten -8.964 -30.000 -25.000 -20.000 -15.000 -10.000

Resultaat -18.805 -538.383 -479.001 108.706 9.297 33.978

Toelichtingen 

Toelichting op de raming/staat van baten en lasten
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eenmalige advies- en ondersteuningskosten in verband met formuleren en uitvoeren van 

te nemen maatregelen. 

Vanaf 2023 is het effect zichtbaar van besparingen als gevolg van eerdergenoemde 

vergaande samenwerking of fusie. 

 

Rijksbijdragen 

Opgenomen effecten en/of maatregelen in de meerjarenbegroting 2021-2025: 

Voor het jaar 2021 zijn de Rijksbijdragen bepaald conform het aantal leerlingen per 1 

oktober 2020 van de locaties Havikstraat, PRO en Milaanstraat, inclusief leerlingen met 

Maatwerkbekostiging (EOA): 1327 leerlingen. In de prognoses per 1 oktober over de 

jaren 2021 tot en met 2025 is in elk jaar rekening gehouden met een dalende instroom 

in het eerste jaar van 9%. Deze prognose sluit aan op de prognoses van Voion. De 

rijksbijdragen OCW dalen hierdoor tussen 2020 en 2025 naar verwachting met 29%.  

 

De Rijksbijdragen OCW dalen iets meer dan de daling van het leerlingenaantal over 

dezelfde periode (25,5%). Dit wordt voor een deel veroorzaakt door lagere baten van het 

Samenwerkingsverband, door uitfaseren van incidentele baten en door lagere baten als 

gevolg van de aanpassing van de financieringsmethodiek, die in 2022 van kracht wordt.  

 

Binnen het Samenwerkingsverband VO 31.04 Westelijke Mijnstreek is gekozen voor 

opting out ten aanzien van LWOO. Hierdoor zullen de LWOO-middelen vanaf 2021 van 

het Samenwerkingsverband ontvangen worden. Vanwege budgettaire overschrijdingen 

ten aanzien van de LWOO-middelen binnen het Samenwerkingsverband wordt voor de 

periode 2021-2025 uitgegaan van een dalend bedrag aan te verdelen LWOO-middelen 

binnen het Samenwerkingsverband en door een andere verdeelsleutel met een lager 

aandeel van DaCapo College vanaf 2023. 

 

In de meerjarenbegroting is een vergaande samenwerking of fusie doorgerekend vanaf 

2022. In financiële zin worden er in totaliteit geen grote besparingen verwacht. Wel 

wordt er veronderstelt dat sommige kosten, zoals bestuurskosten en sommige 

stafdiensten komen te vervallen en afgenomen worden van bijvoorbeeld een 

koepelorganisatie. Tegenover besparingen op genoemde kosten zullen kosten van een 

koepelorganisatie staan. De kosten van een koepelorganisatie zijn in de 

meerjarenbegroting in mindering gebracht op de Rijksbijdragen in de vorm van een 

bedrag per leerling. 

 

Personeelslasten 

Opgenomen effecten en/of maatregelen in de meerjarenbegroting 2021-2025: 

De volgende maatregelen op het personele vlak zijn opgenomen om te komen tot een 

dekkende exploitatie vanaf 2023: 

1. De lessentabel terugbrengen naar het wettelijk minimum 

2. Herzien van het onderwijsaanbod 

3. Combinatiegroepen maken 

4. Verhoging van het gemiddelde aantal leerlingen per groep 

5. Uniformeren en rationaliseren van het vigerend taakbeleid OP en OOP binnen 

budgettaire mogelijkheden met behoud van de onderwijskwaliteit. 

6. Daar waar mogelijk stoppen en voorkomen van tijdelijke inhuur. Deze maatregel 

is slechts realiseerbaar indien een aantal andere maatregelen geïmplementeerd 

worden, zoals: 

a. Focus op het primaire proces; 

b. Invoering van onvoorwaardelijke mobiliteit binnen DaCapo; 

c. Detailanalyse van bevoegdheden en optimalisatie van lesroosters om 

kwalitatieve frictie te voorkomen; 

d. Het stimuleren van het behalen van bevoegdheden voor de vernieuwde 

beroepsprofielen. 

7. Reduceren van ziekteverzuim en vervangingskosten personeel. 
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8. Kritische beoordeling van de tijdelijke contracten en de herbezetting van 

natuurlijk verloop. 

9. Minimalisatie van het budget voor uitbetaling transitievergoedingen. 

10. Implementeren van aanvullend seniorenbeleid (onderdeel van duurzaam 

inzetbaarheid beleid). 

11. Onderzoeken van detachering van DaCapo-personeel naar scholen in de regio. 

 

Afschrijvingen 

Opgenomen effecten en/of maatregelen in de meerjarenbegroting 2021-2025: 

In de afschrijvingslasten in de meerjarenbegroting is rekeningen gehouden met een 

eenmalige desinvestering vanwege de sluiting van de locatie Milaanstraat in 2022.  

Daarnaast wordt ervan uitgegaan dat bij een dalend aantal leerlingen ook sprake zal zijn 

van een dalende investeringsbehoefte. 

  

Huisvestingslasten 

Opgenomen effecten en/of maatregelen in de meerjarenbegroting 2021-2025: 

De sluiting van de Milaanstraat zal vanaf 2023 leiden tot structureel lagere 

huisvestinglasten. 

 

Overige lasten 

Opgenomen effecten en/of maatregelen in de meerjarenbegroting 2021-2025: 

De volgende maatregelen zijn opgenomen om te komen tot duurzame reductie van de 

overige lasten: 

1. In de meerjarenbegroting is een vergaande samenwerking of fusie doorgerekend 

vanaf 2022. In financiële zin worden er in totaliteit geen grote besparingen 

verwacht. Wel wordt er veronderstelt dat sommige kosten, zoals bestuurskosten 

en sommige stafdiensten komen te vervallen en afgenomen worden van 

bijvoorbeeld een koepelorganisatie. Tegenover besparingen op genoemde kosten 

zullen kosten van een koepelorganisatie staan. De kosten van een 

koepelorganisatie zijn in de meerjarenbegroting in mindering gebracht op de 

Rijksbijdragen in de vorm van een bedrag per leerling. 

2. Vanwege een dalend aantal leerlingen zal de behoefte aan leermiddelen, 

waaronder de kosten van gratis schoolboeken en onderwijslicenties dalen. 

 

Ontwikkelingen rond contractactiviteiten en zogeheten derde 

geldstroomactiviteiten  

De verwachting is dat de derde geldstroom de komende jaren zal afnemen. Dit wordt 

veroorzaakt door een daling van het leerlingaantal en lagere inkomsten uit het 

Samenwerkingsverband. 

 

Resultaatontwikkeling komende jaren 

De begroting 2021 en 2022 zijn negatief en voor de jaren 2022 tot en met 2025 worden 

positieve resultaten geraamd. Het College van Bestuur heeft en gaat maatregelen treffen 

om de lasten structureel in evenwicht te brengen met de afnemende baten als gevolg 

van de krimp van de leerlingen.  
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4.3 Financiële kengetallen 
 

 
 

 

Liquiditeit (current ratio) 

Vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden. 

Geeft aan in hoeverre de instelling aan haar verplichtingen op korte termijn (1 jaar) kan 

voldoen. 

 

Liquiditeit (quick ratio) 

Vlottende activa minus voorraad gedeeld door kortlopende schulden. 

Geeft aan in hoeverre de instelling aan haar verplichtingen op zeer korte termijn (3 

maanden) kan voldoen. 

 

Rentabiliteit (gewone bedrijfsvoering) 

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering gedeeld door totale baten uit gewone 

bedrijfsvoering. 

 

Solvabiliteit 1 (exclusief voorzieningen) 

Eigen vermogen gedeeld door totaal vermogen. Geeft aan in hoeverre de instelling kan 

voldoen aan haar langlopende verplichtingen. 

 

Solvabiliteit 2 (inclusief voorzieningen) 

Eigen vermogen plus voorzieningen gedeeld door totaal vermogen. 

Financiële kengetallen

Financiële kengetallen

Kengetallen financiële positie 2020  

Enkelvoudig 

Realisatie

2021  

Enkelvoudig 

Begroting

2022  

Enkelvoudig 

Prognose

2023  

Enkelvoudig 

Prognose

2024  

Enkelvoudig 

Prognose

2025  

Enkelvoudig 

Prognose

Huisvestingsratio 7,84% 8,61% 8,55% 8,10% 8,31% 8,74%

Liquiditeit (current ratio) 3,46 5,52                6,45                7,49                8,34                9,24                

Liquiditeit (quick ratio) 3,46 5,52                6,45                7,49                8,34                9,24                

Personeelslasten / Rijksbijdragen 86,61% 85,36% 80,49% 82,59% 82,76% 81,96%

Personeelslasten / Totaal baten plus financiële baten 83,20% 84,21% 79,86% 82,45% 82,71% 81,87%

Personeelslasten / Totaal lasten plus financiële lasten 83,10% 81,41% 77,26% 83,16% 82,77% 82,12%

Rentabiliteit -0,11% -3,43% -3,38% 0,85% 0,08% 0,30%

Solvabiliteit I 0,67 0,70                0,69                0,68                0,67                0,66                

Solvabiliteit II (inclusief voorzieningen) 0,82 0,90                0,90                0,91                0,92                0,92                

Weerstandsvermogen 48,97% 49,22% 51,04% 57,77% 60,74% 64,47%

Kengetallen overig 2020  

Enkelvoudig 

Realisatie

2021  

Enkelvoudig 

Begroting

2022  

Enkelvoudig 

Prognose

2023  

Enkelvoudig 

Prognose

2024  

Enkelvoudig 

Prognose

2025  

Enkelvoudig 

Prognose

Kapitalisatiefactor 0,56 0,53 0,49 0,58 0,67 0,73

Weerstandsvermogen exclusief materiële vaste activa 21,90% 19,57% 22,64% 28,34% 32,23% 36,51%

Algemene reserve / Totaal baten plus financiële baten 21,04% 19,30% 22,47% 28,29% 32,21% 36,47%

Voorzieningen / Totaal baten plus financiële baten 11,25% 13,35% 16,24% 19,76% 22,48% 25,58%

Rijksbijdragen / Totaal baten plus financiële baten 96,06% 98,65% 99,22% 99,83% 99,94% 99,90%

Overige overheidsbijdragen en -subsidies / Totaal baten 

plus financiële baten

1,90% 0,61% 0,39% 0,00% 0,00% 0,00%

Investeringen huisvesting / Totaal baten plus financiële 

baten

18,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Investeringen inventaris en apparatuur / Totaal baten 

plus financiële baten

1,21% 1,91% 2,11% 2,36% 2,48% 2,62%

Netto werkkapitaal / Totaal baten plus financiële baten 32,29% 32,83% 38,90% 48,27% 54,92% 62,29%

Beleggingen ten opzichte van eigen vermogen 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Contractactiviteiten / Totaal baten plus financiële baten 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Contractactiviteiten / Rijksbijdragen 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Deze extra solvabiliteitsratio is opgenomen omdat landelijk gezien instellingen zeer 

wisselend omgaan met reserves en voorzieningen. Bij de berekening van dit kengetal 

wordt dit wisselend gebruik tenietgedaan en is een vergelijk op landelijk niveau 

gemakkelijker te maken. 

 

Kapitalisatiefactor 

Dit kengetal is in het najaar van 2009 geïntroduceerd door de commissie Don. Met de 

kapitalisatiefactor wil de commissie inzicht krijgen in dat deel van het kapitaal wat niet of 

inefficiënt benut wordt, men wil de totale kapitaalbehoefte in kaart brengen. De 

kapitalisatiefactor wordt berekend door het totale kapitaal (exclusief gebouwen en 

terreinen) te delen door de totale baten inclusief financiële baten. Als bovengrens 

adviseert de commissie 35% voor grote instellingen en 60% voor kleine instellingen. De 

maximale bovengrens bedraagt 1,5 keer de norm. Indien er sprake is van een waarde, 

1,5 keer zo groot als de bovengrens is er volgens de commissie sprake van het niet 

efficiënt benutten van het kapitaal. “Men zou immers dezelfde diensten moeten kunnen 

leveren met minder kapitaal.” 

 

Financiële analyse 

Al geruime tijd is de omvang van de reservepositie van het voortgezet onderwijs 

onderdeel van discussie. Tussen OCW en VO-raad is overeenstemming bereikt over het 

hanteren van een verantwoord weerstandsvermogen. Hierbij bestaat het 

weerstandsvermogen uit het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van alle baten 

inclusief de financiële baten en exclusief de buitengewone lasten. Hieruit resulteert een 

weerstandvermogen per 31 december 2020 van 49% (per 31 december 2019 50%). 

Stichting DaCapo zit hiermee ruim boven de signaleringswaarde van 5% zoals vastgelegd 

in het document “Kengetallen bij het toezicht op de financiële continuïteit van 

Onderwijsinstellingen”. 

 

DaCapo heeft in 2019 een investering gedaan van € 3.050.000 (tot en met 2020 € 

3.087.000) in de nieuwbouw op de Havikstraat. Mocht DaCapo het gebouw verlaten 

binnen de afschrijvingstermijn van het gebouw, bestaat er geen mogelijkheid om de dan 

geldende boekwaarde te gelde te maken. Dit is eveneens van toepassing op de 

inventaris. Voor de totale boekwaarde aan materiële vaste activa is een 

bestemmingsreserve aangehouden. Realistischer is uit te gaan van een eigen vermogen 

exclusief de bestemmingsreserve, ofwel het weerstandsvermogen exclusief materiële 

vaste activa. Het kengetal wordt gedefinieerd als het eigen vermogen minus materiële 

vaste activa, gedeeld door de rijksbijdragen. In dat geval bedraagt het 

weerstandsvermogen per 31 december 2020 22% bedragen (per 31 december 2019 

21%). 
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4.4 Huisvestingsbeleid 
 

Op 22 februari 2018 heeft Stichting DaCapo het juridisch eigendom verkregen van het 

schoolgebouw en het daarbij behorende terrein aan de Havikstraat 5 te Sittard conform 

de beschrijving van het registergoed in de Akte van Levering d.d. 22 februari 2018. Per 1 

augustus 2019 is dit gebouw in gebruik genomen. Het gebouw is binnen budget, kwaliteit 

en binnen planning (oplevering op 15 juli 2019) opgeleverd. Belangrijkste ontwerpeisen 

voor het gebouw waren de creatie van een veilige en kleinschalige setting met korte 

lijnen tussen leerlingen en medewerkers enerzijds en anderzijds medewerkers onderling 

en leerlingen onderling. Naast deze onderwijskundige uitgangspunten is het gebouw ook 

zo duurzaam en zo vriendelijk en comfortabel mogelijk ontworpen. 

 

Het gebouw en terrein in Geleen die de stichting in bezit heeft, is niet opgenomen in 

verband met het feit dat het economische claimrecht bij de gemeente ligt. Op 14 

november 2019 zijn de gebouwen en terreinen aan de Graaf van Loonstraat 39 te Born 

en President Kennedysingel 18/20 te Sittard bij notariële akte overgedragen aan de 

gemeente. 

 

Naast bovengenoemde panden maakt DaCapo gebruik van een pand aan de Milaanstraat 

in Sittard. Hiervoor betaalt DaCapo een gebruiksvergoeding. Vanwege de steeds verder 

dalende leerlingenaantallen van het vmbo als geheel en het aantal leerlingen dat lessen 

volgt op de Milaanstraat worden de financiële consequenties van de sluiting van deze 

vestiging onderzocht. Dit betreft enerzijds onderzoek naar de mogelijkheden om het 

contract voortijdig te beëindigen of over te dragen en anderzijds aanvullende 

investeringen aan het pand in de Havikstraat. Kosten van desinvesteringen zijn reeds in 

kaart gebracht. 

 

  

Han Vromen
Stempel NIEUW LOGO



 

 

30 
Jaarverslag 2020 Stichting DaCapo 40995 

4.5 Normatief publiek eigen vermogen 
 

Vanaf verslagjaar 2020 hanteert OCW een signaleringswaarde om te beoordelen of er 

sprake kan zijn van bovenmatig eigen vermogen. Deze nieuwe signaleringswaarde 

betreft het normatieve publieke eigen vermogen. 

 

Volgens de gehanteerde formule heeft Stichting DaCapo College een bovenmatige 

reserve. 

 

 
 

 

In de loop der jaren is het eigen vermogen van Stichting DaCapo reeds fors afgenomen. 

Ter indicatie, per 1-1-2010 bedroeg het eigen vermogen € 13.581.000. 

 

Onder andere vanwege de verdergaande leerlingendaling en de daardoor noodzakelijk te 

nemen maatregelen wordt voor 2021 en 2022 een negatieve exploitatie verwacht van in 

totaal € 1.017.000. Hierdoor zal de bovenmatige reserve verder afnemen. 

 

Normatief publiek eigen vermogen

Signaleringswaarde normatief publiek eigen vermogen

Normatief publiek eigen vermogen 31-12-2020 31-12-2019

Enkelvoudig 

Realisatie

Enkelvoudig 

Realisatie

Gegevens

Totaal baten 16.877.602 16.580.727

Aanschafwaarde gebouwen 3.086.566 3.049.487

Boekwaarde overige materiële vaste activa 1.862.684 1.918.737

Algemene reserve 3.549.493 3.380.743

Bestemmingsreserves 4.710.564 4.898.119

Publiek eigen vermogen 8.260.057 8.278.862

Uitwerking

0,5 x aanschafwaarde gebouwen x 1,27 1.959.969 1.936.424

Boekwaarde overige materiële vaste activa 1.862.684 1.918.737

0,05 x totaal baten 843.880 829.036

Normatief publiek eigen vermogen 4.666.534 4.684.198

Werkelijk publiek eigen vermogen 8.260.057 8.278.862

Bovenmatige reserves 3.593.523 3.594.664

Normatief publiek eigen vermogen 4.666.534 4.684.198

Werkelijk publiek eigen vermogen exclusief 

bestemmingsreserves

3.549.493 3.380.743

Bovenmatige reserves excl. bestemmingsreserves -1.117.041 -1.303.455
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DaCapo heeft in 2019 een investering gedaan van € 3.050.000 (tot en met 2020 € 

3.087.000) in de nieuwbouw op de Havikstraat. Mocht DaCapo het gebouw verlaten 

binnen de afschrijvingstermijn van het gebouw, bestaat er geen mogelijkheid om de dan 

geldende boekwaarde te gelde te maken. Dit is eveneens van toepassing op de 

inventaris. Voor de totale boekwaarde aan materiële vaste activa is een 

bestemmingsreserve aangehouden. Ten laste/gunste van deze reserve wordt jaarlijks 

een bedrag geboekt zodanig groot dat uit deze bestemmingsreserve steeds de 

toekomstige afschrijvingen materiële vaste activa kunnen worden bekostigd. 

Realistischer is uit te gaan van het eigen vermogen exclusief de bestemmingsreserves. 

Exclusief bestemmingsreserves is er geen bovenmatige reserve aanwezig. 

 

4.6 Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- 

en controlesysteem 
 

De projectgroep ‘Inrichting en implementatie integrale kwaliteitszorg’ is vanaf april 2020 

aan de slag gegaan met haar opdracht van het bestaande systeem van kwaliteitszorg 

binnen het DaCapo-college een toekomstbestendig, samenhangend en cyclisch geheel te 

maken.  

Het handboek IKZ is begin januari 2021 opgeleverd. De projectgroep IKZ heeft het 

integrale kwaliteitszorgsysteem beschreven en de bijbehorende instrumenten ontworpen. 

Jaarlijks wordt dit handboek geactualiseerd en voorgelegd ter instemming/advisering aan 

de (G)MR. Het doorlopen van de in het handboek beschreven verbetercyclus (PDCA), 

wordt gestuurd door de Planning & Control-kalender. De verantwoordelijkheidsverdeling 

tussen bestuur en de schoolleiding is duidelijk beschreven in het daartoe ontwikkelde 

‘rolschema’. 

Tussentijdse voortgangsrapportages evalueren de geboekte progressie in het PDCA-

proces. Het stelsel van kwaliteitszorg staat beschreven in het handboek en in het 

schoolplan. Het bestuur en de scholen hebben zicht op de kwaliteit van het onderwijs.  

 

DaCapo heeft op Kwaliteitscholen.nl als geïntegreerde toepassing voor kwaliteitszorg, 

verantwoording en strategisch inzicht aangeschaft. Deze applicatie ondersteunt 

toepassing op strategisch beleid en ondersteunt afdelingsleiders en mentoren bij het 

verbeteren van de onderwijskwaliteit. Door middel van het onderdeel Waarderingskader 

Inspectie in Kwaliteitscholen, vindt verantwoording op alle indicatoren van de inspectie 

plaats. 

 

Om meer inzage te verkrijgen in de risico’s op financieel vlak wordt er jaarlijks een 

begroting opgesteld voor de komende 5 kalenderjaren. De begrotingsuitputting wordt 

iedere maand inzichtelijk gemaakt door middel van een tussentijdse financiële 

rapportage. Eenmaal per kwartaal worden deze rapportages ook met de Raad van 

Toezicht besproken. 

 

4.7 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 
In deze paragraaf worden de bekende risico’s en onzekerheden in kaart gebracht. Op 

hoofdlijnen wordt aangegeven welk beleid/welke maatregelen het College van Bestuur in 

deze voor ogen staat. 

 

Samenwerking/fusie 

DaCapo ziet zich gesteld voor grote uitdagingen vanwege de verdergaande krimp van het 

aantal leerlingen. Hierdoor neemt ook steeds meer de speelruimte af die DaCapo als 

zelfstandige stichting heeft en wordt het steeds uitdagender om structureel kwalitatief 

hoogwaardig onderwijs aan te bieden. 

DaCapo heeft een bewuste keuze gemaakt om aansluiting, in de vorm van een 

vergaande samenwerking of fusie, te zoeken met een ander schoolbestuur. Gesprekken 

met beoogde schoolbesturen zijn gaande, maar er zijn nog geen concrete resultaten 

bereikt.  
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De ontwikkeling van de leerlingenaantallen  

De demografische gegevens van de Westelijke Mijnstreek en de prognose van Voion 

geven aan dat wij er rekening mee moeten houden dat tot 2025 elk jaar minimaal 9% 

minder 1e jaarsleerlingen naar onze scholen komen. Daarnaast staat het leerlingenaantal 

onder druk door een verschuiving van deelname ten gunste van de andere 

onderwijsvormen binnen dit deel van het VO. Er is in 2019 fors geïnvesteerd in de 

positionering en de externe communicatie van Stichting DaCapo ten behoeve van de 

werving van leerlingen. Dat heeft helaas geen positief rendement opgeleverd. Daarnaast 

is er een geplande personeelsreductie op basis van geprognosticeerde krimp van 

leerlingenaantallen.  

 

Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) 

De bekostigingssystematiek van de EOA-leerlingen is aangescherpt. Voor bekostiging van 

EOA-leerlingen zijn inschrijvingen op 4 peildata in het jaar ingevoerd. Voor elke leerling 

wordt per teldatum voor elke ingeschrevene een kwart van de jaarlijkse bekostiging 

verstrekt. Deze is afhankelijk van de instroom van anderstaligen en politieke en 

maatschappelijke ontwikkelingen. Derhalve is deze lastig in te schatten. 

 

Uitgaven personeel 

De verwachte daling van het leerlingenaantal betekent dat Stichting DaCapo voor de 

komende jaren steeds de uitdaging heeft om de personele bezetting in evenwicht te 

brengen met de beschikbare middelen en benodigde kwalificaties. In de formatieplannig 

wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel en welk onderwijstype leerling aanwezig is, welke 

kwalificaties hiervoor benodigd zijn en welke middelen beschikbaar zijn. 

Er wordt met de noodzaak van een sociaal plan rekening gehouden. De medewerkers, 

GMR, Raad van Toezicht en de Onderwijsinspectie zijn over de ontstane situatie 

geïnformeerd. Zodra duidelijk is welke consequenties hieruit volgen zullen er afspraken 

gemaakt worden met de vakbonden. 

In de meerjarenbegroting is in kwantitatieve zin rekening gehouden met de 

noodzakelijke krimp van het personeelsbestand. 

 

Sluiting Milaanstraat 

Vanwege de verwachte daling van het leerlingenaantal kunnen de leerlingen, die nu 

gehuisvest zijn op de Milaanstraat, op relatief korte termijn gehuisvest worden op de 

hoofdlocatie Havikstraat. In de meerjarenbegroting is het scenario opgenomen van 

sluiting van de Milaanstraat.  

Er is op dit moment nog geen zicht op onder welke voorwaarden DaCapo het langlopende 

gebruikersovereenkomst voor de Milaanstraat kan ontbinden/overdragen.  

 

Bekostigingsboete Onderwijsinspectie 

DaCapo staat sinds begin 2018 onder verscherpt toezicht van de Onderwijsinspectie en 

dient de onderwijs- en bestuurskwaliteit te verbeteren. Hiertoe zijn een aantal 

herstelopdrachten gegeven. Indien het oordeel van de Onderwijsinspectie in juni 2021 

nog onvoldoende is, dan heeft de Onderwijsinspectie de bevoegdheid om boetes op te 

leggen. Deze boetes kunnen in het ergste geval oplopen tot 15% van de bekostiging. 
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5. Verslag Raad van Toezicht 
 

Samenstelling van de Raad 

Lid van de raad in 2020: 

Hub Meijers   voorzitter 

Pauline Smeets  vicevoorzitter 

Mirjam van den Broek lid 

Raoul Bakkes   lid/ auditcommissie 

Lei Ummels   lid/ auditcommissie 

 

Wegens langdurige ziekte van één van de leden is de raad gedurende 2020 niet 

voortdurend compleet geweest.  

Tot en met september van het verslagjaar heeft Philippe Boileau als trainee, in het kader 

van zijn opleiding tot toezichthouder bij UMIO, de bijeenkomsten van de raad 

bijgewoond.  

In het najaar is de openbare werving gestart voor een nieuw lid per 1 januari 2021 in 

verband met einde zittingstermijn van de heer Hub Meijers. De heer Daan Prevoo zal de 

vrijgekomen plaats innemen op voordracht van de GMR. In de vergadering van 8 april 

2020 heeft de raad Pauline Smeets benoemd tot voorzitter van de raad per 1 januari 

2021. In oktober (bijeenkomst Zelfevaluatie) is Mirjam van den Broek gekozen tot 

vicevoorzitter per 1 januari 2021. 

De zittingsduur van de leden van de raad is volgens de statuten (2008) drie maal drie 

jaar. In 2020 is gewerkt aan het vernieuwen van de statuten en het opstellen van een 

Toezichtplan (zie onderdeel Onze raad functioneert zo), daarin is de zittingstermijn 

aangepast naar tweemaal vier jaar conform de code good governance van de VO Raad. 

Deze aanpassing start bij de aanstelling van een nieuw lid. In de vergadering van 

december is het rooster van aftreden als volgt besloten: 
 
 1e termijn 2e termijn 3e termijn Einde 

zittingster

mijn 

totaal Bezoldiging 
(bruto) 2020 

H. Meijers 17-01-2012 17-01-2015 17-01-2018 1-1-2021 9 jaar € 6.872 

P. Smeets 01-08-2014 01-08-2017 01-08-2020 1-8-2023 9 jaar € 4.581 

M. van den 
Broek 

01-07-2017 01-07-2020 01-07-2023 1-7-2026 9 jaar € 4.581 

R. Bakkes 01-07-2017 01-07-2020 01-07-2023 1-7-2026 9 jaar € 4.581 

L. Ummels 01-07-2018 01-07-2021 01-07-2024 1-7-2027 9 jaar € 4.581 

Vacature 
(Daan 
Prevoo) 

01-01-2021 01-01-2025  1-1-2029 8 jaar n.v.t. 

 

  

Commissies     

De Raad van Toezicht kent een remuneratiecommissie en een auditcommissie. 

Deze auditcommissie is ingesteld in verband met de zorgelijke financiële situatie.    

De agenda en de onderliggende stukken van de Raad van Toezicht bespreekt de 

raadsvoorzitter vooraf met het College van Bestuur. Gemiddeld een keer per maand 

overleggen het College van Bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht ook 

bilateraal.    

  

De Raad vergadert en houdt toezicht 

Het DaCapo College stond in 2020 voor een zeer grote uitdaging, daarmee het Toezicht 

ook. De raad is in het verslagjaar 13 maal in een vergadering bijeen geweest (exclusief 

de Zelfevaluatie). In het voorjaar vonden de vergaderingen online plaats. Bij 12 van de 

13 vergaderingen was de bestuurder aanwezig. 

In januari van het verslagjaar is Bezemer&Schubad gestart met een 

Organisatieonderzoek in opdracht van de RvT. De uitkomsten van dit onderzoek zijn 

gedeeld met het bestuur en de P-GMR. De voorzitter van de raad (H. Meijers) heeft 
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samen met het onderzoeksbureau een presentatie gegeven aan de medewerkers van het 

DaCapo College. Centraal in deze presentatie stonden de hoofdlijnen van de uitkomst 

van het onderzoek en bestond er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.  

Op 17 februari 2020 heeft de bestuurder zijn bestuurlijke werkzaamheden beëindigd. De 

raad heeft twee kandidaten voorgedragen aan de P-GMR die benoembaar zouden zijn als 

interim bestuurder. Per 1 maart 2020 is de heer Frank Neefs aangetreden als interim 

bestuurder.   

In de eerste helft van het verslagjaar is de focus vooral gelegd op de opgaven en doelen 

die de interim bestuurder heeft meegekregen en op de uitkomsten van de 

Inspectiebezoeken. Ook heeft de raad een aantal malen overleg gevoerd met de 

Inspectie van het Onderwijs, zowel fysiek, online als telefonisch. 

In de tweede helft van het verslagjaar is de focus gericht geweest op de strategische 

verkenningen met het oog op de levensvatbaarheid van het DaCapo College in relatie tot 

de leerlingenkrimp en de kwaliteit van onderwijs en ondersteunende diensten. 

De raad heeft daarnaast de volgende onderwerpen besproken: 

 

• Rapportages Inspectie van het Onderwijs en acties daarop 

• Resultaten Organisatieonderzoek en vervolg 

• Kwaliteitszorgstelsel (eenmaal in aanwezigheid van de kwaliteitsmedewerkster) 

• Nieuw Onderwijsconcept (toegelicht door de verantwoordelijk projectmedewerker) 

• Coronamaatregelen-afstandsonderwijs 

• Jaarrekening 2019 (in aanwezigheid accountant) 

• Examenresultaten 

• Statutenwijzigingen 

• Reglement College van Bestuur 

• Wijzigingen in directieteam 

• Strategische HRM 

• Voorzitters wisseling en rooster van aftreden 

• Toekomst DaCapo o.a. in relatie tot invulling functie bestuurder 

• Strategische verkenningen 

• Toezichtvisie (geresulteerd in Toezichtplan) 

• Terugkoppeling gesprekken GMR/relatie GMR 

• Functieprofiel nieuw te werven lid  

• Kwartaalrapportages exploitatie (in aanwezigheid van directeur Shared Services) 

• Begroting 2021 en meerjarenbegroting (in aanwezigheid van directeur Shared 

Services) 

 

Vanwege de bestuurders wissel, de opgave met betrekking tot de kwaliteit van het 

onderwijs (verscherpt toezicht Inspectie van het Onderwijs) en de benoeming op 

voordracht van de GMR van een lid van de raad, is er veelvuldig contact geweest met de 

GMR. Naast de drie reguliere geplande vergaderingen, is er veelvuldig telefonisch-  en 

mailcontact geweest met de voorzitter en vicevoorzitter van de raad. De contacten waren 

constructief, maar verliepen op momenten ook moeizamer. GMR en raad hebben 

afgesproken om in 2021 extra energie te steken in de samenwerking, te starten met een 

gezamenlijke Masterclass Toezicht, Bestuur & Medezeggenschap. 

 

De Raad houdt de financiën in de gaten 

Het meerjarenperspectief met betrekking tot de financiële positie van het DaCapo College 

is niet rooskleurig. De Auditcommissie heeft samen met de directeur Shared Services in 

het verslagjaar onderzocht hoe de invulling van de werkzaamheden van de 

Auditcommissie tot meer verdieping kan leiden, zodat de Auditcommissie diepgaander 

inzicht heeft en de raad op hoofdlijnen de financiële rapportages bespreekt. Dit vergt ook 

van de zijde van de afdeling financiën een aanpassing in hun werkwijze. De raad ziet 

goede verbeteringen hierin en is ook positief gestemd over de vernieuwing van het 

financiële systeem dat ervoor zorgdraagt dat de kwartaalrapportages inhoudelijk goed en 

duidelijk zijn en dat ze tijdig in de raad kunnen worden besproken.  
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De begroting 2021 en de meerjarenbegroting zijn zowel in de Auditcommissie als totale 

raad onderwerp van gesprek geweest, maar zijn in 2020 niet goedgekeurd vanwege 

onvoldoende inzicht in de benodigde beleidswijzigingen en het ontbreken van scenario’s. 

Op 3 februari 2021 is het meerjarenbeleidsplan, de begroting 2021 en de 

meerjarenbegroting alsnog goedgekeurd.  

 

De Raad is werkgever  

De raad beoordeelde het functioneren van de interim bestuurder. De voorzitter en 

vicevoorzitter voerden het gesprek met de interim bestuurder. Dit resulteerde in een 

positieve beoordeling van het functioneren van de bestuurder. Ook is gesproken over de 

toekomstige verwachtingen en dat leidde ertoe dat de interim-periode na 19 december 

2020 is gecontinueerd. De wet- en regelgeving omtrent het beloningsbeleid is op de voet 

gevolgd en diverse malen getoetst door externen. De honorering van de interim 

bestuurder past binnen de geldende wet- en regelgeving. 

 

Onze Raad functioneert zo  

De raad beoordeelt zichzelf.  De raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen 

functioneren en evalueert dat jaarlijks. Elke 2 jaar vindt de zelfevaluatie onder externe 

begeleiding plaats. In oktober 2020 vond de zelfevaluatie van de raad plaats. De 

zelfevaluatie werd voorbereid door de voorzitter.  

De volgende hoofdonderwerpen kwamen bij de zelfevaluatie aan de orde:  

 

• Informatievoorziening aan de raad 

• Ondersteuning van de raad 

• Relatie met GMR 

• Terugblik op bestuurderswissel en interventies van raad 

• Onderlinge samenwerking en sfeer 

• Rolverdeling vanaf 2021 

 

In het verslagjaar is een toezichtvisie ontworpen die geresulteerd heeft in een 

Toezichtplan. Dit Toezichtplan is gepubliceerd op de website.  

 

De Raad ontwikkelt zich  

De leden van de raad willen zich ontwikkelen. Zij zien hun toezichthouderschap als een 

vak, waarvoor ze zich regelmatig bijscholen om effectief te zijn en te blijven.  Hiervoor is 

ook per jaar een budget beschikbaar van € 1.500 per lid. De leden van de raad dragen 

en nemen zelf de verantwoordelijkheid voor het op een goede manier invulling geven aan 

hun eigen permanente educatie. Alle leden van de raad zijn lid van de VTOI-NVTK en 

maken gebruik van het professionaliseringsaanbod van diverse opleidingsinstituten om 

hun vakkennis op peil te houden. In het jaar 2020 volgden de leden van de raad onder 

meer de volgende educaties:  

 

• Leergang voor de voorzitter van de VTOI-NVTK Academie 

• Masterclass Zelfevaluatie Raad van Toezicht van de Maastricht University 

• Masterclass Medezeggenschap en Omgaan met Stakeholders van de Maastricht 

University 

• Masterclass Risicomanagement 

• Leergang informatievoorziening voor goed toezichthouden van de VTOI-NVTK-

Academie 

• Intervisie voor toezichthouders van TIAS 

   

    

Vergoeding Raad van Toezicht    

In 2020 is de vergoeding voor de Raad van Toezicht: € 6.872 voor de voorzitter en   

€ 4.581 voor de leden. Genoemde bedragen zijn exclusief onkostenvergoeding en 

exclusief BTW.  
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De leden en hun (neven)functies  

De raad is van mening dat er bij zijn leden, noch bij het bestuur, in 2020 sprake was van 

samenlopende belangen. Binnen de raad is de afspraak gemaakt dat de leden hun 

nieuwe nevenfuncties melden. De raad bekijkt dan of de nevenfunctie niet leidt tot 

belangenverstrengeling. Ook het bestuur bespreekt nieuwe nevenfuncties vooraf met de 

voorzitter van de raad. 

 

Nevenfuncties ultimo 2020 

 

 

Raoul Bakkes   Directeur-bestuurder Neos, Eindhoven 

Voorzitter voetbalvereniging FcRia, Nieuwstadt 

Lid Raad van Advies Fontys Hogeschool, Eindhoven 

 

Mirjam van den Broek Senior Beleidsadviseur MBO Raad 

Directeur BHM BV 

Voorzitter vereniging INNOTECS (International Netwerk of 

Technical Schools) 

 

H.J. Meijers      Eigenaar Meijers Advies    

Bestuurder Meijers & Meijers b.v.    

Voorzitter Commissie Regionaal overleg Maastricht Aachen 

Airport    

Voorzitter Stuurgroep Leader-project Zuid-Limburg    

 

P.E. Smeets   Eigenaar ToeVoo 

Onafhankelijk voorzitter Samenwerkingsverband VO3101 

Passend Onderwijs Noord-Limburg  

    Lid Raad van Toezicht VluchtelingenWerk Zuid-Nederland  

Lid Raad van Toezicht Sportstichtingen Sittard-Geleen, Beek, 

Schinnen 

Lid Dagelijks Bestuur Limburgse Werkgeversvereniging en 

Kringvoorzitter Zuid-Limburg  

 

L.A.M. Ummels  Voorzitter voetbalvereniging Haslou   

Secretaris Stichting Vrienden van La Famille en Aelserhof   

Bestuurslid Stichting Huiszorg 

Voorzitter Coöperatie Limburg Werkt - Maintenance  

 

 

Sittard, 9 juni 2021 

P.E. Smeets 

Voorzitter Raad van Toezicht  
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6. Jaarrekening 
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6.1 Grondslagen 
 

Waardering van de activa en passiva 

 

Algemeen 

De jaarrekening over het verslagjaar is opgesteld volgens de Richtlijn Jaarverslaggeving 

Onderwijs (RJ 660). 

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2020 tot en met 31 

december 2020. Alle bedragen luiden in euro’s tenzij anders vermeld. 

Tenzij hieronder anders vermeld, worden activa en passiva verantwoord tegen de 

nominale waarde. 

 

De cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde 

vergelijkbaarheid met het lopende boekjaar mogelijk te maken. In dat verband zijn de 

volgende posten geherrubriceerd: 

- Vooruitontvangen investeringssubsidies zijn in 2020 apart vermeld. In 2019 waren 

deze bedragen opgenomen onder vooruitontvangen bedragen met daarbij een 

tekstuele toelichting. 

- Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ zijn in 2020 apart vermeld. In 2019 waren deze 

bedragen opgenomen onder overige overlopende passiva met daarbij een tekstuele 

toelichting. 

- De nog te betalen accountants- en administratiekosten waren in 2019 opgenomen 

onder kortlopende overige schulden. In 2020 worden deze afzonderlijk vermeld onder 

de overlopende passiva 

 

Materiële vaste activa 

Gebouwen en terreinen worden opgenomen tegen verkrijgingsprijs, waarbij de 

componentenbenadering wordt gehanteerd. Deze zogenaamde ‘componentenbenadering’ 

houdt in dat de kostprijs van een materieel vast actief die bij de eerste verwerking is 

bepaald wordt toegerekend aan de afzonderlijke bestanddelen overeenkomstig de 

gebruiksduur of verwachte gebruikspatroon, waarna afzonderlijk wordt afgeschreven 

over het deel van de kostprijs dat is toegerekend aan de bestanddelen. De gebruikte 

afschrijvingspercentages zijn vermeld bij het overzicht Materiële vaste activa. 

 

Indien als gevolg van het uitvoeren van groot onderhoud de kosten worden opgenomen 

als component van de materiële vaste activa, wordt de resterende boekwaarde van de 

vervangen component niet langer in de balans opgenomen en als gedesinvesteerd 

beschouwd. 

 

De overige vaste activa worden opgenomen tegen verkrijgingprijs onder aftrek van de 

totale afschrijvingen tot en met dit verslagjaar, tenzij hierover iets anders staat vermeld. 

Er wordt afgeschreven volgens een percentage van de oorspronkelijke verkrijgingprijs 

onder aftrek van een eventuele restwaarde. 

De gebruikte afschrijvingspercentages zijn vermeld bij het overzicht Materiële vaste 

activa. Aanschaffingen met een stukprijs van meer dan € 450,00 (inclusief B.T.W.) 

werden geactiveerd. 

 

Vorderingen 

De vorderingen worden voor de nominale waarde opgenomen, indien van toepassing 

onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije 

beschikking van de rechtspersoon. 
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Voorzieningen 

Het bestuur heeft de onderstaande (personele)voorzieningen gecreëerd voor: 

• Verplichtingen in het kader van jubilea-uitkeringen; 

• Verplichtingen voortvloeiend uit spaarverlofmogelijkheden; 

• Verplichtingen voortvloeiend uit WW-aanspraken van ontslagen medewerkers; 

• Verplichtingen voortvloeiend uit de regeling LeeftijdsFase Bewust Personeelsbeleid 

(conform cao-VO); 

 

Toevoegingen aan de voorzieningen hebben plaatsgevonden via de resultatenrekening en 

de gerealiseerde uitgaven zijn vervolgens weer aan de betreffende voorzieningen 

onttrokken. 

De voorzieningen worden voor de nominale waarde opgenomen, met uitzondering van de 

voorziening toekomstige jubileum-uitkeringen. Deze werd contant gemaakt waarbij een 

disconteringsvoet van 1,16% werd gebruikt (gebaseerd op de marktrente per 

balansdatum van hoogwaardige ondernemingsobligaties) en een gemiddelde stijging van 

de salarislasten van 0%.  

 

Kortlopende schulden en Overlopende passiva 

De kortlopende schulden en overlopende passiva worden voor de nominale waarde 

opgenomen. 

 

Bepaling van het exploitatiesaldo 

Bij de bepaling van het resultaat zijn de baten en lasten (evenredig) toegerekend aan het 

jaar waarop ze betrekking hebben. 

 

Rijksbijdragen 

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij 

besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de 

toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en 

lasten.  

 

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij 

het overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van 

baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde 

activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per 

balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva. 

 

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten 

gunste van de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de 

gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de 

overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen. Niet bestede 

middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de 

bestedingstermijn is verlopen op balansdatum. 

 

Overige exploitatiesubsidies 

Overige exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten 

gebracht in het jaar waarin de gesubsidieerde lasten komen. 
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Pensioenregeling 

Stichting DaCapo heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. De 

hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd 

recht op een pensioen dat afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is 

ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Stichting DaCapo heeft geen 

verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, 

anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting DaCapo heeft daarom 

de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde bijdrageregeling en heeft alleen de 

verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening 

verantwoord. De dekkingsgraad van het ABP betreft 93,2% per 31 december 2020. 

 

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in 

het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de vlottende effecten. Het 

kasstroomoverzicht wordt ingedeeld in drie verschillende activiteitencategorieën: 

 

• Kasstromen uit operationele activiteiten 

• Kasstromen uit investeringsactiviteiten 

• Kasstromen uit financieringsactiviteiten 

 

Voor een goed inzicht worden de bruto kasstromen opgenomen. Dit houdt in dat de 

ontvangsten en uitgaven afzonderlijk worden vermeld en dus niet worden gesaldeerd. 

Deze worden per groep van transacties en gebeurtenissen afzonderlijk weergegeven. 

 

Financiële instrumenten 

DaCapo maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële 

instrumenten die ons blootstellen aan renterisico's en liquiditeitsrisico's. Deze betreffen 

financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.  

DaCapo handelt niet in derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang 

van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door 

een tegenpartij van aan DaCapo verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit 

voorvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende 

instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële 

instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële 

instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de kredietrisico's en 

marktrisico's. 

 

Kredietrisico 

De vorderingen uit hoofde van debiteuren zijn voor 100% geconcentreerd bij vier 

instellingen en bedraagt ultimo 2020 € 251.554. Bij het opstellen van de jaarrekening 

zijn deze gelden ontvangen. 

 

Renterisico en kasstroomrisico 

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van 

opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast 

rentepercentage over de gehele looptijd. Het kasstroomrisico heeft betrekking op 

eventuele veranderingen in het rentepercentage van deze leningen. Stichting DaCapo 

heeft als beleid om geen financiële derivaten te gebruiken om (tussentijdse) 

rentefluctuaties te beheersen. Ultimo boekjaar 2020 beschikt Stichting DaCapo niet over 

uitgegeven of opgenomen leningen. 

Vanaf 2020 betaalt Stichting DaCapo negatieve rente over banktegoeden met een saldo 

per rekening boven € 250.000 en € 500.000 (afhankelijk van de bank). 

 

Reële waarde 

De reële waarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder 

vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, is gelijk aan de boekwaarde 

ervan. 
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6.2 Balans (na resultaatbestemming) 
 

 
  

Balans (na resultaatbestemming)
31-12-2020 31-12-2019

Enkelvoudig 

Realisatie

Enkelvoudig 

Realisatie

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 4.710.564 4.898.119

Totaal van vaste activa 4.710.564 4.898.119

Vlottende activa

Vorderingen 600.031 881.320

Liquide middelen 7.063.340 6.418.147

Totaal van vlottende activa 7.663.371 7.299.467

Totaal van activa 12.373.935 12.197.586

Passiva

Eigen vermogen 8.260.057 8.278.862

Voorzieningen 1.897.950 1.724.737

Kortlopende schulden 2.215.928 2.193.987

Totaal van passiva 12.373.935 12.197.586

Toelichtingen Enkelvoudig

Aanpassing balansgegevens per 1 januari boekjaar Nee
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6.3 Staat van Baten en Lasten 
 

 
  

Staat van baten en lasten
01-01-2020 t/m 01-01-2020 t/m 01-01-2019 t/m

31-12-2020 31-12-2020 31-12-2019

Enkelvoudig 

Realisatie

Enkelvoudig 

Begroting

Enkelvoudig 

Realisatie

Baten

Rijksbijdragen 16.204.303 15.283.078 15.852.416

Overheidsbijdragen en -

subsidies overige overheden

320.683 100.000 101.000

Overige baten 352.616 178.700 627.311

Totaal baten 16.877.602 15.561.778 16.580.727

Lasten

Personeelslasten 14.034.091 12.667.196 14.459.845

Afschrijvingen 429.340 394.527 313.645

Huisvestingslasten 1.154.898 1.254.300 1.668.435

Overige lasten 1.269.114 1.353.697 1.916.050

Totaal lasten 16.887.443 15.669.720 18.357.975

Saldo baten en lasten -9.841 -107.942 -1.777.248

Financiële baten 6 0 15.406

Financiële lasten -8.970 0 0

Resultaat -18.805 -107.942 -1.761.842
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6.4 Kasstroomoverzicht 
 

 
  

Kasstroomoverzicht
01-01-2020 t/m  01-01-2019 t/m 

31-12-2020 31-12-2019

Enkelvoudig 

Realisatie

 Enkelvoudig 

Realisatie 

Kasstromen uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -9.841 -1.777.248                      

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor afschrijvingen 429.340 313.645                            

Mutaties in voorzieningen 173.213 -100.609                          

Vrijval voorziening t.g.v. algemene reserve 407.974                            

Totaal van aanpassingen voor aansluiting met het 

bedrijfsresultaat

602.553 621.010                            

Veranderingen in werkkapitaal

Mutatie van voorraden -                                     1.190                                

Mutatie van kortlopende vorderingen -281.289 515.727                            

Mutatie van kortlopende schulden 21.941 -3.673.662                      

Totaal van veranderingen in werkkapitaal 303.230 -4.188.199                      

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 895.942 -5.344.438                      

Ontvangen/betaalde interest -8.964                               15.406                              

Kasstroom uit operationele activiteiten 886.978 -5.329.032                      

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

Investering in materiële vaste activa 241.785 3.935.646                        

Desinvestering van materiële vaste activa -                                     19.376                              

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -241.785 -3.916.270                      

Mutatie in liquide middelen 645.193 -9.245.302                      

Verloopoverzicht liquide middelen

Stand liquide middelen aan het begin van de 

periode

6.418.147 15.663.449                      

Mutaties gedurende de periode 645.193 -9.245.302                      

Stand liquide middelen aan het einde van de 

periode

7.063.340 6.418.147                        
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6.5 Toelichting op de balans 

 
 

Gebouwen en terreinen 

Op 22 februari 2018 heeft Stichting DaCapo het juridisch eigendom verkregen van het 

schoolgebouw en het daarbij behorende terrein aan de Havikstraat 5 te Sittard conform 

de beschrijving van het registergoed in de Akte van Levering d.d. 22 februari 2018. Per 1 

augustus 2019 is dit gebouw in gebruik genomen. Een deel van de totale bouwkosten is 

betaald door Stichting DaCapo en geactiveerd onder de materiële vaste activa. Dit deel is 

gefinancierd uit eigen vermogen van voor de invoering van de lumpsum. 

Stichting DaCapo heeft gekozen om de componentenbenadering toe te passen. De totale 

geactiveerde investering is verdeeld in componenten, gebaseerd op de 

meerjarenonderhoudsplannen Facilicom d.d. 22-1-2020. Aan elke component is een 

afzonderlijke afschrijvingstermijn gekoppeld in een range van 2% tot 25%.  

 

Het gebouw en terrein in Geleen, dat de stichting in bezit heeft, is niet opgenomen in 

verband met het feit dat het economische claimrecht bij de gemeente ligt. 

 

Inventaris en apparatuur 

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn: 

Computers/printers       20% - 33,33% (range) 

Grote machines,         5% 

Audiovisuele apparatuur,      10% 

Diversen verbouwingen/overig/meubilair,    6,67% - 33,33% (range) 

 

Materiële vaste activa

Toelichting materiële vaste activa

Gebouwen en 

terreinen

Inventaris en 

apparatuur

Totaal 

materiële vaste 

activa

Materiële vaste activa, posten

Stand aan het begin van de periode

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs aan het begin van de 

periode

3.049.487 3.579.910 6.629.397

Som der afschrijvingen en waardeverminderingen van 

materiële vaste activa aan het begin van de periode

70.105 1.661.173 1.731.278

Materiële vaste activa aan het begin van de periode 2.979.382 1.918.737 4.898.119

Verloop gedurende de periode

Investeringen 37.079 204.706 241.785

Desinvesteringen 0

Afschrijvingen 168.581 260.759 429.340

Afschrijving op desinvesteringen 0

Mutatie gedurende de periode -131.502 -56.053 -187.555

Stand aan het eind van de periode

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs aan het einde van de 

periode

3.086.566 3.784.616 6.871.182

Som der afschrijvingen en waardeverminderingen van 

materiële vaste activa aan het einde van de periode

238.686 1.921.932 2.160.618

Materiële vaste activa aan het einde van de periode 2.847.880 1.862.684 4.710.564
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Toelichting “Debiteuren” 

De vorderingen uit hoofde van debiteuren zijn voor 100% geconcentreerd bij vijf 

instellingen. Bij het opstellen van de jaarrekening zijn deze gelden ontvangen. 

 

Toelichting “Overige vorderingen” 

Onder de overige vorderingen is € 103.000 te ontvangen subsidie van het 

Samenwerkingsverband opgenomen. Deze vordering bestaat uit afrekeningen over 2020. 

Bij het opstellen van de jaarrekening zijn deze gelden ontvangen. 

 

In 2019 is er een beschikking investeringssubsidie ten aanzien van de zonnepanelen ter 

hoogte van € 73.000 ontvangen, welke naar gelang de netlevering wordt ontvangen in 

maximaal 15 jaar. De netlevering zal naar verwachting in 2021 van start gaan.  

 

Toelichting “Vooruitbetaalde kosten” 

De post vooruitbetaalde kosten bevat onder andere vooruitbetaalde gebruiksvergoeding 

over het eerste kwartaal van 2021 van het pand Milaanstraat € 77.000 en 

vooruitbetaalde softwarelicenties € 38.000. 

 

Toelichting “Liquide Middelen” 

Het bestuur heeft tijdelijk overtollige liquide middelen op diverse spaarrekeningen 

geparkeerd en kan hier direct over beschikken. Het bestuur heeft begin 2017 een 

Treasury Statuut opgesteld, dat voldoet aan de Regeling Beleggen, Lenen en Derivaten 

2016. Dit Treasury Statuut is door de Raad van Toezicht op 26 juni 2017 vastgesteld. 

 

Vanaf 2020 betaalt DaCapo negatieve rente over banktegoeden boven € 250.000 per 

rekening bij de huisbankier en € 500.000 per rekening bij de ABN-bank. Per 1-7-2021 

wordt dit laatste bedrag verlaagd naar € 150.000. 

 

Vlottende activa

Toelichting vlottende activa

Vlottende activa 31-12-2020 31-12-2019

Enkelvoudig 

Realisatie

Enkelvoudig 

Realisatie

Vorderingen

Debiteuren 246.290 159.755

Overige vorderingen 201.477 603.656

Subtotaal vorderingen 447.767 763.411

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 152.264 117.909

Overlopende activa 152.264 117.909

Totaal van vorderingen 600.031 881.320

Liquide middelen

Kasmiddelen 3.053 3.300

Tegoeden op bankrekeningen 7.060.287 6.414.847

Liquide middelen 7.063.340 6.418.147

Totaal van vlottende activa 7.663.371 7.299.467
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Bestemming van het exploitatiesaldo 

Het resultaat over 2020 laat een verlies zien van € 18.805. 

Hiervan wordt € 187.555 in mindering gebracht op de publieke bestemmingsreserve in 

verband met de investeringen in het gebouw en nieuwe inventaris. Het saldo € 168.750 

wordt toegevoegd aan de algemene reserve, wat resulteert in een vrij besteedbaar 

vermogen van € 3.549.493. 

  

Eigen vermogen

Toelichting eigen vermogen

Algemene 

reserve

Bestemmings- 

reserve publiek

Totaal van 

Eigen vermogen

Eigen vermogen, posten

Stand aan het begin van de periode

Eigen vermogen aan het begin van de 

periode

3.380.743 4.898.119 8.278.862

Verloop gedurende de periode

0

Resultaat verslagperiode 168.750 -187.555 -18.805

Overige mutaties verslagperiode 0 0 0

Stand aan het eind van de periode

Eigen vermogen aan het einde van de 

periode

3.549.493 4.710.564 8.260.057
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Toelichting Eigen vermogen, specificatie bestemmingsreserve publiek 

Ten laste/gunste van deze reserve wordt jaarlijks een bedrag geboekt zodanig groot dat 

uit deze bestemmingsreserve steeds de toekomstige afschrijvingen materiële vaste 

activa kunnen worden bekostigd. 

 

 
 

 

 

 

Eigen vermogen, specificatie

Toelichting eigen vermogen, specificatie

Specificatie van 

publieke 

bestemmingsreserves

Volgnummer Beschrijving Eigen 

vermogen aan 

het begin van 

de periode

Resultaat 

verslagperiode

Eigen 

vermogen aan 

het einde van 

de periode

1 Gebouwen 2.979.382 -131.502 2.847.880

2 Inventaris 1.918.737 -56.053 1.862.684

Totaal 4.898.119 -187.555 4.710.564

Voorzieningen

Toelichting voorzieningen, toelichting

Personele 

voorzieningen

Totaal van 

voorzieningen

Voorzieningen, posten

Stand aan het begin van de periode

Voorzieningen aan het begin van de periode 1.724.737 1.724.737

Verloop gedurende de periode

Dotaties 430.043 430.043

Onttrekkingen 256.830 256.830

Vrijval 0 0

Stand aan het eind van de periode

Voorzieningen aan het einde van de periode 1.897.950 1.897.950

Voorzieningen met looptijd korter dan een jaar 256.643 256.643

Bedrag looptijd 1 tot en met 5 jaar 681.145 681.145

Bedrag looptijd meer dan 5 jaar 960.162 960.162
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Toelichting voorziening sociaal beleid, reorganisatie en rechtspositioneel 

Deze voorziening is gevormd om de toekomstige betalingen te kunnen verrichten die 

voortvloeien uit het Leeftijdsfase Bewust Personeelsbeleid (LBP). Het gaat enerzijds om 

een voorziening voor medewerkers die hun 50 klokuren niet verzilverd hebben in een 

andere vorm dan spaarverlof. Anderzijds om een voorziening voor medewerkers van 57 

jaar en ouder die hun aanvullende leeftijfdsuren van 120 niet opnemen maar sparen om 

op een later tijdstip op te nemen. Deze laatste regeling is de opvolger van de oude 

BAPO. 

 

Toelichting verlofsparen en sabbatical leave 

Deze voorziening is gevormd om de toekomstige betalingen te kunnen verrichten die 

voortvloeien uit gespaarde verlofuren. Eind 2020 betreft de voorziening het spaarverlof 

van twee medewerkers, welke in de komende jaren vrijvalt door opname van de uren. 

De regeling is vervallen en er wordt geen nieuw spaarverlof meer opgebouwd. 

 

Toelichting voorziening jubileumuitkeringen 

Deze voorziening is gevormd om de toekomstige betalingen uit hoofde van 25- en 40-

jarig jubilea te kunnen verrichten. Hierbij is rekening gehouden met de blijfkans.  De 

voorziening werd contant gemaakt waarbij een disconteringsvoet van 1,16% werd 

gebruikt (gebaseerd op de marktrente per balansdatum van hoogwaardige 

ondernemingsobligaties) en een gemiddelde stijging van de salarislasten van 0%.  

 

Toelichting voorziening werkloosheidsbijdragen 

Deze voorziening is gevormd om toekomstige afdrachten aan OC&W inzake het 

individuele deel (25%) van de WW-uitkeringen te kunnen verrichten.  

 

 

 

Voorzieningen, specificatie

Toelichting voorzieningen, specificatie

Leeftijdsfase 

Bewust 

Personeelsbeleid

Verlofsparen 

en sabbatical 

leave

Voorziening 

voor jubileum- 

uitkeringen

Werkloosheids- 

bijdragen

Totaal personele 

voorzieningen

Voorzieningen, posten

Stand aan het begin van de periode

Voorzieningen aan het begin van de periode 797.467 49.566 174.550 703.154 1.724.737

Verloop gedurende de periode

Dotaties 131.369 20.926 277.748 430.043

Onttrekkingen 11.827 24.370 17.894 202.739 256.830

Vrijval 0

Oprenting en/of verandering disconteringsvoet 0

Stand aan het eind van de periode

Voorzieningen aan het einde van de periode 917.009 25.196 177.582 778.163 1.897.950

Bedrag looptijd korter dan een jaar 0 14.720 6.818 235.105 256.643

Bedrag looptijd 1 tot en met 5 jaar 164.074 10.476 58.508 448.087 681.145

Bedrag looptijd meer dan 5 jaar 752.935 0 112.256 94.971 960.162
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Toelichting “Schulden aan OCW/EZ” 

In 2019 bestond deze post uit een schuld aan OCW van € 85.565 over 2015. Het betrof een schuld die 

ontstaan was door afwijkingen in de bekostiging van leerlingen over het kalenderjaar 2015. Deze 

schuld is in het verleden niet verrekend door OCW. Vanwege verjaring van de schuld is deze in 2020 
afgeboekt naar de exploitatie 

 

Toelichting “Crediteuren” 

Het openstaande crediteurensaldo per einde boekjaar 2020 is ten tijde van het opstellen 

van deze jaarrekening nagenoeg volledig betaald door Stichting DaCapo. 

 

Toelichting “Kortlopende overige schulden” 

De kortlopende overige schulden per 31 december 2020 bestaan uit: 

• Er is een nog te betalen slottermijn van Bouwbedrijf Mertens B.V. opgenomen ter 

hoogte van € 61.000 ten aanzien van de nieuwbouw aan de Havikstraat. 

• Een reservering van € 131.000 getroffen voor onroerendezaakbelasting van de 

Milaanstraat over de periode mei 2019 tot en met december 2020 ten behoeve van 

Green Move Estate B.V. 

• Met de GMR zijn afspraken gemaakt over compensatie voor overuren van 

onderwijzend personeel. Deze compensatie is berekend op € 117.000 en is in 2021 

verloond. 

• Op grond van een uitspraak van de Hoge Raad dient samenloop van zwangerschaps- 

en bevallingsverlof met schoolvakanties te worden gecompenseerd. Hiervoor heeft 

DaCapo een verplichting opgenomen van € 31.000. 

• € 59.000 aan individuele uitkeringslasten voor het vierde kwartaal 2020, die worden 

ingehouden op de Rijksbijdrage door DUO. 

 

Kortlopende schulden

Toelichting kortlopende schulden

Kortlopende schulden 31-12-2020 31-12-2019

Enkelvoudig Realisatie Enkelvoudig Realisatie

Schulden aan OCW/EZ 0 85.565

Crediteuren 228.885 327.601

Belastingen en premies sociale verzekeringen 536.607 593.363

Schulden ter zake van pensioenen 162.429 171.641

Kortlopende overige schulden 352.572 301.486

Subtotaal kortlopende schulden 1.280.493 1.479.656

Overlopende passiva, uitsplitsing

Vooruitontvangen investeringssubsidies 142.514 42.847

Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ 106.300 21.350

Vooruitontvangen bedragen 17.732 62.923

Vakantiegeld en vakantiedagen 624.269 458.256

Accountants- en administratiekosten 36.697 25.955

Rente 7.923 0

Overige overlopende passiva 0 103.000

Overlopende passiva 935.435 714.331

Totaal van kortlopende schulden 2.215.928 2.193.987
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Toelichting “Vooruitontvangen bedragen” 

Ultimo 2020 bestaat de post vooruitontvangen bedragen uit project MPlooi (PRO) € 

141.600. Hiervan is in 2020 € 100.000 toegekend. Vanwege Covid19 heeft de realisatie 

van eerder toegekende bedragen vertraging opgelopen. 

 

Toelichting “Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ” 

Deze post bestaat uit van OCW ontvangen (aanvullende) subsidies die in de komende 

jaren besteed zullen worden. 

Dit bevat de VSV-gelden 2021 ad € 12.000 en Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s € 

94.000. 

 

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 

• Stichting DaCapo heeft een huurovereenkomst met Green Move Estate B.V. 

afgesloten ingaande 1 augustus 2013 voor een periode van 20 jaar. De 

huurovereenkomst wordt behoudens beëindiging door opzegging voor een 

aansluitende periode van 5 jaar verlengd. Huurkosten per jaar bedragen € 309.000. 

• Stichting DaCapo heeft een gebruikersovereenkomst afgesloten met Sportstichting 

Sittard-Geleen voor het gebruik van stadssporthallen voor de periode 1 januari 2015 

tot en met 31 juli 2017. Deze overeenkomst wordt jaarlijks verlengd. In 2020 

bedroegen de kosten € 41.000. Doordat er vanwege de Coronalockdowns minder 

gebruik is gemaakt van de faciliteiten zijn de kosten lager uitgevallen dan voorgaande 

jaren. 

• Per 1 januari 2014 is er via Europese aanbesteding een overeenkomst tot stand 

gekomen met betrekking tot schoonmaakdiensten via Balanz Facilitair met een 

looptijd van 3 jaar. Stichting DaCapo heeft eenzijdig het recht de overeenkomst 

tweemaal met een jaar te verlengen. In 2020 bedroegen de kosten € 280.000. 

• Met Het Groene Net zijn overeenkomsten gesloten voor de levering van warmte en 

koude op de Havikstraat met ingang van 1 augustus 2019 met een looptijd van 30 

jaar. In 2020 bedroegen de kosten € 71.000. 

• Met ingang van 1 augustus 2017 heeft de Stichting DaCapo via Europese 

aanbesteding de levering van de schoolboeken aanbesteed. Deze overeenkomsten 

hebben een looptijd van 48 maanden. In 2020 bedroegen de kosten € 372.000. 

• Per 1 juli 2019 en met een looptijd tot 1 juli 2025 heeft Stichting DaCapo 

leaseovereenkomsten gesloten met Canon Nederland/BNP Parisbas voor 

kopieermachines. In 2020 bedroegen de kosten € 11.000. 

• In het kader van het afwijkend betaalritme dat door OCW wordt gehanteerd bestaat 

er een doorlopende vordering op OCW van € 875.499 per balansdatum. 
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6.6 Model G Verantwoording subsidies 
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6.7 Toelichting op Staat van Baten en Lasten 

 

 
 

Toelichting Rijksbijdragen OCW/EZ 

Over het jaar 2020 zijn er € 925.000 meer Rijksbijdragen ontvangen ten opzichte van de 

begroting. Ten opzichte van het voorgaande jaar was dit € 355.000 meer. Hieronder 

worden de belangrijkste oorzaken toegelicht. 

 

Majeure afwijkingen ten opzichte van de begroting: 

• Einde het jaar 2019 werd bekend gemaakt dat er een aanvullende bekostiging 

vanwege de samenvoeging van Brin-nummers werd verstrekt ter hoogte van € 

249.000. Dit was niet in de begroting opgenomen.  

• Er is € 339.000 meer aan personele Rijksbijdragen ontvangen ten opzichte van de 

begroting. Vooral doordat OC&W de GPL (Gemiddelde Personele Last) met 3,1% heeft 

verhoogd. 

• Door verhoging van de bekostigingstarieven LWOO en PRO zijn de Rijksbijdragen met 

€ 116.000 gestegen 

• Ten slotte is er € 160.000 meer ontvangen via het Samenwerkingsverband ten 

opzichte van de begroting. 

 

Majeure afwijkingen ten opzichte van voorgaand jaar: 

• In 2020 is het project Sterk Techniek Onderwijs gestart. In 2020 zijn in het kader van 

dit project € 467.000 baten gerealiseerd. Stichting LVO is de penvoerder van dit 

project 

• De middelen in het kader van de aanvullende bekostiging technisch vmbo zijn tot en 

met 2019 direct toegekend aan vmbo-scholen. Vanaf 2020 komen deze middelen via 

projecten in het kader van Sterk Techniek Onderwijs ten goede aan o.a. Stichting 

DaCapo. In 2019 is € 273.000 toegekend aan aanvullende bekostiging technisch 

vmbo. 

• In jaar 2019 is er een aanvullende bekostiging verstrekt ter hoogte van € 222.000; 

de zogenaamde Convenantsgelden. In 2020 zijn deze gelden niet opnieuw toegekend. 

Overheidsbijdragen

Toelichting overheidsbijdragen

Overheidsbijdragen 01-01-2020 t/m 01-01-2020 t/m 01-01-2019 t/m

31-12-2020 31-12-2020 31-12-2019

Enkelvoudig 

Realisatie

Enkelvoudig 

Begroting

Enkelvoudig 

Realisatie

Rijksbijdragen OCW/EZ, uitsplitsing

Rijksbijdragen OCW 15.379.860 14.619.078 14.959.202

Rijksbijdragen OCW/EZ 15.379.860 14.619.078 14.959.202

Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage 

SWV

824.443 664.000 893.214

Rijksbijdragen 16.204.303 15.283.078 15.852.416

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 

overige overheden, uitsplitsing

Overige overheden 320.683 100.000 101.000

Totaal overige overheidsbijdragen en -

subsidies overige overheden

320.683 100.000 101.000
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• In 2020 is er € 94.000 minder ontvangen ten aanzien van nieuwkomers ten opzichte 

van het jaar 2019. 

• Vanwege de samenvoeging van Brin-nummers is in 2020 € 294.000 aanvullende 

bekostiging bij samenvoeging toegekend. 

• Ten slotte is er € 308.000 meer personele bekostiging ontvangen.  

 

 

Toelichting overige overheidsbijdragen en –subsidies 

 

Majeure afwijkingen ten opzichte van de begroting en realisatie voorgaand jaar: 

• In 2020 is € 212.000 ESF-subsidie in de exploitatie verantwoord.  

 

 
 

Toelichting Overige baten 

Over het jaar 2020 zijn er € 179.000 meer overige baten ontvangen ten opzichte van de 

begroting. Ten opzichte van het voorgaande jaar was dit € 275.000 minder. Hieronder 

worden de belangrijkste oorzaken toegelicht. 

 

Majeure afwijkingen ten opzichte van de begroting: 

• Door meer detacheringen waren de detacheringsopbrengsten € 112.000 hoger.  

• Vrijval van schuld aan OCW/EZ van € 86.000 over 2015, welke niet is verrekend en 

na vijf jaar verjaard is. Zie ook de toelichting bij “Kortlopende schulden, Schulden aan 

OCW/EZ”. 

 

Majeure afwijkingen ten opzichte van voorgaand jaar: 

• In 2019 is € 162.000 baten in verband met compensatie van transitievergoedingen 

van medewerkers uit dienst na 2 jaar ziekte opgenomen. In 2020 hebben zich geen 

nieuwe casussen voorgedaan. 

• In 2020 waren er geen opbrengsten verhuur, doordat het medegebruik van leslokalen 

door Vista College/Arcus College per 31 juli 2019 gestopt is. In 2019 bedroegen de 

opbrengsten € 86.000 

• In 2020 waren de detacheringsopbrengsten € 54.000 hoger dan in 2019. 

  

Overige baten

Toelichting overige baten

Overige baten 01-01-2020 t/m 01-01-2020 t/m 01-01-2019 t/m

31-12-2020 31-12-2020 31-12-2019

Enkelvoudig 

Realisatie

Enkelvoudig 

Begroting

Enkelvoudig 

Realisatie

Overige baten, uitsplitsing

Opbrengst verhuur 0 0 86.385

Ouderbijdragen 42.078 47.900 54.603

Overige 310.538 130.800 486.323

Overige baten 352.616 178.700 627.311
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Lasten

Toelichting lasten

Lasten 01-01-2020 t/m 01-01-2020 t/m 01-01-2019 t/m

31-12-2020 31-12-2020 31-12-2019

Enkelvoudig 

Realisatie

Enkelvoudig 

Begroting

Enkelvoudig 

Realisatie

Personeelslasten, uitsplitsing

Lonen, salarissen, sociale lasten en 

pensioenlasten, uitsplitsing

Lonen 9.473.074 9.322.759 10.339.986

Sociale lasten 1.194.074 1.092.205 1.250.614

Pensioenlasten 1.464.012 1.399.492 1.566.460

Lonen, salarissen, sociale lasten en 

pensioenlasten

12.131.160 11.814.456 13.157.060

FTE (incl. vervanging) 157 142 169

Overige personele lasten, uitsplitsing

Dotaties personele voorzieningen 422.008 230.000 350.046

Overige 1.514.552 622.740 979.265

Overige personele lasten 1.936.560 852.740 1.329.311

Ontvangen vergoedingen uitsplitsing

Overige uitkeringen die personeelslasten 

verminderen

33.629 0 26.526

Uitkeringen die personeelslasten verminderen 33.629 0 26.526

Personeelslasten 14.034.091 12.667.196 14.459.845

Afschrijvingen op immateriële en materiële 

vaste activa: Uitsplitsing

Afschrijvingen op materiële vaste activa 429.340 394.527 313.645

Afschrijvingen 429.340 394.527 313.645

Huisvestingslasten, uitsplitsing

Huurlasten 347.416 399.000 372.192

Onderhoudslasten (klein onderhoud) 138.681 87.000 103.314

Lasten voor energie en water 202.741 156.500 341.266

Schoonmaakkosten 335.632 352.000 328.911

Belastingen en heffingen 69.051 34.500 84.590

Dotatie onderhoudsvoorziening 0 168.000 0

Overige 61.377 57.300 438.162

Huisvestingslasten 1.154.898 1.254.300 1.668.435

Overige lasten, uitsplitsing

Administratie- en beheerslasten 481.211 501.682 606.013

Inventaris en apparatuur 74.487 67.600 222.451

Leer- en hulpmiddelen 605.829 668.685 723.906

Overige 107.587 115.730 363.680

Overige lasten 1.269.114 1.353.697 1.916.050

Specificatie kosten instellingsaccountant

Accountantshonoraria voor het onderzoek van de 

jaarrekening

43.258 51.000 44.188

Accountantshonoraria 43.258 51.000 44.188
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Toelichting Lasten 

Over het jaar 2020 zijn er € 1.218.000 meer lasten ten opzichte van de begroting. Ten 

opzichte van het voorgaande jaar was dit € 1.471.000 minder. Hieronder worden de 

belangrijkste oorzaken toegelicht. 

 

Majeure afwijkingen ten opzichte van de begroting: 

Personele lasten zijn € 1.367.000 hoger ten opzichte van de begroting: 

• De kosten voor lonen en salarissen zijn in totaal € 317.000 hoger uitgekomen dan 

begroot. Onderliggend hebben de kosten door een hogere personele inzet en door 

cao-verhogingen een verhogend effect gehad van € 438.000 en lagere kosten voor 

ontslag- en transitievergoedingen een verlagend effect gehad van € 121.000. 

• De dotaties aan de personele voorzieningen bleken in 2020 € 192.000 hoger te zijn 

dan de begroting. Dit heeft met name te maken met de dotatie aan de voorziening 

van de werkloosheidsbijdragen. Deze blijkt € 294.000 hoger te zijn dan vooraf 

ingeschat. De dotaties aan overige voorzieningen blijken in werkelijkheid € 102.000 

lager te zijn dan begroot. 

• De overige overige personele lasten zijn € 892.000 hoger ten opzichte van de 

begroting: 

o Er is € 518.000 meer aan inhuur van personeel uitgegeven, onder andere 

interim-bestuurder (€ 224.000), inhuur finance ondersteuning (€ 124.000) en 

ondersteuning roostering (€ 124.000). 

o De compensatie van overuren van onderwijzend personeel van € 117.000 was 

niet begroot. 

o Detacheringskosten zijn € 141.000 hoger dan begroting, met name doordat 

kosten van Mensium Groep (€ 51.000) en Stichting LVO (€ 69.000) niet 

begroot waren. 

o Voor werving & selectie van afdelingsleiders en directeuren is € 51.000 

besteed. Deze kosten waren niet begroot. 

 

Huisvestingslasten zijn € 99.000 lager ten opzichte van de begroting: 

• Wegens de stelselwijziging ten aanzien van de verwerking van groot onderhoud (zie 

“Grondslagen, Stelselwijziging en Materiële vaste activa”) wordt er geen 

onderhoudsvoorziening meer gevormd. Er hoeft daardoor geen dotatie aan de 

onderhoudsvoorziening plaats te vinden met ingang van 2019. Dit betreft een 

besparing van € 168.000 ten opzichte van de begroting. Tot deze stelselwijziging is 

pas na vaststelling van de begroting besloten. 

• € 51.000 lagere huurkosten voor sportaccommodaties vanwege de lockdowns 

 

De overige lasten zijn € 85.000 lager ten opzichte van de begroting: 

• De kosten voor leerlingenactiviteiten zijn vanwege de coronacrisis € 54.000 lager 

uitgevallen dan begroot.  

 

 

Majeure afwijkingen ten opzichte van voorgaand jaar: 

Personele lasten zijn € 426.000 lager ten opzichte van voorgaand jaar: 

• De lonen zijn € 538.000 lager doordat er bespaard is op lonen vanwege 6,4 minder 

ingezette Fte’s.  

• Daarnaast is er in 2020 € 474.000 minder uitbetaald aan transitie- en 

ontslagvergoedingen ten opzichte van voorgaand jaar. 

• De overige overige personele lasten zijn € 535.000 hoger ten opzichte van 2019: 

o Er is € 304.000 meer aan inhuur van personeel uitgegeven, onder andere 

interim-bestuurder (€ 224.000), inhuur finance ondersteuning (€ 124.000) en 

ondersteuning roostering (€ 99.000). De inhuur van een interim-directeur 

vmbo is begin 2020 beëindigd, waardoor deze kosten € 102.000 lager 

uitvielen. 
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o Voor de compensatie van overuren van onderwijzend personeel is een 

reservering van € 117.000 opgenomen. Deze compensatie is in januari 2021 

verloond. 

o De detacheringskosten vielen in 2020 € 101.000 hoger uit dan 2019.   

 

Huisvestingslasten zijn € 514.000 lager ten opzichte van voorgaand jaar: 

• In 2019 is het nieuwe pand aan de Havikstraat betrokken. De hiermee 

samenhangende eenmalige verhuiskosten bedroegen € 300.000 

• De kosten van gas en elektra zijn in 2020 € 139.000 lager uitgekomen vanwege de 

verhuizing naar een energiezuinig pand. 

 

De overige lasten zijn € 647.000 lager ten opzichte van voorgaand jaar: 

• De overige overige lasten zijn in totaal € 256.000 lager met name doordat in 2019 

eenmalig € 221.000 is besteed aan het communicatiebureau om Stichting DaCapo ter 

herpositioneren (marketing & communicatie).  

• De kosten van inventaris en apparatuur zijn € 148.000 lager ten opzichte van 2019. 

In verband met de verhuizing naar de Havikstraat 5 zijn er in 2019 diverse (ICT) 

aankopen gedaan en kosten gemaakt. Deze uitgaven zijn in 2020 niet aan de orde 

geweest. 

• In 2020 lagen de juridische lasten € 54.000 lager. 

• De kosten van leer- en hulpmiddelen zijn in 2020 € 124.000 lager uitgekomen. Voor 

een deel wordt dit veroorzaakt door lagere leerlingenaantallen en deels doordat 

vanwege de Covid19-sluiting een aantal kostenposten lager zijn uitgevallen. 

 

Toelichting accountantshonorarium: 

Het accountantshonorarium is gebaseerd op de prijsafspraken die voorafgaand aan de 

controle van de jaarrekening 2020 overeen zijn gekomen, te weten € 43.258. Dit is 

inclusief omzetbelasting doch exclusief eventuele aanvullende werkzaamheden voor de 

bekostiging en jaarrekeningcontrole omdat deze nog niet bekend zijn.  
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Toelichting Financiële baten 

De renteopbrengsten vallen lager uit ten opzichte van het kalenderjaar 2019 doordat 

DaCapo vanaf 2020 negatieve rente betaalt over banktegoeden boven € 250.000 per 

rekening bij de huisbankier en € 500.000 per rekening bij de ABN-bank. 

 

 

6.8 Voorstel tot resultaatbestemming 
 

Het CvB stelt voor om het resultaat van het verslagjaar als volgt te bestemmen: 

 

 
 

 

6.9 Overige gegevens 
 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Tussen de balansdatum en het opstellen van deze jaarrekening hebben geen 

gebeurtenissen plaatsgevonden die hier vermeld dienen te worden en significante invloed 

hebben op de financiële positie van de stichting. 

 

 

Financieel en overig

Toelichting financiële en overige baten en lasten

Financiële en overige baten en lasten 01-01-2020 t/m 01-01-2020 t/m 01-01-2019 t/m

31-12-2020 31-12-2020 31-12-2019

Enkelvoudig 

Realisatie

Enkelvoudig 

Begroting

Enkelvoudig 

Realisatie

Financiële baten, uitsplitsing

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 6 0 15.406

Financiële baten 6 0 15.406

Financiële lasten, uitsplitsing

Rentelasten en soortgelijke opbrengsten -8.970 0 0

Financiële lasten -8.970 0 0

2020

Algemene reserve 168.750

Bestemmingsreserve gebouwen -131.502

Bestemmingsreserve inventaris -56.053

-18.805
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Verbonden partijen

Model E Verbonden Partijen

Verbonden partij met belang in bevoegd gezag 

Volgnummer Statutaire naam Juridische 

vorm

Statutaire 

zetel

Contract- 

onderwijs

Contract- 

onderzoe

k

Onroerende 

zaken

Overige Deelname- 

percentage

1 Samenwerkings- 

verband VO 

Westelijke 

Mijnstreek

Stichting Sittard Nee Nee Nee Ja 1%
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6.10 WNT Verantwoording  
 

 
 

 

 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

Gegevens 2020

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7  

Dienstbetrekking?

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen           27.554,88 

Beloningen betaalbaar op termijn             4.171,61 

Subtotaal           31.726,49 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum           29.303,28 

 -/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag
N.v.t.

Bezoldiging         31.726,49 

Het bedrag van de overschrijding en de reden 

waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
            2.423,22 

zie 

toelichting 

1a.1

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 

betaling

Gegevens 2019

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2019

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen         109.528,63 

Beloningen betaalbaar op termijn           19.499,64 

Subtotaal         129.028,27 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum         138.000,00 

Bezoldiging       129.028,27 

Toelichting 1a.1 reden overschrijding:

Er is sprake van een overschrijding van het bezoldigingsmaximum in tabel 1a. Dit is te verklaren door het uitbetaalde 

vakantiegeld over 2019 ter hoogte van € 4.461. Deze overschrijding is toegestaan op grond van artikel 3, tweede lid, 

van de Uitvoeringsregeling WNT: "Een in het verantwoordingsjaar ontvangen (na)betaling aan het eerdere 

kalenderjaar waarop deze betrekking heeft wordt toegerekend". 

M. GROTEN

VOORZITTER COLLEGE 

VAN BESTUUR

De WNT is van toepassing op Stichting DaCapo. Het voor Stichting DaCapo toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 

2020 

€ 143.000 (bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, klasse C, complexiteitspunten per criterium: 

-1A. Driejaarsgemiddelde van de totale baten per kalenderjaar - 4 punten

-1B. Driejaarsgemiddelde van het aantal bekostigde leerlingen - 2 punten

-1C. Het gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren - 2 punten)

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13
e
 maand van de functievervulling

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 

vanaf de 13
e
 maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als 

topfunctionaris worden aangemerkt.

ja

1

01/01 – 15/03

VOORZITTER COLLEGE 

VAN BESTUUR

M. GROTEN

N.v.t. 

ja

1

01/01 – 31/12

Han Vromen
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Gegevens 2020

bedragen x € 1

Functiegegevens

Kalenderjaar 2019

Periode functievervulling in het kalenderjaar 

(aanvang – einde)
N.v.t.

Aantal kalendermaanden functievervulling in het 

kalenderjaar 
N.v.t.

Omvang van het dienstverband in uren per 

kalenderjaar
N.v.t.

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar N.v.t.

Maxima op basis van de normbedragen per maand8 N.v.t.

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum 

uurtarief?

Bezoldiging in de betreffende periode N.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag

Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en de reden 

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

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 

betaling

10

1478

VOORZITTER COLLEGE 

VAN BESTUUR A.I.

2020

N.v.t. 

N.v.t. 

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

N.v.t. 

Ja

                          184.858,00 

€ 193

                          242.000,00 

Individueel toepasselijke maximum gehele periode 

kalendermaand 1 t/m 129 

                          184.858,00 

                          242.000,00 

                        184.858,00 

02/03 – 31/12

F. NEEFS

Han Vromen
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

Gegevens 2020

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Bezoldiging

Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag

Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en de reden 

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

Gegevens 2019

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2019

Bezoldiging

Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Gegevens 2020

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Bezoldiging

Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag

Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en de reden 

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

Gegevens 2019

bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2019

Bezoldiging

Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

4.500 4.500

13.800 13.800

Lid Lid

01/01-31/12 01/01-31/12

P.E. Smeets L.A.M. Ummels

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

4.581 4.581

14.300 14.300

4581 4.581

20.700 13.800

01/01-31/12 01/01-31/12

13.800

6.750 4.500 4.500

P.E. Smeets L.A.M. Ummels

Lid Lid

01/01-31/12 01/01-31/12

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 

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

01/01-31/12

H.J. Meijers R.M.P. Bakkes
M. Hensel-van de 

Broek

Voorzitter Lid Lid

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 

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

6.877 4.581 4581

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

21.450 14.300 14.300

6877 4.581 4.581

01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12

H.J. Meijers R.M.P. Bakkes
M. Hensel-van de 

Broek

Voorzitter Lid Lid
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2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Gegevens 2020

bedragen x € 1

Functiegegevens 

Functie(s) bij beëindiging dienstverband 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Jaar waarin dienstverband is beëindigd

Uitkering wegens beëindiging van het 

dienstverband

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging 

dienstverband 

Individueel toepasselijk maximum

Totaal uitkeringen wegens beëindiging 

dienstverband

Waarvan betaald in 2020

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 

bedrag

Het bedrag van de overschrijding en de reden 

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

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 

2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 

betaling
N.v.t. 

N.v.t.

N.v.t. 

75.000,00                            

                            72.047,98 

                            72.047,98 

                            72.047,98 

2020

VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR

1

M. GROTEN

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die 

op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt 
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7. Ondertekening van de jaarrekening 
 

 

Opstellen van de jaarrekening 

 

Sittard, 9 juni 2021 

 

College van Bestuur 

 

 

 

F.C.M. Neefs, Voorzitter College van Bestuur 

 

 

 

 

Vaststellen van de jaarrekening 

 

Sittard, 9 juni 2021 

 

 

 

 

_____________________________ 

P.E. Smeets, voorzitter 

 

 

 

 

_____________________________ 

R.M.P. Bakkes, lid 

 

 

 

 

_____________________________ 

M. Hensels-van den Broek, lid 

 

 

 

 

_____________________________ 

L.A.M. Ummels, lid 

 

 
 

_____________________________ 

D. Prevoo, lid 
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8. Overige gegevens 
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Q-Concepts Accountancy B.V. 

 
Reitscheweg 45 

5232 BX ‘s-Hertogenbosch 
IBAN NL48RABO0154565199                      +31 (0)73 – 61 32 510 

 KVK 17277491                           Info@qconcepts.nl 
BTW NL8221.10.866.B04                                     qconcepts.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  
 
Aan: de raad van toezicht van Stichting DaCapo 
 
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020  
 
Ons oordeel  
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting DaCapo te Sittard gecontroleerd.  
 
Naar ons oordeel: 

• geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Stichting DaCapo per 31 december 2020 
en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs; 

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balans-
mutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand 
gekomen in overeenstemming met de in relevante wet- en regelgeving opgenomen 
bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het 
Onderwijsaccountants-protocol OCW 2020. 
 

De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2020;  
2. de staat van baten en lasten over 2020;  
3. het kasstroomoverzicht; en  
4. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 
  
De basis voor ons oordeel  
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsprotocol OCW 2020 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting DaCapo zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. 
  

mailto:Info@qconcepts.nl


  

 

 

 

 
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatie-
bepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, 
niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is 
van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele 
dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, 
alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 
 
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit: 

- het bestuursverslag; 

- de overige gegevens. 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:  

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

- alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en 
paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 
is vereist. 

  
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere 
informatie materiële afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijs-
accountantsprotocol OCW 2020 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden 
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen 
bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020. 
 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur 
is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening 
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de 
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. 
‘Referentiekader’ van het Onderwijsaccountantsprotocol 2020. 
  
 
 
 
 
 



  

 

 

 

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 
die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in 
staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de onderwijs-
instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandig-heden waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, 
toelichten in de jaarrekening.  
 
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 
geven oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken.  
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen 
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. 
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en 
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020, ethische voorschriften 
en de onafhankelijkheidseisen.  
 
Onze controle bestond onder andere uit:  

• het identificeren en inschatten van de risico’s  
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van 

fouten of fraude,  
o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de 

balansmutaties, die van materieel belang zijn, 
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en 
het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  
 
 
 



  

 

 

 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met 
als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandig-
heden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken 
over de effectiviteit van de interne beheersing van de onderwijsinstelling;  

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van 
de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover 
in de jaarrekening staan;  

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie 
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou 
kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan 
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, 
zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, 
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een 
onderwijsinstelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;  

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de 
daarin opgenomen toelichtingen; en  

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en 
lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten 
rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

 
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren 
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  
 
’s-Hertogenbosch, 9 juni 2021 
Q-Concepts Accountancy B.V. 
 
Origineel getekend door 
 
drs. E.E.T.M. Kalnenek RA 
Partner  
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8.2 Gegevens over de rechtspersoon 
 

 

Algemeen

Algemene informatie

Informatie over de rechtspersoon 

Bevoegd gezag nummer 40995

Statutaire naam Stichting DaCapo

Juridische vorm Stichting

KvK nummer 14058342

Webadres www.dacapokijktnaarmij.nl

Sector Voortgezet onderwijs

Samenwerkingsverband passend onderwijs Nee

Vallend onder financiële verslaggeving gemeente Niet

Volledige doordecentralisatie middelen gemeente Nee

Sprake van personele unie Nee

Statutair adres

Straatnaam Havikstraat

Huisnummer 5

Postcode 6134ED

Vestigingsplaats SITTARD

Correspondentie adres

Straatnaam Havikstraat

Huisnummer 5

Postcode 6134ED

Plaats SITTARD

Informatie over de rapportage 

Type jaarrekening Enkelvoudig

Begindatum rapportageperiode 1-1-2020

Einddatum rapportageperiode 31-12-2020

Contactpersoon voor deze rapportage

Naam H.A.W. Douven MBA QC AC

Aanhef De heer

Functie Directeur Shared Service Center

Telefoonnummer 046-7820800

E-mailadres h.douven@dacapo-college.nl

Gegevens accountant

Naam van het accountantskantoor Q-Concepts Accountancy B.V.

Naam van de accountant Dhr. Drs. E.E.T.M. Kalnenek RA

Instellingen vallend onder het bevoegd gezag, 

specificatie 

Volgnummer BRIN nummer Statutaire naam rechtspersoon

1 02IB DaCapo College locatie Havikstraat voor Mavo 

Vbo Lwoo

2 05GV DaCapo-College Einighauserweg

3 18DE (is opgeheven per 1 augustus 2019) DaCapo College Born 
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