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Geachte lezer,
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting OVO voor het jaar 2018. Met
dit jaar sluiten we een vierjarige periode af van heroriëntering en
focus aanbrengen; 2018 is het laatste jaar van het strategisch plan
2015-2019 ‘Focus’
In deze periode hebben OVO en haar scholen hun inzet
teruggebracht tot een overzichtelijk aantal concrete doelen,
waaraan met vereende krachten op centraal en decentraal
niveau is gewerkt. Zo is geïnvesteerd in kwaliteitszorg als basis
voor het succes van elk ander beleid. En er is geïnvesteerd in
een unieke doorlopende lijn basis- naar middelbaar onderwijs,
waarbij leerkrachten van onze basisscholen met docenten van
onze middelbare scholen op een nog niet eerder vertoonde wijze
samenwerken. Een doorlopende lijn die door ouders en leerlingen
zeer wordt gewaardeerd.
Ook hebben de scholen van OVO werk gemaakt van hun identiteit,
hetgeen de positie van de scholen van OVO verder heeft versterkt.
Zo sluit OVO een goede periode af, zoals wordt gereflecteerd in de
beschrijving van de activiteiten en resultaten in dit verslag.
In het afgelopen jaar zijn we ook al gaan nadenken over de inzet van
OVO voor de komende periode van vier jaar. Een ding is duidelijk
OVO blijft een groep scholen vol dynamiek en ambitie.

Alle scholen van OVO vallen onder het regime ‘basiskwaliteit’ en
blijven zich inzetten voor onderwijskwaliteit. Daarom ziet OVO het
bezoek van de onderwijsinspectie in 2019 met veel vertrouwen
tegemoet. De toegankelijkheid van het onderwijs blijft bij OVO
hoog in het vaandel staan. De OVO basisscholen kennen de
laagste verwijzingscijfers naar het speciaal onderwijs. Ook is OVO
penvoerder van het onderwijs aan nieuwkomers.
Op basis van een steeds gezondere financiële situatie en voldoende
liquiditeit is het besluit genomen een extra investering te doen in
de schoolgebouwen, onder andere in duurzaamheid.
Het was kortom weer een bewogen jaar waarin de scholen
zich weer van veel goede kanten hebben laten zien en centraal
hard gewerkt is aan ondersteuning van het primaire proces, het
onderwijs.
Ik wens u veel leesplezier.
Bert-Jan Kollmer
bestuurder

Hieronder volgt een niet uitputtende bloemlezing van zaken die
het afgelopen jaar hebben gespeeld. Zo heeft de Jenaplanschool
Gorkum besloten zich aan te sluiten bij OVO. Hiermee verrijken zij
het boeket aan basisscholen van OVO. We zijn blij met de komst
van onze nieuwe collega’s.
Er is in 2018 een tweede samenwerkingsovereenkomst getekend
door inmiddels zeven besturen basisonderwijs, waarmee kleine
scholen in ons krimpgebied kunnen worden behouden. Een
prachtig voorbeeld van samenwerken.
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1. Organisatie
1.1 Organogram
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besturen in de regio. OVO heeft het penvoerderschap. De ISK
staat dus in de jaarrekening van OVO.
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Managementoverleg
Het managementoverleg (MTO) bestaat uit de bestuurder, de
rector van Gymnasium Camphusianum, de directeuren van
Fortes Lyceum, Omnia College en Merwewade Praktijkschool, de
algemeen directeur primair onderwijs en de directeur financiën/
bedrijfsvoering. Het MTO overlegt een keer in de twee weken,
onder voorzitterschap van de bestuurder, over alle bovenschoolse
zaken.

Breed Management Overleg
Het breed management overleg (BMO) bestaat uit de directeuren
po en de afdelings- en teamleiders van het vo. Met dit overleg
krijgt het middenmanagement de positie en verantwoordelijkheid
die het verdient. In de decentrale besturingsfilosofie van OVO
past deze positie voortreffelijk. In de toekomst zal ook een
speciaal scholingsbeleid voor het middenmanagement worden
opgezet. Het BMO komt drie keer per jaar bij elkaar.

Het bestuursbureau
Het bestuursbureau verleent ondersteuning aan de scholen,
aan de bestuurder en aan de raad van toezicht. Op het
bestuursbureau wordt voor alle scholen de financiële
administratie en de personeels- en salarisadministratie gevoerd.
Zaken die de bedrijfsarts en ziekteverzuim en -preventie
betreffen, worden vanuit het bestuursbureau geregeld. Ook
ondersteunt het bestuursbureau de scholen in zaken met
betrekking tot huisvesting, gebouwenbeheer en -onderhoud, ict,
kwaliteitszorg en communicatie. De planning- en control cyclus,
van prognoses van leerlingenaantallen en formatieplanning via
begroting en managementrapportages naar jaarrekening, wordt
eveneens vanuit het bestuursbureau uitgevoerd.
De werkzaamheden op het bestuursbureau worden verricht
onder leiding van de directeur financiën/bedrijfsvoering en de
bestuurder. Eens in de twee jaar wordt de dienstverlening via een
enquête onder de afnemers geëvalueerd.
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1.2 Missie & visie

1.3 Bestuur en toezicht

Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs (OVO) is de
aanbieder voor openbaar basis- en voortgezet onderwijs in
Gorinchem en de regio. De stichting vormt het bestuur van vier
scholen voor het voortgezet onderwijs en negen scholen voor
primair onderwijs. OVO richt zich zoveel mogelijk op de behoeftes
en het talent van de individuele leerling in de groep. Vanuit de
kernwaarden van het openbaar onderwijs leggen de stichting en
elk van haar scholen nadruk op de kansen en mogelijkheden van
leerlingen.

Raad van toezicht

De stichting realiseert dit onder meer door de unieke combinatie
van basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Zo werken de
basisscholen en middelbare scholen in Gorinchem en omgeving
samen aan een sterke doorlopende leerlijn van groep 1 tot aan
het eindexamen. Deze samenwerking komt tot uiting in OVO
Talentontwikkeling. Goed personeel is daarnaast van kapitaal
belang en heeft dus een uitermate hoge prioriteit. Scholen
zijn herkenbaar aan en aanspreekbaar op hun werkwijze.
OVO realiseert zich dat kwaliteitsbeleid de sleutel vormt
tot de toekomst. Een professionele cultuur van doelgericht
samenwerken en samen leren is hierbij van groot belang.
Stichting OVO werkt aan openbaar onderwijs, iedereen is welkom
om een mooie schooltijd te beleven en tot waardevol lid van de
maatschappij op te groeien.

Bij Stichting OVO wordt toezicht uitgeoefend door een
raad van toezicht (rvt). Zij houdt toezicht op de continuïteit
van de organisatie en op het functioneren van het bestuur
(intern toezicht). De leden van de raad van toezicht zijn allen
maatschappelijk betrokken en denken en handelen vanuit hun
expertise mee met de ontwikkelingen binnen de scholen en
de Stichting. De rvt is onafhankelijk en legt verantwoording af
over haar werkzaamheden aan relevante belanghebbenden. De
leden van de rvt worden benoemd door de gemeenteraden van
Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam.
In 2018 bestond de raad van toezicht uit de volgende personen:
Voorzitter
dhr. mr. R.G. Degenaar
• Lid maatschap DHC advocaten
• dga Degenaar Holding B.V.
• dga Degenaar Praktijk B.V.
• Bestuurslid Stichting Derdengelden DHC advocaten
Nevenfuncties:
• Stichting OVO Gorinchem, raad van toezicht – voorzitter
• Bestuurslid Stichting Administratie-kantoor EJ Ames
• Bestuurslid Unitas de Toekomst
• Voorzitter Stichting Rivierenlandfonds
Vicevoorzitter
dhr. R.L.J. de Jong
• Qaboos-Con4All Corporate, Eigenaar
• Con4All Administratie BV, Bestuurder
• Con4All Gorinchem vof, Vennoot
7

Nevenfuncties:
• Stichting OVO Gorinchem, lid raad van toezicht en lid
auditcommissie
• Stichting Vestingdriehoek Vocaal, penningmeester
Secretaris
mw. P. Brik-Wolfs
• Brik Advies & Interim, DGA
Nevenfuncties:
• Stichting OVO Gorinchem, Raad van Toezicht – lid / secretaris
• Haagse Hogeschool, College van Werkvelddeskundigen van
de opleiding voor Facility Management – lid
Penningmeester
mw. drs. H.F. Kraaijeveld-Tromp
• Tromp Advies Accountants– Belastingadviseurs B.V. –
bestuurder
• Tromp en Kraaijeveld Beheer B.V. – bestuurder
• Van der Vlies Salarisadministratie B.V. – bestuurder
• Nostra Helena Holding B.V. – bestuurder en aandeelhouder
Nevenfunctie:
• Stichting OVO – penningmeester Raad van Toezicht en lid
auditcommissie

Nevenfuncties:
• Stichting OVO Gorinchem, lid raad van toezicht
• Lid cliëntenraad Beatrixziekenhuis Gorinchem
• Bestuurslid Stichting Ano Fundatie voor Welzijn
Wetenschap
• Bestuurslid Stichting Klik voor Wonen

en

dhr. drs. M.A.T. van de Laar
• Interim manager onderwijs PlusTalent, Utrecht
Nevenfuncties:
• Stichting OVO Gorinchem, Raad van Toezicht – lid
• Lid hoofdbestuur voetbalvereniging GVV Unitas

Alle leden van de Raad van Toezicht zijn ook lid van de Raad van
Toezicht van Stichting Peuterspeelzalen Hardinxveld-Giessendam.

Bestuur
Het Bestuur wordt gevormd door één bestuurder die wordt
benoemd door de raad van toezicht. De bestuurder is het
bevoegd gezag van alle scholen die onder de stichting vallen.
De bestuurder is de heer drs. B.J.J. Kollmer.

dhr. P.J.J.M. van den Bosch
• Registermediator bij Actief Mediation, coaching en advies
Nevenfuncties:
• Lid AB Waterschap Rivierenland
• Stichting OVO Gorinchem, Raad van Toezicht – lid
mw. drs. M. van der Lans
• Manager Wonen, Laurentius Wonen, Breda

De heer Kollmer heeft de volgende nevenfuncties:
• Bestuurder
Stichting
Peuterspeelzalen
HardinxveldGiessendam
• Bestuurslid Gorinchemse Uitdaging
• Bestuurslid Onderwijs Bestuurders Vereniging
• Voorzitter Kamer EC de Rotonde (Samenwerkingsverband
Driegang)
• Lid Kernteam Geweld hoort nergens thuis; ministeries VWS
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•
•
•

en JenV en VNG; heden
Bestuursvoorzitter PvdA afdeling Molenlanden
Lid diverse netwerken PO-Raad en VO-Raad
Lid Bestuurlijk overleg Primair Onderwijs AV-Regio

De verdeling van de taken en de bevoegdheden tussen het
bestuur en de raad van toezicht is omschreven in de statuten.
De algemene en bijzondere taken en bevoegdheden die door
het bestuur aan de rector van Gymnasium Camphusianum,
de directeur van Fortes Lyceum, de directeur van Omnia
College en Merewade Praktijkschool en de algemeen directeur
primair onderwijs worden gemandateerd, evenals de richtlijnen
voor de uitoefening van die mandaten, zijn vastgelegd in het
managementstatuut.

Code goed onderwijsbestuur
Stichting OVO is aangesloten bij de sectororganisatie voor het
voortgezet onderwijs (de VO-raad) en het primair onderwijs (de
PO-raad). In beide organisaties hebben de aangesloten leden
erkend dat goed onderwijsbestuur een belangrijk thema is voor
de samenleving en voor de sector. Hieruit is de ‘Code Goed
Onderwijsbestuur’ ontstaan. In deze code staan afspraken over
(horizontale) verantwoording, over openheid over beleid, over
integriteit en over verantwoordelijkheden binnen de school. Het
principe van de code is ‘pas toe of leg uit’. Of je past (volledig) toe
en als je dat niet doet leg je uit waarom.
Het bestuur van OVO heeft ervoor gekozen om zich te houden
aan de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad.
OVO publiceert conform de Code de volgende documenten:
1. Jaarverslagen;
2. Statuten;
3. Bestuursreglement;
4. Samenstelling en nevenfuncties bestuur en toezichthouder;

5.
6.
7.
8.

Rooster aan- en aftreden toezichthouder;
Klachtenregeling;
Klokkenluidersregeling;
Integriteitscode.

Governance
Bestuur en raad van toezicht zorgen voor een beleid dat voorziet
in een dialoog met belanghebbenden op alle relevante niveaus.
Op alle niveaus van docent en leerkracht tot bestuurder vinden
ontmoetingen plaats met externe partijen of vertegenwoordigers
daarvan. Elke directeur van een OVO-basisschool geeft invulling
aan het streven van OVO om van elke school een wijkschool
te maken. Maar ook de bestuurder heeft contacten en werkt
samen met partijen als het ministerie van OCW, de PO-raad en
de VO-raad, B&W van de gemeenten in het werkgebied of de
Tweede Kamer der Staten-Generaal om de belangen van OVO
te dienen. Op alle niveaus neemt OVO zijn verantwoordelijkheid.
Terugkoppeling aan deze partijen vindt daarom ook plaats op
verschillende manieren en op verschillende niveaus. Dit gebeurt
in de vorm van onderhavig jaarverslag, maar ook in schoolgidsen,
nieuwsbrieven, weekberichten, participatie in overleggen en
andere ontmoetingen.
Een volgende stap die OVO wil nemen is om op basis van een
stakeholdersanalyse goede keuzes te kunnen maken over
hoe welke partijen te betrekken in de beleidscyclus van de
verschillende onderdelen van OVO.
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1.4 Verslag raad van toezicht
De raad van toezicht ondersteunt de bestuurder door, afhankelijk
van de situatie op te treden als sparringpartner of als expert op
bepaalde gebieden. In uitzonderlijke gevallen kan de rvt een
beslissing tegenhouden.

beleidsvoornemens) worden de in de begroting gemaakte keuzes
voor de inzet van middelen besproken. Vervolgens wordt bij de
MARAPs de gerealiseerde exploitatie van de scholen besproken
(in relatie met de gemaakte beleidsvoornemens).

Periodiek terugkerende en voor de raad van toezicht
belangwekkende zaken die met de bestuurder worden besproken
zijn:
• De rapporten van de inspectie van het onderwijs;
• De strategische beleids- en jaarplannen;
• Het ziekteverzuimbeleid en het ziekteverzuimpreventiebeleid.
Het jaarlijkse rapport van onze Arbodienst: ‘Arbo- en
verzuimverslag Stichting OVO’ wordt daarin betrokken;
• Leerlingenprognoses, de realisatie daarvan en de ontwikkeling
in onze marktaandelen;
• De jaarlijkse Planning- en Controlcyclus;
• De meerjarenbegroting, de financiële
managementrapportages en het jaarverslag.

Activiteiten en aandachtspunten

Nadere informatie verkrijgen wij door contacten met de
directeur financiën/bedrijfsvoering, met het managementteam
OVO, met afgevaardigden van de beide gemeenschappelijke
medezeggenschapsraden, door ons oor te luister te leggen bij
belanghebbenden in en buiten de stichting en door een jaarlijks
overleg met de accountant. Deze informatievergaring helpt ons
om onze rol als adviseur en ondersteuner van de bestuurder naar
behoren te kunnen vervullen. De raad van toezicht ondersteunt
en controleert de bestuurder door, afhankelijk van de situatie,
gevraagd of ongevraagd, op te treden als sparringpartner en als
adviseur op bepaalde gebieden.
De RvT is zich ervan bewust dat één van haar taken is om erop
toe te zien dat middelen doelmatig worden ingezet. Bij het
vaststellen van de begroting (de financiële vertaling van de

De raad van toezicht is in 2018 zes keer in een reguliere
vergadering bijeen geweest. In deze vergaderingen is onder
andere gesproken over:
• De concept- en definitieve jaarcijfers 2018;
• Toezichtskader;
• Managementstatuut;
• Stakeholderanalyse;
• Inspiratietafel OVO;
• Krimp en samenwerkingsovereenkomst basisonderwijs;
• Vroegtijdig schoolverlaters;
• Kwaliteitszorgbeleid;
• Lesuitvalproblematiek;
• Risicomanagement;
• Frauderisico bewustzijn;
• Inschrijvingen en leerlingontwikkelingen;
• Overleg met GMR’en;
• Rapporten onderwijsinspectie;
• Kaderbrief;
• Auditcommissie (inclusief accountantsverslag en jaarrekening);
• Beëindiging samenwerking Wellantcollege;
• Fusie Jenaplanschool;
• Functiemix;
• Duurzaamheid
• Huisvesting Fortes Lyceum;
• Opzet personeelsmiddag 2019;
• Transitieatlas po en vo
• Concept strategisch plan 2019-2023.
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Op 22 mei en 12 november 2018 waren de jaarlijkse vergaderingen
van de raad van toezicht met een afvaardiging van beide GMR’en.
De belangrijkste gesprekspunten waren:
• Financiën en begroting;
• Beëindiging samenwerking met Wellantcollege;
• Speerpunten Focus II 2019-2023;
• Ict-beleid;
• Duurzaamheid;
• Huisvesting;
• Functiemix;
• Samenstelling BAC bij de benoemingsprocedure nieuwe
directeur financiën;
• Terugblik personeelsmiddag maart en vervolg van het thema;
• OVO Talentontwikkeling;
• Gesprekkencyclus.

Verspreid over het jaar 2018 heeft de raad
van toezicht:
•
•

het financieel jaarverslag van 2017 goedgekeurd en décharge
verleend aan de bestuurder;
de meerjarenbegroting 2019 en de kaderbrief 2019 vastgesteld
en goedgekeurd.

Auditcommissie en
renumeratiecommissie
In de auditcommissie zitten de heer R. de Jong en mevrouw F.
Tromp.
In de renumeratiecommissie zitten de heer R. Degenaar en
mevrouw R. Brik.
De auditcommissie vergadert telkens voorafgaand aan de
vergaderingen van de raad van toezicht.
De renumeratiecommissie heeft jaarlijks één maar bij voorkeur
twee gesprekken met de bestuurder, een beoordelings- en een
functioneringsgesprek.
De leden van de raad volgen tenminste één dagdeel per jaar
een cursus over een onderwerp dat voor het functioneren als
toezichthouder relevant is.
De leden van de raad ontvangen een vrijwilligersvergoeding van
EUR 1.500,00 per jaar.

Jaarlijks bezoekt de raad van toezicht een aantal scholen om
met hen in gesprek te gaan over wat er op de scholen speelt. In
2018 waren de volgende scholen aan de beurt: Ikc Merweplein,
Daltonschool De Poorter, J.P. Waale, Fortes Lyceum, Omnia
College, en Merewade Praktijkschool. Deze bezoeken zijn voor
de leden van de raad van belang om voeling te houden met de
dagelijkse gang van zaken op de scholen.
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1.5 De scholen

Basisscholen

Middelbare scholen
12

‘Bijzonder in 2018 was de fusie met de
Jenaplanschool Gorkum, een prachtige school
en een nieuw onderwijsconcept binnen Stichting
OVO. Echt een nieuwe bloem in ons boeket aan
scholen.’
De basisscholen van Stichting OVO hebben ieder hun eigen karakter. De
scholen worden geleid door een directeur, sommige directeuren hebben de
leiding over twee scholen. De algemene leiding over het basisonderwijs valt
onder de algemeen directeur primair onderwijs, Jan van Veen.
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2. Strategie en risico’s
2.1 Voortgang en
planning op basis van
hoofdthema’s Focus
In het strategisch plan Focus 2015 – 2019 worden drie
hoofdthema’s onderscheiden:
• Positionering & Profilering,
• Kwaliteit en
• Cultuur & implementatiekracht.
Daarnaast is er ook nog sprake van flankerend beleid. Hieronder
wordt per thema de voortgang tot en met 2018 besproken.

Positionering en prof ilering
In 2018 heeft OVO op twee belangrijke meetpunten haar doelen
bereikt. Met OVO Talentontwikkeling is een unieke samenwerking
tussen OVO po en vo tot stand gekomen, resulterende in een
doorlopende leerlijnlijn en alle OVO scholen kennen inmiddels
een eigen herkenbare profilering. Beide zaken hebben geleid tot
een verbetering van de marktpositie van de OVO scholen, onder
meer meetbaar in een stijgend marktaandeel en een absolute
stijging van het aantal leerlingen.

ingevoerd die nu bij alle medewerkers van OVO wordt toegepast.
Financieel heeft OVO een situatie van ‘control’ bereikt.

Cultuur & implementatiekracht
Op alle scholen is inmiddels een structuur van teams van
maximaal 20 medewerkers ingevoerd, een belangrijke
voorwaarde voor de pas ingevoerde gesprekkencyclus.
De toegankelijkheid van het onderwijs bij OVO is groot. Er wordt
niet geselecteerd aan de poort en het verwijzingspercentage
naar het SBO is met een score is zeer laag (minder dan 1 procent).
OVO spant zich in voor samenwerking met externe partijen.
Voorbeeld hiervan zijn het onderwijs aan nieuwkomers, waar OVO
penvoerder van is, de samenwerking met andere schoolbesturen
in het kader van krimp en het door OVO opgerichte bestuurlijke
overleg primair onderwijs in de AV-regio.
In 2018 zijn de voorbereidingen al gestart voor het nieuwe
strategisch plan 2019 – 2023. Bewust is begonnen bij het opnieuw
formuleren van de OVO Why, de missie en visie van de stichting.

Kwaliteit
Alle scholen van OVO vallen onder het regime `Basiskwaliteit’
van de onderwijsinspectie. Medewerkerstevredenheid is groot
en ziekteverzuim is laag, rond de 4 procent. Het percentage
leerlingen dat doorstroomt van OVO po naar OVO vo is gestegen
tot 67 procent.
Op het gebied van HRM is een OVO brede gesprekkencyclus
14

2.2 Risicomanagement
Voor Stichting OVO is het van belang periodiek op een
gestructureerde wijze te onderzoeken welke onzekere factoren
dan wel risico’s het realiseren van het strategisch beleid in de
weg kunnen staan. Voorafgaand aan het vaststellen van het
strategisch plan 2015 - 2019 (Focus) heeft een uitgebreide
risicoanalyse plaatsgevonden met diverse interne stakeholders
van OVO. We noemen de belangrijkste risico’s die zijn
geïdentificeerd, met de bijbehorende beheersmaatregelen.

A. Positionering van de groep scholen
Risico’s
• Demografische
ontwikkelingen (krimp) en
ons marktaandeel;
• Concurrentie (OVO slaagt er
onvoldoende in haar USP te
duiden in een concurrerend
veld);
• Onvoldoende positionering
op de markt;
• Imago;

Maatregel
Een betere positionering
van de scholen doordat elke
school een herkenbaar en
onderscheidend profiel heeft.
Daarnaast bouwen we aan een
waarde toevoegend Keurmerk
OVO voor alle scholen.

Evaluatie

Op OVO-niveau is OVO Talentontwikkeling opgezet: Een unieke
doorlopende lijn po-vo, die in het eerste jaar van Focus is
ontwikkeld en meteen in het tweede jaar is geïmplementeerd
met vier elementen. In 2018 kent OVO Talentontwikkeling al
zeven elementen en is nog steeds in ontwikkeling. De individuele
scholen hebben allen inmiddels een herkenbaar profiel en de
marktpositie van OVO gemeten in leerlingenaantallen absoluut is
gegroeid (in een krimpende markt!).

B. Kwaliteit
Risico’s
• Werkdruk
• Vakbekwaamheid personeel
• Onvoldoende
onderwijskwaliteit

Maatregelen
• Inzetten werkdrukmiddelen
• Invoeren gesprekkencyclus
• Aantrekken
kwaliteitszorgmedewerker
en opstellen
kwaliteitsplannen voor alle
onderdelen van OVO
• OVO Talentontwikkeling

Evaluatie

In samenspraak met de medezeggenschapsraad hebben de
individuele basisscholen hun budget voor werkdrukvermindering
op eigen wijze ingezet. Voor heel het po zijn Chromebooks
aangeschaft voor de groepen 5 t/m 8 (m.u.v. de Jenaplanschool,
die haar eigen plan gemaakt heeft voor de fusie met OVO). Dit
vermindert de hoeveelheid nakijkwerk voor de leerkrachten
aanzienlijk.
Een nieuwe gesprekkencyclus is ingevoerd om met meer
bewuste aandacht voor elkaar te komen tot groei, van zowel de
medewerker zelf als zijn/haar bijdrage aan de organisatie. De
nieuwe gesprekkencyclus zorgt voor een betere kwaliteit van het
gesprek tussen leidinggevende en medewerker.
Onder leiding van een kwaliteitsmedewerker is een
kwaliteitsbeleid ingezet dat voor bleek te lopen op de ambities
van de onderwijsinspectie ten aanzien van het nieuwe bestuurlijke
toezicht. Verder is er op de afgelopen twee personeelsdagen
aandacht besteed aan belangrijke onderwerpen als 21st century
skills en sociale veiligheid.
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Op het gebied van OVO Talentontwikkeling is in 2018 vooral
het kernelement ‘de Overstap’ volop in ontwikkeling. Door de
overgangsperiode po-vo uit te smeren over de leeftijdsjaren 10–14
geven we kinderen beter de kans om hun talenten te laten zien.
Dit zorgt ook dat de gevolgen van de landelijk geconstateerde
tweedeling in het onderwijs bij OVO zoveel mogelijk gemitigeerd
worden. Hiermee zou OVO een landelijke trend kunnen
neerzetten.

gestart met een gezamenlijk bestuurlijk overleg van de GMR’en
po en vo. Zo kan met meer kwaliteit en efficiëntie centraal OVObeleid besproken worden.

C. Cultuur/implementatiekracht

Ict

Risico’s
• Draagvlak voor
veranderingen en
ombuigingen,
• Intern verandervermogen,
• Implementatiekracht
(kunnen focussen) - cultuur

Maatregelen
• Het creëren van een cultuur
van samendoen en –leren
• In de structuur is verder
ingezet op het creëren
van teams met een
overzichtelijke span of
control

Evaluatie

Met OVO brede personeelsdagen en de implementatie van
OVO Talentontwikkeling is hard gewerkt aan een situatie waarin
medewerkers van OVO uitgenodigd worden ‘hun school uit te
komen’ en collega’s op te zoeken om samen verder te komen dan
alleen. Dit heeft tot nieuwe energie en mooie resultaten geleid.
De in 2015 met veel enthousiasme gestarte samenwerking met
Wellantcollege op Omnia College, is door terugtrekken van
Wellant alweer oud nieuws geworden.

Op alle OVO scholen wordt nu gewerkt met teams van maximaal
20-25 medewerkers, aangestuurd door een leider. Dit is ook
een belangrijke randvoorwaarde voor nieuw ingevoerde PCMgesprekkencyclus.

In het voorjaar van 2017 heeft er een risico-inventarisatie op het
gebied van ict plaatsgevonden. Daaraan namen deel het MTO, de
schooldirecteuren en OICT’ers po, de ict-coördinatoren van het vo
en een aantal medewerkers van het bestuursbureau.
De inventarisatie leverde de volgende top 5 van risico’s op het
gebied van ict op.
Risico’s
Maatregelen
• Datalekken en
• 10 stappenplan Kennisnet
imagoschade door het niet
IBP (Informatiebeveiliging
bewust zijn van datalekken
en Privacy) volgen
• Privacyschending
• Gegevensverlies
• Ongewilde toegang tot
gegevens
• Geen toegang tot gegevens
In 2017 heeft Kennisnet op de OVO personeelsdag workshops
gegeven over IBP. Ondertussen is sinds 25 mei 2018 de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en volgt
OVO het AVG stappenplan van Kennisnet.

Het MTO heeft met een externe begeleider gewerkt aan een nog
betere samenwerking. En in het laatste jaar van de planperiode is
16

3. Stakeholders
De openbare scholen van OVO zien hoe belangrijk hun relatie
met de omgeving is. De stakeholders of belanghebbenden
worden dan ook zoveel mogelijk meegenomen in veranderingen
en beslissingen van de school.

Vervolgopleiding

Ouders
en
leerlingen

Schoolbesturen
in de regio

Medewerkers

Bedrijven

Collegascholen

School
Inspectie
Gemeente
en
overheid
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3.1 Medezeggenschap
Binnen de stichting functioneren twee gemeenschappelijke
medezeggenschapsraden (GMR) waarin de interne stakeholders
vertegenwoordigd worden. Eén voor het voortgezet onderwijs en
één voor het primair onderwijs.
Het overleg met de GMR voor het voortgezet onderwijs (GMR
vo) wordt gevoerd door de bestuurder. Het overleg met de
GMR voor het primair onderwijs (GMR po) wordt gevoerd door
de gemandateerde algemeen directeur primair onderwijs, in
voorkomende gevallen samen met de bestuurder. De directeur
financiën/bedrijfsvoering licht in beide GMR’en de financiën toe.

2019. In de novembervergadering werd een positief advies
uitgebracht over de begroting van het bestuursbureau voor
2019. Andere onderwerpen die aan de orde kwamen in 2018:
investering in uitbreiding gymzaal Fortes Lyceum, duurzaamheid,
werkdruk, personeelsdag maart, beëindiging samenwerking
Wellantcollege,
Strategisch
Plan
2015-2019,
berekening
weerstandsvermogen, werkkostenregeling, sollicitatieprocedure
nieuwe directeur financiën/bedrijfsvoering, functiemix Merewade,
gewijzigde wet op privacy (AVG), professioneel statuut, meerjaren
bestuursformatieplan.

GMR po en GMR vo trokken in 2018 meer met elkaar op. En
vergaderen gezamenlijk een keer per jaar met rvt en bestuur en
een keer alleen met de rvt.

3.2 Relatie met de omgeving

Er werd in 2018 twee keer gezamenlijk vergaderd. De GMR po en
vo stemden in met het Arbobeleidsplan OVO en de uitbreiding
van het verzuimbeleid met paragraaf 9. Tevens stemden zij in met
de aangepaste klachtenregeling en gaven zij positief advies over
de begroting van het bestuursbureau.

GMR po
In 2018 is de GMR po in totaal zeven keer bijeengeweest. Tal
van onderwerpen werden weer behandeld, zoals financiële
managementrapportages van het bestuursbureau en BSM
po, jaarplan 2018-2019, ontwikkeling van nieuwe school in
Hoog Dalem, gelijke kansen in het basisonderwijs en de
meerjarenbegroting.

GMR vo
De GMR vo heeft in 2018 twee maal vergaderd. Er werd een groot
aantal onderwerpen besproken. Met betrekking tot financiën:
Resultaten 2017, MARAP’s 2018 en de Kaderbrief bij de begroting

De lopende planperiode van het strategisch plan Focus 2015 –
2019 is OVO vooral bezig met interne opdrachten die te maken
hebben met HRM (gesprekkencyclus), kwaliteitszorg en het
opzetten van een eigen doorlopende lijn po-vo. Dat heeft OVO
niet weerhouden om samen te werken met andere besturen
en andere partners. Zo is OVO penvoerder geworden van het
onderwijs aan nieuwkomers zonder en met status, in nauwe
samenwerking met andere besturen. Ook participeert OVO
zeer betrokken in de Transitieatlassen po en vo in verband
met de bevolkingskrimp in de regio. Bij de Transitieatlas
po was OVO een van de voorlopende drie besturen die een
samenwerkingsovereenkomst tekenden. Van de Transitieatlas
vo is OVO de initiator en contactpersoon naar OCW. Ook was
OVO de initiator van een nieuw bestuurlijk overleg voor primair
onderwijs in de regio.
OVO
participeert
ook
in
School
&
Bedrijf,
een
samenwerkingsconstruct van onderwijs met bedrijfsleven.
OVO participeert daarnaast in veel bestuurlijke initiatieven of
regelingen, die in de volgende paragraaf worden benoemd.
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3.3 Regulier extern overleg
Bestuurlijk Gemeenschappelijk Orgaan (BGO)
De gemeenteraden van Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam
houden als lokale overheid extern toezicht op Stichting
OVO. Deels ter vervulling van deze taak hebben de beide
gemeenteraden een Gemeenschappelijk Orgaan (GO) ingericht.
Het GO coördineert en adviseert de gemeenteraden over de
volgende bevoegdheden van die raden:
•
het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de
Raad van Toezicht;
•
het wijzigen van de statuten van de stichting;
•
het ontbinden van de stichting;
•
de opheffing van een school;
•
het vaststellen van een zienswijze op de begroting en de
jaarrekening;
•
Ingrijpen bij de stichting indien sprake is van ernstige
taakverwaarlozing door het College van Bestuur en/of de
raad van toezicht.
Het BGO bestaat uit de portefeuillehouders onderwijs van de
beide gemeenten en het College van Bestuur. Dit overleg wordt
voorbereid door twee ambtenaren van de beide gemeenten
en de directeur financiën/bedrijfsvoering van Stichting OVO.
Het BGO vergadert 2 keer per jaar. Besproken in 2018 werden
onder andere het jaarverslag 2017, de kaderbrief 2019 en de
meerjarenbegroting 2017.

Gezamenlijk Besturen Overleg (GBO)
Ook in 2018 zijn de schoolbesturen van het voortgezet
onderwijs in Gorinchem, Leerdam, Hardinxveld-Giessendam
en Sleeuwijk, van het Da Vinci College (mbo) en van het
Wellantcollege (vmbo en mbo groen) regelmatig bij elkaar
geweest om nader inhoud te geven aan de gezamenlijk gevoelde

verantwoordelijkheid voor de inhoud en samenstelling van het
onderwijsaanbod in Gorinchem, mede ten behoeve van de regio.

Overleg in samenwerkingsverbanden (SWV)
OVO participeert in twee samenwerkingsverbanden. SWV
PasVorm voor vo en SWV Driegang voor po. Specifiek is in 2018
op voorspraak van de Tweede Kamer aandacht besteed aan het
onderwerp governance.

Overleg op gemeentelijk niveau (LEA)
Geïnitieerd en geagendeerd door gemeente Gorinchem
en gemeente Hardinxveld-Giessendam, vindt er periodiek
overleg plaats met het gemeentebestuur (wethouder en
ambtenaren), de schoolbesturen en besturen van aan het
onderwijs verwante en gelieerde instellingen: het LEA: Lokale
Educatieve Agenda. Dit overleg gaat over onderwerpen waar
de gemeente een verantwoordelijkheid en zorgplicht heeft (bijv.
onderwijsachterstandenbeleid, jeugdzorg, huisvesting) en waar
met elkaar gezocht wordt naar afstemming en coördinatie.

ROOZZ
Het Regionaal Overleg Openbare scholen Zuid-Holland Zuid
(ROOZZ) is een samenwerking van 12 scholen in het openbaar
voortgezet onderwijs in de brede regio van Zuid-Holland Zuid.
Deze scholen werken samen op het gebied van mobiliteit: de
instroom, doorstroom en uitstroom van (nieuw) onderwijs- en
onderwijsondersteunend personeel. Nieuw onderwerp op de
agenda is de aspirant status van de nieuwe Opleidingsschool
Rijnmond en de overweging van OVO om daar eventueel deel
van uit te maken.
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Regiegroep Onderwijs kinderen uit de Noodopvang
Gorinchem
Voor nieuwkomerskinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar met
status is vanaf 1 april 2016 een ISK-voorziening gestart. In 2017
heeft de voorziening met 150 leerlingen op volle kracht gedraaid.
In 2018 is het aantal leerlingen tot een zeer laag aantal van rond
de 50 leerlingen gedaald. De voorbereidingen zijn gestart om in
de loop van 2019 bij Omnia College in te gaan wonen.
Daarnaast werkt Stichting OVO actief samen binnen:

Gildenplein
Gorkumse Uitdaging
Koplopersgroep Kindermishandeling
Netwerk Geweld hoort nergens thuis
Netwerken PO-raad / VO-raad
Regionaal Arbeidsmarkt Platform
Transitieatlas po
Transitieatlas vo
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4. Activiteiten
4.1 Onderwijs
Onderwijskwaliteit
Leerlingen doorlopen bij OVO een optimale en aangename
ontwikkeling; zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet
onderwijs is dat het uitgangspunt. OVO werkt daarom aan een
kwaliteitskader met één kwaliteitskalender voor alle basisscholen
en één kwaliteitskalender voor alle middelbare scholen. De
scholen zijn binnen het kwaliteitskader vrij om hun eigen
ambities, werkwijze en middelen of instrumenten te kiezen.
De instrumenten die de scholen gebruiken om het
onderwijsproces, de onderwijsresultaten en het schoolklimaat te
monitoren, worden gekoppeld aan de kwaliteitskalender. In de
kwaliteitskalender is terug te vinden wanneer in het schooljaar
bepaalde onderwerpen van belang zijn op bestuursniveau,
schoolniveau en op groepsniveau.
Hiermee wordt het volgende nagestreefd:
• het onderwijsproces, de onderwijsresultaten en het
schoolklimaat worden op gestructureerde en correcte wijze
uitgevoerd, gemonitord en geëvalueerd;
• voor iedereen is inzichtelijk welke instrumenten wanneer
worden ingezet;
• de scholen worden ondersteund tijdens het proces;
• van en met elkaar kan en moet worden geleerd;
• de resultaten worden inzichtelijk gemaakt.

gebruikt. In 2018 gebruikte alleen de Tweemaster nog Cito.
7 scholen scoorden boven de inspectienorm. Alleen de J.P. Waale
scoorde iets lager, dit heeft de school naar de inspectie kunnen
verantwoorden.
Ook op de middelbare scholen zijn mooie resultaten te zien. Alle
scholen werden voldoende beoordeeld door de inspectie. Op
het gebied van de leerresultaten haalde de onderbouw van het
Camphusianum net geen voldonde. Hiervoor is een duidelijke
verklaring waarmee het eindoordeel alsnog voldoende werd.

Onderwijs ict
Een grote actie in 2018 was de aanschaf van Chromebooks voor
alle scholen die nog niet met tablets of Chromebooks werkten.
Digitale leermiddelen kunnen worden ingezet om beter in te
spelen op verschillende talenten in de klas.

Resultaten
Onderwijskwaliteit gaat natuurlijk over veel meer dan
toetsresultaten. Maar om een globaal beeld te krijgen worden
nog steeds vaak de eindtoets en de slagingspercentages
gebruikt. Op de OVO basisscholen wordt als eindtoets de IEP
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4.2 Personeel
Personeelsaantallen
Het aantal fte bij OVO is in 2018 toegenomen. Dit komt met
name vanuit het primair onderwijs. Deels komt de groei in
personeel door de fusie met de Jenaplan per 1 augustus 2018.
Daarnaast is OVO uitgetreden uit het vervangingsfonds; De
stichting is zelf verantwoordelijk voor vervanging van zieke
medewerkers. Daarom heeft OVO vanaf 1 januari 2018 een eigen
vervangingspool opgezet.
Ook de werkdrukverlagende maatregel, het inzetten van extra
onderwijsassistenten zorgt voor een groei in het aantal fte.

Eigen risicodragerschap vervangingskosten OVO po
OVO po is sinds 1 januari 2018 eigenrisicodrager voor de
vervangingskosten. De kosten van vervanging worden vanaf dat
moment door OVO betaald. Daar staat tegenover dat er geen
premie voor vervangingskosten meer aan het Vervangingsfonds
wordt afgedragen.

Aantal fte
vo

po

BB

Totaal OVO

1-10-2018*

200

129

11

340

1-10-2017

198

118

11

312

1-10-2016
196
117
12
* Sterke stijging door fusie Jenaplanschool Gorkum

310

Aantal fte naar functie
vo

po

BB

Totaal OVO

College van
Bestuur
Directie
OP

1,0

0,8

16,0

8,8

6,4

149,8

108,5

41,5

13,6

9,6

64,7

200,1

28,5

11,4

340,0

OOP
Totaal
1-10-2018

1,0

258,3

PCM-cyclus
Sinds 2016 maken we gebruik van een nieuwe PCM-cyclus, een
middel om in een dialoog tussen medewerker en leidinggevende
gericht te werken aan groei en ontwikkeling van OVOmedewerkers. In 2018 is een evaluatie van dit instrument gestart
en is een begin gemaakt met het implementeren van financiële
consequenties van deze PCM-cyclus.

Arbobeleid
In 2018 is het arbobeleidsplan door beide GMR’en goedgekeurd.
Dit arbobeleid moet alle medewerkers in staat stellen om hun
werk op een zo goed mogelijke en veilige manier uit te voeren.

Nominaal aantal medewerkers
vo

Aantal
medewerkers
Verhouding
man/ vrouw
Gem. leeftijd

po

266

BB

185

Totaal OVO

15

466
30% / 70%
44,4
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Verzuim
De verzuimcijfers van 2018 laten een stijging zien ten opzichte van
2017, zowel in de landelijke cijfers als bij OVO. De kwartaalcijfers
indiceren dat het verzuimpercentage van Stichting OVO ook
in 2018 weer onder het landelijk gemiddelde zal blijven. Het
bewust blijven omgaan met ziekteverzuim, maar vooral ook
het voorkómen ervan, blijft een belangrijk aandachtspunt;
in november volgden daarom alle leidinggevenden de
training ‘gesprekstechnieken - functioneren in relatie tot
arbeidsongeschiktheid’.
Verzuimcijfers zijn niet altijd beïnvloedbaar; daar waar sprake is
van (ernstige) ziekte of bijvoorbeeld ongevallen, is er sprake van
niet-beïnvloedbaar verzuim. De verzuimcijfers van OVO laten voor
het grootste gedeelte niet-beïnvloedbaar verzuim zien.
Het ziekteverzuimpercentage 2018 van OVO-totaal is 4,10, dit is
gestegen ten opzichte van 2017 (3,70). In 2018 hadden sommige
scholen te kampen met een aantal langdurig zieken met een
lang reïntegratietraject. Een aantal van deze trajecten is inmiddels
afgerond, een aantal zal in 2019 nog doorlopen.
De ziekmeldfrequentie (ZMF) bij OVO is in 2018 gestegen ten
opzichte van 2017 van 1,03 naar 1,16. Met name in het po is een
stijging te zien van het gemiddeld aantal ziekmeldingen per jaar,
maar ook in het vo is de meldfrequentie gestegen. Het bekende
fenomeen dat de ZMF in het vo hoger is dan in het po, blijft ook
bij Stichting OVO zichtbaar, maar het verschil is iets afgenomen.
In de hiernaast weergegeven cijfers ontbreekt de Jenaplanschool
voor de periode 2015 t/m 31 juli 2018, aangezien de
Jenaplanschool pas per 1 augustus 2018 opgenomen is in de
personeelsadministratie van OVO. Het is niet mogelijk om deze
cijfers achteraf aan te passen.

Ziekteverzuim

Voortgezet
Primair
onderwijs onderwijs

Totaal
OVO

OVO in 2018

4,0%

4,4%

4,1%

OVO in 2017

3,3%

4,4%

3,7%

Referentiegroep 2017

5,3%

5,9%

4,9%

OVO in 2016

3,3%

5,9%

4,3%

5,1%

6,2%

4,9%

OVO in 2015

3,4%

4,5%

3,7%

Referentiegroep 2015

4,9%

6,3%

4,9%

Referentiegroep 2016

Ziekteverzuim per
kwartaal

Totaal OVO

CBS
(bedrijfstak
onderwijs)

1e kwartaal 2018

5,4

5,9

2e kwartaal 2018

4,4

5,0

3e kwartaal 2018

2,9

4,4

4e kwartaal 2018

3,8

nnb

Ziekmeldfrequentie

Voortgezet
Primair
onderwijs onderwijs

Totaal
OVO

2018

1,35

0,95

1,16

2017

1,25

0,76

1,03

1,6

0,9

1.49

0,81

1,20

2015
1,28
* Bron: verzuimonderzoek DUO

0,87

1,10

Landelijk gemiddeld*

2016
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4.3 Financiën
Beleid inzake beheersing van uitkering na ontslag
Bij ontslag van po-medewerkers krijgt de stichting bij de
aanvraag van een werkloosheiduitkering niet alleen te maken
met het UWV, maar ook met het Participatiefonds (PF). Het UWV
geeft informatie met betrekking tot de uitkering door aan het PF.
Het PF betaalt de werkloosheidskosten van deze medewerkers
en daarmee is het PF verantwoordelijk voor het beheren van de
werkloosheidsuitgaven. Dit betekent ook dat de (ex)werkgever
van deze medewerkers verantwoording dient af te leggen met
betrekking tot het verleende ontslag. Het PF toetst dit ontslag op
grond van de zogenaamde ‘Instroomtoets’. Indien uit deze toets
blijkt dat de werkgever zich voldoende heeft ingespannen en dat
het ontslag onvermijdbaar was, dan worden de uitkeringskosten
voortvloeiende uit het ontslag ten laste van het PF gebracht.
Bij ontslag van vo-medewerkers krijgt de stichting bij de
aanvraag van een werkloosheiduitkering alleen te maken met het
UWV. OVO vo is eigen risicodrager. Volgens de regels wordt er na
ontslag loopbaanbegeleiding aangeboden.

Sterk techniek onderwijs
Omnia College heeft via de ‘regeling aanvullende bekostiging
voor technisch onderwijs in het vmbo’ € 138.000 aan extra
middelen ontvangen. Deze middelen zijn ingezet in de
formatie van de technische profielen en in het wegwerken van
achterstallig onderhoud en het aanschaffen/vervangen van
verouderde inventaris en materialen.

Werkdrukmiddelen
Op 9 februari 2018 hebben het kabinet, de vakbonden en
de PO-raad het werkdrukakkoord gesloten. Elke po-school
heeft hiervoor een bedrag van € 155,- per leerling ontvangen
(peildatum 1 oktober 2017). Op alle OVO po-scholen heeft de
betreffende directeur met het team besproken op welke wijze
de werkdrukmiddelen ingezet moeten worden. De meeste
scholen hebben ervoor gekozen (extra) onderwijsassistenten aan
te nemen. Ook zijn er scholen die externe pleinwacht hebben
ingehuurd of de uren van de intern begeleider hebben uitgebreid
om taken van leerkrachten over te nemen. Verder zijn er voor
alle groepen 5 t/m 8 (m.u.v. de Jenaplanschool) Chromebooks
aangeschaft, die de nakijktaak van de leerkracht overnemen. Alle
pMR’en hebben ingestemd met de ingediende voorstellen.

Middelen passend onderwijs
De basisscholen beslissen zelf op welke manier zij de hen
toegekende middelen voor passend onderwijs inzetten. Dit
gebeurt meestal door de inzet van onderwijsassistenten (één
op één begeleiding van de betreffende leerling) of de intern
begeleider en door het aanschaffen van middelen en materialen
die de betreffende leerling ondersteunen.
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4.4 Huisvesting

4.5 Klachten

Op het gebied van huisvesting zijn er naast de reguliere
werkzaamheden een aantal bijzondere projecten te benoemen:

Een goede relatie met ouders en leerlingen is belangrijk voor
Stichting OVO en zijn scholen. Wanneer er ontevredenheid is bij
een ouder of leerling, kan deze altijd terecht bij de directeur of
locatieleider. Over het algemeen kunnen de school en ouder of
leerling de kwestie naar ieders tevredenheid oplossen.

Obs Anne Frank is voorzien van nieuwe kozijnen.
Op het dak van obs Graaf Reinald zijn zonnepanelen geplaatst.
De ventilatie in de school is verbeterd en hiermee de
werkomgeving voor docenten en leerlingen ook.
De Merwedeschool werd in de loop van 2018 ikc Merwede en is
gerenoveerd en uitgebreid. In het gebouw zijn de kinderopvang
en BSO beter geïntegreerd.
Het gebouw dateert uit 1958 en met deze renovatie is de
levensduur met 20 jaar verlengd.

Lukt dit niet, dan is de klachtenregeling van kracht.
In 2018 zijn er twee klachten ingediend bij Onderwijsgeschillen.
Beide zijn naar tevredenheid opgelost.

Betreffende de telefonie zijn Fortes Lyceum, Omnia College en
Merewade Praktijkschool overgegaan van ISDN naar VOIP.
Het dak van Omnia College is in 2018 gedeeltelijk vervangen.
Tijdens de warmste zomer ooit was dit een zware klus voor de
dakdekkers.
Het Fortes Lyceum heeft een opfrisbeurt gehad, de kozijnen aan
de buitenzijde van de school zijn geschilderd.
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5 . To e k o m s t e n c o n t i n u ï t e i t
5.1 Plannen voor 2019 en verder
Personeel
Op personeel gebied staat er veel te veranderen. Onderstaand de
meest relevante ontwikkelingen die we in 2018 zagen.

Lerarentekort
Leraren spelen een cruciale rol bij het realiseren van kwalitatief
goed onderwijs. Het is echter de vraag of er in de toekomst wel
voldoende goede leraren voor de klas staan. Er zijn omvangrijke
tekorten aan leraren en de verwachting is dat deze sterk zullen
toenemen. Dit betekent dat regionale samenwerking moet
worden gestimuleerd, het ziekteverzuim zo laag mogelijk
moet worden gehouden en uitbreiding van werkuren moet
worden gerealiseerd. Nog meer dan voorheen zal er aandacht
geschonken moeten worden aan startende leraren om deze
groep te binden aan OVO en te behouden voor het onderwijs.

Seniorenbeleid/duurzame inzetbaarheid/vitaliteit
In de cao-po en cao-vo is de overgangsregeling BAPO
(Bevordering
Arbeidsparticipatie
Ouderen)
opgenomen.
Personeelsleden die hier geen gebruik meer van kunnen maken,
komen in aanmerking voor persoonlijk budgeturen in het kader
van duurzame inzetbaarheid. Daarnaast wordt onderzocht of een
Generatiepact kan worden aangeboden aan personeelsleden
boven een bepaalde leeftijd. De regeling biedt de mogelijkheid
om bijvoorbeeld de helft van het aantal contracturen te blijven
werken tegen 75% salaris en met een pensioenopbouw van 100%.
Er kan uiteraard ook voor andere percentages worden gekozen.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en
de WWZ
Personeelsleden in het openbaar onderwijs hebben op dit
moment een ambtelijke aanstelling en vallen onder het
ambtenarenrecht. Dat gaat veranderen met de invoering van de
Wnra. De aanstelling wordt vervangen door een privaatrechtelijke
arbeidsovereenkomst. Het private arbeidsrecht uit het Burgerlijk
Wetboek gaat dan gelden. Het streven van de overheid is om
de Wnra in te voeren per 1 januari 2020. Met de komst van deze
wet zal de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) volledig van kracht
worden. Dit betekent o.a. wijzigingen in de ketenregeling, het
ontslagrecht, transitievergoeding en beperking opbouw en duur
WW.

Participatiewet
Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De
regering wil toewerken naar een inclusieve arbeidsmarkt waarin
mensen met een arbeidsbeperking meer kansen krijgen op een
reguliere baan. Stok achter de deur is de Wet banenafspraak en
quotum arbeidsbeperkten.
Scholen die niet aan de quotumregeling voldoen, betalen de
zogenoemde quotumheffing (boete) van € 5.000 per niet
vervulde baan. In 2019 kunnen werkgevers voor het eerst een
boete krijgen. OVO voldoet op dit moment nog niet volledig
aan deze regeling, maar wil daar vanuit haar doelstellingen ten
aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen op korte
termijn wel aan voldoen.
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Onderwijskwaliteit
In het voorjaar van 2019 krijgt OVO voor de eerste keer te maken
met het gewijzigde kader van het inspectietoezicht, waarbij de
nadruk verschuift van schoolniveau naar bestuursniveau. Het
bestuur moet kunnen aantonen in control te zijn voor wat betreft
de kwaliteit van de aangesloten scholen. Van pas komt de keuze
die in 2015 is gemaakt als onderdeel van het strategisch plan
Focus, om van kwaliteitszorg op OVO niveau een speerpunt te
maken.
Voor het primair onderwijs is OVO in 2015 gestart met
een nulmeting. Hier is uiteindelijk in overleg met de
kwaliteitsmedewerker, intern begeleiders en de directeuren
één kwaliteitskalender primair onderwijs uit voortgekomen.
De kwaliteitskalender po wordt nu toegepast in de scholen. In
schooljaar 2018/2019 vindt er een tussentijdse evaluatie plaats.
Voor het voorgezet onderwijs was de kwaliteitsmedewerker tot
nu toe als sparringpartner werkzaam. De scholen hanteerden
elk een eigen kwaliteitskalender. In 2019 zal gewerkt worden aan
één kwaliteitskalender voor het voorgezet onderwijs, waaraan
de scholen de eigen onderdelen kunnen toevoegen. Daarnaast
worden de instrumenten in kaart gebracht.

Privacy
De AVG is op 25 mei 2018 van kracht geworden. In schooljaar
2018/2019 helpt een Functionaris Gegevensbescherming in
opleiding OVO met het opstellen van dataregisters per school,
waarna diverse medewerkers binnen de scholen verantwoordelijk
worden voor het up-to-date houden van deze registers. Er is
een ‘privacy-team’ opgericht om OVO-breed kennis te delen,

ervaringen uit te wisselen en te sparren over het vergroten van
de ‘AVG awareness’ onder het personeel. Dit zal onder andere
gerealiseerd worden door het verspreiden van 10 nieuwsbrieven
van Kennisnet.

Huisvesting
Op het gebied van huisvesting staat er al het een en ander op de
planning voor 2019 en verder.
Op de daken van Fortes Lyceum, Omnia College, Gymnasium
Camphusianum
en
Brede
school
Gildenplein
worden
zonnepanelen geplaatst. Hiervoor is subsidie aangevraagd.
Het gebouw van de Jenaplanschool wordt verduurzaamd en
gemoderniseerd.
De gymzaal van Fortes Lyceum wordt verbouwd tot Technasium.
De planning is om een nieuwe gymzaal te bouwen.
Besprekingen over de nieuw te bouwen Brede School Hoog
Dalem zijn in volle gang, de oplevering staat gepland voor 2021.
Wat betreft telefonie worden op alle locaties ISDN-lijnen
overgezet naar VOIP, omdat ISDN op den duur niet meer
ondersteund wordt.
In 2019 verhuist ISK De Toekomst van Neercasselstraat 3 naar
Omnia College.
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5.2 Prognoses
Een gezonde financiële huishouding is een absolute voorwaarde
voor het verzorgen van kwalitatief onderwijs. De financiering van
het onderwijs is geen losstaand proces. Het resultaat van onze
inspanningen wordt niet in geld uitgedrukt maar in de resultaten
die onze leerlingen behalen. Dat proces vraagt planning,
uitvoering, controle en evaluatie. De basis hiervoor ligt in het
4-jaarlijkse strategisch plan, waar elk jaar het OVO jaarplan en de
schoolplannen van afgeleid worden. Deze vormen de input voor
de begroting voor de komende 3 jaar.
Na jaren van krimp in het basisonderwijs, met de daarbij
behorende taakstelling en afvloeiing van personeel, is in
het po sprake van lichte groei en daarmee een structureel
begrotingsevenwicht. Als gevolg hiervan is de minimale flexibele
schil op een lager niveau vastgesteld. De dit jaar ontvangen
middelen voor het verlagen van de werkdruk in het po zijn, in
overleg met personeel en MR, ingezet voor het aannemen van
onderwijsassistenten en het aanschaffen van Chromebooks voor
de groepen 5 t/m 8, waardoor de uren die een leerkracht aan
nakijken besteedt aanzienlijk afnemen. Leerkrachten ervaren dat
ze weer tijd hebben voor instructie en observatie.
In het voortgezet onderwijs zijn op een aantal scholen de eerste
tekenen van krimp gesignaleerd in een zeer lichte daling in de
aanmeldingen. Deze krimp is nog goed op te vangen via de
flexibele schil, maar zal de komende jaren scherp in de gaten
worden gehouden. Paradoxaal hierop staat de vergrijzing van de
docenten en het oplopende lerarentekort in sommige vakken.
OVO profiteert op dit moment nog van haar goede naam als
aantrekkelijk werkgever en heeft (nog) geen moeite om vacatures
in te vullen.

Leerlingenaantallen
In onderstaande grafiek is de verwachte leerlinggroei en – krimp
over de periode 2011 t/m 2021 (peildatum 1 oktober) in beeld
gebracht.
5000
4500
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3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Begroting Prognose Prognose
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

po

1702

1679

1661

1.938

1.966

2.001

2.020

2.041

vo

2269

2391

2460

2.485

2.429

2.425

2.421

2.402

Vanaf 2021 opent OVO de nieuwe Montessori-basisschool in Hoog
Dalem. Hier is in de prognose al een klein voorschot op genomen.
Het vo laat een lichte krimp zien.
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Personele bezetting

Meerjarenbegroting 2019-2021
(Bedragen x € 1.000)

1

Directie

16,9

16

16

16

16

236,4

258

263

264

267

57,3

65

62

62

62

311,6

340

342

343

346

De komende jaren verwachten we een redelijk stabiel aantal
leerlingen. Het aantal personeelsleden varieert mee met het
leerlingenaantal. De verwachting is dan ook dat dit stabiliseert.
De lichte groei komt doordat de inzet van de werkdrukmiddelen
extra formatie mogelijk aakt in het po.

Prognose
2021

1

Prognose
2020

1

Begroting
2019

1

TOTAAL

Realisatie
2018

1

OOP

Rijksbijdragen

30.879

32.428

Overige
overheidsbijdragen en
subsidies

22

58

19

19

19

Overige baten

1.425

1.460

1.402

1.286

1.284

TOTAAL BATEN

32.325

33.947

33.140

32.907

33.074

Personeelslasten 24.880 26.040

25.957

25.941

26.129

Prognose
2021

Prognose
2020

Begroting
2019

Realisatie
2018

Realisatie
2017

Bestuur
OP

Realisatie
2017

FTE per functie

31.720 31.602

31.771

Afschrijvingen

860

915

856

877

904

Huisvestingslasten

2.216

2.462

2.263

2.189

2.139

Overige lasten

3.515

3.687

3.655

3.615

3.608

TOTAAL LASTEN

31.471

33.104

SALDO BATEN EN LASTEN

855

843

409

286

294

Financiële baten en lasten

15

1

-

-

-

TOTAAL RESULTAAT

870

844

409

286

294

32.731 32.621 32.780

In december 2018 heeft de raad van toezicht de door het bestuur
vastgestelde meerjarenbegroting 2019 t/m 2021 goedgekeurd.
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Toelichting op de meerjarenbegroting 2019-2021
De inschatting van de Rijksbijdragen is geactualiseerd op basis
van de laatste inzichten van november 2018. Daarbij is vooral
gebruik gemaakt van de rekenmodellen van VOS/ABB, de POraad en de VO-raad. Er is geen indexatie toegepast voor 2020 en
2021.
De Rijksbijdragen laten in 2020 een daling zien. Dit komt
doordat de gelden gerelateerd aan de subsidieregeling ‘sterk
techniekonderwijs 2020-2023’ niet meegenomen zijn in de
begroting. Op het moment van opstellen van de begroting was
nog onvoldoende duidelijk hoe Omnia College invulling wilde
geven aan de versterking van het techniekonderwijs. Daarom is
besloten om zowel de baten uit de subsidie, als de bijbehorende
lasten, nog niet in de meerjarenbegroting op te nemen. De
gelden uit de ‘regeling aanvullende bekostiging technisch vmbo
2018-2019’ zijn wel in de begroting meegenomen.

lichte krimp in het aantal vo-leerlingen.
Het resultaat dat ten gunste komt van de vrije algemene reserve
is de komende jaren positief. De vo-scholen gaan de komende
jaren de voorfinanciering die OVO 4 resp. 5 jaren heeft betaald
terug ontvangen en dat komt ten gunste van de algemene
reserve van de vo-scholen. De algemene reserves van de voscholen herstellen hiermee weer naar gezonde waarden in 2020.

In de meerjarenprognose stijgen de personele lasten mee in
lijn met de stijging van het leerlingenaantal. In het loonpeil
is rekening gehouden met de per november 2018 bekende
gegevens. Eventuele cao-verhogingen zullen via de Rijksbijdrage
worden gecompenseerd; hier hoeft in de begroting geen
rekening mee te worden gehouden.
De afschrijvingslasten nemen jaarlijks toe als gevolg van de
extra investeringen die OVO de komende 5 jaar gaat doen in de
scholen. Naast de Chromebooks die in het po zijn aangeschaft
ter verlichting van de werkdruk, vinden er de komende jaren
investeringen in verduurzaming plaats alsmede interne
verbouwingen. Zie verder 5.1 Huisvesting.
De overige lasten, waaronder leermiddelen, ict en andere
leerlinggebonden kosten dalen licht, vooral als gevolg van de
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Materiële vaste activa

Balans
(Bedragen x € 1.000)
Realisatie
2017

Realisatie
2018

Begroting
2019

Prognose
2020

Prognose
2021

5.362

5.702

5.791

6.135

6.411

9

9

9

9

9

Totaal Vaste activa

5.371

5.710

5.800

6.144

6.420

Vorderingen

1.525

1.843

1.292

1.325

1.325

Liquide Middelen

6.134

7.396

5.934

5.970

6.108

Totaal Vlottende activa

7.659

9.239

7.226

7.295

7.433

13.030

14.949

13.026

13.439

13.853

3.949

4.520

4.919

5.196

5.480

588

873

873

873

873

Totaal Eigen Vermogen

4.332

5.393

5.793

6.069

6.353

Voorzieningen

4.635

4.893

4.009

4.145

4.275

Kortlopende schulden

3.859

4.663

3.225

3.225

3.225

13.030

14.949

13.026

13.439

13.853

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

TOTAAL ACTIVA
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

TOTAAL PASSIVA

Toelichting op de balans
De meerjarenbalans is een uitvloeisel van de begroting en de
prognoses van baten en lasten en wordt berekend door middel
van een aantal uitgangspunten. Deze worden in onderstaande
toelichting per balanspost uiteengezet.

De investeringen van OVO bedragen gemiddeld € 600.000,per jaar. Dit betreft met name vervangingsinvesteringen in ict,
boeken, onderwijsapparatuur en meubilair. Daarnaast investeert
OVO de komende 5 jaar in totaal € 2,56 miljoen in renovaties,
verduurzaming en verbouwingen om de scholen up to date te
maken met de nieuwe onderwijsconcepten en inzichten.

Financiële vaste activa
Dit betreft een borgsom voor de tablets van de basisscholen in
Hardinxveld-Giessendam.

Vorderingen
De vorderingen, waaronder de schooldebiteuren, zullen naar
verwachting gelijk blijven.

Liquide middelen
De liquide middelen zullen als gevolg van de investeringen de
komende 5 jaar gaan dalen. Door het positieve exploitatieresultaat
wordt het saldo echter weer aangevuld.

Eigen Vermogen
De algemene reserve vormt een bufferfunctie en de mutaties
worden in de komende jaren voornamelijk veroorzaakt door
begrote exploitatieresultaten.

Voorzieningen
De mutaties in de voorzieningen worden veroorzaakt door de
gelijkmatige opbouw in de voorziening persoonlijk budget. Ook
in de onderhoudsvoorziening loopt het saldo licht op door de het
ritme in het onderhoud.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden (bij leveranciers, bij de belastingdienst
inzake loonheffing, bij ABP inzake pensioen en bij personeel
inzake vakantiegeld) blijven naar verwachting op een gelijk
niveau.
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Treasury

Financiële kengetallen

Prognose
2021

5.934

5.970

Operationele kasstroom

1.933

2.752

517-

1.256

1.317

Investeringskasstroom

790-

490-

945-

1.220-

1.180-

Liquide middelen 31 dec

6.134

7.396

5.934

5.970

6.108

Signaleringswaarde
onderwijsinspectie

Prognose
2020

7.396

OVO streefwaarde

Begroting
2019

6.134

Prognose 2021

Realisatie
2018

4.991

Prognose 2020

Realisatie
2017
Liquide middelen 1 jan

Omschrijving

Begroting 2019

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2018

De (geprognosticeerde) ontwikkeling van kasstromen over de
periode 2017 t/m 2002 ziet er als volgt uit:

Realisatie 2017

Het treasury-beleid van OVO is conform de ‘regeling beleggen,
lenen en derivaten OCW 2016’. Er hebben in 2018 geen transacties
plaatsgevonden in de beleggingssfeer en er zijn binnen de
Stichting ook geen andere (specifieke) transacties geweest in het
kader van financieel vermogensbeheer. Het bestuur heeft, met
goedkeuring van de RvT, besloten om een deel van de overtollige
liquide middelen te beleggen om zo nog iets van rendement te
realiseren. Dit zal in 2019 effect krijgen

Omschrijving
Solvabiliteit 1
(eigen vermogen/
balanstotaal)

34,8

36,1

44,5

45,2

45,9

Solvabiliteit 2
(eigen vermogen
+voorzieningen/
balanstotaal)

70,4

68,8

75,2

76,0

76,7

72,5

<30

Liquiditeit
(vlottende activa/
kortlopende schulden)

2,0

2,0

2,2

2,3

2,3

1,9

<0,75

Rentabiliteit
(resultaat/totale baten)

2,7

2,5

1,2

0,9

0,9

0

*

15,9

17,5

18,4

19,2

10

Weerstandsvermogen 14,0
(eigen
vermogen/
totale baten)

<30

*signaleringswaarde rentabiliteit is bij 3 jaar negatief.
Het financiële toezicht op onderwijs berust bij de inspectie
van het onderwijs. Op grond van een analyse van de financiële
gegevens uit de jaarrekening, de continuïteitsparagraaf uit het
bestuurs- verslag of eventuele signalen, bepaalt de inspectie of
de positie van de instelling nader moet worden onderzocht. Bij
de analyse gebruikt de inspectie ter detectie van de risico’s een
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set kengetallen. De hoogte van een kengetal wordt tegenover
de signaalwaarden van de inspectie geplaatst. Het over- of
onderschrijden van de signaalwaarden leidt niet automatisch tot
aangepast financieel toezicht en het behalen van de norm leidt
omgekeerd niet automatisch tot het opheffen van aangepast
financieel toezicht als daar sprake van is. De bepaling van
aangepast financieel toezicht vindt plaats in de vorm van een
uitvoeriger onderzoek waarbij veel meer aspecten in ogenschouw
worden genomen.

Solvabiliteit

Het weerstandsvermogen dient ter dekking van bedrijfsrisico’s.
Het gaat hierbij om de mate waarin OVO in staat is middelen vrij
te maken om substantiële tegenvallers binnen de exploitatie op te
vangen. Het weerstandsvermogen van OVO ligt boven de eigen
OVO streefwaarde. Dit komt door het hoge weerstandsvermogen
van OVO-po. Het is het beleid van OVO dat elke school voldoende
weerstandsvermogen heeft. Door de sterke groei in de
afgelopen jaren, is het weerstandsvermogen van het vo gedaald
tot onder de 10% (ultimo 2018 5,7%). Door de terugontvangen
voorfinanciering is OVO in staat het weerstandsvermogen weer
op te bouwen naar de gewenste streefwaarde.

Vermogensbeheer
Realisatie
2017

Realisatie
2018

Begroting
2019

Prognose
2020

Prognose
2021

Commissie
Don

Met het kengetal solvabiliteit wordt aangegeven in hoeverre OVO
aan haar langlopende verplichtingen kan voldoen. De inspectie
hanteert voor de solvabiliteit de signaleringsgrens van 30%.
Ultimo 2018 was de solvabiliteit 2 68,8% en zal de komende jaren
verder toenemen. Dit komt doordat OVO welbewust bezig is met
het op peil brengen van het weerstandsvermogen bij het vo.

Weerstandsvermogen

28,9%

31,9%

26,6%

27,0%

27,1%

< 35%

Financieringsfunctie

11,4%

11,9%

12,2%

12,3%

12,3%

PO: 21,2%
VO: 11,7%

Transactiefunctie

11,9%

13,7%

9,7%

9,8%

9,8%

PO: 8,8%
VO: 11,7%

Financiële buffer

5,6%

6,2%

4,7%

4,8%

5,1%

< 5%

Liquiditeit
De current ratio geeft aan in hoeverre OVO kan voldoen aan haar
korte termijn verplichtingen. De liquiditeit was ultimo 2018 2,0
en schommelt de komende jaren tussen de 2,0 en 2,3 en blijft
daarmee boven de signaleringgrens van de inspectie en boven
de OVO-streefwaarde.

Rentabiliteit
De rentabiliteit toont aan in welke mate baten en lasten
met elkaar in evenwicht zijn. De rentabiliteit was ultimo 2018
2,5% en zal naar verwachting de komende jaren uitkomen
rond 0,9%. Dit komt doordat OVO-vo de komende jaren
voorfinanciering terugontvangt. De hiermee samenhangende
baten worden aangewend voor het terug op peil brengen van het
weerstandsvermogen in het vo.

Kapitalisatiefactor

In
navolging
van
het
rapport
van
de
‘Commissie
Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen’ (de Commissie Don)
presenteren wij een aantal kengetallen in het domein van het
vermogensbeheer.
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Kapitalisatiefactor

Financiële buffer

De kapitalisatiefactor geeft ‘de mate aan waarin het kapitaal
wordt benut voor de vervulling van taken’. De veronderstelling
van de commissie is dat als instellingen meer dan 35% aan
kapitaal hebben in relatie tot hun jaarlijkse baten, een deel van
dat kapitaal kennelijk niet efficiënt wordt benut.

De financiële buffer is het resterende deel van de
kapitalisatiefactor en betreft de middelen om onvoorziene risico’s
af te dekken. Valt de buffer hoger uit dan de signaleringswaarde
van 5%, dan is volgens Don (vermoedelijk) sprake van middelen
die (nog) niet zijn ingezet voor het onderwijsproces. De inspectie
hanteert als signaleringswaarde 0%.

In 2010 heeft de inspectie van OC&W het financieel
beoordelingskader verder ontwikkeld. Een belangrijk nieuw
inzicht is dat de hoogte van de financiële buffer, een onderdeel
van de kapitalisatiefactor, een nog betere indicatie geeft van
middelen die nog niet zijn ingezet voor het onderwijsproces dan
de kapitalisatiefactor zelf.

Toelichting op de f inanciële positie en
ontwikkeling solvabiliteit
Samenvatting jaarcijfers

De financiële buffer wordt als volgt berekend:
% kapitalisatiefactor
-/- % financieringsfunctie
-/- % transactiefunctie

Ontwikkeling van het resultaat
Het resultaat over 2018 is uitgekomen op € 843.931. Dat is
€ 188.075 meer dan begroot.
(Bedragen x € 1.000)

= % financiële buffer

Financieringsfunctie
De financieringsfunctie(behoefte) is gelijk aan de middelen die
moeten worden aangehouden om de materiële vaste activa (niet
zijnde gebouwen en terreinen) te zijner tijd te kunnen vervangen.
Het gaat hier om de financieringsbehoefte als percentage van de
vervangingswaarde.

Transactiefunctie
De transactiefunctie (liquiditeit) is gelijk aan de middelen die
benodigd zijn voor een soepele bedrijfsvoering en geeft aan of
de Stichting in staat is om aan alle kortlopende verplichtingen te
voldoen.

Realisatie 2018

Begroting 2018

Realisatie 2017

Onderdelen
OVO

549

656

805

ISK +
taalklassen

294

*

64

TOTAAL OVO

843

656

869

*) De begroting van ISK en de taalklassen is niet opgenomen in
de begroting van OVO.
OVO is penvoerder van de ISK en de taalklassen. Het resultaat
van OVO is inclusief het resultaat van het ISK en de taalklassen.
Het resultaat van ISK en de taalklassen (€ 294.020) is apart
opgenomen in een bestemmingsreserve en zal in 2019 e.v.
uitgeput worden t.b.v. de leerlingen ISK en de taalklassen. De
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begroting van ISK en de taalklassen is niet opgenomen in de
begroting van OVO.
Het resultaat is gunstig beïnvloed door:
Rijksbijdragen

Bijdragen overige
overheden

X €1.000,-

Hogere Rijksbijdragen OCW ter
compensatie van cao-verhogingen
en door het beschikbaar stellen van
extra middelen ter verlaging van de
werkdruk.

2.542

Diverse bijdrages van de gemeente
Hardinxveld-Giessendam voor
o.a. ouderbetrokkenheid en
taalvaardigheid

51

Overige baten

Niet-begrote bijdrages aan de
taalklassen ISK

121

Overige baten

Diverse kleine posten hoger dan
verwacht

27

Stijging van baten
Huisvestingslasten
Daling van kosten
Totaal

2.741
Energie en waterverbruik lager dan
verwacht

40

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:
Personeelslasten

Reguliere cao-verhogingen,
opwaarderen schalen PO en
eenmalige uitkeringen in VO en PO

Personeelslasten

Toename van het aantal fte’s

Personeelslasten

Inhuur extern personeel

Afschrijvingslasten

Extra investeringen in chromebooks
po

49

Huisvestingslasten

Verhoging dotatie voorziening groot
onderhoud

150

Huisvestingslasten

Kosten dagelijks en planmatig
jaarlijks onderhoud via exploitatie
i.p.v. via voorziening groot
onderhoud

73

Huisvestingslasten

Overige posten

25

Overige lasten

Hogere licentiekosten po door
verschuiving naar digitale
leermiddelen

83

Overige lasten

Hogere kosten voor PR en marketing

25

40
2.781

X €1.000,-

Stijging van kosten
Financiële baten

741

1.008
425

2.579
Door lage rentestand nauwelijks
rentevergoeding over liquide
middelen

Daling van baten
Totaal

15

15
2.594

Zie voor verdere toelichting de jaarrekening.
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Toelichting op de f inanciële positie
Realisatie
2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

36,1%

37,2%

34,8%

68,8%

73,7%

70,4%

2,0

2,1

2,0

Rentabiliteit (resultaat/ totale
baten)

2,5%

1,9%

2,7%

Weerstandsvermogen (Eigen
vermogen/ totale baten)

15,9%

14,8%

14,0%

Weerstandsvermogen vo

6,4%

6,4%

3,2%

Weerstandsvermogen po

26,1%

35,8%

30,0%

Solvabiliteit 1 (Eigen
vermogen/balanstotaal)
Solvabiliteit 2 (Eigen
vermogen+voorzieningen)/
balanstotaal)
Liquiditeit (vlottende activa/
kortlopende schulden)

De solvabiliteit neemt iets af t.o.v. de begroting 2018 en de realisatie
vorig jaar. Dat komt door de toename van de voorziening groot
onderhoud en de voorziening persoonlijk budget. De liquiditeit
blijft boven de door OVO vastgestelde streefwaarde van 1,9.
Door het terugontvangen van de voorfinanciering is OVO-vo in
staat om haar weerstandsvermogen verder op te bouwen richting
de gewenste 10%. Het weerstandsvermogen van het po is gedaald
door de fusie met de Jenaplanschool en doordat het resultaat van
het po € 217.733 lager ligt dan begroot (door de aanpassing van
de dotatie voorziening groot onderhoud en de hogere kosten voor
jaarlijks en planmatig onderhoud).
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Jaarrekening 2018
Balans per 31-12-2018

Staat van baten en lasten
2018

Na resultaatbestemming
Ref.

31-12-2018

31-12-2017

€

€

Ref.

ACTIVA
Vaste activa

Realisatie
2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

€

€

€

BATEN

Materiële vaste activa

1

5.702.150

5.362.158

Financiële vaste activa

2

8.700

9.000

Vorderingen

3

1.842.514

Liquide middelen

4

Rijksbijdragen

8

32.428.349

29.886.065

30.878.837

9

58.468

7.800

21.765

1.525.071

Overheidsbijdragen
en – subsidies overige
overheden

7.396.131

6.134.183

Overige baten

10

1.460.444

1.312.247

1.424.837

14.949.494

13.030.412

33.947.261

31.206.112

32.325.439

Vlottende activa

TOTAAL ACTIVA

Totaal baten
LASTEN

PASSIVA
Eigen vermogen

5

5.393.005

4.537.063

Personeelslasten

11

26.040.092

23.865.779

24.880.383

Voorzieningen

6

4.893.125

4.634.553

Afschrijvingen

12

914.877

865.456

859.890

0

0

Huisvestingslasten

13

2.462.031

2.254.894

2.216.046

4.663.364

3.858.796

Overige lasten

14

3.686.994

3.578.128

3.514.618

14.949.494

13.030.412

33.103.994

30.564.257

31.470.937

843.267

641.856

854.502

664

14.000

15.333

843.931

655.856

869.835

Langlopende schulden
Kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA

7

Totaal lasten
Saldo baten en lasten
FINANCIËLE BATEN EN
LASTEN
TOTAAL RESULTAAT

15
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Staat van baten en lasten 2018:
Segmentatie realisatie 2018
Sector vo

Sector po

Totaal Zuiver
OVO

ISK De
Toekomst

Taalklassen

Totaal De
Toekomst

Totaal OVO
inclusief De
Toekomst

€

€

€

€

€

€

€

21.002.985

10.418.940

31.421.925

1.006.424

0

1.006.424

32.428.349

0

58.468

58.468

0

0

0

58.468

1.083.552

343.942

1.427.494

950

32.000

32.950

1.460.444

22.086.537

10.821.350

32.907.887

1.007.374

32.000

1.039.374

33.947.262

16.883.766

8.512.595

25.396.361

603.358

40.373

643.731

26.040.092

554.642

350.672

905.314

9.563

0

9.563

914.877

Huisvestingslasten

1.351.982

1.064.331

2.416.313

44.401

1.317

45.718

2.462.031

Overige lasten

2.562.881

1.077.771

3.640.652

43.898

2.444

46.342

3.686.994

21.353.271

11.005.370

32.358.640

701.220

44.134

745.354

33.103.994

733.267

-184.020

549.247

306.154

-12.134

294.020

843.267

664

0

664

0

0

0

664

733.931

-184.020

549.911

306.154

-12.134

294.020

843.931

BATEN
Rijksbijdragen
Overige
overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten
LASTEN
Personeelslasten
Afschrijvingen

Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
TOTAAL RESULTAAT
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Toelichting
In bovenstaande segmentatie is een onderscheid gemaakt tussen
‘zuiver OVO’ en ‘De Toekomst’. Begin 2016 is OVO aangewezen
als penvoerder van po en vo De Toekomst. De Toekomst is
een onderwijsvoorziening die 1 februari 2016 is gestart voor
de kinderen uit de Noodopvang in Gorinchem. December
2017 is de Noodopvang in Gorinchem gesloten. Daarmee is de
onderwijsvoorziening voor leerlingen zonder status gestopt. De
ISK in Gorinchem is 1 april 2016 gestart als onderwijsvoorziening
voor leerlingen met status van 12 tot 18 jaar. Deze bestaat nog
steeds. In januari 2017 zijn aan de ISK de taalklassen po in
Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam toegevoegd. Deze
taalklassen bieden 3 dagdelen per week Nederlandse lessen aan
voor leerlingen met status van 7 t/m 12 jaar. In juli 2018 heeft de
regiegroep besloten met de taalklassen te stoppen, waarna het
Samenwerkingsverband Driegang zelfstandig de taalklassen
heeft voortgezet.
Het positieve resultaat van De Toekomst wordt toegevoegd aan
de bestemmingsreserve ‘de Toekomst’ die in 2016 is ontstaan.
In 2019 en volgende jaren zal deze reserve uitgeput worden voor
extra ondersteuning van leerlingen. De grote bate in 2018 komt
doordat de bekostiging van leerlingen van Po de Toekomst nog
doorliep in schooljaar 2018/2019 (namelijk o.b.v. de 1 oktober 2017
telling).
Binnen ‘zuiver OVO’ is onderscheid gemaakt tussen het po en het
vo. In het segment ‘vo’ zijn de baten en lasten van Gymnasium
Camphusianum, het Merewade College (Fortes Lyceum, Omnia
College en Merewade praktijkschool) en het Bestuursbureau
opgenomen.
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Kasstroomoverzicht 2018
2018

2017

€

€

843.267

854.502

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen

914.877

859.890

- Mutaties

235.000

0

- Mutaties voorzieningen

258.572

34.537

12.011

9.369

- Overig

1.420.460

903.796

Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen

-317.443

-126.395

- Kortlopende schulden

804.568

286.253

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

487.125

159.858

2.750.852

1.918.156

664

15.382

0

-506

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

664

14.876

2.751.516

1.933.032

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa

-1.489.869

-791.273

Investeringen in financiële vaste activa

300

1.500

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.489.569

-789.773

Mutatie liquide middelen

1.261.947

1.143.259

Beginstand liquide middelen

6.134.183

4.990.924

Eindstand liquide middelen

7.396.131

6.134.183

1.261.947

1.143.259
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Grondslagen van
waardering en
resultaatbepaling
Algemeen
De
jaarrekening
is
opgesteld
volgens
de
Regeling
Jaarverslaggeving Onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de
bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Onderwijs (in het bijzonder
Richtlijn RJ660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn met
inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het
resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij
bij de desbetreffende grondslag voor een specifieke balanspost
anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd
volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze
betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde
van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

toelichting op de betreffende jaarrekeningpost.
Op basis van de brief van 1 december 2017 van de minister voor
basis- en voortgezet onderwijs en media zijn de bedragen die
het Samenwerkingsverband als gelden passend onderwijs
heeft doorbetaald aan de aangesloten schoolbesturen als volgt
verwerkt:
• Gelden die OCW namens de Samenwerkingsverbanden aan
de scholen overmaakt zijn verantwoord onder categorie 3.1.1.
Ontvangen Rijksbijdragen
• De
overige
generieke
overdrachten
(bedragen
per
leerling)
en
speciale
overdrachten
(arrangementen)
worden onder categorie 3.1.3.3. Ontvangen doorbetalingen
Rijksbijdrage
Samenwerkingsverbanden
verwerkt.

Continuïteit
Deze
jaarrekening
is
opgesteld
continuïteitsveronderstelling.

uitgaande

van

de

Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering zijn ongewijzigd ten opzichte van
voorgaand jaar. Er hebben zich gedurende het verslagjaar geen
schattingswijzigingen voorgedaan.
Als gevolg van de fusie tussen OVO en de Jenaplanschool Gorkum
per 1 augustus 2018 zijn de vergelijkende cijfers aangepast.

Het bestuur heeft zich een oordeel gevormd over de zaken die in
het jaarverslag worden besproken en heeft voor de bedragen die
in de jaarrekening zijn opgenomen schattingen gemaakt. Indien
dit voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de
41

Grondslagen voor de waardering van
activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de
verkrijgingsprijs
onder
aftrek
van
investeringssubsidies,
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien
van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische
levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment
van ingebruikname.
Als ondergrens voor de te activeren zaken met een gebruiksduur
van langer dan 1 jaar wordt € 1.000 aangehouden. De materiële
vaste activa waarvan de stichting, krachtens een financiële
leaseovereenkomst
de
economische
eigendom
heeft,
wordt geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst
voortkomende verplichting wordt als langlopende schuld
verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen
interest wordt gedurende de looptijd van de financiële
leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht.
De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn:
Categorie

Economische
levensduur

Afschrijvingspercentage

Gebouwen

30 jaar

3,3%

Verbouwingen

10 jaar

10,0%

Meubilair

20 jaar

5,0%

Installaties/apparatuur

15 jaar

6,7%

Overige inventaris

10 jaar

10,0%

Ict (laptops, tablets docenten)

3 jaar

33,3%

Categorie

Economische
levensduur

Afschrijvingspercentage

Ict (Chromebooks,
leerlingen)

laptops 4 jaar

25%

Ict (PC’s, digiborden)

5 jaar

20%

Bekabeling (WLAN)

6 jaar

16,7%

Glasvezel

15 jaar

6,7%

Leermiddelen

9 jaar

11,1%

Financiële vaste activa en vorderingen
De financiële vaste activa en de vorderingen worden bij de
eerste verwerking tegen de reële waarde gewaardeerd, inclusief
de transactiekosten. Na de eerste verwerking worden de
financiële vaste activa en de vorderingen gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voor zover noodzakelijk onder aftrek
van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het bestuur
en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen Vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve die
voortkomt uit de door (semi-) overheidsinstellingen gefinancierde
activiteiten en publieke en private bestemmingsreserves.

Algemene reserve
De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van
de continuïteit van de instelling. Deze wordt opgebouwd uit de
resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het
verschil tussen de toegerekende baten en de werkelijk gemaakte
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lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de
algemene reserve gebracht. Reserves worden geacht uit publieke
middelen te zijn opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in
de toelichting op de balans.

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze
in de toekomst aan te wenden voor een specifiek doel.
Bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een besluit van
het bestuur van de instelling. Aan de bestemmingsreserves ligt
een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten
laste van de reserve komen, een inschatting van het totaal van
de uitgaven en een inschatting in welk jaar de uitgaven zullen
worden gedaan.

Voorzieningen
De voorzieningen worden gevormd voor in recht afdwingbare
verplichtingen die op balansdatum bestaan en waarbij het
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is,
waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor
zover deze verplichtingen en risico’s niet op activa in mindering
zijn gebracht. Eveneens worden voorzieningen gevormd voor
verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden
geboekt maar die voortkomen uit risico’s die op balansdatum
aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter
egalisatie van kosten waarbij een deel van de in de toekomst te
verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum.
De voorzieningen zijn verdeeld naar langlopend en kortlopend.
Kortlopend heeft betrekking op het deel van de voorziening met
een looptijd van maximaal één jaar. Het langlopend deel op het
deel met een looptijd langer dan één jaar.

Voorziening onderhoud
De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de
uitgaven van groot planmatig onderhoud aan onroerende
zaken die door de jaren heen een onregelmatig verloop
hebben. De dotaties aan de voorziening zijn gebaseerd op de
meerjarenonderhoudsbegroting die een periode kent van 10 jaar.
Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening
gebracht. De voorziening is, rekening houdend met geplande
jaarlijkse dotaties, toereikend voor het uit te voeren onderhoud in
de periode waarvoor de meerjarenonderhoudsbegroting strekt.

Voorziening spaarverlof
De voorziening spaarverlof is opgebouwd om de kosten van
vervangers te betalen wanneer personeelsleden het gespaarde
verlof opnemen. De voorziening is berekend op basis van de
werkelijk gespaarde uren tegen de actuele waarde. De in de cao
opgenomen bindende genormeerde bedragen zijn hier op van
toepassing.

Voorziening jubilea
De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten
van jubileumgratificaties die op grond van de cao dienen te
worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de
datum van indiensttreding in het onderwijs, blijfkanspercentages
en een uitkering bij 25 en 40-jarig jubileum conform de cao.
De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde, de
disconteringsvoet bedraagt 5%.

Voorziening persoonlijk budget
De
voorziening
persoonlijk
budget
is
gevormd
voor
personeelsleden die vanuit de cao 2016-2017 recht hebben op een
individueel keuzebudget (IKB). De voorziening wordt opgenomen
tegen de contante waarde van de toekomstige uitbetalingen
afhankelijk van een gemiddelde loonkostenverhoging van 2,4%,
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een disconteringsvoet van 0,74% en een blijfkans van 96%. De
regeling geeft aan dat na 4 jaar het gespaarde bedrag dient te
worden gefixeerd. Omdat het verschil tussen de nominale- en de
contante waarde niet substantieel is hebben we er voor gekozen
om, mede gelet op het voorzichtigheidsbeginsel, uit te gaan van
de nominale waarde van de voorziening.
De voorziening wordt opgenomen tegen de contante waarde
van de toekomstige uitbetalingen van het persoonlijk budget
over de periode januari 2019 t/m juli 2023 en wordt afhankelijk
van een gemiddelde loonkostenverhoging van 2,4%, een
disconteringsvoet van 0,74% en een blijfkans. De blijfkans is op
96% gesteld.

Langlopende en kortlopende schulden
en overige verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële
verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs. De overlopende passiva betreffen
vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden
worden toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze
niet onder de kortlopende schulden zijn te plaatsen.

Grondslagen voor
resultaatbepaling
Algemeen

worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de
jaarrekening bekend zijn geworden. De instelling heeft in haar
statuten geen bepalingen opgenomen omtrent de verdeling van
de winst. Er is dus geen statutaire regeling winstbestemming.

Rijksbijdragen
Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de
exploitatie, verstrekt door het Ministerie van OCW, opgenomen.
Tevens worden hier de door het samenwerkingsverband
ontvangen doorbetalingen van rijksbijdragen verantwoord.
Geoormerkte
OCW-subsidies
(doelsubsidies
met
verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van baten
en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde
lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord
onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet
is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder
de kortlopende schulden als terug te betalen subsidie zodra de
bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Onder de overige overheidsbijdragen worden vergoedingen
opgenomen, verstrekt door gemeente, provincie of andere
overheidsinstelling.

Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen
die niet zijn verstrekt door het ministerie van OCW, gemeenten,
provincies of andere overheidsinstellingen.

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop
ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor
zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico’s
die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
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Personeelslasten

Afschrijvingen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de cao
uitbetaald. De beloningen van het personeel worden als last in
de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin
de arbeidsprestaties worden verricht en, voor zover nog niet
uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds
betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen,
wordt het meerdere opgenomen als overlopend actief voor
zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of
van verrekening met toekomstige betalingen door het bevoegd
gezag.

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van
ingebruikname afgeschreven over de verwachte economische
levensduur van het actief.

Pensioenen
De instelling heeft een toegezegd pensioenregeling bij Stichting
Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze pensioenregeling zijn de
bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en
worden op verplichte en contractuele basis premies betaald door
de instelling. ABP hanteert het middelloon als pensioengevende
salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de pensioenen te
verhogen met de gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren
overheid en onderwijs. Wanneer de dekkingsgraad lager is dan
105% vindt er geen indexatie plaats. Behalve de premiebetaling
zijn er geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze
regeling. Er is geen verplichting in geval van een tekort bij het
pensioenfonds tot het voldoen van aanvullende bijdrages anders
dan toekomstige premies. De regeling is derhalve verwerkt als
zou er sprake zijn van een toegezegde bijdrage regeling.
De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze
verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen
als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot
een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde
premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Huisvestingslasten
Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting
opgenomen. De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar
waarop ze betrekking hebben.

Overige lasten
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien
uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor het
geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar
waarop ze betrekking hebben.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening
houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa
en passiva.
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Grondslagen voor de
opstelling van het
kasstroomoverzicht

Marktrisico

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte
methode. Dit betekent dat de kasstromen worden herleid uit de
balans en de staat van baten en lasten. De kasstromen worden
onderscheiden in:
• operationele activiteiten
• investeringsactiviteiten
• financieringsactiviteiten

Prijsrisico

Ontvangen en betaalde interest worden opgenomen onder de
kasstroom uit operationele activiteiten.

Financiële instrumenten
en risicobeheersing
Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen
informatie die behulpzaam is bij het schatten van de omvang van
risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen
als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten. De
primaire financiële instrumenten van het bestuur, anders dan
derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten
van het bestuur of vloeien direct uit deze activiteiten voort.
Conform het treasurystatuut handelt de instelling niet in financiële
instrumenten voor speculatieve doeleinden. De belangrijkste
risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten van de instelling
zijn het kredietrisicio, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en
renterisico.

Valutarisico
De stichting opereert in Nederland en loopt geen valutarisico’s.
De stichting loopt nauwelijks prijsrisico’s ten aanzien van de
waardering van activa.

Rente- en kasstroomrisico
De stichting heeft geen langlopende schulden en daardoor geen
renterisico. De stichting loopt renterisico over de liquide middelen
die gestald zijn bij de Rabobank, voor zover die middelen het
saldo van € 12,5 miljoen overschrijden (negatieve creditrente).
Hiervan kan sprake zijn in de periode tussen de storting van
de rijksbijdrage door DUO en de betaling van de salarissen.
Het geldende tarief is vanaf 1 oktober 2018 (EONIA-tarief -/- 15
basispunten).

Kredietrisico
De stichting heeft geen significante concentraties van
kredietrisico. Inkomsten van de overheid zijn gegarandeerd.
OVO heeft geen vorderingen verstrekt aan participanten en
maatschappijen waarin wordt deelgenomen. Tevens zijn geen
leningen verstrekt aan participanten/verbonden partijen.

Liquiditeitsrisico
OVO beschikt over een treasurystatuut, waarin zij haar beleid
omtrent liquiditeit uiteen heeft gezet. Door tussentijdse
monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico’s
beheerst. De liquide middelen staan uit bij banken die
minimaal een A-rating hebben. Voor zover noodzakelijk worden
nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare
kredietfaciliteiten.
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Toelichting op de balans
Activa
31-12-2018

31-12-2017

€

€

Gebouwen en terreinen

4.114.635

3.680.171

Inventaris en apparatuur

2.419.020

2.347.488

274.370

316.938

6.808.025

6.344.597

- 1.105.876

- 982.439

5.702.149

5.362.158

1. Materiële vaste activa

Leermiddelen

Investeringssubsidies

In 2018 is € 1,5 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa.
De investering van € 0,8 miljoen in ‘gebouwen en terreinen’
betrof voornamelijk de renovatie van de Merwedeschool in
Hardinxveld-Giessendam. Hiervoor is ook een investeringssubsidie
ter waarde van € 235.000 ontvangen van de gemeente
Hardinxveld-Giessendam.
Deze
investeringssubsidie
is
gebruikt voor het verbeteren van het binnenklimaat, voor
verduurzamingsmaatregelen (LED-verlichting), voor vernieuwing
van het sanitair, de vloeren en kozijnen en voor onderwijskundige
toepassingen.
In ‘inventaris en apparatuur’ is voor € 0,7 miljoen geïnvesteerd.
Hiervan is € 0,2 miljoen geïnvesteerd in inventaris, installaties en
apparatuur en voor € 0,5 miljoen in ict. De OVO-po scholen (m.u.v.
de Jenaplanschool vanwege de fusie) zijn in het schooljaar 2018/2019
gestart met het gebruik van Chromebooks voor alle leerlingen van
de groepen 5 t/m 8. Daarnaast zijn er ook laptops aangeschaft
voor de brugklassers op het Omnia College. Deze laptops worden
afgeschreven tegenover de bekostiging lesmateriaal.
De activa-groep ‘leermiddelen’ betreft de leermiddelen van het po.
In de afschrijvingslasten (€ 1.026.441) zijn ook de afschrijvingen
opgenomen
van
activa
die
zijn
aangeschaft
met
investeringssubsidies van gemeenten en derden. Tegenover
deze afschrijvingskosten is een vrijval van de investeringssubsidie
geboekt (€ 111.564).
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Cumulatieve
aanschafwaarde
1-1-2018

Cumulatieve
afschrijvingen
1-1-2018

Boek- Investeringen Afschrijvingen
waarde
1-1-2018

Buiten
gebruik
gestelde
activa (BW=0)

Cumulatieve
aanschafwaarde 31-122018

Cumulatieve
afschrijvingen
31-12-2018

Boekwaarde
31-12-2018

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Gebouwen en
terreinen

5.726.775

- 2.046.604

3.680.171

722.903

- 288.439

0

6.449.678

- 2.335.043

4.114.635

Installaties en
apparatuur

6.580.225

-4.232.737

2.347.488

741.059

- 669.526

0

7.321.284

- 4.902.263

2.419.021

Leermiddelen

764.412

-447.474

316.938

25.907

-68.475

0

790.319

-515.949

274.370

13.071.412

-6.726.815

6.344.597

1.489.869

-1.026.440

0

14.561.281

-7.753.256

6.808.026

1-1-2018

Ontvangst

Vrijval

31-12-2018

€

€

€

€

0

0

0

0

Gemeenten

-656.990

-235.000

82.515

-809.475

Derden

-325.449

0

29.049

-296.400

Totaal investerings-subsidies

-982.439

-235.000

111.564

-1.105.875

Totaal MVA na aftrek investings-subsidies

5.362.158

Materiële vaste
activa

Totaal
materiële
vaste activa

Investerings-subsidies
OC&W

5.702.150
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2. Financiële
vaste activa
Boekwaarde
1-1-2018
Financiële
vaste activa

31-12-2018

31-12-2017

€

€

8.700

9.000

Investeringen
Desinvesen verstrekte teringen en
leningen aflossingen

Boek-waarde
31-12-2018

€

€

€

€

9.000

0

-300

8.700

In 2016 hebben de po scholen in Hardinxveld-Giessendam 259
Snappet tablets aangeschaft voor de groepen 5 t/m 8, tegen een
borg van € 150 per tablet. Later zijn daar nog 38 extra tablets met
borg bijgekomen voor groep 4. Deze borg is juridisch een koopterugkoop regeling. Dit houdt in dat OVO eigenaar wordt van
de tablets, maar als OVO wilt stoppen, zij het recht heeft om het
volledige bedrag van € 150 per tablet terug te krijgen.

voor OVO. Daartegenover is de vordering op het Wellant college
€ 98.560 lager dan voorgaand jaar, doordat er dit jaar een kleinere
afwijking was t.o.v. het door Wellant betaalde voorschot.
De vordering op OC&W betreft betalingsverschillen vanwege een
afwijking tussen betaalritme en toerekening van baten.
De post ‘vorderingen overige overheden’ betreft nog te
ontvangen subsidie van de gemeente Hardinxveld-Giessendam
voor de renovatie van de Merwedeschool.
De specificatie van de overlopende activa is als volgt:
31-12-2018

31-12-2017

€

€

Vooruitbetaalde kosten

204.261

228.872

Overige overlopende activa

44.872

92.900

249.133

321.772

De daling in de vooruitbetaalde kosten wordt veroorzaakt
door het wegvallen van het vervangingsfonds po, doordat OVO
eigenrisicodrager voor de ziektewet geworden is per 1-1-2018
en vervanging regelt via een eigen flexpool. Tevens staat hier €
35.850 aan terug te ontvangen borg op Snappet tablets.

31-12-2018

31-12-2017

€

€

Debiteuren

911.706

655.122

4. Liquide middelen

OC&W/LNV

516.944

526.453

Kasmiddelen

Overige overheden

164.731

21.724

Overlopende activa

249.133

321.772

1.842.514

1.525.071

3. Vorderingen

De toename van de debiteuren komt door een vordering op
Iddink van € 377.171 voor nog te ontvangen ouderbijdragen. Sinds
de start van schooljaar 2018/2019 int Iddink de ouderbijdragen

31-12-2018

31-12-2017

€

€

15.340

13.855

Tegoeden op bankrekeningen

7.380.790

6.120.328

Totaal liquide middelen

7.396.130

6.134.183

Het saldo liquide middelen is met € 1,3 miljoen toegenomen t.o.v.
vorig jaar. Dit komt voornamelijk door de toename van het Eigen
Vermogen met € 0,9 miljoen. Alle tegoeden op bankrekeningen
zijn vrij opneembaar.
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weer herberekend. Bij de herberekening van de reserve zijn de
volgende uitgangspunten gehanteerd:

Passiva
Stand per Resultaat Overige Stand per
1-1-2018
2018 mutaties 31-12-2018
5. Eigen Vermogen

€

€

€

€

3.949.344

551.639

18.909

4.159.892

Bestemmingsreserve
De Toekomst

238.255

294.020

0

532.275

Bestemmingsreserve
personeel vo
(uitgestelde BAPO)

111.859

- 1.727

- 18.909

91.223

Bestemmingsreserve
personele fricties po

107.554

0

0

107.554

114.212

0

0

114.212

571.880

292.293

- 18.909

845.264

Algemene reserve
Bestemmingsreserve
(publiek)

Bestemmingsreserve
aanvullende subsidie po
Totaal
bestemmingsreserves
(publiek)

Totaal Eigen Vermogen

•
•

Het aantal nog niet opgenomen BAPO uren in Euro’s
omgerekend a.d.h.v. het huidige salaris;
Vermenigvuldigd met 75% (= voor rekening van de werkgever);
Met een kans van 80% dat de uitgestelde BAPO opgenomen
gaat worden.

Deze herberekening heeft geleid tot een vrijval van de
bestemmingsreserve naar de algemene reserve van € 18.909.
Stand per
1-1-2018

Dotaties

€

€

€

€

Spaarverlof

120.646

9195

0

129.841

Jubileumgratificaties

259.772

88.613

- 53.447

294.938

Persoonlijk budget

405.747

146.544

- 37.614

514.677

786.165

244.352

- 91.061

939.456

3.848.388

561.448

- 456.166

3.953.669

4.634.553

805.800

-547.227

4.893.125

6. Voorzieningen

Onttrek- Stand per
kingen 31-12-2018

Personeelsvoorzieningen

Totaal
personeelsvoorzieningen

Bestemmingsreserve
(privaat)
Bestemmingsreserve
TSO Merweplein

•

Overige voorzieningen
15.839

0

12.010

27.849

Onderhoudsvoorziening
Totaal voorzieningen

4.537.063

843.931

12.010 5.393.005

Het saldo in de bestemmingsreserve De Toekomst zal in 2019 en
de jaren daarna besteed worden t.b.v. de leerlingen van de ISK
Gorinchem waarvan OVO penvoerder is.

De voorzieningen zijn gevormd voor de lange termijn.
Ongeveer €0,7 miljoen zal in 2019 uitgegeven worden t.l.v. deze
voorzieningen.

De bestemmingsreserve uitgestelde BAPO is per eind 2018
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Kortlopend
deel

Langlopend
deel

< 1 jaar

> 1 jaar

€

€

0

129.841

21.766

273.172

0

514.677

21.766

917.690

De specificatie van de
verzekeringen is als volgt:

belastingen

en

premies

sociale

Personeelsvoorzieningen
Spaarverlof
Jubileumgratificaties
Persoonlijk budget
Totaal personeelsvoorzieningen

31-12-2018

31-12-2017

€

€

1.806.901

1.020.498

Omzetbelasting

6.526

3.394

Premies sociale
verzekeringen

0

4.613

1.813.427

1.028.505

Loonheffing

Overige voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Totaal voorzieningen

644.226

3.309.443

665.992

4.227.133

31-12-2018

31-12-2017

€

€

336.273

610.206

0

0

1.813.427

1.028.505

518.713

293.431

1.994.951

1.926.654

4.663.364

3.858.796

De specificatie van de overlopende passiva is als volgt:

7. Kortlopende schulden

Crediteuren
Schulden aan OC&W/EZ
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Overlopende passiva

Het saldo crediteuren is eind 2018 € 0,3 miljoen lager dan eind
2017 en het saldo overlopende passiva is € 0,1 miljoen hoger. Dit
jaar is Wellant opgenomen onder de overige overlopende passiva,
terwijl Wellant vorig jaar onderdeel was van de crediteuren.

31-12-2018

31-12-2017

€

€

302.344

291.449

Vooruitontvangen
subsidies OC&W/EZ (G1)

0

0

Vakantiegeld en -dagen

771.773

755.192

920.834

880.013

1.994.951

1.926.654

Vooruitontvangen
subsidies OC&W/EZ

Overige overlopende
passiva
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Niet in de balans opgenomen activa en
verplichtingen
1. Overeenkomsten over meerdere jaren
1a. Huur- en leaseovereenkomsten
datum

contractnummer

Huur all-in per
maand €

Additionele Expiratie datum Scholen
afdrukprijs €

Printers

20-12-2016

25824-019

3.536,82

Printers

1-10-2014

25824/017

2.250,00

Routers

1-9-2017

52844340069281

434,72

1-9-2020

MWC WL, VR, PRO

Koffieautomaten

13-4-2015

5083555

134,30

13-4-2020

Gymnasium

Koffieautomaten

1-10-2016

4129

205,82

1-10-2022

VR

0,00380/0,2550 1-1-2022
0,0042 30-9-2019

MWC
po, Gymn , BB

1b. Onderhoudscontracten
datum

contrac tnummer

Contract Expiratie Scholen
per jaar € datum
excl. btw

9-3-2012

B 100457.01

10.630,00 jaarlijks

MWC VR

12-3-2012 B 100456.01

6.514,00 jaarlijks

MWC WL

1-1-2014

5.185,00 jaarlijks

MD

B 101335.01
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1c. Huurovereenkomst Bestuursbureau
Met ingang van 1 september 2016 is het bestuursbureau verhuisd
naar de Merwe Donk. Met de gemeente Gorinchem hebben we
met ingang van september 2016 een overeenkomst afgesloten
ter compensatie van investeringen. Aan onze eigen basisschool
de Merwedonk betalen we met ingang van september 2016 een
bijdrage in de exploitatiekosten van € 18.000 per jaar.

1d. Verhuurovereenkomst Merweplein
Met ingang van 1 januari 2012 heeft Stichting OVO met Stichting
Kindercentra Gorinchem (SKG) een verhuurovereenkomst
afgesloten voor het Merweplein. Deze overeenkomst is
aangegaan voor een periode van 10 jaar. Het verhuurbedrag was
in 2018 € 106.996.

3. Dienstverleningsovereenkomsten
3a. Dienstverleningsovereenkomst oftwarepakketten
Stichting
OVO
heeft
een
dienstverleningsovereenkomst
afgesloten
met
betrekking
tot
de
personeelsen
salarisadministratie
en
de
financiële
administratie.
De
overeenkomst is in werking getreden op 1-1-2008 en is per 1-12012 stilzwijgend verlengd voor vier jaren. De overeenkomst is in
2014 (één jaar voor expiratie) pro forma opgezegd. In 2015 is er een
nieuwe dienstverleningsovereenkomst afgesloten m.i.v. 1 januari
2016 voor de tijd van 2 jaar. De overeenkomst wordt stilzwijgend
met 1 jaar verlengd, tenzij deze tenminste 1 jaar voor aanvang is
opgezegd.

3b. Schoonmaakcontracten
datum

2. ICT

contractnummer

Zowel o- als vo-scholen hebben dienstverleningsovereenkomsten

1-3-2017 AS.C00087

afgesloten voor systeem- en netwerkbeheer.

1-1-2015

datum

Contract opzegbaar
per
maand

20-11-2012 ict

6.280,20 maandelijks onbepaald

MWC WL

20-11-2012 ict

4.318,65 maandelijks onbepaald

MWC VR

20-11-2012 ict

1.238,85 maandelijks onbepaald

MWC Pro

16-7-2013

ict

4.761,00 maandelijks onbepaald

Gymn

1-10-2013

Connectivity

1-1-2014

ict

787,50

Expiratie
datum

jaarlijks

1820,00 maandelijks onbepaald

Scholen

1018243/130749

Contract
per jaar

Expiratie datum Scholen

107.312,42

1-3-2019 Gymn

260.665,86

max. MWC
3 x 1 jaar verlengen

MWC +
Gymn
po + bb
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4. Voorwaardelijke vordering op het
ministerie van OC&W
Per 1 januari 2006 is het bekostigingsstelsel voor het voortgezet
onderwijs
vereenvoudigd.
Deze
vereenvoudiging
houdt
in dat vanaf 1 januari 2006 de bekostiging niet meer op
schooljaarbasis, maar op kalenderjaarbasis plaatsvindt. Op basis
van artikel 5 van de Regeling ‘Onvoorziene gevallen bij invoering
vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs’ (kenmerk;
WJZ-2005/54063802) is het toegestaan een vordering op te
nemen op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW). Deze vordering betreft maximaal 7,5% van de personele
lumpsum van het boekjaar. Deze vordering kan pas worden geïnd
bij discontinuïteit c.q. opheffing van de onderwijsinstelling. Er is
derhalve sprake van een voorwaardelijke vordering. Aangezien
Stichting OVO uitgaat van ‘going concern’ is deze vordering niet
opgenomen op de balans van de Stichting, maar opgenomen
onder de niet uit balans blijkende rechten en verplichtingen.
De voorwaardelijke vordering op het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft per ultimo 2018 een waarde
van € 1.235.348.
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Baten
8. Rijksbijdragen
Rijksbijdragen OC&W/EZ
Overige subsidies OC&W/EZ
Doorbetalingen Rijksbijdrage
Samenwerkingsverband
Totaal Rijksbijdragen

2018

Begroting
2018

2017

€

€

€

28.657.727

27.237.192

27.128.436

3.650.556

2.563.753

3.631.523

120.067

85.120

118.878

32.428.350

29.886.065

30.878.837

De totale Rijksbijdragen van OVO, inclusief de Toekomst, zijn € 2,5
miljoen hoger uitgekomen dan begroot. De Rijksbijdragen van de
Toekomst zijn € 1,2 miljoen. Deze zijn niet begroot.
De Rijksbijdragen van OVO, exclusief de Toekomst, zijn €
28.227.284 in 2018 en daarmee € 1.535.860 hoger dan begroot.
Dit is vooral dankzij een positieve prijsbijstelling van de Lumpsum
Personeel/Materieel en de Prestatiebox van totaal € 1.483.000.
Daarnaast ontvingen we groeibekostiging voor het PO van totaal
€ 153.000. Dit was begroot voor een bedrag van € 100.000. Maar
ook de bekostiging voor vreemdelingen / nieuwkomers is hoger
(€ 350.000) uitgekomen dan van tevoren begroot.

9. Overheidsbijdragen/
subsidies overige
overheden

2018

B e g r o t i n g 2017
2018

€

€

€

Overige overheidsbijdragen 58.468
en subsidies

7.800

21.765

Totaal overige
overheidsbijdragen
en subsidies overige
overheden

58.468

7.800

21.765

2018

Begroting
2018

2017

10. Overige baten

€

€

€

Opbrengst verhuur

315.201

310.205

306.820

Detachering personeel

83.535

25.200

90.796

Ouderbijdragen (po/vo)

747.546

783.839

783.933

Overige

314.162

193.003

243.288

Totaal Rijksbijdragen

1.460.444

1.312.247

1.424.837

De totale overige baten waren in 2018 € 148.197 hoger dan
begroot. Dit komt vooral door fors hogere overige baten: OVO
heeft bijna € 44.000 meer ontvangen dan begroot van het
Samenwerkingsverband, € 40.000 meer ontvangen van derden
en € 43.000 meer overige baten.
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2018

Begroting
2018

2017

€

€

€

Lonen, salarissen, sociale
lasten en pensioenlasten

24.090.326

22.779.417

22.911.159

Overige personele lasten

2.149.952

1.114.899

2.518.008

Totaal ontvangen
vergoedingen

-200.186

-28.537

-548.784

11. Personeelslasten

Totaal personeelslasten

De specificatie van de lonen, salarissen, sociale lasten en
pensioenlasten is als volgt:

23.865.779 24.880.383

Gemiddeld aantal
personeelsleden

461

447

Gemiddeld aantal fte

340

327

De totale personele lasten van OVO, inclusief de Toekomst,
zijn € 2.174.313 hoger dan begroot. De personele lasten van de
Toekomst zijn € 643.331. Deze waren niet begroot. De totale
personele lasten van OVO, exclusief de Toekomst, zijn in 2018 €
22.893.071 en zijn € 1.530.582 hoger dan begroot.

Begroting
2018

2017

€

€

€

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
Lonen en salarissen

26.040.092

2018

Sociale lasten
Premies
Participatiefonds
(po/vo)
Premies
Vervangingsfonds
(po/vo)
Pensioenlasten
Totaal lonen,
salarissen,
sociale lasten en
pensioenlasten

18.487.852

17.481.809

17.452.784

2.582.767

2.442.222

2.393.927

278.187

263.049

210.524

14.652

13.855

261.929

2.726.868

2.578.482

2.591.995

24.090.326

22.779.417

22.911.159

De lonen en salarissen van OVO, inclusief de Toekomst, zijn
€ 1.310.909 hoger dan begroot. De totale lonen en salarissen
van de Toekomst incl. premies zijn € 283.700. Deze waren niet
begroot. De totale lonen en salarissen van OVO incl. premies,
exclusief de Toekomst, zijn in 2018 € 23.806.626 en zijn € 1.027.209
hoger dan begroot. De formatie van OVO is fors toegenomen
in 2018, doordat OVO een eigen flexpool heeft opgericht voor
het vervangen van het ziekteverzuim in het po. Verder zijn de
middelen voor het verlagen van werkdruk in het po merendeels
gebruikt voor het aannemen van onderwijsassistenten.
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De specificatie van de overige personele lasten is als volgt:
2018

Begroting
2018

2017

€

€

€

Dotaties personele
voorzieningen

244.352

198.220

191.077

Lasten personeel niet in
loondienst

1.184.159

305.708

1.628.526

721.441

610.971

698.405

2.149.952

1.114.899

2.518.008

Overige
Totaal overige personele
lasten

De overige uitkeringen die personeelslasten verminderen
betreffen uitkeringen van het UWV in verband met zwangerschap
en bevalling van medewerkers.

De lasten van personeel niet in loondienst van OVO, inclusief
de Toekomst, zijn € 878.451 hoger dan begroot. De lasten van
personeel niet in loondienst van de Toekomst zijn € 341.938. Deze
waren niet begroot. De lasten van personeel niet in loondienst
van OVO, exclusief de Toekomst, zijn in 2018 € 842.221 en zijn €
545.513 hoger dan begroot. Dit betreft extern personeel t.b.v. de
praktijkschool en Omnia College.
De specificatie van de ontvangen vergoedingen is als volgt:

Ontvangen vergoedingen
Vervangingsfonds (po/vo)
Overige uitkeringen
die personeelslasten
verminderen
Totaal ontvangen
vergoedingen

2018

Begroting
2018

2017

€

€

€

- 2.309

- 28.537

- 349.610

- 197.877

0

- 199.174

-200.186

-28.537

-548.784
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Bezoldiging topfunctionarissen

Bezoldiging

1a. Leidinggevende topfunctionaris, gewezen
topfunctionarissen met dienstbetrekking
en leidinggevende topfunctionaris zonder
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de
functievervulling.

Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

131.197

Beloning betaalbaar op termijn

18.315

Subtotaal
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

bedragen x € 1

B.J.J. Kollmer

functiegegevens

bestuurder

Aanvang en einde
functievervulling in 2018

01/01 - 31/12

Deeltijdfactor in fte
Gewezen topfunctionaris?
Dienstbetrekking?

1,0
nee
ja

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging 2018
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

149.512
158.000

N.v.t.
149.512
N.v.t.

Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Deeltijdfactor in fte
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloning belastbaar op termijn
Totale bezoldiging 2017

01/01 - 31/12
1,0
126.040
17.100
143.140
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
bedragen x € 1

dhr.
Mr. R.G.
Degenaar

mevr. P.
Brik-Wolf
MFM

mevr.
Drs. H.F.
KraaijeveldTromp

mevr.
Drs. C.M.
BargerVenema

mevr. M.W.
van der
Lans

voorzitter
RvT

secretaris
RvT

Penningmeester RvT

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

22.950

15.300

15.300

15.300

15.300

15.300

15.300

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 28/02

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

1.500

1.500

1.500

300

1.350

1.500

1.500

1500

Beloning belastbaar op termijn

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging 2017

1.500

1.500

1.500

300

1.350

1.500

1.500

1500

functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
2018

dhr. R.L.J.
dhr.
de Jong P.J.J.M. van
den Bosch

dhr. M.A.T.
van de
Laar

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging 2018
Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan
Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in
2017

01/01 - 31/12 01/02 - 31/12
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2018 Begroting 2018
12. Afschrijvingen

2017

€

€

€

914.877

865.456

859.890

OVO heeft na het opstellen van de begroting 2018 besloten
om extra investeringen te doen de komende 5 jaar. Ook zijn de
middelen die het PO gekregen heeft voor werkdrukverlichting
onder andere gebruikt om Chromebooks aan te schaffen voor de
groepen 5 t/m 8 in het po.

de kosten voor dagelijks en jaarlijks planmatig onderhoud nu
gerubriceerd onder ‘klein onderhoud en exploitatie’, waardoor
deze kosten rechtstreeks ten laste van de exploitatie komen i.p.v.
via de voorziening te lopen.
2018

B e g r o t i n g 2017
2018

14. Overige lasten

€

€

€

Administratie en
beheer (ABB)

766.830

694.310

690.203

Inventaris en
apparatuur

780.314

673.096

728.476

1.056.814

1.080.059

1.018.451

2018

Begroting
2018

2017

€

€

€

111.496

102.793

99.008

Leer- en
hulpmiddelen

Energie en water

393.589

433.891

406.174

Overige

1.083.036

1.130.663

1.077.488

Schoonmaakkosten

741.039

728.405

710.834

Totaal overige lasten

3.686.994

3.578.128

3.514.618

61.020

67.459

79.648

Dotatie voorziening
onderhoud

561.448

815.022

816.955

Klein onderhoud en
exploitatie

476.269

0

0

117.170

107.324

103.427

13. Huisvestingslasten
Huurlasten

Belastingen en
heffingen huisvesting

Overige
Totaal
huisvestingslasten

2.462.031

2.254.894

2.216.046

De huisvestingslasten liggen in lijn met de begroting, met
uitzondering van de dotatie voorziening onderhoud. In 2018
heeft OVO het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd. Door
de sterk gestegen materiaalkosten én door de ouderdom van
de gebouwen stijgt de dotatie aan de voorziening. Verder zijn

De totale overige lasten zijn (incl. de Toekomst) in 2018 € 108.866
hoger dan begroot. De totale overige lasten van de Toekomst zijn
in 2018 € 46.342. De totale overige lasten van zuiver OVO zijn in
2018 € 62.524 hoger dan begroot.
De administratie en beheerlasten liggen hoger dan begroot
door extra PR & marketingactiviteiten. Verder zijn de inventaris
en apparatuurkosten van OVO € 107.218 hoger uitgekomen dan
begroot. Dat zit vooral in hogere ict licentie kosten. De kosten
van leermiddelen zijn € 23.244 lager uitgekomen dan begroot.
Dat valt te verklaren door een verschuiving richting licenties voor
digitale methoden.
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2018

Begroting 2017
2018

€

€

€

Specificatie kosten
instellingsaccountant

Model G1 – A: Subsidies zonder
verrekeningsclausule, beknopt
gespecif iceerd
Toewijzing

Kosten onderzoek jaarrekening

26.250

0

26.063

Andere controleopdrachten

0

0

0

Adviezen op fiscaal terrein

0

0

0

Overige

0

0

0

Totaal kosten instellingsaccountant

26.250

0

26.063

2018

Begroting 2017
2018

15. Financiële baten en lasten

€

€

€

Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten

664

14.000

15.333

Rentelasten en soortgelijke lasten

0

0

0

Totaal overige lasten

664

14.000

15.333

Omschrijving

BRINnr.

Kenmerk

Nummer

Datum

Prestatie
afgerond?

Lerarenbeurs

24TP

804AO49334

654402-1

20-1-2014

Nee

Lerarenbeurs

24TP

804AO49928

683439-1

18-3-2015

Nee

Lerarenbeurs

24TP

855376-1

14-9-2017

Nee

Lerarenbeurs

24TP

853602-1

23-9-2017

Nee

Lerarenbeurs

11TX

928549-1

28-8-2018

Nee

Lerarenbeurs

24TP

930022-1

29-8-2018

Nee

Lerarenbeurs

24TP

941013-1

19-11-2018

Nee

61

Model E Verbonden
partijen
Verbonden partij, meerderheidsdeelnemingen
(bedragen: x1)
Statutaire naam

Juridische Statutaire
vorm
zetel

Stichting
Stichting
Peuterspeelzalen
HardinxveldGiessendam

Gemeente
HardinxveldGiessendam

Code activiteiten Eigen
(één of meer)
vermogen
eind 2018
4

€ 61.301

Resultaat
2018

€ 80

Omzet

Valt onder Deelname
Burgerlijk
percentage
wetboek 2,
artikel 403

€ 212.912 nee

0%

Consolidatie

0%

Als verbonden partij wordt aangemerkt alle rechtspersonen
waarover
overheersende
zeggenschap,
gezamenlijke
zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend.
Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen
uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook
statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het
management van de instelling en nauwe verwanten zijn
verbonden partij. Transacties van betekenis met verbonden
partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de
aard en de omvang van de transactie en andere informatie die
nodig is voor het verschaffen van het inzicht. Stichting OVO heeft
geen beslissende zeggenschap in bovenstaande verbonden
partij.
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MAZARS

CONTROLEVERKLARINC VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio

A. VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING
2018
ONS OORDEEL
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in
Gorinchem en de regio te Gorinchem gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Stichting voor Openbaar Verenigd
Onderwijs in Gorinchem en de regio op 31 december 2018 en van het resultaat over
2018 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties
over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen
in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 Referentiekader van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018.
De jaarrekening bestaat uit:

(1) de balans per 31 december 2018;
(2) de staat van baten en lasten over 2018; en
(3) 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 Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 vallen.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening .

Wij zijn onafhankelijk van Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de
regio, 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).

Account nts - Bel stingadviseurs - Management Consultants
Druivenstraat - 4816 KB Breda
Tel: 088 27 72 100 - Fax: 076 57 12 123 - breda@mazars.nl
Mazars N.V.
Statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr. 24389296).

Praxiiy
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Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de anticumulatiebepaling van

artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid IQ') Uitvoeringsregeling WNT
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen
controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het ontbreken
daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1

onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. 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 2018 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, paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag van het

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 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 de overige OCW wet- en regelgeving.

MAZARS

C. BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE
JAARREKENING
VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR EN HET CURATORIUM VOOR DE
AARREKENING
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.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die
het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die
relevante wet- en regelgeving 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 genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken
op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de

onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan
voortzetten toelichten in de jaarrekening.
Het curatorium 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.

MAZARS

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018, 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 omstandigheden. 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 instelling 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 het curatorium 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.

Breda, 27 juni 2019

MAZARS N.V.

w.g. drs. P.A.J. Hopstaken RA

Statutaire regeling
omtrent bestemming
resultaat

College van bestuur

Het bestuur verdeelt het resultaat over 2018 als volgt over de
reserves:
€
Resultaat exploitatie 2018

843.931

Algemene reserve

551.639

Bestemmingsreserve de Toekomst

294.020

Bestemmingsreserve personeel VO
(uitgestelde BAPO)

-1.727

Totaal

B.J.J. Kollmer
Raad van toezicht

R.G. Degenaar (voorzitter)

R.L.J. de Jong

H.F. Kraaijeveld-Tromp

M. van der Lans

P.J.J.M. van den Bosch

M.A.T. van de Laar

843.931

Gebeurtenissen na balansdatum
Er
zijn
geen
vermeldingswaardige
balansdatum m.b.t. 2018.

gebeurtenissen

na

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
Het College van Bestuur van stichting OVO heeft de jaarrekenig
2018 vastgesteld op 27 - 06 - 2019.
De raad van toezicht van stichting OVO heeft de jaarrekening
2018 goedgekeurd in de vergadering van 27 - 06 - 2019.

P. Brik-Wolfs
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Afkortingen
Afkorting

betekenis

MR

MedezeggenschapsRaad

ARBO

ARBeidsOmstandigheden

MTO

ManagementTeam Overleg van OVO

BAPO

Bewuste ArbeidsParticipatie Ouderen

MWC

Merewade College

BB

Bestuursbureau

NLG

Niet Locatie Gebonden

BPS

BegaafdheidsProfielSchool

bs

openbare basisschool

B&W

Burgemeester en Wethouders

OCW

BSM PO

Bovenschools Management Primair Onderwijs

Ministerie voor Onderwijs, Cultuur &
Wetenschappen

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

OOP

Onderwijs Ondersteunend Personeel

Cito

Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling

OP

Onderwijzend Personeel

ESF

Europees Sociaal Fonds

OVO

FA

Financiële Administratie

Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in
Gorinchem en de regio

FTE

Full Time Equivalent

PCM

Performance Competentie Management

GC

Gymnasium Camphusianum

PMR

Personeelsdeel van de MedezeggenschapsRaad

GBO

Gemeenschappelijk Besturen Overleg

po

primair onderwijs

GMR

Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad

PR

Public Relations

havo

hoger algemeen voortgezet onderwijs

Pro

Praktijkonderwijs

HGVO

Humanistisch en Godsdienstig Vormings
Onderwijs

PROVO

Werkgroep voor marketing en PR van het OVO-po

PSA

Personeels- en salarisadministratie

HRM

Human Resource Management

PTA

Programma voor Toetsing en Afsluiting

IB-er

Intern Begeleider

ROOZZ

Regionaal Overleg Openbare Scholen ZHZ

ict

informatie- en communicatietechnologie

rvt

raad van toezicht

IPB

Integraal PersoneelsBeleid

SBO

Speciaal BasisOnderwijs

LEA

Lokale Educatieve Agenda

SKG

Stichting Kindercentra Gorinchem

mavo

middelbaar algemeen voortgezet onderwijs

SO

Speciaal Onderwijs

mbo

middelbaar beroeps onderwijs

SWV

SamenWerkingsVerband

MOP

MeerjarenOnderhoudsPlan (van gebouwen)

TSO

TussenSchoolse Opvang (tussen de middag)

vmbo

voortgezet middelbaar beroeps onderwijs
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vo

voortgezet onderwijs

VOOGO

Verplicht Op Overeenstemming Gericht Overleg

VOS/ABB

Branchevereniging van openbare en algemeen
bijzondere scholen

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie

vwo

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

WLZ

WonenLerenZorg

ZMF

Ziektemeldfrequentie

ZVP

Ziekteverzuimpercentage
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Gegevens over de rechtspersoon
STICHTING OVO
Naam instelling

Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs
in Gorinchem en de regio

Adres

Merwe Donk 10

Postcode / Plaats

4207 XB, Gorinchem

Telefoon

0183-650440

E-mail

info@stichtingovo.nl

Internetsite

www.stichtingovo.nl

Bestuursnummer

41386

KvK Rivierenland

11056465

Contactpersoon

dhr. drs. B.J.J. Kollmer

Naam school

BRIN-nummer

Sector

Merewade College

24TP

vo

Gymnasium Camphusianum

19ZU

vo

de Tweemaster

13GC

po

Graaf Reinald

13UB

po

JP Waale

13XL

po

de Poorter

13XL

po

Anne Frank

13XL

po

de Merwedonk

14LW

po

Jenaplanschool

06VN

po

Merwedeschool

10UA

po

de Driemaster

11TX

po
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