Jaarverslag 2021
Stichting OVO

Inhoud

Staat van baten en lasten 2021 ............................................................................ 42
Kasstroomoverzicht 2021 .......................................................................................... 45
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling ........................... 47
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva ................. 48
Grondslagen voor resultaatbepalingen ........................................................ 50
Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht ..... 52

1.

Het schoolbestuur........................................................................................................4

Financiële instrumenten risicobeheersing ................................................. 52

1.1

Organisatiestructuur ........................................................................................... 5

Toelichting op de balans .......................................................................................... 54

1.2

Bestuur, toezicht en medezeggenschap ............................................ 6

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen ..................62

1.3

Profiel .............................................................................................................................. 11

Baten .........................................................................................................................................65

1.4

Dialoog .................................................................................................................... 12

Lasten ...................................................................................................................................... 67

2. Verantwoording beleid ............................................................................................... 16

Model E Verbonden partijen ..................................................................................75

3.

2.1

Onderwijskwaliteit............................................................................................... 16

2.2

Personeel .............................................................................................................. 20

Model G1-A: Subsidies zonder verrekeningsclausule, beknopt
gespecificeerd................................................................................................................... 76

2.3

Huisvesting ......................................................................................................... 23

Model G2-B: Subsidies met verrekeningsclausule, doorlopend .77

2.4

Financiën .............................................................................................................. 24

Overige gegevens 2021 ................................................................................................... 78

2.5

Risico’s en risicobeheersing ................................................................... 26

Controle verklaring van de accountant ........................................................ 78

Verantwoording financiën.................................................................................. 28

Statutaire regeling omtrent bestemming resultaat .......................... 84

3.1

Ontwikkelingen in meerjarig perspectief ........................................ 28

Bijlage 1: Verslag raad van toezicht ....................................................................... 86

3.2

Staat van baten en lasten en balans ................................................ 31

Bijlage 2: Afkortingen ....................................................................................................... 89

3.3 Financiële positie .................................................................................................... 38
4. Jaarrekening ....................................................................................................................... 41
Balans per 31-12-2021 ..................................................................................................... 41
2

Geachte lezer,

inhoud van dit verslag, dan kunt u contact opnemen via
info@stichtingovo.nl.

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting OVO voor het jaar 2021.
Hiermee leggen wij als scholengroep verantwoording af aan onze
partners en andere geïnteresseerden. We laten zien hoe Stichting
OVO gewerkt heeft aan beter onderwijs in de breedste zin van het
woord.
2021 was het tweede jaar dat grotendeels in het teken stond van het
coronavirus. Toch is er veel gebeurd en hebben we de meeste
gestelde doelen uit het strategisch beleid weten te behalen. Hoewel
bijeenkomsten veelal online waren, hebben we ons ingezet om de
verbinding met onze stakeholders sterk te houden. Zowel vanuit
het bestuur als op de scholen.
Op de scholen hebben we gezien hoe flexibel onze medewerkers
kunnen omgaan met de steeds veranderende coronamatregelen.
En ook de leerlingen hebben laten zien hoe goed ze in staat zijn zich
aan te passen. We zien ook hoeveel energie dit heeft gekost. We
hopen in 2022 op een tijd waarin we de ingezette veranderingen en
de lessen uit de coronatijd kunnen borgen. En waarin onze
medewerkers en leerlingen kunnen herstellen van een zware
periode.
Ondanks alles hebben we als organisatie een mooie groei
doorgemaakt. Een verandering in de indeling van de topstructuur
heeft hier onder andere aan bijgedragen.
Meer over hoe het afgelopen jaar gegaan is, leest u in dit jaarverslag.
We wensen u veel leesplezier. Mocht u vragen hebben over de
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1. Het schoolbestuur

4

1.1

Organisatiestructuur
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Managementoverleg en sector overleggen
Het managementoverleg (MTO) bestond begin 2021 uit de
bestuurder, de directeuren vo, de algemeen directeur po en de
directeur financiën/bedrijfsvoering. Het MTO overlegde in deze
samenstelling

een

keer

in

de

twee

weken,

onder

voorzitterschap van de bestuurder, over alle bovenschoolse
zaken.
Na de pensionering van de algemeen directeur po in maart 2021
zijn aanvankelijk 2 directeuren po toegevoegd aan het mto,
later is besloten dat het MTO in lagere frequentie met alle
directeuren wordt gevoerd. Sindsdien vindt het MTO een keer
per maand plaats en wordt om de week een sectoroverleg po
(so-po) en een sectoroverleg vo (so-vo) gevoerd met de
directeuren van de betreffende scholen en de bestuurder.

1.2 Bestuur, toezicht en
medezeggenschap
Code goed onderwijsbestuur
Stichting OVO is aangesloten bij de sectororganisaties voor het
voortgezet onderwijs (VO-Raad) en het primair onderwijs (PORaad). 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 bestuur van OVO houdt zich aan afspraken in de Code Goed

Breed managementoverleg
Het breed managementoverleg (BMO) bestaat uit het MTO,
adjunct-directeuren en locatieleiders van de basisscholen en de
afdelings- en teamleiders van de middelbare scholen en de
coördinatoren van het bestuursbureau. In 2021 is er 1
bijeenkomst geweest op locatie en 1 online ‘event’.

Onderwijsbestuur van de VO-Raad.
OVO publiceert conform de code de volgende documenten:
− Jaarverslagen
− Statuten
−

Bestuursreglement

−

Samenstelling

en

nevenfuncties

bestuur

en

toezichthouder
−

Rooster aan- en aftreden toezichthouder

−

Klachtenregeling

−

Klokkenluidersregeling

−

Integriteitscode
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Governance

Voorbeelden

Bij Stichting OVO is sprake van een functionele scheiding (twotier) tussen bestuur en toezicht.
De verdeling van taken en bevoegdheden tussen het bestuur

zijn

onderhavig

jaarverslag,

maar

ook

schoolgidsen, nieuwsbrieven, weekberichten, participatie in
overleggen en andere ontmoetingen.

en de raad van toezicht is omschreven in de statuten en in het

Bestuur

reglement bestuur en toezicht.

Het bestuur wordt gevormd door één bestuurder, benoemd
door de raad van toezicht.

De algemene en bijzondere taken en bevoegdheden die door
het

bestuur

worden

gemandateerd

aan

de

rector

van

De bestuurder was in 2021 de heer drs B.J.J. Kollmer.

Gymnasium Camphusianum, de directeur van Fortes Lyceum
en de directeur van Omnia College en Vita College, de
algemeen

directeur

primair

financiën/bedrijfsvoering,
uitoefening

van

die

onderwijs

evenals

mandaten,

de
zijn

en

de

richtlijnen
vastgelegd

directeur
voor

de

in

het

managementstatuut. In 2022 wordt het managementstatuut
aangepast naar de gewijzigde organisatiestructuur.
Bestuur en raad van toezicht zorgen voor een beleid dat
voorziet in een dialoog met belanghebbenden op alle relevante
niveaus. Op alle niveaus van de organisatie, van docent en
leerkracht tot bestuurder, vinden ontmoetingen plaats met
externe partijen. De bestuurder werkt samen met partijen als
het ministerie van OCW, de PO-Raad en de VO-Raad en B&W
van de gemeenten in het werkgebied om de belangen van OVO
te dienen.
Op

die

niveaus

neemt

OVO

haar

verantwoordelijkheid.

De heer Kollmer had in 2021 de volgende nevenfuncties:
• Bestuurder Stichting Peuterspeelzalen HardinxveldGiessendam
•

Bestuurslid Vereniging voor Onderwijs Bestuurders;

•

Lid Kernteam Geweld hoort nergens thuis; ministeries
VWS en JenV en VNG

•

Koploper Kindermishandeling ministerie OCW;

•

CFO International Parents Association

•

Voorzitter PvdA afdeling Molenlanden

•

Lid Expertgroep Governance PO-Raad

•

Penvoerder Onderwijs aan nieuwkomers AV-regio

•
•

Initiator Transitieatlas vo
Lid rvt Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem (SHOG)

Sinds mei 2021 zijn de werkzaamheden van de bestuurder
overgenomen door waarnemend interim bestuurder mevrouw
drs Y.S. Ulenaers.

Terugkoppeling aan belanghebbenden vindt daarom ook
plaats op verschillende manieren en op verschillende niveaus.
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Mevrouw Ulenaers had in 2021 de volgende nevenfuncties:
•
•
•
•
•

Bestuurder Stichting Peuterspeelzalen HardinxveldGiessendam
Bestuurslid Stichting Gildenplein Gorinchem
Lid
beoordelingscommissie
maatwerkregeling
leerlingendaling, OCW
Kwartiermaker Segregatie, Gelijke Kansen Alliantie
Lid Raad van Advies, Radboud Centrum Sociale
Wetenschappen

Raad van toezicht
Bij Stichting OVO houdt een raad van toezicht (rvt) 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 2021 bestond de raad van toezicht uit de volgende personen:
Voorzitter, lid remuneratiecommissie

mw. P. Brik-Wolfs
•

Brik Advies & Interim, DGA

Nevenfuncties:
• Stichting
OVO
Gorinchem,
voorzitter/lid
remuneratiecommissie raad van toezicht
• Haagse Hogeschool, College van Werkvelddeskundigen
van de opleiding voor Facility Management, lid

Vicevoorzitter, lid auditcommissie

dhr. R.L.J. de Jong
•
•
•
•

Qaboos Holding, DGA
Con4All Administratie BV, DGA
Qaboos-Con4All Corporate, eigenaar
Con4All Gorinchem vof, vennoot

Nevenfuncties:
• Stichting OVO Gorinchem, lid auditcommissie raad van
toezicht
• Stichting Vestingdriehoek Vocaal, penningmeester

Lid, secretaris

dhr. P.J.J.M. van den Bosch
•

Gepensioneerd belastingadviseur en mediator

Nevenfuncties:
• Stichting OVO Gorinchem, lid/secretaris raad van toezicht
• Stichting J.H. Christiaanse, lid bestuur
• GBD-Academie, lid raad van advies
• Sociaal Domein Gemeente Molenlanden, lid adviesraad
•

Stichting De Blauwe Anemoon, lid bestuur
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Alle leden van de raad van toezicht zijn ook lid van de raad van
Penningmeester, lid auditcommissie

toezicht

mevr. ir. M.J. van de Merbel

Giessendam.

•

Adjunct-directeur inkomensverzekeringen en hoofd a.s.r.
Vitality bij a.s.r. verzekeringen, Utrecht

Nevenfuncties:
• Stichting OVO Gorinchem, penningmeester raad van
toezicht en lid auditcommissie

dhr. drs. M.A.T. van de Laar
•

Interimmanager onderwijs PlusTalent, Utrecht

Nevenfuncties:
• Stichting OVO Gorinchem, lid raad van toezicht

Lid remuneratiecommissie

dhr. A.P. Faro
•

Gepensioneerd

Nevenfuncties:
• Stichting OVO Gorinchem, lid/lid remuneratiecommissie
raad van toezicht
• Natuurcentrum Gorinchem, voorzitter
• Theater Peeriscoop, lid raad van toezicht

Stichting

Peuterspeelzalen

Hardinxveld-

Het jaarverslag van de raad van toezicht staat in bijlage 1.

Medezeggenschap
Medezeggenschap is bij Stichting OVO georganiseerd in
medezeggenschapsraden per school. Een afvaardiging van
deze

Lid

van

raden

vormt

de

gemeenschappelijke

medezeggenschapsraad (GMR) voor vo en een voor po.
De GMR po bestond in 2021 uit 17 personen (9 leerkrachten en 8
ouders).
De GMR vo bestond in 2021 uit 4 leden van de personeelsgeleding.
Er was in dit jaar geen ouder- of leerlingvertegenwoordiging. Twee
leden uit de personeelsgeleding, vertegenwoordigers van het
Gymnasium, zijn in september opgevolgd door twee andere
personeelsleden van deze school.

Samen
GMR po en GMR vo vergaderden in 2021 gezamenlijk 2 maal met
rvt.
Daarnaast vergaderden de beide GMR’en 5 maal gezamenlijk. De
beide GMR’en bespraken onder meer over het besturingsmodel,
de resultaten van het onderzoek van Mazars en de problematiek
aangaande de bestuurder. Uiteraard werd ook het beleid op de
9

scholen ten aanzien van corona besproken alsmede de impact
van alle maatregelen op leerlingen, personeel en organisatie.

GMR po
De GMR po heeft in totaal 5 keer vergaderd. Veel financiële
stukken

werden

besproken,

zoals

MARAP’s

2021,

meerjarenbegroting en begroting BSM 2022. Andere stukken
die ter tafel kwamen waren onder andere het besturingsmodel,
bestuursformatieplan, leerlingenaantallen en ontwikkeling van
nieuwe school (Montessori) in Hoog-Dalem en de gevolgen van
corona. Ook hebben de GMR po leden scholing gehad in het
slagvaardiger en efficiënter worden als GMR.

GMR vo
In 2021 heeft de GMR vo 7 maal vergaderd. Met betrekking tot
financiën werden de resultaten 2021, MARAP’s 2021 en de
Kaderbrief bij de begroting besproken. Andere stukken die ter
tafel kwamen waren onder andere de nieuwe sporthal, het
besturingsmodel, de resultaten van het onderzoek van Mazars,
de problematiek aangaande de bestuurder, het i-lab en het
RPO.
Leden van de GMR po-vo hebben met de bestuurder de
reglementen en statuten voor MR en GMR aangepast en een
voorstel voor de facilitering gedaan.
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1.3 Profiel

Strategisch beleidsplan

Missie & Visie

In 2021 werkten we met het strategisch plan ‘Op Koers 2019-

Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en

onderscheiden:
• Een soepele overstap van po naar vo en
• Kansengelijkheid.

de regio (OVO) vormt het bestuur van vier scholen voor
openbaar voortgezet onderwijs en tien scholen voor openbaar

2023’.

In

dit

plan

worden

twee

hoofdoelstellingen

primair onderwijs. OVO richt zich vanuit haar kernwaarden
zoveel mogelijk op kansen en mogelijkheden van haar

Lees hier het Strategisch plan ‘Op Koers’.

leerlingen.
De stichting realiseert dit onder meer door de bijzondere
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.

Toegankelijkheid en toelating
Bij Stichting OVO is iedereen welkom om een mooie schooltijd
te beleven en tot waardevol lid van de maatschappij op te
groeien.
Wij dragen de kernwaarden van het openbaar onderwijs uit.
Stichting OVO werkt volgens de waarden kindgericht, luisteren
en samenwerken.
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1.4 Dialoog

Ouders

De scholen van OVO zien hoe belangrijk hun relatie met de

Overleg met ouders vindt plaats tijdens ouderavonden en

omgeving is. De stakeholders of belanghebbenden worden dan
ook zoveel mogelijk meegenomen in ontwikkelingen en
beslissingen van de school.

informatieavonden. Hierbij wordt over en met de leerling
gesproken. Daarnaast vindt overleg met ouders plaats in
ouderraden en medezeggenschapsraden, waarbij schoolbeleid
en

activiteiten

organiseert

onderwerpen

de

van

ouderraad

gesprek

zijn.

Verder

themabijeenkomsten

in

samenspraak met de schoolleiding.

Medewerkers
Dialoog met medewerkers vindt op school plaats in individuele
gesprekken (PCM), team overleggen, personeelsvergaderingen.
Daarnaast is het personeel vertegenwoordigd in de (G)MR.

Instellingen voor kinderopvang
In de integrale kindcentra (IKC’s) werken we nauw samen met
kinderopvangpartners om tot één doorgaande leerlijn van 0-12
te komen. Ook op onze andere po-scholen zijn locaties voor
buitenschoolse

met

leerlingen

in

het

vo

vindt

plaats

in

de

leerlingenraad. Deze komt een aantal keer per jaar bijeen en
hier worden zowel beleidszaken (schoolplan, veiligheid, gebruik
van het gebouw) besproken als plannen voor activiteiten en
festiviteiten. Ook welbevinden en veiligheid staan op de
agenda.

gehuisvest

en

vindt

overleg

en

afstemming plaats.

Leerlingen
Dialoog

opvang

Vervolgonderwijs
Binnen OVO is sprake van een “warme overdracht” van po naar
vo. Deze start met het contact tussen de afdelingsleiders
brugklassen en leerkrachten van groep acht. Zij houden contact
over

leerlingenbegeleiding

pedagogische

ontwikkelingen

en

onderwijskundige/
op

de

scholen.
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Alle nieuwe leerlingen komen samen met hun ouders op het
zogenaamde intakegesprek. Van alle eerste- en tweedeklassers
worden

de

resultaten

gerapporteerd

aan

de

vroegere

basisschool.
Voor leerlingen die uitstromen uit het voortgezet onderwijs
vindt overleg plaats met de ontvangende school. Via Intergrip
houden we zicht in de in- en uitstroom.

is

het

samenwerkingsverband

vo.

Via

het

toezichthoudend bestuur van dit SWV houden bestuurders
toezicht

op

het

functioneren

Ook po-bestuurders in de regio hebben een gezamenlijk
overleg: het BPO. Het afgelopen jaar hebben we de eerder
getekende

samenwerkingsovereenkomst

m.b.t.

de

van

collega-directeur-

bestuurders. Het bestuur van

onderhouden. Door de gemiddelde schoolgrootten te delen
voorkomen besturen samen dat een school wegens krimp de

ROOZZ
Het Regionaal Overleg Openbare scholen Zuid-Holland Zuid
(ROOZZ) is een samenwerking van 12 scholen voor openbaar
voortgezet onderwijs in de brede regio van Zuid-Holland Zuid.
Deze scholen werken samen op het gebied van mobiliteit: de

Het samenwerkingsverband voor po heet Driegang. Sinds 2020
is de governance aangescherpt met een externe voorzitter van
de algemene ledenvergadering.

instroom, doorstroom en uitstroom van (nieuw) onderwijs- en
onderwijsondersteunend personeel.

Gezamenlijk Besturen Overleg (GBO)

Gemeenten: Bestuurlijk
Gemeenschappelijk Orgaan (BGO)

De schoolbesturen van het voortgezet onderwijs in Gorinchem,

De

Leerdam, Hardinxveld-Giessendam en Sleeuwijk, van het Da
Vinci College (mbo) en van het Wellantcollege (vmbo en mbo
groen) komen samen in het GBO. Daar geven wij nader inhoud
aan de gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid voor de
inhoud

en

samenstelling

krimp

vaste voet in de bekostiging kwijtraakt.

Samenwerkingsverbanden (SWV)
PasVOrm

Besturenoverleg po (BPO)

van

het

onderwijsaanbod

Gorinchem, mede ten behoeve van de regio.

in

gemeenteraden

van

Gorinchem

en

Hardinxveld-

Giessendam houden extern toezicht op Stichting OVO. Deels
ter vervulling van deze taak hebben de beide gemeenteraden
een Bestuurlijk Gemeenschappelijk Orgaan (BGO) ingericht.
Het BGO 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;
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•

het ontbinden van de stichting;

•

de opheffing van een school;

•

het vaststellen van een zienswijze op de begroting en de

Regiegroep Onderwijs kinderen uit de
Noodopvang Gorinchem

jaarrekening;

Voor nieuwkomerskinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar met

•

het

ingrijpen

indien

sprake

is

van

ernstige

taakverwaarlozing door het college van bestuur en/of de
raad van toezicht.

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

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

van rond de 50 leerlingen gedaald. In de loop van 2019 is de ISK
gehuisvest bij Omnia College.

de directeur financiën/bedrijfsvoering van Stichting OVO. Het

Vereniging voor Onderwijs Bestuurders

BGO vergadert 2 keer per jaar. Besproken in 2021 werden onder

De bestuurder van OVO is lid van het bestuur van de Vereniging

andere het jaarverslag 2020, de kaderbrief 2022 en de

voor Onderwijs Bestuurders (VvOB) in het funderend onderwijs.

meerjarenbegroting 2021.

De VvOB is onder andere verantwoordelijk voor de bestuurders
cao, af te sluiten met de VTOI.

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.

Naast bovengenoemde overleggen, 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.
OVO

participeert

ook

in

School

&

Bedrijf,

een

samenwerkingsconstruct van onderwijs met bedrijfsleven.
Daarnaast participeert Stichting OVO via de bestuurder ook in
een aantal andere gremia:
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•

Stichting Gildenplein Gorinchem

•

Contactgroep Openbaar Onderwijs ZHZ

•

Netwerk Geweld hoort Nergens Thuis (landelijk)

•

Oploop Kindermishandeling PO-Raad

•

Regionaal Arbeidsmarkt Platform Transitieatlas po

•

Regionaal Arbeidsmarktplatform

•

OCW Gesprekstafel VO

Klachtenbehandeling
Een goede relatie met ouders en leerlingen is belangrijk voor
Stichting OVO en haar scholen. Wanneer er ontevredenheid is
bij een ouder of leerling, kan deze altijd terecht bij de directeur
of locatieleider. Over het algemeen worden klachten intern naar
tevredenheid

opgelost

door

de

scholen,

de

ouders

en

leerlingen.
Op de website van Stichting OVO wordt de klachtenregeling
vermeld. In het kort komt het erop neer dat een klacht eerst
wordt besproken met de persoon waar het over gaat. Als de
klacht

niet

samen

opgelost

kan

worden,

wordt

de

schoolcontactpersoon ingeschakeld, die kan doorverwijzen
naar een leidinggevende of inhoudelijk deskundige. Als de
klacht blijft bestaan, komt deze terecht bij de directeur/rector.
Als via dit traject geen oplossing wordt gevonden, bestaat de
mogelijkheid om het externe klachtentraject in te gaan via de
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Er vindt geen
centrale registratie van klachten plaats binnen OVO. In 2021 is
één melding ontvangen van een klacht bij de LKC.
Daarnaast

beschikt

Integriteit

(VPI)

OVO

voor

over

een

vertrouwenspersoon

klachten

over

machtsmisbruik

of

ongewenst gedrag In het verslagjaar 2021 is één formele klacht
ingediend bij de VPI. De klacht had betrekking op de als
onveilig ervaren werkomgeving. De klacht is afgedaan vanwege
interne ontwikkelingen waardoor de situatie niet langer
voortbestaat. De klager is tevreden met het resultaat.
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2. Verantwoording beleid
2.1 Onderwijskwaliteit

Met uitzondering van Vita College en ISK de Toekomst, gebruiken
de middelbare scholen sinds 2019 het managementinstrument
CumLaude om de onderwijsresultaten in kaart te brengen. Vita

Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg

College maakt gebruik van Presentis.

Leerlingen worden bij OVO optimaal ondersteund in hun
ontwikkeling.
OVO werkt 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.
In de kwaliteitskalender is terug te vinden wanneer bepaalde
onderwerpen

van

belang

zijn

op

bestuursniveau,

op

schoolniveau en op groepsniveau.
In principe vinden twee keer per jaar schoolvertelgesprekken
plaats met de basisscholen en middelbare scholen. 2021 was
echter een bijzonder jaar met een bestuurswissel en nieuwe
invulling van de portefeuille onderwijskwaliteit. De reguliere

Doelen en resultaten
Onderwijskwaliteit wordt onder anderen gemonitord door de
inspectie. Een doel is uiteraard dat alle OVO scholen minimaal een
voldoende als oordeel hebben en behouden. Dat is het geval.
Gymnasium Camphusianum heeft haar herstelopdracht in 2021
voldoende afgerond.
Een ander doel in het strategisch beleidsplan was de implementatie
Successpiegel als kwaliteitsinstrument voor de basisscholen. In het
proces is gebleken dat dit instrument niet voor alle scholen de beste
keuze was. Elke basisschool gebruikt nu een kwaliteitsinstrument
naar keuze om zicht te hebben op de ontwikkelingen binnen de
school. Daarmee is de intentie van dit doel behaald, zij het met
andere middelen.

schoolvertelgesprekken zijn daardoor niet allemaal doorgegaan
en vervangen door collegiale consultatie tussen directeuren.
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Een doorlopend doel van het bestuur is tevredenheid van
medewerkers,
leerlingen
en
ouders.
Jaarlijks
worden
tevredenheidspeilingen uitgezet door de scholen om dit te
monitoren.
Er is veel aandacht voor sociale veiligheid op de scholen. Onder
andere door de lockdowns en schoolsluitingen had die veiligheid
onder druk kunnen komen te staan, maar er zijn geen signalen die
reden geven tot zorgen. De stichting heeft een abonnement bij
Augeo waar medewerkers online trainingen volgen over
bijvoorbeeld de meldcode.

Overige ontwikkelingen
Vanwege de schoolsluitingen en quarantaineregelingen is er veel
aandacht gegaan naar het bieden van onderwijs op afstand. Hierin
zijn snel grote stappen gezet. Toch blijft de aanwezigheid op school
onmisbaar voor onze leerlingen. In deze tijd hebben de scholen ook
veel contact gehad met ouders om ook hen te kunnen
ondersteunen waar nodig.
We zien de verschillen tussen leerlingen toenemen. Groei en
motivatie staan onder druk. De komende jaren zullen we extra
aandacht houden voor sociaal emotionele ontwikkeling.

In 2021 is de functie medewerker onderwijskwaliteit anders
ingevuld, mede door een wijziging van de managementstructuur.
Dit domein is nu een gedeelde verantwoordelijkheid van de
scholen, waarbij een schooldirecteur de portefeuille beheert en er
wordt toegewerkt naar de vorming van een kwaliteitsteam en
kenniskring. De portefeuillehouder houdt zicht op externe en
interne ontwikkelingen op het gebied van onderwijskwaliteit en
houdt de PDCA cyclus in de gaten.

Toekomstige ontwikkelingen
Binnen OVO blijven we het kwaliteitskader doorontwikkelen om te
blijven voldoen aan het bestuurlijk toezichtkader. Ook de invulling
van de portefeuille onderwijskwaliteit zal zich uitkristalliseren.

Onderwijsresultaten
Alle basisscholen maken gebruik van de IEP eindtoets en scoorden
in 2021 boven de inspectienorm.
Ook op de middelbare scholen zijn mooie resultaten te zien.

Slagingspercentage

Gymnasium
Camphusianum
97

Fortes Lyceum

Omnia College

98,9

100

Uitgebreidere onderwijsresultaten van onze scholen vindt u op
www.scholenopdekaart.nl.
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Toetsing en examinering vo

Passend onderwijs

De middelbare scholen werken met examenteams van docenten
die zorgen voor de kwaliteit en continuïteit van de schoolexamens.
Er wordt gezorgd voor bepaalde mate van continuïteit in de
samenstelling van dit team. Zo wordt het kennisniveau op peil
gehouden en verloopt de organisatie soepel en zorgvuldig.
Daarnaast is er ruimte voor jonge talenten om de
verantwoordelijkheid breed te beleggen en af en toe een ‘frisse blik’
toe te voegen. De directie ziet hierop toe.

Passend onderwijs is altijd een belangrijk onderwerp in het
onderwijs en in deze tijd misschien nog wel meer. Een deel van het
passend onderwijs wordt bekostigd vanuit de lumpsum. Hiervan
wordt bijvoorbeeld maatwerk aangeboden, bijlessen gegeven en
de programma’s om te leren leren uitgebreid. Maar ook de scholing
van docententeams is hiermee gerealiseerd.

De scholen stellen zorgvuldig het programma voor toetsing en
afsluiting (PTA) op. Deze wordt ieder jaar vastgesteld in de MR. De
beroepprocedure wordt toegevoegd aan het examenreglement.
Achteraf worden ieder jaar de schoolexamenresultaten
geanalyseerd. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar verschillen
tussen docenten, vakken en jaren.

Internationalisering
Internationalisering wordt op schoolniveau georganiseerd.
Vanwege de coronamaatregelen is hier in 2021 niet veel in
georganiseerd.

Inspectie
In 2021 is er geen inspectiebezoek geweest. Alleen Gymnasium
Camphusianum had nog een herstelopdracht, deze is in 2021
voldoende afgerond.

Visitatie

De
scholen
krijgen
ook
middelen
vanuit
het
samenwerkingsverband. Hiervan zijn in 2021 extra voorzieningen
voor leerlingen gerealiseerd zoals de ontwikkeling van HB-beleid en
het aanbieden van studieklassen. Het versterken van de
basisondersteuning van leerlingen met bijvoorbeeld individuele
begeleidingstrajecten of personal coaching is hieruit betaald. En
ook
sociale
vaardigheidstrainingen
voor
leerlingen.
Omnia college heeft middelen vanuit het SWV toegekend
gekregen om de procedure en inhoud van de kansklas: TOPklas te
versterken.
De doelen waartoe de middelen zijn ingezet zijn voortgekomen uit
overleggen van de schooldirecties met teams, die op hun beurt
informatie vanuit leerlingen en ouders in hebben gebracht.
Zorgteams, zorgcoördinatoren en intern begeleiders hebben hierin
samen met de directies een belangrijke rol gespeeld. Uiteraard is er
veel overlegd en samengewerkt met de samenwerkingsverbanden
in de regio.
Buiten de doelen vanuit het strategisch beleidsplan zijn deze per
school bepaald.

Er vond in 2021 geen bestuurlijke visitatie plaats.
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Het ondersteuningsaanbod bestaat natuurlijk niet alleen op papier,
het is vooral belangrijk dat de leerlingen er in de praktijk iets van
merken.
Iedere
basisschool
heeft
naast
het
schoolondersteuningsprofiel
(SOP)
dan
ook
een
schoolondersteuningsteam (SOT) dat zorgt dat de beloofde
ondersteuning ook waargemaakt kan worden. Dat wat de school
zelf niet kan bieden, wordt
samenwerkingsverbanden.

gerealiseerd

samen

met

de

NPO
scholen

bij

OVO

hebben

een

schoolscan

gemaakt.

Vervolgens hebben zij per school gekozen voor interventies op
het gebied van:
• Effectievere

inzet

van

besproken om leerkrachten en ouders te betrekken. Alle scholen
hebben instemming van hun MR.

Voorlopige resultaten
In het kader van het NPO zijn in 2021 voorbereidingen getroffen
voor samenwerking met Stichting Zieke Docenten om leerlingen
een rijker programma aan te bieden.

De scholen plannen regelmatig evaluatiemomenten in om te
checken of de ondersteuning nog voldoende effectief is. Zo kunnen
ze snel bijsturen als dat nodig zou blijken.

Alle

De interventies per school zijn vooraf in de MR’en en teams

onderwijs

om

kennis

en

De middelbare scholen hebben met de NPO middelen vooral
ingezet op personeel waardoor kleinere klassen en meer
mogelijkheden voor ondersteuning ontstonden. Zowel op de
schoolvakken als sociaal-emotionele ontwikkeling.
Ook op de basisscholen is klassenverkleining gerealiseerd door de
inzet van extra personeel. Ook zijn er aanvullende devices en
methodes aangeschaft voor rekenen en taal. Inzet voor
bewegingsonderwijs heeft op een aantal scholen geleid tot
zichtbaar betere resultaten op de cognitieve vakken.

vaardigheden bij te spijkeren.
•

Sociaal-emotionele

en

fysieke

ontwikkeling

van

leerlingen.
•

Extra inzet van personeel en ondersteuning.

•

Faciliteiten en randvoorwaarden.

Hiertoe is onder andere extern personeel ingehuurd. De keuze
voor personeel niet in loondienst werd meestal gemaakt omdat
er geen mensen beschikbaar waren om in een dienstverband aan
te nemen. Van de NPO-middelen is 2,64% ingezet voor extern
personeel.

Onderwijsachterstanden (po)
De middelen voor onderwijsachterstanden worden toegekend aan
de scholen waarvoor ze bedoeld zijn. Indien er meerdere scholen
onder een BRIN vallen vindt verdeling plaats op basis van het
schoolgewicht. Over de wijze van verdeling heeft geen aparte
besluitvorming plaatsgevonden, omdat dit al jaren zo de afspraak
is. De middelen worden door de scholen voornamelijk ingezet voor
begeleiding/extra oefenen in kleine groepjes en ook in aangepaste
activiteiten.
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2.2 Personeel
Doelen en resultaten
Op het gebied van personeel lopen verschillende uitdagingen. De
meeste daarvan worden meegenomen in het plan voor strategisch
hrm. Een daarvan is de krapte op de arbeidsmarkt, aan dit doel
wordt altijd aandacht geschonken.

...

Een ander doel dat in het strategisch beleidsplan wordt genoemd
is het scholen van personeel op differentiering in de groep. Dit is
opgenomen in het scholingsplan per school.
In het kader van scholing is ook het management development
traject besproken. Hiervoor is eind 2020 een notitie vastgesteld in
het MTO.
De WNRA-procedure wordt genoemd in het beleidsplan. Hiervoor
zijn per 1 januari 2020 de aktes van aanstelling omgezet naar
arbeidscontracten. Er is veel werk uit voortgekomen voor de
afdeling psa om deze wetgeving te volgen. Maar alles is voltooid.
Het laatste doel voor dit verslagjaar uit het Strategisch beleidsplan
is het uitvoeren van functiemixbeleid vo. Dit is een jaarlijks
terugkerende check. Ook in 2021 is in overleg met de MR’en van de
middelbare scholen voldaan aan maatwerkafspraken rond de
functiemix.

Toekomstige ontwikkelingen
Voor de nabije toekomst zien we dat de functiemix ook voor de
basisscholen weer gaat spelen. Er zijn hierin verschillen tussen de
OVO scholen. We zullen gezamenlijke afspraken maken voor
toewijzing van schaal L11 en welke percentages dit betreft.
Net als afgelopen jaar, moeten afspraken gemaakt worden met
MR’en rond de arbeidsmarkttoelage voor Omnia College, Vita
College, ISK en de Meander basisscholen.
De krapte op de arbeidsmarkt is en blijft een grote uitdaging.
Daarom wordt er gekeken naar een nieuwe bovenschoolse
medewerker in de rol van recruiter/talentenmanager. Dit past in de
ontwikkelingen rond een meer strategisch personeelsbeleid.

Verder bijzonder afgelopen jaar
In 2021 is er veel veranderd in onze organisatiestructuur. Dit heeft
ook het nodige werk betekend voor de afdeling psa. We hebben
afscheid genomen van de bovenschools directeur primair
onderwijs. Daaruit zijn wijzigingen voortgekomen voor de
werkzaamheden van de directeuren en is ook de rol van de
locatieleiders onder de loep genomen. De verschillende mogelijke
topstructuren zijn bekeken, onderzocht en doorgerekend. Met
name de gevolgen voor het po. Inmiddels staat er een nieuwe
topstructuur en beginnen we te zien wat dat betekent voor de
verschillende rollen.
Ook zijn in 2021 de resultaten van het medewerkersonderzoek vo
besproken. Passend bij de uitkomsten, zijn de middelbare scholen
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ieder met de eigen teams aan de slag gegaan met de verkregen
inzichten.

Aanpak werkdruk
Op alle OVO po-scholen heeft de betreffende directeur met het
team besproken hoe 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 in 2020 voor alle groepen 5 t/m 8 (m.u.v. de
Jenaplanschool) Chromebooks aangeschaft, die bijvoorbeeld het
nakijkwerk verminderen. De personeelsgeleding van elke MR heeft
ingestemd met de ingediende voorstellen.
Met alle personeelsleden in het po wordt sinds 2019 voorafgaand
aan het schooljaar de taakverdeling besproken. Dit is de basis voor
het werkverdelingsplan.
In het vo is ingezet op leiderschaps- en talentontwikkeling. Tevens
is ook hier veel aandacht voor de verdeling van de jaartaken binnen
de teams.

Convenant ‘aanpak lerarentekort’
De middelen vanuit het convenant aanpak lerarentekort zijn
aangewend om medewerkers tijd te geven voor het ontwikkelen
van onderwijsprofielen waarmee de huidige leerkrachten meer
ruimte kregen hun talenten te benutten en de school

aantrekkelijker werd voor nieuwe leerkrachten. Ook zijn er
wijzigingen gedaan in de verdeling van werkzaamheden binnen de
teams om te zorgen voor meer motivatie en werkplezier.

Uitkeringen 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
volledig
eigen
risicodrager.
Na
ontslag
wordt
loopbaanbegeleiding aangeboden.
De kosten voor uitkeringen na ontslag waren in 2021 voor het po
€7.682 en voor het vo €245.225.
Uiteraard bieden we begeleiding om ontslag te voorkomen. We
hebben een PCM-cyclus om leidinggevenden te helpen bij het
monitoren van het functioneren. Wanneer er geconstateerd wordt
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dat het functioneren niet voldoende is, wordt in overleg een
verbetertraject gestart. Hiermee krijgen werknemers voldoende
kansen om het functioneren te verbeteren. Alleen als het echt niet
anders kan, gaan we over tot een ontslagprocedure.
In het vo kan er ook afscheid genomen moeten worden van
mensen door onvoldoende formatieruimte. Dan kan ROOZZ een rol
spelen in de mobiliteit.

Strategisch personeelsbeleid
OVO had in 2021 nog geen overkoepelend strategisch hrm-beleid.
Dit werd op de scholen bepaald en uitgevoerd. Eén van de
beleidsvoornemens uit het nieuwe strategisch plan was om een
OVO hrm-beleid op te stellen. Hiertoe is eind 2021 een beleidsgroep
samengesteld met leden vanuit verschillende doelgroepen. Om zo
al in de beleidsgroep verschillende perspectieven samen te
brengen en de dialoog te starten.
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2.3 Huisvesting
Doelen en resultaten
Vanuit het strategisch beleidsplan stonden drie doelen op het
gebied van huisvesting om in 2021 af te ronden. Dit is voor alle
doelen gelukt.
De renovatie van Jenaplanschool Gorkum is afgerond: De aula is
voorzien nieuw plafond en vloerbedekking. 7 lokalen zijn voorzien
van nieuwe vloeren en plafonds en er zijn nieuwe elementen in de
lokalen geplaatst. Ook de kleuterlokalen zijn geüpgraded.
De bouw van brede school Dalemplein is door gemeente
uitgevoerd volgens planning. Stichting OVO heeft beheerderstaken
voor het gebouw op zich genomen en is penningmeester van de
beheerstichting. Montessori Gorinchem heeft 4 lokalen in gebruik.
De andere 4 lokalen zijn in bruikleen bij LOGOS.
Realisatie van de nieuwe sporthal bij Fortes is na een aanpassing
van de planning in 2020, nu volgens planning verlopen. Bij de
aanleg van het buitenterrein is aandacht geweest voor aansluiting
bij het natuurgedeelte om de hal heen. Daarnaast heeft het
sportveld een toplaagrenovatie ondergaan.

Daarnaast staat het IHP po van de gemeente Gorinchem op de
agenda voor voorjaar 2022 en voor het vo voorjaar 2023.
In Hardinxveld-Giessendam wordt opnieuw gepraat met gemeente
en LOGOS over mogelijke nieuwbouw voor onder andere De
Driemaster in de vorm van een brede school.

Duurzaamheid
Bij de keuze van materialen of technische specificaties wordt
duurzaamheid altijd meegenomen. Een van de belangrijke thema’s
daarin is de verlichting. We zijn in 2021 gestart met het vervangen
van alle T5 verlichting van IKC Merweplein door ledverlichting.
Inmiddels is dit project voltooid.
Op Omnia College worden lampen die stuk zijn vervangen door
Ledverlichting.
Een andere belangrijke verduurzaming vond plaats op de
Driemaster Pietersweer. Daar werden de ketels vervangen door
energiezuinigere ketels waarvan we mogen verwachten dat ze 30%
minder gas gebruiken.

Voor Fortes Lyceum zijn tevens 3 nieuwe lokalen gerealiseerd
binnen het bestaande gebouw. Door het stijgende aantal leerlingen
waren deze lokalen nodig.

Toekomstige ontwikkelingen
Stichting OVO verwacht op middellange termijn aan de slag te
moeten met de ventilatie binnen de scholen.
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2.4 Financiën

scholen een brin-nummer delen, vindt verdeling plaats obv
leerlingaantallen
of
schoolgewicht
(bij
de
onderwijsachterstandsmiddelen).

Doelen en resultaten

De allocatie van middelen staat beschreven in de kaderbrief waarop
positief geadviseerd is door de GMR-en. Dit betreft Rijksbijdragen
en diverse geoormerkte en ongeoormerkte subsidies, zoals
werkdrukmiddelen (PO en VO), NPO middelen, IOP en EHvdK,
middelen
onderwijsachterstandsmiddelen,
samenwerkingsverband, lerarenbeurzen en diverse subsidies zoals
Sterk Techniek Onderwijs, pilot nieuwe leerweg.

Het belangrijkste doel voor de financiën is natuurlijk dat we als
stichting in control blijven. Dat is ook dit jaar weer gelukt. De
kengetallen bij de jaarrekening bevinden zich binnen de door
onszelf gestelde bandbreedtes.
Een ander doel uit het strategisch beleidsplan is het opstellen van
beleidsrijke maraps. In de maraps wordt inmiddels een deel
personeel/verzuim
meegenomen.
Onderwijskwaliteit
en
leerlingenaantallen worden in een volgend stadium toegevoegd.
Er is een vereist weerstandsvermogen van 10%. Dit is voor de hele
stichting behaald, behalve voor Gymnasium Camphusianum. Voor
deze school zijn in de meerjarenbegroting 2021-2023 afspraken
gemaakt met de rector en de MR.
Elke 4 jaar voorafgaand aan de totstandkoming van een strategisch
plan vindt er een grote risicoanalyse plaats. In de eerste helft van
2019 is dit gebeurd. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in het
strategisch plan en in de volgende paragraaf.

Allocatie van middelen
Als uitgangspunt bij de allocatie van middelen over de onder het
bestuur ressorterende scholen hanteert OVO dat elke school
financieel zelfstandig is. De rijksbijdrage wordt per school berekend
en toegekend. Alle middelen die ontvangen worden, worden aan
het betreffende BRIN nummer of school toebedeeld. In het geval

In overleg met de GMR is afgesproken dat alle scholen 4,0% van de
Rijksbijdrage afdragen voor het bestuur en het bestuursbureau.
Hiervan gaat 60% op aan lonen/salarissen bestuurder,
bestuursondersteuning en medewerkers bestuursbureau. Het
bestuursbureau verleent hiervoor ondersteuning aan de scholen,
aan de bestuurder en aan de raad van toezicht. Op het
bestuursbureau wordt voor alle scholen de financiële, personeelsen salarisadministratie gevoerd. Tevens worden vanuit het
bestuursbureau zaken geregeld die de bedrijfsarts en
ziekteverzuim en -preventie betreffen, evenals ondersteuning van
de scholen op het gebied van inkoop, huisvesting,
gebouwenbeheer en -onderhoud, ict, kwaliteitszorg en
communicatie.

Opstellen meerjarenbegroting
Om tot de meerjarenbegroting te komen, wordt eerst een
kaderbrief opgesteld. Hierin worden waarin onder andere
(verwachte) externe ontwikkelingen meegenomen. Op basis van de
kaderbrief en de schoolplannen, maken de scholen en het
24

bestuursbureau
hun
begroting.
Daarnaast
worden
de
investeringsbegroting en het meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
geactualiseerd. Alle begrotingen en het MJOP worden
samengevoegd tot een stichtingbegroting. De betreffende
begrotingen worden voorgelegd aan de (G)MR’en.
Een uitgangspunt van de meerjarenbegroting is dat iedere school
minimaal een nulresultaat haalt. Iedere school draagt 4% van de
rijksbijdrage af aan het bestuursbureau voor bovenschoolse
voorzieningen. De laatst bekende cijfers van DUO worden gebruikt
voor de voorspelling van de rijksbijdrage. Hierbij houden we
rekening met cao-ontwikkelingen.
De schoolplannen en de kaderbrief worden deels afgeleid uit het
strategisch beleidsplan van de stichting. Doordat de begrotingen
deze plannen als basis hebben, komt het strategisch beleid vanzelf
vertaald in de meerjarenbegroting.

Toekomstige ontwikkelingen
Sommige ontwikkelingen laten zich lastig voorspellen. De NPOgelden bijvoorbeeld, hoe dat zich in de toekomst zal ontwikkelen is
onzeker.
Daarnaast wordt STO (sterk techniek onderwijs) over 2 jaar
geëvalueerd.

Investeringsbeleid
Iedere school heeft een eigen budget voor vervanging van
meubilair, inventaris, leermiddelen en apparatuur. Daarnaast bevat
de meerjarenbegroting soms een middel voor grotere
investeringsplannen.
In 2021 is een 5-jarig investeringsplan afgerond. Hierbij ging het
voornamelijk over verbouwingen (en verduurzaming).
Het investeringsplan wordt besproken in het MTO, met de raad van
toezicht en de (G)MR ter instemming of advies.

Treasury
Het treasurybeleid van OVO is conform de ‘regeling beleggen,
lenen en derivaten OCW 2016’. Er hebben in 2021 (evenals in 2020)
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 op deze
manier nog iets van rendement te realiseren. Dit is in 2021 niet
geëffectueerd, vanwege de negatieve rente op obligaties.

Het treasurystatuut van OVO is te raadplegen via deze link.

De laatste ontwikkeling die we zien die invloed kan hebben op het
financieel beleid is de krapte op de arbeidsmarkt. Die kan ervoor
zorgen dat we dure oplossingen moeten inzetten om de klassen te
bemensen en daardoor andere keuzes moeten maken in de
uitgaven.
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2.5 Risico’s en risicobeheersing
Bij het schrijven van het strategisch beleidsplan ‘Op Koers’ is in 2019
een nieuwe risicoanalyse gemaakt.
We noemen de belangrijkste risico’s die zijn geïdentificeerd, met de
bijbehorende beheersmaatregelen.

A. Kwaliteit & Innovatie
Risico’s

Maatregel

•

Lerarentekort

De kwaliteit van ons onderwijs en

•

Krimp

personeel is natuurlijk van essentieel

•

IT in onderwijs en

belang. Daarbij is innovatie een

processen

onmisbaar element. De wereld om ons

Gekwalificeerde

heen verandert, wij moeten en willen

schoolleiding

mee veranderen om de aansluiting van

•

ons onderwijs op de maatschappij te
behouden. Bij deze ambitie horen
elementen als kwaliteitszorg,
doorontwikkeling van de soepele
overstap, ict, verhogen van
vakbekwaamheid en

In 2021 is het ict-plan opgesteld en is een dekkend wifinetwerk
aangelegd op alle scholen binnen de stichting.
Er is een beleidsgroep hrm samengesteld om het strategisch
personeelsbeleid op te stellen. Dit zal een positieve invloed hebben
op het opvangen van de personele risico’s .

B. Cultuur & Implementatiekracht
Risico’s

Maatregel

•

Werkdruk

Aandacht voor organisatie van het werk

•

Mogelijkheden tot

en besturingsfilosofie, versterken van de

samenwerking in

cultuur van samenwerken en samen

de regio lijken soms leren, werkdruk, governance en een
beperkt
•

goede relatie met de omgeving van OVO.

Governance

Evaluatie
Het versterken van samenwerking en verbinding met de omgeving
is lastig op afstand. De coronamaatregelen zorgden ervoor dat
bijeenkomsten een groot deel van het jaar onmogelijk waren. De
besturingsfilosofie is veelvuldig besproken in de aanloop naar de
nieuwe organisatiestructuur.

competentiemanagement van het
personeel.
Evaluatie
Het grootste deel van het jaar 2021 werd, net als 2020, beïnvloed
door COVID-19. Dat betekende les op afstand en in de klas,
wisselende maatregelen en veel verzuim. Het vroeg veel van onze
medewerkers, hun vaardigheden en van de ict-voorzieningen.
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Omnia College heeft hard gewerkt aan de samenwerking met
onder andere Da Vinci.

C. Borging
Risico’s

Maatregel

Niche-opleidingen,

Borging zorgt voor continuïteit en rust

met een kleine

in de organisatie. Het is van belang dat

leerlingenbasis

de inzet van nieuw beleid gepaard gaat

•

Personele lasten

met draagvlak in de hele organisatie. In

•

Imago- en

een krimpende regio is ook het

financiële schade

vasthouden van het marktaandeel van

door niet voldoen

levensbelang. Ook de interne

aan de AVG

doorstroom van leerlingen, profilering

•

van de scholen, voortzetting van niche
opleidingen voor relatief kleine
doelgroepen, gezonde financiën,
personele lasten en de AVG worden
onder dit thema geschaard.
Evaluatie
De vo scholen werken hard aan hun aanbod en uitstraling. In 2021 is
Gymnasium Camphusianum met het hele team een traject
aangegaan om onderwijs en uitstraling een update te geven.

Wervingsactiviteiten vonden opnieuw veel online plaats vanwege
de coronamaatregelen.
Ook de basisscholen moesten de open dagen annuleren en
ontvingen op de momenten dat dat kon ouders van nieuwe
leerlingen op afspraak op school.
De AVG wordt regelmatig aangehaald bij reguliere overleggen om
iedereen alert te houden.
COVID-19 is niet als apart risico benoemd in onze risicoanalyse, maar
speelt wel een rol in een aantal benoemde risico’s, zoals het
lerarentekort en werkdruk (door ziekte) en IT in onderwijs en
processen. De financiering van OVO loopt geen gevaar, aangezien
wij bijna uitsluitend door het Rijk bekostigd worden en onderwijs
ook tijdens de COVID-19 uitbraak gewoon gegeven werd, zij het op
een andere manier.
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3. Verantwoording financiën

bepalen we concrete doelen. Daarop zetten we onze koers uit en
zo nodig sturen we bij. 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

Leerlingen po

1.975

2.012

2.052

2.080

2.105

Leerlingen vo

2.515

2.411

2.427

2.417

2.417

4.490

4.463

4.507

4.522

4.522

0,2%

-0,8%

1,0%

0,3%

de begroting voor de komende 3 jaar. In de jaarlijkse kaderbrief

Totaal

worden de externe ontwikkelingen en de financiële implicaties

% mutatie
leerlingaantal t.o.v. t-1

van het strategisch plan samengebracht en wordt het kader
gegeven voor de begroting van het komende jaar.

Leerlingenaantallen
In de volgende tabel staat het (verwachte) verloop van het
leerlingenaantal over de periode 2020 t/m 2023 (peildatum t-1).

Prognose
2024

dat succesvol te doen, maken wij elk jaar duidelijke keuzes en

Prognose
2023

Onze taak is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Om

Prognose
2022

meerjarig
Realisatie
2021

in

Realisatie
2020

3.1 Ontwikkelingen
perspectief

Na jaren van krimp in het basisonderwijs, met de daarbij
behorende taakstelling en afvloeiing van personeel, is in het po
nu al een paar jaar sprake van lichte groei. Met de opening van
het nieuwe schoolgebouw Dalemplein verwachten we een groei
bij de Montessori.
In het voortgezet onderwijs is voor het 2e jaar op rij het aantal
aanmeldingen wat lager dan de uitstroom. Deze krimp is nog
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goed op te vangen via de flexibele schil, maar zal de komende

*omdat de NPO plannen voor schooljaar 2022/2023 e.v. nog niet

jaren scherp in de gaten worden gehouden.

definitief zijn, zijn de hierbij behorende fte’s niet meegenomen
in de prognose.
Het aantal fte directie is in 2021 toegenomen door de
veranderingen in de managementstructuur, waardoor op enkele
scholen adjunct-directeuren zijn benoemd. Toename van aantal
fte OOP wordt grotendeels veroorzaakt door het aannemen van
extra onderwijsassistenten po.
Het

aantal

personeelsleden

OP

varieert

mee

met

het

leerlingenaantal.

Personeel

vo 2021

po 2021

Prognose
2024*)

Prognose
2023*)

Prognose
2022*)

Realisatie
2021

FTE

Realisatie
2020

Aantal fte per functie
Aantal

1

1

1

1

1

Directie

23

24

24

24

24

258

269

267

258

249

71

80

80

71

71

353

374

372

354

345

OOP
TOTAAL

Totaal

*

OVO

OVO

2021

2020

280

210

17

507

484

44/56

10/90

17/83

29/71

32/68

medewerkers

Bestuur

OP

BB 2021 Totaal

Verhouding
man/vrouw in
%

*BB staat voor bestuursbureau.
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Ziekteverzuim
Ziekteverzuimpercentages
In

de

volgende

tabel

zijn

de

gemiddelde

ziekteverzuimpercentages van 2021 en drie voorgaande jaren van
OVO totaal te zien en van het vo en po uitgesplitst.

De jaarcijfers verzuim onderwijs over 2021 van het CBS zijn nog
niet bekend. Net als de landelijke benchmarkcijfers voor de
referentiegroepen po en vo (bron DUO) en voor OVO-totaal; (bron
CBS-bedrijfstak onderwijs). Wel kan de vergelijking gemaakt
worden met de eerdere kwartaalcijfers van het CBS. Deze geven
aan dat Stichting OVO in alle kwartalen van 2021 onder het

Het is bij (ziekteverzuim)percentages belangrijk om niet naar te

landelijk gemiddelde zit.

kleine groepen medewerkers te kijken, omdat dat een vertekend

Het ziekteverzuimpercentage 2021 (4,8%) van OVO is gestegen
ten opzichte van 2020 (3,9%). Deze stijging is veelal veroorzaakt
door een aantal langdurige verzuimtrajecten. Een aantal van
deze trajecten is inmiddels afgerond, maar een aantal zal in 2022
nog doorlopen. De invloed van COVID-19 is zeker aanwezig, maar
er worden vanzelfsprekend geen verzuimoorzaken geregistreerd.
Het ziekteverzuimpercentage van OVO is lager dan de
benchmarkcijfers. Dit is mede het resultaat van de korte lijnen
binnen de verzuimcasuïstiek en de inzet van alle
leidinggevenden om oneigenlijk gebruik van ziekteverzuimverlof
tegen te gaan.

beeld

geeft,

zeker

in

vergelijking

met

de

grotere

referentiegroepen.
Ziekteverzuim in %

vo

po

Totaal OVO

OVO in 2021

4,8%

3,8%

4,6%

OVO in 2020

3,9%

4,1%

4,0%

Referentiegroep 2020*

5,4%

5,8%

4,8%

OVO in 2019

3,2%

3,9%

3,4%

Referentiegroep 2019*

5,5%

5,8%

5,0%

*Referentiegroep po en vo; bron DUO, referentiegroep OVO-totaal;
bron CBS-bedrijfstak onderwijs
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3.2 Staat van baten en lasten en balans
Staat van baten en lasten
Bedragen x€1.000

Realisatie

Begroting

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021

2021

2022

2023

2024

34.854

35.458

41.236

40.536

38.536

37.233

6

11

94

5

5

5

1.222

1.235

1.089

1.395

1.437

1.406

36.082

36.704

42.419

41.936

39.978

38.644

29.589

29.468

31.458

34.424

32.208

30.326

794

995

1.007

954

999

992

2.908

2.792

3.179

3.349

3.301

3.303

Overige lasten

3.619

3.837

3.691

4.116

3.995

3.968

Totaal lasten

36.910

37.092

39.335

42.843

40.503

38.589

-828

-389

3.082

-907

-525

55

-23

-25

-26

-18

0

0

-851

-414

3.056

-925

-525

55

BATEN
Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen/ subsidies
Overige baten

Totaal baten
LASTEN
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten

Saldo baten en lasten
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

TOTAAL RESULTAAT
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Ontwikkeling van het resultaat

-

Het resultaat over 2021 is uitgekomen op een positief saldo
van € 3.056.000. Dat is € 3.470.000 meer dan begroot.

Inhaal en Ondersteuningsprogramma’s (€ 760.000),
en

-

Extra Handen voor de Klas (€ 555.000).

van de schoolpopulatie) extra lessen aan te bieden om de
2021

Realisatie

was het mogelijk om een selecte groep leerlingen (10%-20%

2021

resultaat
”

“ Regulier

extra

ingezette

Nog niet

2021

resultaat

Begroot

2020

Realisatie

Met behulp van de Inhaal en Ondersteuningsprogramma’s

OVO po

-1.033

-300

489

51

540

OVO vo

333

-36

1.725

993

2.718

ISK +

TOTAAL
OVO

gebruik

van

georganiseerd

gemaakt
(ISK)

of

en

hebben

voor/na

zomerscholen

schooltijd

extra

ondersteuningsuren aangeboden. Op het vo vooral op de

Bedragen x€1.000

taalklassen

achterstanden in te halen. Alle scholen van OVO hebben hier

kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde en op het po
vooral als extra instructie lezen, taal en rekenen.
Met behulp van de subsidie “Extra Handen voor de Klas” was
het mogelijk om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten

-151

-78

12

-213

-201

-851

-414

2.225

831

3.056

gaan door bijvoorbeeld zieke docenten te vervangen of een
surveillant voor in de klas te regelen, terwijl een docent die
niet fysiek naar school kon komen online les gaf.

*De extra middelen bestaan uit het nog niet ingezette deel

Het “regulier” resultaat in het po bedraagt € 51.000. Dit is

van de NPO middelen, de arbeidsmarkttoelage en de

inclusief het opstartverlies van de Montessorischool (€

subsidies voor strategisch HRM beleid/ professionalisering

91.000) dat uit het eigen vermogen wordt betaald.

startende leerkrachten en schoolleiders. Voor het nog nietbestede deel van deze subsidies is een bestemmingsreserve

Voor OVO vo is vanuit het convenant ‘extra geld aanpak

gevormd, die de komende jaren uitgeput zal worden.

tekorten’ een bedrag van € 376.000 beschikbaar, wat de
directies

in

samenspraak

met

medezeggenschap

in

Meegeteld in de exploitatie zijn de extra subsidies die in 2021

schooljaar

beschikbaar waren, naast de NPO middelen:

maatregelen voor werkdrukverlichting. In 2021 is € 188.000

2020/2021

en

2021/2022

besteden

aan

gebruikt.
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Het resultaat van de ISK ligt € 213.000 onder begroting. In
2019 is door de regiegroep besloten om LINK op te starten.
Dit initiatief heeft als doel om middels taallessen de
taalvaardigheid te vergroten van NT2-leerlingen (Nederlands
als 2e taal), die niet meer voor nieuwkomersbekostiging in
aanmerking komen. Deze lessen worden voorlopig uit het
opgebouwde eigen vermogen van de ISK betaald. Daarnaast
is het aantal leerlingen op de ISK fors toegenomen en worden
noodgedwongen docenten ingehuurd via bureaus.
Het resultaat is gunstig beïnvloed door

X € 1.000

Niet-begrote subsidies (NPO)

Rijksbijdragen

Verhoging GPL (2e en 3e
regeling)

728

Toevoeging restant
prestatiebox aan lumpsum

699

Niet geoormerkte Toevoeging restant
subsidies
prestatiebox aan lumpsum

-699

Niet geoormerkte Niet-begrote subsidies (IOP,
subsidies
EHvdK)

1.348

Niet geoormerkte Subsidie strategisch HRM
subsidies
beleid & subsidie
professionalisering startende
leerkrachten en schoolleiders
Niet geoormerkte Meer nieuwkomers dan
subsidies
begroot

384

Doorbetalingen
Rijksbijdragen
SWV

Meer arrangementen dan
verwacht en extra middelen
uit NPO

310

Overige baten

Diverse overige

127

Stijging van
baten

Rijksbijdragen

Rijksbijdragen

Niet geoormerkte Overige subsidies hoger dan
subsidies
verwacht (zij-instroom, STO,
doorontwikkeling VO)

Overige lasten

2.721

5.903
Reizen, internationalisering,
activiteiten en projecten
afgelast vanwege COVID-19

Daling van kosten

83

202

262

TOTAAL

6.165

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door
Overige baten

262

X € 1.000

Ouderbijdragen reizen,
internationalisering

190

Daling van baten

190

Personele lasten

Reguliere cao-verhogingen,
stijging wg-lasten

577

Personele lasten

Extra inzet fte’s

958

Personele lasten

Inhuur van extern personeel

452

33

Personele lasten

Bedrijfsgezondheidszorg,
personeelsattenties

Afschrijvingslasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Dotatie groot onderhoud

Huisvestingslasten

Diverse overige

Overige lasten

Hogere ABB kosten

62

Overige lasten

Hogere kosten leer- en
hulpmiddelen door meer
leerlingen dan begroot en
hoger verbruik materialen

38

Overige posten

16

Overige lasten

3
13

Toelichting op de meerjarenbegroting
2022-2024
In december 2021 heeft de raad van toezicht de door het
bestuur vastgestelde meerjarenbegroting 2022 t/m 2024

244
143

De inschatting van de Rijksbijdragen is geactualiseerd op
basis van de laatste inzichten van herfst 2021. Daarbij is vooral
gebruik gemaakt van de rekenmodellen van VOS/ABB, de
PO-Raad en de VO-Raad. Er is geen indexatie toegepast voor
2023 en 2024.
In de meerjarenprognose stijgen/dalen de personele lasten
mee in lijn met de stijging/daling van het leerlingenaantal. In

Stijging van
kosten

2.506

TOTAAL

2.696

Zie voor verdere toelichting de jaarrekening.

goedgekeurd.

het loonpeil is rekening gehouden met de per oktober 2021
bekende gegevens. Eventuele cao-verhogingen zullen via de
Rijksbijdrage worden gecompenseerd; hier hoeft in de
begroting geen rekening mee te worden gehouden.
De afschrijvingslasten blijven redelijk constant, terwijl er toch
flinke investeringen zijn gedaan (realisatie van een nieuwe
sporthal bij het Fortes Lyceum en de vervanging van het wifinetwerk op alle scholen). Voor 2022 e.v. staat de vervanging
van reeds lang afgeschreven devices op diverse scholen en
investeringen in het up-to-date maken van het M365
platform op het programma.
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van 2022 e.v. weer gerekend is met internationalisering en
schoolreizen.

Prognose
2024

Prognose
2023

Vorderingen

2.054

2.604

1.198

886

877

Liquide middelen

6.841

8.772

7.699

8.012

8.865

8.895

11.375

8.898

8.898

9.741

18.821 16.703

16.314

16.799

Prognose
2024

leerlinggebonden kosten, stijgen, doordat in de begroting

Prognose
2023

De overige lasten, waaronder leermiddelen, ict en andere

Begroting
2022

van energie.

Begroting
2022

sporthal van het Fortes Lyceum. Verder stijgen ook de kosten

Realisatie
2021

Realisatie
2020

De huisvestingslasten stijgen, o.a. door de lasten van nieuwe

Totaal vlottende
activa

Het resultaat dat ten gunste komt van de vrije algemene
reserve is de komende jaren negatief. Dit komt doordat
middelen uit de gevormde bestemmingsreserves (NPO,

TOTAAL ACTIVA

strategisch hrm beleid, arbeidsmarkttoelage) ingezet zullen

15.729

Prognose
2024

Prognose
2023

Begroting
2022

Realisatie
2021

Realisatie
2020

Balans en kasstromen in
meerjarenperspectief

Bedragen x €1.000
Materiële vaste activa
Financiële vaste
activa
Totaal vaste activa

6.703

7.324

7.686

7.294

6.936

130

122

122

122

122

6.834

7.446

7.807

7.416

7.057

Algemene reserve

Realisatie
2021

Realisatie
2020

worden.

4.630

5.898

6.406

6.948

7.003

1.121

2.890

1.455

387

387

Totaal eigen
vermogen

5.750

8.788

7.861

7.335

7.390

Voorzieningen

4.896

5.195

4.542

4.679

5.108

Kortlopende schulden

5.082

4.838

4.300

4.300

4.300

18.821 16.703

16.314

16.799

Bestemmingsreserves

TOTAAL PASSIVA

15.729

35

de begroting extra investeringen opgenomen voor

Toelichting op de belangrijkste mutaties in het
verslagjaar t.o.v. het voorgaande jaar

het upgraden van de ict-omgeving en het vervangen
van devices (w.o. alle chromebooks in het po).
•

De financiële vaste activa betreffen een langlopende

De toename in de materiële vaste activa komt door de bouw

vordering van 15 jaar i.vm. subsidie op zonnepanelen

van de sporthal bij het Fortes Lyceum, de vernieuwing van

en een borgsom voor de tablets van de basisscholen

het

wifi-netwerk

op

alle

scholen

en

diverse

vervangingsinvesteringen in devices.

in Hardinxveld-Giessendam.
•

De vorderingen dalen eind 2022 als gevolg van de
overgang naar de nieuwe bekostiging po, waardoor

De toename in de vorderingen komt door de nog bij de

de vordering van € 0,6 miljoen op OCW moet worden

gemeente Gorinchem te declareren aandeel co-financiering

afgeschreven. Daarnaast zal ook de co-financiering

in de bouw van de sporthal. Vanwege de negatieve rente op

voor de bouw van de sporthal van de gemeente

banktegoeden is dit nog niet gedaan.

Gorinchem ontvangen zijn
•

De toename in het eigen vermogen komt door de hiervoor
beschreven

toevoegingen

aan

de

nieuw

gevormde

De

liquide

middelen stijgen

door

het

(bewust

uitgesteld) ontvangen van grote vorderingen.
•

bestemmingsreserves en het positieve “reguliere” resultaat.

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

De toename in de voorzieningen komt door het opsparen

•

De mutaties in de voorzieningen worden veroorzaakt

van uren ‘persoonlijk budget’ in het vo en de afname in de

door

kortlopende schulden komt door timing van betalingen.

onderhoudswerkzaamheden de komende jaren.
•

Belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbalans
De meerjarenbalans is een uitvloeisel van de begroting en de
prognoses van baten en lasten en wordt berekend op basis
van een aantal uitgangspunten.
• De investeringen in MVA van OVO

fluctuaties

in

de

onttrekkingen

wegens

De kortlopende schulden (bij leveranciers, bij de
belastingdienst inzake loonheffing, bij ABP inzake
pensioen en

bij personeel

inzake

vakantiegeld)

zakken naar verwachting naar een wat lager niveau
dan 2021.

bedragen

gemiddeld € 0,6 miljoen per jaar. Dit betreft met
name

vervangingsinvesteringen

in

ict,

boeken,

onderwijsapparatuur en meubilair. Daarnaast zijn in
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Belangrijke toekomstige
investeringen en uitgaven vanuit de
voorzieningen
investeringen in ict: de chromebooks in het po zijn
afgeschreven en moeten vervangen worden. Er zal ook een
investering

in

devices

van

leerkrachten

in

het

po

plaatsvinden. Daarnaast zal, mede op advies van onze ict
dienstverleners, overgestapt worden op het Microsoft365
cloudplatform

en

willen

we

de

huidige

3

tenants

samenvoegen tot 1 tenant voor de hele stichting, om op die
manier makkelijker en veiliger met elkaar te kunnen werken.
In de gemeente Hardinxveld-Giessendam hebben we het
besluit genomen om samen met de gemeente, Stichting
Trivia en kinderopvang te onderzoeken of we een brede
school kunnen bouwen op de locatie van obs De Driemaster.

Liquide middelen
1 januari

Prognose
2023

Prognose
2022

Begroting
2021

De belangrijkste investeringen het komende jaar betreft de

Realisatie
2020

Realisatie
2019

Kasstromen (bedragen x € 1.000)

8.956

6.841

8.771

7.699

8.012

531

3.640

233

913

1.432

-2.646

-1.709

-1.305

-600

-580

Financieringskasstroom

-

-

-

-

-

Liquide middelen
31 dec.

6.841

8.771

7.699

8.012

8.864

Operationele
kasstroom
Investeringskasstroom

De belangrijkste uitgaven vanuit de voorzieningen betreffen
onderhoud

aan

Fortes

Lyceum

en

Omnia

College

(dakbedekking, lichtstraat Omnia College vervangen).
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3.3 Financiële positie
Signaleringswaarde
Onderwijs Inspectie

OVO streefaarde

Prognose 2024

Prognose 2023

Begroting 2022

Realisatie 2020

Realisatie 2021 *)

Kengetallen

Solvabiliteit 1 (eigen
vermogen/balanstotaal)

36,6%

47,7%

47,1%

45,0%

44,0%

Solvabiliteit 2 (eigen vermogen+
voorzieningen)/balanstotaal)

67,7%

74,3%

74,2%

73,6%

74,4%

72,5%

< 30%

1,8

2,4

2,1

2,1

2,3

1,9

< 0,75

Rentabiliteit (resultaat/ totale baten)

-2,4%

7,2%

-2,2%

-1,3%

0,1%

0%

laatste 3 jaar
negatief

Weerstandsvermogen (eigen vermogen/
totale baten)

15,9%

20,7%

18,7%

18,3%

19,1%

10%

0,68

0,91

0,65

0,66

0,68

Liquiditeit (vlottende activa/kortlopende
schulden)

Bovenmatig eigen vermogen

< 30%

> 1,00

*) Cijfers 2021 geven een vertekend beeld door de ontvangst van €2,2 miljoen subsidie die in 2022 en latere jaren ingezet zal worden vanuit de gevormde
bestemmingsreserve (NPO, arbeidsmarkttoelage en strategisch hrm beleid).
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Het financiële toezicht op onderwijs berust bij de inspectie van het

vanwege de ontvangst van met name de NPO middelen vo voor

onderwijs. Op grond van een analyse van de financiële gegevens uit

het hele schooljaar 2021-2022 eind 2021. De komende jaren zullen

de jaarrekening, de continuïteitsparagraaf uit het bestuursverslag

de gevormde bestemmingsreserves uitgenut worden.

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 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
Met het kengetal solvabiliteit wordt aangegeven in hoeverre OVO

Weerstandsvermogen
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. Zowel het po als het vo hebben in
totaliteit een weerstandsvermogen boven de 10%, alhoewel dit
niet geldt voor elke vo-school. Het afgelopen jaar heeft OVO
welbewust het weerstandsvermogen van het po afgebouwd door
scholen toe te staan de fte’s te handhaven ondanks de tijdelijke
dip in het leerlingaantal en de vervangingspool iets uit te breiden.
De komende 2 jaren (2022 en 2023) zal het opstartverlies van de
Montessori uit de reserves betaald worden.

aan haar langlopende verplichtingen kan voldoen. De inspectie
hanteert voor de solvabiliteit de signaleringsgrens van 30%.

Liquiditeit

Bovenmatig eigen vermogen
In 2020 heeft de minister van OCW een nieuwe signaleringswaarde
voor het bovenmatig eigen vermogen gepubliceerd en de

De current ratio geeft aan in hoeverre OVO kan voldoen aan haar

onderwijsinspectie

belast

met

het

toezicht

hierop.

De

korte termijn verplichtingen. De liquiditeit was ultimo 2021 2,4.

onderwijsinspectie ziet de signaleringswaarde als startpunt voor

Naar verwachting zal de waarde licht boven onze streefwaarde

een gesprek over de reserves en niet als harde norm, omdat een

en zeer ruim boven de signaleringgrens van de inspectie blijven.

bestuur goede redenen kan hebben om tijdelijk eigen vermogen
boven de signaleringswaarde aan te houden. Er is sprake van een

Rentabiliteit
De rentabiliteit toont aan in welke mate baten en lasten met
elkaar in evenwicht zijn. De rentabiliteit was ultimo 2021 7,2%

vermoeden van bovenmatig eigen vermogen als de signaalwaarde
> 1,00. Het publieke deel van het eigen vermogen komt boven de
signaalwaarde uit als het feitelijk eigen vermogen (wat is af te lezen
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van de balans) hoger is dan het normatief eigen vermogen

Ons beleid is altijd om per school een sluitende exploitatie te

(vermogen dat een onderwijsinstelling redelijkerwijs nodig heeft

hebben. Dat wij de afgelopen jaren een forse stijging in het

om bezittingen te financieren en risico’s op te vangen).

weerstandsvermogen van het vo hebben gezien, komt doordat
in situaties van leerlingdaling, de bekostiging nog 5 maanden op

Reservepositie

het ‘oude’ niveau blijft. Dit heeft ons in staat gesteld het
weerstandsvermogen in het vo richting de gewenste 10% te

Het bestuur vindt dat de reservepositie aan het eind van het

krijgen. Het afgelopen jaar is het vermogen in het po bewust

verslagjaar hoger is dan nodig. Dit komt door de manier van

afgebouwd.

financieren van OCW, dat geld dat bedoeld is voor 2022 al in 2021

Gymnasium Camphusianum heeft nog niet het vereiste niveau

beschikt heeft. Deze gelden zijn aan bestemmingsreserves

bereikt. In de MJB is hiervoor een stapsgewijze opbouw voorzien.

Alleen

het

weerstandsvermogen

van

het

toegevoegd en hieruit zal de komende jaren geput gaan worden,
in lijn met de subsidievoorwaarden (€ 1,8 miljoen voor NPO-

De COVID-19 pandemie heeft laten zien dat een risico-buffer

middelen, € 0,2 miljoen voor de arbeidsmarkttoelage en € 0,2

noodzakelijk is: de extra schoonmaakkosten en stookkosten zijn

miljoen voor strategisch HRM beleid). Er is nog € 0,1 miljoen in

namelijk ten laste van het eigen vermogen geboekt, zodat er op

de reserve aanwezig m.b.t. de ‘bijzondere en aanvullende

de scholen geen bezuinigingen nodig zijn om deze tegenvallers

bekostiging 2019’. Deze zal in het komende jaar ingezet worden

op te vangen.

in het vo voor werkdrukverlaging. Ook voor het afbouwen van de
bestemmingsreserve ISK zijn concrete plannen, door het
financieren van Link.
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4. Jaarrekening
Balans per 31-12-2021
Na resultaatbestemming

2021

2020

Materiële vaste activa

7.324.006

6.703.294

121.726

130.389

Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

7.445.733

6.833.683

Vorderingen

2.603.885

2.053.860

Liquide middelen

8.771.570

6.840.966

Totaal vlottende activa

11.375.455

8.894.826

18.821.187

15.728.509

Eigen vermogen

8.788.100

5.750.428

Voorzieningen

5.195.332

4.895.856

0

0

4.837.886

5.082.225

18.821.318

15.728.509

TOTAAL ACTIVA

Langlopende schulden
Kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA
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Realisatie
2020

Ref.

Realisatie
2021

Begroting
2021

Staat van baten en lasten 2021

BATEN
Rijksbijdragen

8

41.235.931

35.458.366

34.853.928

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

9

93.941

10.800

5.868

10

1.088.500

1.234.548

1.222.408

42.418.372

36.703.714

36.082.204

Overige baten
Totaal baten
LASTEN
Personeelslasten

11

31.457.952

29.468.063

29.589.317

Afschrijvingen

12

1.007.406

994.890

794.450

Huisvestingslasten

13

3.179.483

2.792.473

2.908.220

Overige lasten

14

3.691.371

3.837.157

3.618.585

39.336.211

37.092.583

36.910.571

3.082.161

388.869-

828.367-

25899-

25.000-

23.007-

3.056.262

413.869-

851.374-

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

15
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Segmentatie
SECTOR VO

SECTOR PO

TOTAAL
ISK DE
ZUIVER OVO TOEKOMST

TAALTOTAAL DE
KLASSEN TOEKOMST

TOTAAL OVO
INCLUSIEF DE
TOEKOMST

BATEN
Rijksbijdragen

26.715.075

13.579.220

40.294.295

941.636

0

941.636

41.235.931

Overige overheidsbijdragen

54.219

39.722

93.941

-

-

-

93.941

Overige baten

611.251

416.957

1.028.208

16.150

44.141

60.291

1.088.499

27.380.545

14.035.899

41.416.444

957.786

44.141

1.001.927

42.418.371

20.078.620

10.419.499

30.498.119

879.562

80.271

959.833

31.457.952

570.753

427.991

998.744

8.663

-

8.663

1.007.407

1.688.313

1.386.506

3.074.819

104.665

-

104.665

3.179.484

2.298.935

1.262.215

3.561.150

130.219

-

130.219

3.691.369

24.636.620

13.496.211

38.132.831

1.123.109

80.271

1.203.380

39.336.211

2.743.925

539.688

3.283.613

165.323-

36.130-

201.453-

3.082.160

25.899-

-

25.899-

-

-

-

25.899-

2.718.026

539.688

3.257.714

165.323-

36.130-

201.453-

3.056.261

Totaal baten
LASTEN
Personeelslasten
Afschrijvingen 7
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
TOTAAL RESULTAAT

43

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. OVO levert nog
medewerkers aan de taalklassen en ontvangt daarvoor een
kostendekkende vergoeding.

Het positieve resultaat van De Toekomst wordt toegevoegd aan
de bestemmingsreserve “de Toekomst” die in 2016 is ontstaan.
De ISK is in 2019 met "LINK" gestart, een expertisecentrum voor
NT2. In de brede regio rond Gorinchem wordt ondersteuning in
de Nederlandse taal gegeven aan leerlingen die korter dan 6
jaar in Nederland zijn. De kosten hiervoor worden betaald uit
het saldo in de bestemmingsreserve De Toekomst. Tevens is
besloten om de komende jaren het samenwerkingsverband te
ondersteunen bij de exploitatie van de taalklassen.
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 Vita College) en het Bestuursbureau
opgenomen.
De grote positieve resultaten bij zowel het vo als het po zijn het
gevolg van het vooruit ontvangen van de middelen voor het
Nationaal Programma Onderwijs voor het lopende schooljaar.
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Kasstroomoverzicht 2021
2021

2020

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

3.082.161

828.367-

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutaties investeringssubsidies
- mutaties voorzieningen
- overig

1.007.406

794.450

89.992

722.664

299.476

167.474

18.829-

1.9481.378.045

1.682.640

Veranderingen in vlottende middelen
- vorderingen

550.024-

1.022.626-

- kortlopende schulden

244.336-

722.385

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

794.360-

300.241-

3.665.846

554.032

9.255

202

35.154-

23.20925.899-

23.007-

3.639.947

531.025
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Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Overige investeringen in financiële vaste activa (-/-)

1.718.111-

2.622.531-

-

-

8.663

23.437-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

1.709.448-

2.645.968-

Mutatie liquide middelen

1.930.498-

2.114.943-

6.840.966

8.955.912

8.771.570

6.840.966

1.930.604-

2.114.943-

Beginstand liquide middelen
Eindstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
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Grondslagen van waardering en
resultaatbepaling
Algemeen
De

jaarrekening

inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de
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

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

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

Richtlijn RJ660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn met
inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen.

categorie 3.1.1. Ontvangen Rijksbijdragen.
•

mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van

speciale

onder

overdrachten
overdrachten

categorie

(bedragen

per

(arrangementen)

3.1.3.3.

Ontvangen

verwerkt.

anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd

zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en

generieke

doorbetalingen Rijksbijdrage samenwerkingsverbanden

de desbetreffende grondslag voor een specifieke balanspost

betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor

en

worden

resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze

overige

leerling)

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het

volgens het kostprijsmodel.

De

Continuïteit
Deze

jaarrekening

is

opgesteld

uitgaande

van

de

continuïteitsveronderstelling.

het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het

Vergelijking met voorgaand jaar

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De grondslagen van waardering zijn ongewijzigd ten opzichte

Het bestuur heeft zich een oordeel gevormd over de zaken die in
het jaarverslag worden besproken en heeft voor de bedragen die

van voorgaand jaar. Er hebben zich gedurende het verslagjaar
geen schattingswijzigingen voorgedaan.

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
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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 het economische eigendom heeft, wordt
geactiveerd.

De

voortkomende

uit

de

verplichting

financiële
wordt

als

leaseovereenkomst
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) 1

3 jaar

33,3%

Ict (Chromebooks, laptops
leerlingen)1

4 jaar

25%

Ict (pc’s, digiborden)1

5 jaar

20%

Bekabeling (WLAN)

6 jaar

16,7%

15 jaar

6,7%

9 jaar

11,1%

Glasvezel
Leermiddelen

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

Met ingang van boekjaar 2021 wordt de afschrijvingstermijn van
laptops, chromebooks, tablets en pc’s op 4 jaar gesteld.

1
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geamortiseerde kostprijs. Voor zover noodzakelijk onder aftrek

laste van de reserve komen, een inschatting van het totaal van de

van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

uitgaven en een inschatting in welk jaar de uitgaven zullen
worden gedaan.

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

Voorzieningen
De voorzieningen worden gevormd voor in recht afdwingbare
verplichtingen die op balansdatum bestaan en waarbij het

Eigen Vermogen

waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is,

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve die

waarvan de hoogte redelijkerwijs geschat kan worden en voor

voortkomt

zover deze verplichtingen en risico’s niet op activa in mindering

uit

gefinancierde

de

door

activiteiten

(semi-)
en

overheidsinstellingen

publieke

en

private

zijn gebracht. Eveneens worden voorzieningen gevormd voor
verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen

bestemmingsreserves.

worden geboekt maar die voortkomen uit risico’s die op
balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden

Algemene reserve
De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de
continuïteit van de instelling. Deze wordt opgebouwd uit de
resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het
verschil tussen de toegerekende baten en de werkelijk gemaakte
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.

te

wenden

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.

De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de

Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de
aan

toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor

Voorziening onderhoud

Bestemmingsreserves
toekomst

gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van de in de

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

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
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gebracht. De voorziening is, rekening houdend met geplande

tussen de nominale- en de contante waarde niet substantieel is

jaarlijkse dotaties, toereikend voor het uit te voeren onderhoud in

hebben

de periode waarvoor de meerjarenonderhoudsbegroting strekt.

voorzichtigheidsbeginsel, uit te gaan van de nominale waarde

we

ervoor

gekozen

om,

mede

gelet

op

het

van de voorziening.

Voorziening spaarverlof
vervangers te betalen wanneer personeelsleden het gespaarde

Langlopende en kortlopende schulden
en overige verplichtingen

verlof opnemen. De voorziening is berekend op basis van de

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële

werkelijk gespaarde uren tegen de actuele waarde. De in de cao

verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen

opgenomen bindende genormeerde bedragen zijn hier op van

geamortiseerde kostprijs. De overlopende passiva betreffen

toepassing.

vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden

De voorziening spaarverlof is opgebouwd om de kosten van

worden toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze
niet onder de kortlopende schulden zijn te plaatsen.

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%.

Grondslagen voor
resultaatbepalingen
Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar
waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen

Voorziening persoonlijk budget
De

voorziening

persoonlijk

voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en

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%, een disconteringsvoet van 0,74%

risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het
verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het
vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. De
instelling heeft in haar statuten geen bepalingen opgenomen
omtrent de verdeling van de winst. Er is dus geen statutaire
regeling winstbestemming.

en een blijfkans van 96%. De regeling geeft aan dat na 4 jaar het
gespaarde bedrag dient te worden gefixeerd. Omdat het verschil
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Rijksbijdragen

arbeidsprestaties worden verricht en, voor zover nog niet

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

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.

lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord

Pensioenen

onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet

De

is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder

Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze pensioenregeling

de kortlopende schulden als terug te betalen subsidie zodra de

zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van

bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

toepassing en worden op verplichte en contractuele basis

instelling

heeft

een

toegezegde

pensioenregeling

bij

premies betaald door de instelling. ABP hanteert het middelloon

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.

Personeelslasten

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
bijdrageregeling.
De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra
deze

verschuldigd

opgenomen

als

zijn.

Vooruitbetaalde

overlopende

activa

premies

indien

dit

worden
tot

een

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de cao

terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige

uitbetaald. De beloningen van het personeel worden als last in de

betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting

staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de

op de balans opgenomen.
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balans en de staat van baten en lasten. De kasstromen worden
onderscheiden in:

Afschrijvingen
Materiële

vaste

activa

worden

vanaf

het

moment

van

ingebruikname afgeschreven over de verwachte economische
levensduur van het actief.

de

huisvestingslasten

operationele activiteiten

•

investeringsactiviteiten

•

financieringsactiviteiten

Ontvangen en betaalde interest worden opgenomen onder de

Huisvestingslasten
Onder

•

kasstroom uit operationele activiteiten.
worden

de

uitgaven

voor

verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Financiële instrumenten
risicobeheersing

Overige lasten

Algemeen

huisvesting opgenomen. De lasten worden toegerekend aan het

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.

Grondslagen voor de opstelling van
het kasstroomoverzicht

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 kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het
kasstroomrisico en renterisico.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte
methode. Dit betekent dat de kasstromen worden herleid uit de
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Marktrisico

beheerst. De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal

Valutarisico

zekerheden

De stichting opereert in Nederland en loopt geen valutarisico’s.

kredietfaciliteiten.

een A-rating hebben. Voor zover noodzakelijk worden nadere
verstrekt

aan

de

bank

voor

beschikbare

Prijsrisico
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

creditrente).

saldo van € 100.000 overschrijden (negatieve

Hierbij geldt deze voet voor alle gezamenlijke

betaalrekeningen en daarnaast ook voor alle gezamenlijke
spaarrekeningen.

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
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aanschaf van leerlinglaptops op Omnia (€ 57.000), vervanging van

Toelichting op de balans
ACTIVA

31-12-2021

01-01-2021

€

€

Gebouwen en terreinen

5.058.790

5.448.401

Inventaris en apparatuur

3.045.546

2.847.095

229.735

261.780

1.034.329

282.242

9.368.400

8.839.518

2.044.394-

2.136.224-

7.324.006

6.703.294

1. Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa
Materiële vaste activa in
ontwikkeling

Investeringssubsidies MVA

In 2021 is voor € 1,7 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa.
De investeringen in gebouwen en terreinen betreft wat
aanpassingen aan het bouwlokaal op Omnia College en
speelhuisjes op de Jenaplanschool.

desktops op het Fortes Lyceum (€67.000), chromebooks voor de
leerlingen op de ISK (€ 13.000) en vervanging van kapotte
chromebooks en diverse digiborden in het po (€ 156.000) .
Daarnaast zijn op alle scholen diverse meubels vervangen en heeft
Fortes Lyceum extra lokalen ingericht (€ 294.000).
Investeringen in leermiddelen bevat vervanging van methodes in
het PO.
De materiële vaste activa in ontwikkeling betreft de bouw van een
nieuwe sporthal op het terrein van het Fortes Lyceum, in cofinanciering met de gemeente Gorinchem, voor zowel de school als
turnvereniging OKK. De gemeente heeft € 1.290.000 bijgedragen
aan de bouw van de sporthal. Verder is BOSA subsidie ontvangen
voor de bouw van de sporthal. In de activa is alleen de bijdrage van
OVO opgenomen.
Gedurende het boekjaar zijn diverse materiële vaste activa die niet
langer in gebruik zijn gedesinvesteerd.
In de afschrijvingslasten zijn ook de afschrijvingen opgenomen van
activa die zijn aangeschaft met investeringssubsidies van
gemeente en derden. Tegenover deze afschrijvingskosten is een
vrijval van de investeringssubsidies geboekt.

De investeringen in inventaris en apparatuur betreffen de
vernieuwing van de WIFI op alle scholen van OVO (€ 308.000), de
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8.419.218

2.970.817-

5.448.401

35.504

76.898-

8.903.473

6.056.378-

2.847.095

870.480

507.968-

Leermiddelen

896.320

634.540-

261.780

36.131

254.929-

Materiële vaste
activa in
ontwikkeling

282.242

-

282.242

775.996

18.501.253

9661.736-

8.839.518

Inventaris en
apparatuur

Totaal
materiële
vaste activa

1.718.111 839.795-

23.909

23.909-

"Boekwaarde
OVO
31-12-2021"

"Cumulatieve
afschrijvingen
OVO
31-12-2021"

"Cumulatieve
Aanschaf
waarde
OVO

desinvesteringe

afschrijving

Cumulatieve

Afschrijvingen

In
gebruik
name

Desinvesterin
gen

Investeringen

Boekwaarde
OVO
01-01-2021"

"Cumulatieve
afschrijvingen
OVO
01-01-2021"

"Cumulatieve
Aanschaf
waarde
OVO
Gebouwen en
terreinen

398.479-

50.262

8.377.824

3.319.034-

5.058.790

667.456-

479.486

9.289.894

6.244.348-

3.045.546

64.606-

251.359

677.522

447.787-

229.735

1.034.329

-

1.034.329

19.379.569

10.011.168-

9.368.400

-

1.130.540-

781.107
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"Boekwaarde
OVO
31-12-2021"

"Cumulatieve
afschrijvingen
OVO
31-12-2021"

"Cumulatieve
Aanschaf waarde
OVO
31-12-2021"

Cumulatieve
afschrijving
desinvesteringen

Afschrijvingen

In gebruik name

Desinvesteringen

Investeringen

Boekwaarde
OVO
01-01-2021"

"Cumulatieve
afschrijvingen
OVO
01-01-2021"

"Cumulatieve
Aanschaf waarde
OVO
01-01-2021"
Gebouwen en
terreinen

2.938.803-

997.378

1.941.425-

89.992-

149.321

3.028.795-

1.146.699

1.882.096-

391.690-

196.891

194.799-

-

32.501

391.690-

229.392

162.298-

Totaal
investeringssu
bsidies MVA

3.330.493-

1.194.269

2.136.224-

89.992-

181.822

3.420.485-

1.376.091

2.044.394-

Totaal MVA
na aftrek
investeringssu
bsidies

15.170.760

8.467.467-

6.703.294

15.959.084

8.635.077-

7.324.006

Inventaris en
apparatuur

1.628.119 839.795-

948.718-

781.107
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productiecapaciteit van de zonnepanelen significant hoger
2. Financiële vaste
activa

Boek-

Investerin

waarde
1-1-2021

Design-

Boek-

gen vestering

waarde

en

en en

verstrekte

aflossing

leningen

en

€

€

€

€

Waarborgsommen

16.958

13.234

6.300-

23.892

Langlopende
vordering

113.431

15.597-

97.834

130.389

13.234

31-12-2021

21.897-

121.726

Ter overbrugging tot de nieuwe aanbesteding heeft OVO po
bij de start van het nieuwe schooljaar 74 extra Snappet

ligt

dan

de

3. Vorderingen

de

maximale

31-12-2021

31-12-2020

€

€

Debiteuren

161.873

265.651

OC&W/LNV

582.194

556.522

Overige overheden

1.329.832

767.251

Overlopende activa

529.986

464.436

216.285

205.103

313.701

259.334

2.603.885

2.053.860

> Vooruitbetaalde

device. Tegelijkertijd zijn 40 oude devices ingeleverd. Deze

> Overige

stoppen, zij recht heeft om het volledige bedrag van €150 per

is

onder de kortlopende vorderingen.

chromebooks aangeschaft tegen een borg van € 150 per

OVO eigenaar wordt van de tablets, maar als OVO wilt

productie

De in 2022 te ontvangen subsidie (€ 8.388) is opgenomen

kosten

borg is juridisch een koop-terugkoop regeling. Dit houdt in dat

gesubsdieerde

toegekende subsidie opgenomen als langlopende vordering.

overlopende activa

tablet terug te krijgen. Verder zijn er extra laptops geleased
om tijdens de schoolsluiting onderwijs op afstand mogelijk te
maken.

De afname in de debiteuren komt doordat in 2020 de
declaratie voor het 3e kwartaal van de subsidie Sterk Techniek

De langlopende vordering betreft Subsidie Duurzame Energie

Onderwijs bij de penvoerder onderdeel uitmaakte van het
saldo.

(SDE)

die

OVO

toegekend

gekregen

heeft

voor

de

zonnepanelen op het dak van het Fortes Lyceum en Omnia
College. Tot en met 2034 ontvangt OVO een subsidiebedrag
o.b.v.

de

geleverde

productie.

Aangezien

de

totale

De vordering op OC&W (€ 582.194) bestaat uit
betalingsverschillen
vanwege
een
afwijking
tussen
betaalritme en toerekening van de baten.
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De nog te ontvangen subsidie overige overheden betreft het
nog te ontvangen aandeel co-financiering in de bouw van de
sporthal van de gemeente Gorinchem. In vorig boekjaar betrof
dit de nog te ontvangen investeringssubsidies van de
gemeente Gorinchem voor de verduurzaming van de Graaf
Reinaldschool en de verduurzaming/nieuwbouw/verbouwing
van de Jenaplanschool.
De vooruitbetaalde kosten bestaan uit veel individueel kleine
facturen die betrekking hebben op het schooljaar 2021/2022.
Onder de overige overlopende activa is een post van € 133.000
nog te ontvangen subsidie "Extra Handen voor de Klas" van de
Gorinchemse basisscholen opgenomen. In het saldo eind
2020 was € 252.000 opgenomen voor dubbel betaalde
pensioenpremie doordat een automatische incasso in 2e
instantie toch afgeschreven werd.

4. Liquide middelen

Kasmiddelen
Tegoeden op bankrekeningen

31-12-2021

31-12-2020

€

€
1.293

3.372

8.770.277

6.837.594

8.771.570

6.840.966

Het saldo liquide middelen is met € 1,9 miljoen toegenomen
t.o.v. vorig jaar. Dit komt voornamelijk doordat OCW middelen
voor het schooljaar 21/22 in 2021 uitbetaald heeft, waardoor de
baten in 2021 verantwoord moeten worden.
Alle tegoeden op bankrekeningen zijn vrij opneembaar.
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5. Eigen vermogen

Algemene reserve

Stand per

Resultaat

Overige

Stand per

1-1-2021

2021

mutaties

31-12-2021

€

€

€

€

4.629.564

3.257.956

1.989.784-

5.897.736

201.453-

11.605-

402.397

Bestemmingsreserve (publiek)
Bestemmingsreserve De
Toekomst
Bestemmingsreserve personeel
vo (uitgestelde
BAPO)

615.455

63.140

54.602-

8.538

Bestemmingsreserve
strategisch HRM
beleid
Totaal
bestemmingsreserves (publiek)

1.090.483

297.676

Bestemmingsreserve
aanvullende
subsidie po

114.212

188.005-

221.409

1.970.955

2.859.985

Bestemmingsreserve (privaat)
Bestemmingsreserve TSO
Merweplein

30.379

Totaal Eigen
Vermogen

Bestemmingsreserve
aanvullende
bekostiging

201.453-

221.409

5.750.426

30.379

3.056.503

18.829-

8.788.100

109.671
Het positieve resultaat van OVO bedraagt € 3,1 miljoen. Hierin
is inbegrepen € 1,8 miljoen aan NPO middelen die in de 2e
114.212

helft van schooljaar 21/22 en in de schooljaren daarna
uitgegeven zullen worden. Verder is reed € 0,2 miljoen
arbeidsmarkttoelage

ontvangen

voor

de

2e

helft

van

schooljaar 21/22. De middelen voor het strategisch hrm beleid

Bestemmingsreserve NPO

1.794.358

Bestemmingsreserve arbeidsmarkttoelage

209.400

1.794.358

worden gereserveerd voor inzet in de komende jaren volgens
het nog te ontwikkelen strategisch hrm beleidsplan. Voor de
NPO middelen, de arbeidsmarkttoelage en het strategisch

209.400

HRM

beleid

zijn

bestemmingsreserves

gevormd.

Onttrekkingen zullen plaats vinden in de geest van de
subsidievoorwaarden.
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Daarnaast is in 2021 € 0,2 miljoen aan de bestemmingsreserve

Deze herberekening heeft geleid tot een vrijval van de

aanvullende

bestemmingsreserve naar de algemene reserve van € 54.602.

bekostiging

bestemmingsreserve

is

eind

onttrokken.
2019

gevormd

Deze
n.a.v.

het

convenant extra werkdrukverlichting dat het ministerie van
OCW met de sector gesloten heeft. De OVO VO scholen
hebben ervoor gekozen om deze middelen in te zetten in de

6. Voorzieningen

Stand per
1-1-2021

Dotaties

Onttrekkingen

Stand per
31-12-2021

€

€

€

€

schooljaren 2020/2021 en 2021/2022.
Het saldo in de bestemmingsreserve De Toekomst wordt m.i.v.
2019 besteed t.b.v. de leerlingen van de ISK Gorinchem
waarvan OVO penvoerder is. De ISK is hiermee "LINK" gestart,
een expertisecentrum voor NT2. In de brede regio rond
Gorinchem wordt ondersteuning in de Nederlandse taal
gegeven aan leerlingen die korter dan 6 jaar in Nederland zijn.
De bestemmingsreserve uitgestelde BAPO is per eind 2021
weer herrekend. Bij de herberekening van de reserve zijn de
volgende uitgangspunten gehanteerd:
- 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.

Personeelsvoorzieningen
Spaarverlof

98.481

11.595

8.614-

101.462

Jubileumgratificaties

299.468

65.241

31.404-

333.305

Persoonlijk
budget

823.826

226.175

4.623-

1.045.378

1.221.775

303.011

44.641-

1.480.145

Onderhoudsvoorziening

3.674.081

874.880

833.774-

3.715.187

Totaal
voorzieningen

4.895.856

1.177.891

878.415-

5.195.332

Totaal personeelsvoorzieningen
Overige
voorzieningen
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De voorzieningen van OVO zijn vooral gevormd voor de lange
termijn (>1 jaar). Ongeveer € 0,8 miljoen zal in 2021 worden
uitgegeven ten laste van deze voorzieningen.
7. Kortlopende schulden

Crediteuren
Schulden aan OC&W/EZ
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
> Loonheffing

31-12-2021

31-12-2020

€

€

662.481

569.690

0

0

1.379.221

1.301.224

1.375.003

1.272.975

3.653

3.483

564

24.766

440.975

378.020

2.355.210

2.833.291

> Vooruit ontvangen subsidies
OCW

568.337

977.614

> Vakantiegeld en -dagen

939.038

891.593

> Overige overlopende passiva

847.835

964.084

4.837.886

5.082.225

> Omzetbelasting

Schulden ter zake van pensioenen
Overlopende passiva

Kortlopend

Langlopend Totaal

< 1 jaar

> 1 jaar

€

€

Personeelsvoorzieningen
Spaarverlof

101.462

101.462

19.275

314.030

333.305

-

1.045.378

1.045.378

19.275

1.460.870

1.480.145

775.294

2.939.893

3.715.187

794.569

4.400.763

5.195.332

Jubileumgratificaties
Persoonlijk budget
Totaal
personeelsvoorzieningen
Overige voorzieningen
Onderhoud

Totaal voorzieningen

Het saldo in de crediteuren is eind 2021 gestegen t.o.v. eind
2020. Dit heeft voornamelijk met timing van de betalingen te
maken.
De toename in de schulden ter zake van loonheffing en
pensioenen komt door de gestegen loonkosten.
De toename in de reservering voor vakantiegeld is het gevolg
van een stijging van het aantal fte in dienst en de CAO
verhogingen van het afgelopen jaar.
De overige overlopende passiva bestaan uit vooruit ontvangen
ouderbijdragen in het VO en subsidies en nog te ontvangen
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facturen.

De

afname

komt

doordat

vorig

jaar

het

samenwerkingsverband vo (PasVOrm) aan alle scholen in haar
verzorgingsgebied extra middelen had uitgekeerd uit haar
reserves. Voor OVO betrof het € 122.000. Deze middelen zijn
besteed in 2021

Niet in de balans opgenomen
activa en verplichtingen
1. Overeenkomsten
jaren

over

meerdere

1a. Huur- en leaseovereenkomsten
Datum

Printers

Huur all- Expiratie
in per
datum
maand €

20-12-

€ 3.537 2 1-1-2022

2016

Scholen

Fortes Lyceum,
Omnia College,
Merewade
Praktijkschool

Printers

1-10-2019

€ 2.009 3 30-9-2024

po, Gymnasium
Camphusianum,
Bestuursbureau

Kopieerautomaat

9-3-2018

9-3-2024

Koffie
1-10-2016
Automa-ten

€ 206 1-10-2022

Omnia College

Laptops

2.544 31-1-2024

Fortes Lyceum,

1-2-2020

Jenaplanschool

Vita College, ISK
de Toekomst, PO
Additionele
wit/kleurprints
2

afdrukprijs

€

0,00380/0,2550

voor

zwart-

Additionele
wit/kleurprints

3

afdrukprijs

€

0,00352/0,02070voor

zwart-
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1b. Onderhoudscontracten
datum

1d. Huurovereenkomst Bestuursbureau

Contract Expiratie

Met ingang van 1 september 2016 is het bestuursbureau

Scholen

verhuisd naar de Merwe Donk. Met de gemeente Gorinchem

per jaar € datum

hebben

excl. btw
Onderhoud

9-3-2012

Onderhoud
Onderhoud

we

met

ingang

van

september

2016

een

overeenkomst afgesloten ter compensatie van investeringen.

10.630 jaarlijks

Omnia College

12-3-2012

6.514 jaarlijks

Fortes Lyceum

1-1-2014

5.185 jaarlijks

Ikc Merweplein

Aan onze eigen basisschool de Merwedonk betalen we met
ingang

van

september

2016

een

bijdrage

in

de

exploitatiekosten van € 18.000 per jaar.

1e. Verhuurovereenkomsten
Met ingang van 1 januari 2012 heeft Stichting OVO met

1c. Energiecontracten
datum

Stichting
Contract Expiratie

Scholen

Gorinchem

(SKG)

een

overeenkomst is aangegaan voor een periode van 10 jaar. Het

per jaar € datum

verhuurbedrag was in 2020 € 110.287.

excl. btw
Energie
1-1-2020
(gas+elektra)

31-12-2022 PO

Energie
1-1-2021
(gas+elektra)

31-12-2023 VO-scholen, de

2. ICT

Poorter en IKC

Zowel

po-

als

vo-scholen

hebben

dienstverleningsovereenkomsten afgesloten voor systeem- en

Merweplein

netwerkbeheer. M.i.v. november 2021 is Winsys gestopt met de

Jenaplanschool

medewerker van OVO verzorgd. Het beheer van de tenant ligt

Energie
1-6-2020
(gas+elektra)

1-6-2023

Energiebemetering

30-11-

VO-scholen,

2030

Driemaster,

1-12-2020

Kindercentra

verhuurovereenkomst afgesloten voor het Merweplein. Deze

bezoekrondes op de PO-scholen, dit wordt voortaan door een
nog wel bij Winsys.
de

Poorter en IKC
Merweplein
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Datum

Contract Opzegbaar
per
maand
€

Expiratie
datum

Scholen

4. Dienstverleningsovereenkomsten
4a. Dienstverleningsovereenkomst
softwarepakketten
Stichting

20-11-2012

6.280,20 maandelijks

onbepaald Fortes Lyceum

20-11-2012

4.318,65 maandelijks

onbepaald Omnia College

afgesloten

OVO

heeft

met

salarisadministratie

een

dienstverleningsovereenkomst

betrekking
en

de

tot

de

financiële

personeels-

en

administratie.

De

overeenkomst is in werking getreden op 1-1-2008 en is per
1-1-2012 stilzwijgend verlengd voor vier jaren. De overeenkomst

20-11-2012
16-7-2013

1.238,85 maandelijks
4.761,00 maandelijks

1-10-2013

787,50

jaarlijks

1-1-2014

422.29 maandelijks

onbepaald Merewade
Praktijkschool
onbepaald Gymnasium
Camphusianum
onbepaald MWC &
Gymnasium
Camphusianum
onbepaald po scholen en
Bestuursbureau

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. De overeenkomst is per
31 december 2022 opgezegd. OVO is bezig met de keuze van
nieuwe pakketten voor de personeels- en salarisadministratie
en de financiële administratie.

4b. Schoonmaakcontracten
Datum

Contract

Expiratie

per jaar €

datum

Scholen

excl. btw

3. Leermiddelen
datum

1-3-2017
Contract Expiratie

Scholen

per jaar € datum
excl. btw
Leermiddelen

13-2-2017

632.360 31-7-2023

VO-scholen

110.287,19 1-6-2024

Gymnasium
Camphusianum

1-1-2020

119.759,81 31-12-2023

Fortes Lyceum

1-1-2020

102.438,82 31-12-2023

Omnia College

1-1-2020

27.164,81 31-12-2023

Praktijkschool
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5. Voorwaardelijke vordering op het
ministerie van OCW

Baten

Per 1 januari 2006 is het bekostigingsstelsel voor het
voortgezet onderwijs vereenvoudigd. Deze vereenvoudiging

2021

Begroting
2021

2020

€

€

€

34.579.557

30.314.615

29.717.365

5.908.895

4.706.396

4.833.202

747.479

437.355

303.361

41.235.931

35.458.36
6

34.853.928

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,

8. Rijksbijdragen
Rijksbijdragen
OC&W/EZ
Overige subsidies
OC&W/EZ
Doorbetalingen
Rijksbijdrage
Samenwerkingsverband
Totaal Rijksbijdragen

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 2021 een
waarde van € 1.372.220.

De totale Rijksbijdrage ligt € 4,3 miljoen hoger dan begroot.
Dit komt vooral door het Nationaal Programma Onderwijs
(NPO, € 2,7 miljoen). Verder komt de toename door de
overheveling

van

het

grootste

deel

van

de

prestatieboxmiddelen naar de lumpsum (€ 0,6 miljoen) en
bijstelling van de GPL in het PO én VO (€ 0,8 miljoen). Verder
is er aanvullende bekostiging ontvangen voor de extra
tijdvakken bij de eindexamens vanwege de Corona pandemie
(€ 0,1 miljoen).
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Zonder de overheveling van de prestatieboxmiddelen naar de

2021

Begroting
2021

2020

€

€

€

Opbrengst verhuur

340.874

321.601

318.435

Detachering personeel

149.447

128.901

128.010

Ouderbijdragen (po/vo)

397.772

587.599

476.134

200.408

196.447

299.829

1.088.500

1.234.548

1.222.408

lumpsum (€ 0,6 miljoen) bedraagt de toename in de overige
subsidies OCW t.o.v. de begroting € 1,8 miljoen. Dit komt door

10. Overige baten

de subsidie voor Inhaal- en Ondersteuningsprogramma's
a.g.v. COVID-19 (€ 0,8 miljoen) en Extra Handen voor de Klas
(€ 0,6 miljoen), subsidies voor zij-instroomtrajecten en
doorstroomprogramma's en indexering van de middelen voor
functiemix en onderwijsachterstanden beleid (€ 0,2 miljoen).
Ook het ISK heeft € 0,2 miljoen meer nieuwkomers
bekostiging

ontvangen

a.g.v.

de

hogere

dan

Overige

begrote

leerlingaantallen.

Totaal Rijksbijdragen

De doorbetalingen van het samenwerkingsverband liggen €
0,3 miljoen hoger dan begroot door een toename in de

De ouderbijdragen liggen € 0,2 miljoen lager dan begroot. De

afgegeven arrangementen en extra middelen.

afname komt door een forse afname in de ouderbijdragen. Als
gevolg

9. Overheidsbijdragen/
subsidies overige
overheden
Totaal overige
overheidsbijdragen en
subsidies overige
overheden

2021

Begroting
2021

2020

€

€

€

93.941

10.800

5.868

van

de

COVID-19

internationaliseringsprojecten

pandemie
en

zijn

schoolreizen

de
niet

doorgegaan.

Dit betreft subsidie groen schoolplein en het restant van de
subsidie voor begeleiding van de transitie in het VO (krimp).
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Lasten
Personeelslasten

Realisatie 2021

Begroting 2021

Realisatie 2020

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

22.601.471

21.221.192

21.729.118

3.196.299

3.005.934

2.985.104

223.003

209.722

284.513

3.482

3.274

10.161

3.715.012

3.493.753

3.225.291

Totaal

29.739.266

27.933.875

28.234.187

Overige personele lasten
Dotaties personele voorzieningen

298.387

261.496

245.785

Lasten personeel niet in
loondienst

942.890

490.688

642.703

Overige

759.282

793.669

772.391

Totaal overige personele lasten

2.000.559

1.545.853

1.660.879

Af: ontvangen vergoedingen
Overige
uitkeringen,
pers.lasten verminderen

die

Totaal ontvangen vergoedingen
Totaal personele lasten

281.873-

11.665-

305.750-

281.873-

11.665-

305.750-

31.457.952

29.468.063

29.589.317
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De totale lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten vallen
1,8 miljoen hoger uit dan begroot. Dit komt voornamelijk door de
CAO verhogingen en extra uitkeringen. Het personeel in het PO
heeft per 1 januari 2021 een loonsverhoging van 2,2 gekregen (€
0,2 miljoen) en het personeel in het VO heeft per 1 oktober 2021
1,5% loonsverhoging gekregen en een eenmalige uitkering van €
800,- per fte (€ 0,3 miljoen). Door alle extra subsidies (Extra
Handen voor de Klas, Inhaal en Ondersteuningsprogramma's en
het Nationaal Programma Onderwijs) zijn er meer fte's in dienst
dan begroot (€ 1,1 miljoen).
Binnen de overige personele lasten is er t.o.v. de begroting een
forse stijging te zien van personeel niet in loondienst. Dit komt
o.a. door de kosten van de interim bestuurder sinds medio mei

Bezoldiging topfunctionarissen
De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op
Stichting

OVO.

Het

voor

Stichting

OVO

toepasselijke

bezoldigingsmaximum is in 2021 € 177.000 (klasse E).

Totale

baten

aantal

6

punten,

aantal

leerlingen

3

punten,

onderwijssoorten 5 punten, totaal 14 punten.

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

2020 (€ 0,2 miljoen), stijging van het aantal leerlingen op de ISK,
waar veel met zzp-ers gewerkt wordt en ziektevervanging op het
Fortes Lyceum dat niet via een dienstverband op te lossen was.
De daling in de overige personele lasten komt door een lagere
doorbelasting van uitkeringskosten door OCW. Het oplopende
lerarentekort zorgt ervoor dat er minder gebruikt wordt gemaakt
van werkloosheidsuitkeringen.
De ontvangen uitkeringen betreffen uitkeringen van het UWV in

Bedragen x € 1

B.J.J. Kollmer

Functiegegevens

bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01 - 31/12

Deeltijdfactor in fte

1,0

Dienstbetrekking?

ja

verband met zwangerschap en bevalling van medewerkers. OVO
begroot formatief, d.w.z. dat noch de vervangingskosten van
zwangeren noch de uitkeringen aan zwangeren meegenomen
worden in de begroting (omdat er per saldo geen effect is op het
resultaat).

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

€ 147.338
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Beloning betaalbaar op termijn

€ 22.637

Subtotaal

€ 169.975

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

€ 177.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging 2021
Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan

Deeltijdfactor in fte
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloning belastbaar op termijn
Totale bezoldiging 2020

Bedragen x € 1
Functiegegevens

Y.S. Ulenaers
Waarnemend interim
bestuurder

N.v.t.
€ 169.975
N.v.t.

Aanvang en einde functievervulling in 2021

10/5 - 31/12

Aantal kalendermaanden functievervulling
in het kalenderjaar

9 mnd

Omvang van het dienstverband in uren
per kalenderjaar

849

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

Gegevens 2020
Aanvang en einde functievervulling in 2020

Leidinggevende
topfunctionaris,
zonder
dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

01/01 - 31/12
1,0
€ 145.691

Maximum uurtarief in kalenderjaar
Maxima op basis van de normbedragen
per maand
Individueel toepasselijke maximum gehele
periode kalendermaand 1 t/m 12

€ 199,€ 208.200
€ 168.951

€ 20.817
€ 166.508

Het dienstverband met dhr. Kollmer is per 1 januari 2022
beëindigd.
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Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum
uurtarief?

Ja

Bezoldiging in de betreffende periode

€ 106.125

-/- onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag

n.v.t.

Bezoldiging

€ 106.125

Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van €
1.800 of minder
De

toezichthoudende

topfunctionarissen

ontvangen

een

vrijwilligersvergoeding van € 1.800 op jaarbasis.
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bedragen x € 1

mevr. P.
dhr.
Brik-Wolf P.J.J.M. van
den Bosch

Mevr. Ir. M.J.
van de
Merbel

dhr. R.L.J.
de Jong

dhr. M.A.T.
van de
Laar

Dhr. A.P.
Faro

functiegegevens

voorzitter
rvt

secretaris
rvt

Penningmeester rvt

Vicevoorzitter 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

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

26.550

17.700

17.700

17.700

17.700

17.700

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging 2021

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t

N.v.t.

N.v.t.

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 – 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

Beloning belastbaar op termijn

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging 2020

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

Aanvang en einde functievervulling in
2021
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

Gegevens 2020
Aanvang en einde functievervulling in
2020
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2021

Begroting
2021

2020

€

€

€

223.954

161.429

153.357

Energie en water

479.404

529.332

420.661

De stijging in de afschrijvingslasten is conform begroting. De

Schoonmaakkosten

942.827

911.198

932.203

grote stijging t.o.v. vorig boekjaar komt door het vervangen van

Belastingen en
heffingen huisvesting

70.220

68.800

67.264

Dotatie voorziening
onderhoud

874.880

631.317

801.317

Klein onderhoud en
exploitatie

412.366

382.795

408.765

Overige

175.832

107.602

124.653

3.179.483

2.792.473

2.908.220

12. Afschrijvingen
Totaal
afschrijvingslasten

2021

Begroting
2021

2020

€

€

€

1.007.406

994.890

794.450

reeds volledig afgeschreven Wifi en doordat alle investeringen in
2020 dit jaar volledig in de afschrijvingslast meeliepen.

13. Huisvestingslasten
Huurlasten

Totaal
huisvestingslasten

De huurlasten zijn gestegen t.o.v. de begroting door het afhuren
van de evenementenhal om de eindexamens 2021 van zowel het
Gymnasium Camhusianum als Fortes Lyceum veilig op 1,5 meter
doorgang te kunnen laten vinden.
De energiekosten waren i.v.m. de richtlijnen rondom ventilatie
tijdens de Covid-19 pandemie fors hoger begroot. In de praktijk
bleek dit uiteindelijk minder hoog uit te pakken. We zien wel een
duidelijke stijging t.o.v. het vorig boekjaar. Ditzelfde geldt voor de
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schoonmaakkosten, ook hier is de invloed van extra schoonmaak
a.g.v. de pandemie zichtbaar.
De dotatie is m.i.v. het lopende boekjaar berekend o.b.v. het
voortschrijdende 20-jaars gemiddelde i.p.v het tot en met 2020
gehanteerde 10-jaars gemiddelde. Dit is in overeenstemming
met landelijke voorschriften om de cyclus van elke component
van het groot onderhoud in de dotatie te betrekken. Op deze
manier worden fluctuaties beter gedempt. De forse stijging komt

Administratie en

Inventaris en

horizon van 10 jaar bevonden.

Leer- en

Overige

kunnen

Totaal overige
lasten

de

begroting

wordt

een

5-jaars

gemiddelde gehanteerd.
De stijging in de overige huisvestingslasten komt door de
doorbelasting door de verhuurder van onderhoudskosten 2019
en 2020 van locatie Tonneband in Hardinxveld-Giessendam en
de kosten van de dependance van de JP Waaleschool.

€

€

€

910.082

847.855

879.056

783.935

745.770

760.366

1.283.716

1.268.003

1.216.811

713.638

975.529

762.351

3.691.371

3.837.157

3.618.585

hulpmiddelen

de begroting. Deze kosten kennen cycli, waardoor ze per jaar
In

2020

beheer (ABB)

apparatuur

fluctueren.

Begroting
2021

14. Overige lasten

door grote uitgaven op diverse scholen die zich net buiten de

De kosten voor klein onderhoud en exploitatie zijn gestegen t.o.v.

2021

De toename in de administratie en beheerlasten t.o.v. de
begroting komt door een toename in de externe ondersteuning.
In 2021 heeft de RvT zich juridisch laten bijstaan en ook op de
scholen waren er hogere juridische kosten.
De begrote vermindering in inventaris en apparatuurkosten is
niet gehaald. Er zijn wel wat kleine besparingen gerealiseerd in
systeembeheer

op

de

vo

scholen,

maar

dit

wordt

gecompenseerd door de stijging van licentiekosten in het po.
De kosten van leer- en hulpmiddelen zijn conform begroting.
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De post overige bevat voornamelijk de kosten voor schoolreizen,
internationalisering, projectweken vieringen, sportdagen e.d.

2021

Begroting
2021

2020

€

€

€

9.255

-

202

2020

Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke
lasten

35.154-

25.000-

23.209-

Totaal financiële baten en
lasten

25.899-

25.000-

23.007-

Hier staat veelal ook een vrijwillige ouderbijdrage tegenover.

15. Financiële baten en lasten

Deze waren wel begroot, maar vanwege de aanhoudende Covid19 pandemie is hier helaas veel niet doorgegaan.
Specificatie kosten
instellingsaccountant

Kosten onderzoek
jaarrekening

2021 Begroting
2021
€

€

€

39.258

33.500

33.637

Andere controleopdrachten

-

Adviezen op fiscaal terrein

4.374

Overige

21.162

Totaal kosten
instellingsaccountant

39.258

33.500

59.173

In de kosten 2021 is de meerwerkfactuur 2020 opgenomen. Die
bestond uit extra werkzaamheden i.v.m. WNT en verwerking
sporthal Fortes.
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Model E Verbonden partijen
Verbonden partij, meerderheidsdeelnemingen (bedragen: x1)
Statutaire naam

Juridische
vorm

Statutaire
zetel

Stichting
Peuterspeelzalen
HardinxveldGiessendam

Stichting

Gemeente
HardinxveldGiessendam

Code
activiteiten
(één of
meer)

Eigen
vermogen
eind 2021

4

€ 63.040

Resultaat
2021

Omzet

€ 8.718

Valt onder
Burgerlijk
wetboek 2,
artikel 403

€ 261.579

Deelname
percentage

nee

Consolidatie

0%

0%

Als verbonden partij wordt aangemerkt alle rechtspersonen

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden

waarover

toegelicht

overheersende

zeggenschap,

gezamenlijke

voor

zover

deze

niet

onder

normale

zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend.

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de

Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen

aard en de omvang van de transactie en andere informatie die

uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook

nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het

In geen van bovenstaande verbonden partijen heeft Stichting

management van de instelling en nauwe verwanten zijn

OVO een beslissende zeggenschap.

verbonden partij.
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Model G1-A: Subsidies zonder verrekeningsclausule, beknopt gespecificeerd
Omschrijving

BRIN-nr.

Kenmerk

Gelijke Kansen

41386

Inhaal & ondersteuningsprogramma

Nummer

Datum

Prestatie
afgerond
?

GKO20010

8-12-2020

nee

41386

IOP-41386-VO

10-7-2020

ja

Inhaal & ondersteuningsprogramma

41386

IOP2-41386-PO

16-10-2020

ja

Inhaal & ondersteuningsprogramma

41386

IOP4-41386-VO

9-6-2021

ja

Inhaal & ondersteuningsprogramma

41386

IOP4-41386-PO

9-6-2021

ja

Zij-instroom

19ZU

2020/2/1708442

22-11-2020

nee

Zij-instroom

24TP00

2020/2/1693608

1093526-1 20-10-2020

nee

Zij-instroom

24TP00

2021/2/1840897

1152234-1

15-4-2021

Nee

Zij-instroom

11TX

2021/2/17333374

1183680-1

1-2-2021

Nee

Zij-instroom

13XL

2021/2/1843491

1152172-1

16-2-2021

Nee

Sub. OA tot leraar

13XL

SOOL210133 SOOL210133

6-9-2021

Nee

Sub. OA tot leraar

13XL

SOOL210143 SOOL210143

7-9-2021

Nee

Sub. OA tot leraar

13UB

SOOL19233

SOOL19233

24-9-2019

Nee

Sub. OA tot leraar

13XL

SOOL19073

SOOL19073

27-8-2019

Nee

Lerarenbeurs

11TX

2020/2/1633176

1091102-1

20-8-2020

nee

Lerarenbeurs

24TP02

2020/2/1633057

1091772-1

20-8-2020

nee

1097440-1
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Structureel voorkomen onnodig
zittenblijven

24TP00

VOZ21031

20-5-2021

nee

Structureel voorkomen onnodig
zittenblijven

24TP02

VOZ21062

20-5-2021

ja

Nieuwe leerweg BWI

24TP02

GLTL21R20011

9-12-2021

nee

Model G2-B: Subsidies met verrekeningsclausule, doorlopend
Omschrijving BRIN-nr.

Nieuwe

Toewijzing

Bedrag

Ontvangen

Lasten

Stand

Ontvangst

Lasten in

Stand

Saldo nog

van de

t/m vorig

t/m vorig

begin

in

verslagjaar

ultimo

te besteden

verslagjaar

verslagjaar

verslagjaar

verslagjaar

ultimo

toewijzing verslagjaar

Kenmerk

Datum

24TP02

GLTL20103

30-11-2020

€ 161.387

€ 64.545

€-

€ 64.545

€ 45.188

€ 10.417

€ 99.316

€ 150.970

24TP00

GLTL20163

30-11-2020

€162.000

€ 64.800

€-

€ 64.800

€ 45.360

€ 22.859

€ 87.301

€ 139.141

verslagjaar

leerweg HBR
Nieuwe
leerweg E&O
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Overige gegevens 2021
Controle verklaring van de accountant
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Druivenstraat 1
4816 KB Breda
T: 088 277 21 10
peter.hopstaken@mazars.nl

Controleverklaring
van de onafhankelijke accountant
Aan het bestuur en de Raad van Toezicht van
Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 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 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling
Jaarverslaggeving Onderwijs;

●

zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 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 2021.

De jaarrekening bestaat uit:
1.

de balans per 31 december 2021;

2.

de staat van baten en lasten over 2021; 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 2021 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor
de controle van de jaarrekening’.

Mazars N.V. statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr. 24389296)

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

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld
in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit
betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door
een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist
en volledig is.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De
andere informatie 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 op grond van de
in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2
'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 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 2021 en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
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Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Regeling jaarverslaggeving onderwijs
en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf
2.2.2 'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en van de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor
het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen,
zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 'Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW
2021. 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 haar
activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur
de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen
heeft om de 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 instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021, 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.
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Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Breda, 28 juni 2022
Mazars N.V.
Origineel getekend door: drs. P.A.J. Hopstaken RA
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Statutaire regeling omtrent
bestemming resultaat
Het bestuur verdeelt het resultaat over 2021 als volgt over de
reserves:
€
Resultaat exploitatie 2021

3.056.503

Algemene reserve

3.257.956

Bestemmingsreserve de Toekomst

-201.453

Gebeurtenissen na balansdatum
Op 22 maart 2022 is in hoger beroep het ontslagbesluit van een
medewerker herroepen. Dit betekent dat haar dienstverband is
gaan herleven en aanspraak maakt op alle gederfde inkomsten
(inclusief CAO verhogingen) sinds het ontslag op 14 augustus
2019, inclusief 50% wettelijke verhoging. OVO werpt tegen dat de
betreffende werknemer in deze periode een ww-uitkering en
betaald werk heeft gehad en dat deze inkomsten van het
geclaimde bedrag afgetrokken kunnen worden.
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Vaststelling
jaarrekening

en

goedkeuring

Het College van Bestuur van Stichting OVO heeft de jaarrekening
2021 vastgesteld op 21-06-2022.
De raad van toezicht van Stichting OVO heeft de jaarrekening

M.A.T. van de Laar

M.J. van de Merbel

2021 goedgekeurd in de vergadering van 21-06-2022.

Bestuurder ad interim
A.P. Faro

Y.S. Ulenaers
Raad van toezicht

P. Brik-Wolfs (voorzitter)

R.L.J. de Jong
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Bijlage 1:

Verslag raad van toezicht

De raad van toezicht heeft o.a. tot taak toezicht te houden op

•

(Algemene) organisatorische ontwikkelingen.

het (beleid van) de bestuurder, op de doelstellingen van de
stichting en op de algemene gang van zaken van de stichting

Jaarlijks bezoekt de raad van toezicht een aantal scholen om

De raad van toezicht staat de bestuurder met raad en advies

met hen in gesprek te gaan over wat er op de scholen speelt.

terzijde.

Nadat in 2020 het scholenbezoek digitaal moest worden
gedaan was het in 2021 gelukkig weer mogelijk om de

Periodiek terugkerende en voor de raad van toezicht

scholen daadwerkelijk te bezoeken.

belangwekkende zaken die met de bestuurder worden

Deze bezoeken en de gesprekken zijn voor de leden van de

besproken zijn:
• De rapporten van de inspectie van het onderwijs;
• De strategische beleids- en (meer)jaarplannen;

raad van belang om voeling te houden met de dagelijkse

•

•

gang van zaken op de scholen en wat er leeft binnen de
scholen.

Het ziekteverzuimbeleid en het ziekteverzuimpreventiebeleid, het jaarlijkse rapport van onze Arbodienst: ‘Arbo-

De raad van toezicht is zich ervan bewust dat één van haar

en verzuimverslag Stichting OVO’ wordt daarin

taken is om erop toe te zien dat middelen doelmatig worden

betrokken;

ingezet. Bij het vaststellen van de begroting (de financiële

Leerlingenprognoses, de realisatie daarvan en de

vertaling van de beleidsvoornemens) worden de in de

ontwikkeling in onze marktaandelen;

begroting gemaakte keuzes voor de inzet van middelen

•

De jaarlijkse planning- en controlcyclus;

besproken.

•

De meerjarenbegroting, de financiële;

rapportages de gerealiseerde exploitatie van de scholen

managementrapportages en het jaarverslag;

besproken (in relatie met de gemaakte beleidsvoornemens).

•

Meerjaren onderhoudsplan;

•

Interne rapportage onderwijskwaliteit;

Vervolgens

wordt

bij

de

management
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Activiteiten en aandachtspunten

De raad van toezicht vergadert elk jaar 2 keer met de GMR PO en

De raad van toezicht is in 2021 zes keer in een reguliere

GMR VO. Bij één van deze vergaderingen is de bestuurder

vergadering

bijeengeweest,

voornamelijk

digitaal.

In

deze

vergaderingen is onder andere gesproken over:
• De concept- en definitieve jaarcijfers 2020;
•

aanwezig.

Ook

in

2021

hebben

deze

vergaderingen

plaatsgevonden.
De belangrijkste gesprekspunten in november waren:
• Hrm problematiek;

Eigen professionalisering toezichtskader en

•

informatievoorziening;

Opleiding en kennisverwerving leden (G)MR (waaronder
financiële kennis);

•

Strategische aandachtspunten 2021 en 2022;

•

Besturingsmodel Stichting OVO ;

•

Ontwikkeling kernwaarden OVO;

•

Inschrijvingen en leerlingontwikkelingen;

•

Overleg met GMR’en;

•

Maandrapportages 2021;

•

Kaderbrief en begroting 2022;

•

Huisvesting/investeringsprogramma OVO;

•

Business Case Montessori school;

•

WBTR en de effecten op de statuten van Stichting OVO;

•

Ontwikkelingen rondom COVID-19;

•

NPO.

•

Corona en de effecten op scholen, docenten en leerlingen;

•

Montessorischool;

•

Besturingsmodel Stichting OVO.

Verspreid over het jaar 2021 heeft de raad van toezicht:
•

Het financieel jaarverslag van 2020 goedgekeurd en
décharge

verleend

aan

de

waarnemend

interim

bestuurder;
•

De meerjarenbegroting 2022 en de kaderbrief 2022
vastgesteld en goedgekeurd.

Auditcommissie en remuneratiecommissie

De auditcommissie is in 2021 acht keer in een reguliere

In de auditcommissie zitten de heer R. de Jong en mevrouw

vergadering bijeengeweest. In deze vergadering is gesproken

M. van de Merbel en mw. P. Buijsse, directeur Bedrijfsvoering

over:
•

Stichting OVO.
Jaarcijfers

2020

(inclusief

jaarrekening);

accountantsverslag

en

In de remuneratiecommissie zitten de heer A.P. Faro en mevrouw
R. Brik.

•

Voortgangsrapportages 2021;

•

Kaderbrief en begroting 2022;

De auditcommissie vergadert telkens voorafgaand aan de

•

Inrichting financiële functie.

vergaderingen van de raad van toezicht. Van de bijeenkomst van
de auditcommissie wordt een verslag gemaakt. Het verslag
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wordt geagendeerd voor de vergaderingen van de raad van
toezicht.
De remuneratiecommissie heeft jaarlijks één maar bij voorkeur
twee gesprekken met de bestuurder.
De leden van de raad van toezicht volgen periodiek een cursus of
training over een onderwerp dat voor het functioneren als
toezichthouder relevant is. Ondanks de beperkingen door
COVID-19 heeft in 2021 heeft een aantal leden een cursus gevolgd.
De leden van de raad ontvangen een vrijwilligersvergoeding van
€ 1.800,00 per jaar.
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Bijlage 2:

Afkortingen

Afkorting

Betekenis

GMR

Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad

ARBO

ARBeidsOmstandigheden

havo

hoger algemeen voortgezet onderwijs

BAPO

Bewuste ArbeidsParticipatie Ouderen

HGVO

BB

Bestuursbureau

Humanistisch en Godsdienstig Vormings
Onderwijs

BPS

BegaafdheidsProfielSchool

hrm

human resource management

BRIN

Basis Registratie Instellingen

IB-er

Intern Begeleider

B&W

Burgemeester en Wethouders

ict

informatie- en communicatietechnologie

BSM PO

Bovenschools Management Primair Onderwijs

IPB

Integraal PersoneelsBeleid

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

LEA

Lokale Educatieve Agenda

Cito

Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling

MARAP

Managementrapportage

ESF

Europees Sociaal Fonds

mavo

middelbaar algemeen voortgezet onderwijs

FA

Financiële Administratie

mbo

middelbaar beroepsonderwijs

FTE

Full Time Equivalent

MOP

MeerjarenOnderhoudsPlan (van gebouwen)

GC

Gymnasium Camphusianum

MR

MedezeggenschapsRaad

GBO

Gemeenschappelijk Besturen Overleg

MTO

ManagementTeam Overleg van OVO
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MWC

Merewade College

rvt

raad van toezicht

NLG

Niet Locatie Gebonden

SBO

Speciaal BasisOnderwijs

nnb

nog niet bekend

SKG

Stichting Kindercentra Gorinchem

obs

openbare basisschool

SO

Speciaal Onderwijs

OCW

Ministerie voor Onderwijs, Cultuur &
Wetenschappen

SWV

SamenWerkingsVerband

TSO

TussenSchoolse Opvang (tussen de middag)

OOP

Onderwijs Ondersteunend Personeel

vmbo

voortgezet middelbaar beroepsonderwijs

OP

Onderwijzend Personeel

Vo

voortgezet onderwijs

OVO

Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs
in Gorinchem en de regio

VOOGO

Verplicht Op Overeenstemming Gericht
Overleg

PCM

Performance Competentie Management

VOS/ABB

PMR

Personeelsdeel van de
MedezeggenschapsRaad

Branchevereniging van openbare en
algemeen bijzondere scholen

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie

po

primair onderwijs

vwo

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

PR

Public Relations

WLZ

WonenLerenZorg

Pro

Praktijkonderwijs

ZMF

Ziektemeldfrequentie

PROVO

Werkgroep voor marketing en PR van het
OVO-po

ZVP

Ziekteverzuimpercentage

PSA

Personeels- en salarisadministratie

PTA

Programma voor Toetsing en Afsluiting

ROOZZ

Regionaal Overleg Openbare Scholen ZHZ
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