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Geachte lezer, 
 
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting OVO voor het jaar 2020. 
Hiermee leggen wij als scholengroep verantwoording af aan 
geïnteresseerden en onze partners. We laten zien hoe Stichting 
OVO en haar scholen gewerkt hebben aan beter onderwijs in de 
breedste zin van het woord. 
 
Het afgelopen jaar hebben we met alle stakeholders van OVO weer 
gewerkt aan goed onderwijs. Uiteraard van grote invloed is de 
uitbraak van het coronavirus. Dat heeft ons bijna het gehele jaar 
bezig gehouden en doet dat nog steeds. Vanaf maart veranderde 
de wereld en daarmee ook de onderwijswereld. Er waren nauwelijks 
meer gewone zaken. We konden veelal niet meer terugvallen op de 
bekende weg. Didactisch gezegd was er weinig ruimte meer om te 
automatiseren. Vanaf maart hebben we elke dag dingen moeten 
uitvinden. Met soms geheel nieuwe werkwijzen. Gelukkig hadden 
we al geïnvesteerd in Office 365 met het opeens zo waardevolle 
Teams. We hadden er misschien al wel eens naar gekeken en 
hadden gehoord over lesgeven op afstand via internet. Maar we 
hadden nooit kunnen denken dat we binnen twee dagen met alle 
scholen over zouden schakelen naar onderwijs op afstand. En dat is 
precies wat we in maart deden. Zowel in de basisscholen als de 
middelbare scholen waren binnen twee dagen online en gaven les 
op een manier zoals we dat nog nooit gedaan hadden. De collega’s 
die deze stap zo snel zetten, alsof het niets was, verdienen veel 
respect en ontzag. Maar evenveel respect en ontzag voor de ouders. 
Zij waren plotseling gepromoveerd tot een soort 

onderwijsassistenten. Ouders waren van de ene op de andere dag 
nog intensiever betrokken bij het leerproces van hun kinderen, die 
het huis niet meer verlieten voor school. Zonder de inzet van ouders 
was ons dit nooit gelukt. En voor we het wisten hadden we onze 
regelmatige ontmoetingen ingeruild voor een nieuw 
vergadercircuit, maar nu via beeldbellen. De wereld veranderde 
totaal.  
 
En toch bleken veel zaken ook gewoon door te gaan. Onderwijs 
ging dus op een andere manier door. Diploma’s werden nog steeds 
gehaald. We bleven elkaar opzoeken, maar dan online. En er werd 
ontzettend veel geleerd. Ook realiseerden we ons dat kansarme 
kinderen, in deze bijzondere situatie risico liepen meer achterstand 
te krijgen, vergeleken met andere leerlingen. Uiteraard hebben we 
er op onze scholen alles aan gedaan om hierop in te spelen. We 
hebben met subsidie van de Rijksoverheid allerlei programma’s 
opgezet om deze groep leerlingen te ondersteunen. En landelijk zal 
er vast nog een extra programma volgen.  
 
Maar we zijn onderwijl ook gewoon doorgegaan met vernieuwen. 
Twee voorbeelden zijn: De nieuwe brede school in Hoog Dalem 
waar onze Montessori naartoe zal verhuizen. Maar ook een nieuw 
dossier: de beroepencampus en het IAC in Gorinchem, in 
samenwerking met de gemeente, Da Vinci en de andere twee 
vmbo besturen in Gorinchem.  
 
We wensen u veel leesplezier.  
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1. Het schoolbestuur 
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1.1 Organisatiestructuur 

Managementoverleg 
Het managementoverleg (MTO) bestond in 2020 uit de 
bestuurder, de rector van Gymnasium Camphusianum, de 
directeuren van Fortes Lyceum, Omnia College en Merwewade 
Praktijkschool, de algemeen directeur primair onderwijs en de 
directeur financiën/bedrijfsvoering. Het MTO overlegt een keer 
in de twee weken, onder voorzitterschap van de bestuurder, 
over alle bovenschoolse zaken.  

 

Breed managementoverleg 
Het breed managementoverleg (BMO) bestaat uit het MTO, de 
directeuren, adjunct directeuren en locatieleiders van de 
basisscholen en de afdelings- en teamleiders van de 
middelbare scholen en de coördinatoren van het 
bestuursbureau. Het BMO komt normaliter drie keer per jaar bij 
elkaar. In 2020 zijn deze bijeenkomsten door de 
coronamaatregelen afgezegd.  
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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 (PO-
Raad). In beide organisaties hebben de aangesloten leden 
erkend dat goed onderwijsbestuur een belangrijk thema is voor 
de samenleving en voor de sector. Hieruit is de ‘Code Goed 
Onderwijsbestuur’ ontstaan. In deze code staan afspraken over 
(horizontale) verantwoording, over openheid over beleid, over 
integriteit en over verantwoordelijkheden binnen de school.  
 
Het bestuur van OVO houdt zich aan afspraken in de Code Goed 
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 

 

Governance 
Bij Stichting OVO is sprake van een functionele scheiding (two-
tier) tussen bestuur en toezicht.  
De verdeling van taken en bevoegdheden tussen het bestuur 
en de raad van toezicht is omschreven in de statuten en in het 
reglement bestuur en toezicht. 
 
De algemene en bijzondere taken en bevoegdheden die door 
het bestuur worden gemandateerd aan de rector van 
Gymnasium Camphusianum, de directeur van Fortes Lyceum, 
de directeur van Omnia College en Merewade Praktijkschool, 
de algemeen directeur primair onderwijs en de directeur 
financiën/bedrijfsvoering, evenals de richtlijnen voor de 
uitoefening van die mandaten, zijn vastgelegd in het 
managementstatuut. 
 
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. 
Terugkoppeling aan belanghebbenden vindt daarom ook 
plaats op verschillende manieren en op verschillende niveaus. 
Voorbeelden zijn onderhavig jaarverslag, maar ook 

https://stichtingovo.nl/stichting-ovo/jaarverslagen
https://stichtingovo.nl/images/stories/downloads/OVO/Bestuur/Kopie_afschrift_akte_statutenwijziging_Stichting_OVO.pdf
https://stichtingovo.nl/images/stories/downloads/OVO/Bestuur/Reglement_Bestuur_en_Toezicht.pdf
https://stichtingovo.nl/stichting-ovo/bestuur/4-samenstelling-van-het-bestuur
https://stichtingovo.nl/stichting-ovo/bestuur/4-samenstelling-van-het-bestuur
https://stichtingovo.nl/stichting-ovo/bestuur/4-samenstelling-van-het-bestuur
https://stichtingovo.nl/stichting-ovo/klachten
https://stichtingovo.nl/images/stories/downloads/pdf/140915-Regeling_melden_vermoeden_van_een_misstand_DEF_140915.pdf
https://stichtingovo.nl/images/stories/downloads/pdf/140617-Integriteitcode_DEF_140617.pdf
https://stichtingovo.nl/images/stories/downloads/OVO/Bestuur/Reglement_Bestuur_en_Toezicht.pdf
https://stichtingovo.nl/images/stories/170418-MANAGEMENTSTATUUT-OVO-2017---01-08-2017-tm-01-08-2020.pdf
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schoolgidsen, nieuwsbrieven, weekberichten, participatie in 
overleggen en andere ontmoetingen. 
 

Bestuur 
Het Bestuur wordt gevormd door één bestuurder, benoemd 
door de raad van toezicht.  
 
De bestuurder is de heer drs. B.J.J. Kollmer. 
 

De heer Kollmer had in 2020 de volgende nevenfuncties: 
• Bestuurder Stichting Peuterspeelzalen Hardinxveld-

Giessendam 
• 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) 
• Bestuurslid Stichting Gildenplein Gorinchem 

 
1 De tweede termijn als lid van de rvt van de heer Degenaar eindigde per 
30 april 2020. Hij was niet herbenoembaar en heeft per die datum het 
voorzitterschap neergelegd. Hij is als voorzitter opgevolgd door mevr. 

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 2020 bestond de raad van toezicht uit de volgende personen: 

Voorzitter (t/m 30 april 2020)1 
dhr. mr. R.G. Degenaar 

• Lid maatschap DHC advocaten 
• Degenaar Holding B.V., DGA 
• Degenaar Praktijk B.V., DGA 
• Bestuurslid Stichting Derdengelden DHC advocaten 

Nevenfuncties: 
• Stichting OVO Gorinchem, voorzitter raad van toezicht 
• Bestuurslid Stichting Administratie-kantoor EJ Ames 
• Bestuurslid Unitas de Toekomst 
• Voorzitter Stichting Rivierenlandfonds 

Brik-Wolfs. Zijn vacature als lid wordt niet ingevuld en de rvt bestaat 
sinds 1 mei 2020 uit 6 leden. 
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Voorzitter (per 1 mei 2020, secretaris t/m 30 april 2020) en lid 
renumeratiecommissie 
mw. P. Brik-Wolfs 

• Brik Advies & Interim, DGA 

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

 

Lid (Secretaris per 1 mei 2020) 
dhr. P.J.J.M. van den Bosch 

• Gepensioneerd belastingadviseur en mediator  

Nevenfuncties: 
• Stichting OVO Gorinchem, lid 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 

 

Penningmeester, lid auditcommissie 
mevr. ir. M.J. van de Merbel 

• 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 
 

Lid 
dhr. drs. M.A.T. van de Laar 

• Interim manager onderwijs PlusTalent, Utrecht 

Nevenfuncties: 
• Stichting OVO Gorinchem, lid raad van toezicht 

 

Lid renumeratiecommissie 
dhr. A.P. Faro 

• Gepensioneerd 

Nevenfuncties: 
• Stichting OVO Gorinchem, lid raad van toezicht 
• Natuurcentrum Gorinchem, voorzitter 
• Theater Peeriscoop, lid raad van toezicht 
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Alle leden van de raad van toezicht zijn ook lid van de raad van 
toezicht van Stichting Peuterspeelzalen Hardinxveld-
Giessendam. 
 
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 raden vormt de Gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) voor vo en een voor po.  
 

GMR po 
De GMR po bestond in 2020 uit 17 personen (9 leerkrachten en 
8 ouders). 
 
De GMR po heeft in totaal zeven keer vergaderd in 2020. Veel 
financiële stukken werden besproken, zoals MARAP’s 2020, 
meerjarenbegroting en begroting BSM 2021. Andere stukken 
die ter tafel kwamen waren onder andere het onderzoek naar 
het besturingsmodel, het bestuursformatieplan, 
leerlingenaantallen, ontwikkeling van de nieuwe school in 
Hoog-Dalem en de gevolgen van corona voor de scholen.  
 

GMR vo 
De GMR VO bestond tot augustus 2020 uit 4 leden van de 
personeelsgeleding en 1 lid van de oudergeleding. Het in 2019 
aangetreden ouderlid heeft wegens diplomering van zijn zoon 

de GMR VO in 2020 weer verlaten. Twee leden uit de 
personeelsgeleding, vertegenwoordigers van Fortes en 
Gymnasium, zijn in augustus opgevolgd door twee andere 
personeelsleden van beide scholen. 
 
De GMR VO heeft in 2020 twee maal vergaderd. Met betrekking 
tot financiën werden de resultaten 2019, MARAP’s 2020 en de 
kaderbrief bij de begroting 2021 besproken. Bij de bespreking 
van de financiële situatie van het bestuursbureau wordt ook 
melding gemaakt van de financiële situatie van de afzonderlijke 
scholen. In het kader van financiën is ook gesproken over een 
memo van de bestuurder betreffende (overtollige) financiële 
reserves. De GMR VO heeft ingestemd met het beloningsbeleid, 
als mogelijk instrument in de PCM-cyclus. 

Leden van de GMR VO hebben met bestuurder en directeur 
Fortes gezamenlijk de reglementen voor MR en GMR 
aangepast en een concept reglement voor deelraden 
opgesteld. 
 

Samen 
GMR PO en GMR VO vergaderden in 2020 gezamenlijk één 
maal alleen met de rvt. Normaliter vergaderen zij ook één maal 
per jaar met de rvt en de bestuurder, maar vanwege de 
coronacrisis was het niet mogelijk deze vergadering te 
organiseren. 
 
Daarnaast werd in 2020 nog één keer gezamenlijk (po en vo) 
vergaderd. De GMR’en bespraken communityvorming, de 
vakantieregeling 2020-2021, de jaarcijfers over 2019 van het 
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bestuursbureau en de begroting van 2020 van het 
bestuursbureau. Ook het beleid van de scholen ten aanzien van 
COVID-19 werd besproken, alsmede de impact van de 
maatregelen voor leerlingen, personeel en organisatie. 
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1.3 Profiel 
Missie & Visie 
Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en 
de regio (OVO) vormt het bestuur van vier scholen voor 
openbaar voortgezet onderwijs en tien scholen voor openbaar 
primair onderwijs. OVO richt zich vanuit haar kernwaarden 
zoveel mogelijk op kansen en mogelijkheden van haar 
leerlingen. 
 
De stichting realiseert dit onder meer door de unieke 
combinatie van basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Zo 
werken de basisscholen en middelbare scholen in Gorinchem 
en omgeving samen aan een sterke doorlopende leerlijn van 
groep 1 tot aan het eindexamen. Deze samenwerking komt tot 
uiting in OVO Talentontwikkeling.  
 

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.  
 

Strategisch beleidsplan 
In 2020 werkten we met het strategisch plan ‘Op Koers 2019-
2023’. In dit plan worden twee hoofdoelstellingen 
onderscheiden: 
• Een soepele overstap van po naar vo en 
• Kansengelijkheid. 

 
Lees hier het Strategisch plan ‘Op Koers’. 
 

 

  

https://stichtingovo.nl/images/190708-Strategisch_beleidsplan_OVO_-_Op_Koers_-_DEF2.pdf
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1.4 Dialoog 
De scholen van OVO zien hoe belangrijk hun relatie met de 
omgeving is. De stakeholders of belanghebbenden worden dan 
ook zoveel mogelijk meegenomen in ontwikkelingen en 
beslissingen van de school. 

 

Leerlingen 

Dialoog 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. 
 

Ouders 
Overleg met ouders vindt plaats tijdens ouderavonden en 
informatieavonden. Hierbij wordt vooral over/met de leerling 
gesproken. Daarnaast vindt overleg met ouders plaats in 
ouderraden en medezeggenschapsraden, waarbij schoolbeleid 
en activiteiten onderwerpen van gesprek zijn. Verder 
organiseert de ouderraad themabijeenkomsten in 
samenspraak met de schoolleiding. In het po vinden 
spiegelgesprekken plaats. 
 

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

Instellingen voor kinderopvang 
In de 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 opvang 
gehuisvest en vindt overleg en afstemming plaats. 
 

Vervolgonderwijs 
Binnen OVO is sprake van een “warme overdracht” van po naar 
vo. Deze start met het contact tussen afdelingsleider 
brugklassen en groep acht docenten. Zij houden contact over 
leerlingenbegeleiding en onderwijskundige/pedagogische 
ontwikkelingen op de scholen. Specifieke gegevens vanuit 
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basisonderwijs worden doorgesproken met de afdelingsleider. 
Alle nieuwe leerlingen komen samen met hun ouders op het 
zogenaamde intakegesprek. Het gaat dan vooral over wat we 
van elkaar mogen verwachten. Van alle eerste- en 
tweedeklassers worden de resultaten gerapporteerd aan de 
vroegere basisschool. Ook voor al onze instromers van niet-OVO 
scholen zorgen we voor een warme overdracht. 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. 
 

Gezamenlijk Besturen Overleg (GBO) 
De schoolbesturen van het voortgezet onderwijs in Gorinchem, 
Leerdam, Hardinxveld-Giessendam en Sleeuwijk, van het Da 
Vinci College (mbo) en van het Wellantcollege (vmbo en mbo 
groen) komen samen in het GBO. Daar geven wij nader inhoud 
aan de gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid voor de 
inhoud en samenstelling van het onderwijsaanbod in 
Gorinchem, mede ten behoeve van de regio. 
 

Besturenoverleg po (BPO) 
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 krimp 
onderhouden. Door de gemiddelde schoolgrootten te delen 
voorkomen inmiddels 7 besturen dat een school wegens krimp 
de vaste voet in de bekostiging kwijtraakt. Ook zijn we aan het 

zoeken of we op het gebied van werving van personeel en 
onderhoud van gebouwen samen kunnen werken.  
 

Samenwerkingsverbanden (SWV) 
PasVOrm is het samenwerkingsverband vo. Via het 
toezichthoudend bestuur van dit SWV houden bestuurders 
toezicht op het functioneren van collega-directeur-
bestuurders. Het bestuur van PasVOrm heeft sinds dit jaar een 
externe voorzitter. Met passend onderwijs zijn we in het 
samenwerkingsverband prima in control.  
 
Het samenwerkingsverband voor po heet Driegang. In 2020 is 
de governance aangescherpt met een externe voorzitter van de 
algemene ledenvergadering. 
 

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

Gemeenten: Bestuurlijk 
Gemeenschappelijk Orgaan (BGO) 
De gemeenteraden van Gorinchem en Hardinxveld-
Giessendam houden extern toezicht op Stichting OVO. Deels 
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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; 
• het ontbinden van de stichting; 
• de opheffing van een school; 
• het vaststellen van een zienswijze op de begroting en de 

jaarrekening; 
• het ingrijpen indien sprake is van ernstige 

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

 
Het BGO bestaat uit de portefeuillehouders onderwijs van de 
beide gemeenten en het college van bestuur. Dit overleg wordt 
voorbereid door twee ambtenaren van de beide gemeenten en 
de directeur financiën/bedrijfsvoering van Stichting OVO. Het 
BGO vergadert 2 keer per jaar. Besproken in 2020 werden onder 
andere het jaarverslag 2019, de kaderbrief 2021 en de 
meerjarenbegroting 2020. 
 

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. In 
2020 is het IHP (huisvesting gemeente) voor vo en po op de 
agenda gezet, naast lopende onderwerpen als OAB 
(onderwijsachterstandenbeleid). 
 

Regiegroep Onderwijs kinderen uit de 
Noodopvang Gorinchem 
Voor nieuwkomerskinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar met 
status is vanaf 1 april 2016 een ISK-voorziening gestart. In 2017 
heeft de voorziening met 150 leerlingen op volle kracht 
gedraaid. In 2018 is het aantal leerlingen tot een zeer laag aantal 
van rond de 50 leerlingen gedaald. In de loop van 2019 is de ISK 
gehuisvest bij Omnia College. 
 

Vereniging voor Onderwijs Bestuurders 
De bestuurder van OVO is lid van het bestuur van de Vereniging 
voor Onderwijs Bestuurders (VvOB) in het funderend onderwijs. 
De VvOB is onder andere verantwoordelijk voor de bestuurders 
cao, af te sluiten met de VTOI. 
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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: 

• 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 2020 zijn 
er geen meldingen over klachten ontvangen van de LKC. 
 
Daarnaast beschikt OVO over een vertrouwenspersoon 
Integriteit (VPI) voor klachten over machtsmisbruik of 
ongewenst gedrag. In het verslagjaar 2020 zijn geen formele 
klachten of meldingen ingediend bij de VPI. 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://stichtingovo.nl/stichting-ovo/klachten


 

16 
 

2. Verantwoording beleid 

2.1 Onderwijskwaliteit 
 
Kwaliteitszorg 
Leerlingen doorlopen bij OVO een optimale en aangename 
ontwikkeling; zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet 
onderwijs is dat het uitgangspunt.  
OVO werkt aan een kwaliteitskader met één kwaliteitskalender 
voor alle basisscholen en één kwaliteitskalender voor alle 
middelbare scholen. De scholen zijn binnen het kwaliteitskader 
vrij om hun eigen ambities, werkwijze en middelen of 
instrumenten te kiezen.  
 
De instrumenten die de scholen gebruiken om het 
onderwijsproces, de onderwijsresultaten en het schoolklimaat te 
monitoren, worden gekoppeld aan de kwaliteitskalender. In de 
kwaliteitskalender is terug te vinden wanneer in het schooljaar 
bepaalde onderwerpen van belang zijn op bestuursniveau, op 
schoolniveau en op groepsniveau. 
 

Twee keer per jaar vinden schoolvertelgesprekken plaats met de 
basisscholen. De (locatie)directeuren, intern begeleiders, 
algemeen directeur po en kwaliteitsmedewerker zijn bij het 
gesprek aanwezig. Tijdens het gesprek worden volgens de PDCA-
cyclus het onderwijsproces, schoolklimaat, de 
onderwijsresultaten, kwaliteitszorg en ambitie besproken. In 
2020 zijn wij ook in het voortgezet onderwijs met de 
schoolvertelgesprekken gestart. 
 

Verantwoording 
Vanwege COVID-19 is er geen eindtoets afgenomen in het 
basisonderwijs en zijn in het voortgezet onderwijs de examens 
anders ingericht waardoor er geen examencijfers beschikbaar 
zijn. Tijdens de schoolvertelgesprekken en vergaderingen is 
aandacht besteed aan de voortgang.  
 
Met uitzondering van Merewade Praktijkschool en ISK de 
Toekomst, gebruiken de middelbare scholen sinds 2019 het 
managementinstrument CumLaude om de onderwijsresultaten 
in kaart te brengen. De definitieve cijfers worden in maart 2021 
door de inspectie aangeleverd.  
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Onderwijsresultaten 
Vanwege de coronamaatregelen is landelijk besloten dat de 
eindtoets in het basisonderwijs en de centrale examens in het 
voortgezet onderwijs niet werden afgenomen.  
 
Leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn beoordeeld op de 
schoolexamens. In dit bijzondere jaar zagen we een zeer hoog 
percentage geslaagden voor al onze middelbare scholen. 100% 
voor Gymnasium Camphusianum, Omnia College en Fortes 
Lyceum vwo en mavo. Fortes Lyceum afdeling havo had een 
slagingspercentage van 99%. Dit is voor alle afdelingen van alle 
scholen boven het gemiddelde van de vergelijkingsgroep. 
 
Voor alle OVO scholen staat een overzicht van de 
onderwijsresultaten op https://www.scholenopdekaart.nl.  
 

Inspectie 
De inspectie heeft in 2019 een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd 
bij Stichting OVO. Het bestuur heeft toen voor 2 scholen een 
herstelopdracht gekregen. In 2020 is de herstelopdracht van 
Jenaplanschool Gorinchem voldoende beoordeeld. Gymnasium 
Camphusianum krijgt volgend jaar nog bezoek van de inspectie 
omdat de coronamaatregelen hebben gezorgd voor vertraging 
van de uitvoering van de herstelopdrachten.  
 

Visitatie 
Bestuurlijke visitatie heeft in 2020 niet plaatsgevonden.  
 

Passend onderwijs 
Alle basisscholen werken met een intern begeleider. Deze wordt 
voor minstens 0,5 fte per school ingezet. Alle scholen hebben zich 
gecommitteerd aan het uitgangspunt om minder dan 1% van de 
leerlingen te verwijzen naar speciaal onderwijs. OVO bleef in 2020 
ruim onder dit percentage. De scholen worden ondersteund door 
het samenwerkingsverband en zetten in op het werken met leef- 
en leergemeenschappen of met arrangementen. In beide 
modellen kunnen de scholen (bevoegde) onderwijsassistenten 
inzetten voor co-teaching of 1 op 1 begeleiding. Het kan ook 
betekenen dat specifieke middelen of materialen aangeschaft 
worden. 
 
In het vo worden door het samenwerkingsverband vooral 
groepsarrangementen afgegeven. Hieruit wordt extra fte inzet 
betaald of worden middelen aangeschaft. 
 

 

  

https://www.scholenopdekaart.nl/
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2.2 Personeel 
 
Strategisch personeelsbeleid 
OVO heeft op dit moment nog geen overkoepelend strategisch 
HRM beleid. Eén van de beleidsvoornemens uit het nieuwe 
strategisch plan is om dit de komende 4-jaars periode te gaan 
opstellen.  Tot op heden bepalen de scholen zelf hun 
personeelsbeleid, binnen de kaders van wet- & regelgeving en de 
cao.  

 

Tevredenheid 
In het najaar van 2020 is de tevredenheid gemeten bij het personeel 
werkzaam in het voortgezet onderwijs. Hiermee krijgen we inzicht 
in de werkbeleving van de medewerkers. Wat gaat er goed en wat 
kan beter? De respons van 68% bleef iets achter bij de respons van 
2016 (71,3%). De uitkomsten daarentegen laten een positieve 
tendens zien. Er is een mooie vooruitgang zichtbaar op het gebied 
van leiderschap. De medewerker en leidinggevende werken samen 
op basis van vertrouwen en de leidinggevende geeft feedback. De 
medewerkers zijn bevlogen, betrokken en tevreden en zijn blij dat 
ze bij OVO werken. Ze zijn bereid tot extra inzet en trots op het feit 
dat de leerling centraal staat. 

Naast een aantal trotspunten is er ook een aantal verbeterpunten, 
zoals werkdruk. Er zijn veel nevenactiviteiten naast de 
hoofdactiviteit lesgeven. Er wordt onvoldoende tijd ervaren voor de 

taken. Daarnaast zorgen de coronamaatregelen voor extra werk. 
Per school/locatie gaan we met de uitslagen aan de slag. 

 

Lerarentekort  
Leraren spelen een cruciale rol bij het realiseren van kwalitatief goed 
onderwijs. Door een lerarentekort is het onzeker of er in de 
toekomst voldoende goede leraren voor de klas staan.  

Dit betekent dat regionale samenwerking steeds belangrijker is. 
OVO neemt bijvoorbeeld deel aan Passie voor onderwijs voor het 
primair onderwijs en ROOZZ speelt een rol voor het voortgezet 
onderwijs.  

Verder houdt OVO aandacht voor het laag houden van 
ziekteverzuim en uitbreiding van werkuren. Nog meer dan 
voorheen moeten we startende leraren binden aan OVO en 
behouden voor het onderwijs. 

 

Seniorenbeleid/duurzame 
inzetbaarheid/vitaliteit  
In de cao-po en cao-vo is de overgangsregeling BAPO (Bevordering 
Arbeidsparticipatie Ouderen) opgenomen. Personeelsleden die hier 
geen gebruik meer van kunnen maken, komen in aanmerking voor 
persoonlijk budgeturen in het kader van de regeling duurzame 
inzetbaarheid.  
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Participatiewet 
De regering wil toewerken naar een inclusieve arbeidsmarkt waarin 
mensen met een arbeidsbeperking meer kansen krijgen op een 
reguliere baan. Daartoe is de Participatiewet ingesteld. Stok achter 
de deur is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. 
Scholen die niet aan het quotum voldoen, betalen de zogenoemde 
quotumheffing van € 5.000 per niet vervulde baan. Vanaf 2021 
kunnen werkgevers voor het eerst een boete krijgen. OVO voldeed 
in 2020 nog niet volledig aan deze wet, maar ambieert dit wel.  

 

MD trajecten  
De middenmanagementlaag van OVO, bestaande uit 
(adjunct)directeuren po en team-/afdelingsleiders vo, is met het 
instellen van het BMO met recht erkend. Op OVO-niveau is in 2020 
het scholingsbeleid vastgesteld voor deze belangrijke 
managementlaag.  

 

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 voor alle groepen 5 t/m 8 (m.u.v. de Jenaplanschool) 
Chromebooks aangeschaft, die de nakijktaak van de leerkracht 

overnemen. Alle PMR’en hebben ingestemd met de ingediende 
voorstellen. 

 

Uitkeringen bij 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. 

 

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 
dat het functioneren niet voldoende is, wordt in overleg een 
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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. 

 

COVID-19 
De uitbraak van COVID-19 stelt het onderwijs voor grote 
uitdagingen. In alle onderwijssectoren is de werkdruk 
aanzienlijk. De vervangingsvraag neemt toe en het wordt 
moeilijker om een leraar voor elke klas te hebben staan, door 
besmettingen en personeel in quarantaine. In combinatie 
met de coronavoorschriften leidt dit al snel tot lesuitval, het 
naar huis sturen van een klas of zelfs het tijdelijk sluiten van 
een instelling of schoollocatie.  

Daarbij moeten de teams vaak onderwijs verzorgen dat deels 
op school en deels op afstand plaats vindt. Dit vergt veel van 
de medewerkers en organisatie.  

Om de scholen tijdens de pandemie open te kunnen houden, 
zijn aanvullende maatregelen getroffen. Het kabinet heeft  
€ 210 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld. Met dit geld 
worden scholen en instellingen via een subsidieregeling 
tegemoetgekomen in de extra personeelskosten die 
ontstaan door corona.  

 

Verzuim 
De verzuimcijfers van 2020 laten een stijging zien ten opzichte van 
2019. Zoals aangegeven is deze stijging te verklaren door een aantal 
langduriger verzuimtrajecten. Verzuimcijfers zijn niet altijd 
beïnvloedbaar; daar waar sprake is van (ernstige) ziekte of 
bijvoorbeeld ongevallen, is er sprake van niet-beïnvloedbaar 
verzuim. De verzuimcijfers van OVO laten voor het grootste 
gedeelte niet-beïnvloedbaar verzuim zien. Dit wordt mede geborgd 
door de korte lijnen binnen de verzuimcasuïstiek. Vanzelfsprekend 
blijft ook in 2021 de noodzaak aanwezig om de redenen van 
verzuimverlof goed te blijven monitoren en de dialoog daarover te 
blijven voeren. 

De verzuimcijfers vindt u in hoofdstuk 3. 

  



 

21 
 

2.3 Huisvesting 
Duurzaamheid 
Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen huisvesting. In 2020 
betekende dat bijvoorbeeld gevelrenovatie van de Graaf 
Reinaldschool, het duurzaam vervangen van de kozijnen van de 
Jenaplanschool en de aanleg van de zonnepanelen op Omnia 
College. Op de te bouwen sporthal Fortes zullen ook zonnepanelen 
geplaatst worden en zal een warmtepomp geïnstalleerd worden. 

Daar waar plafonds vervangen zijn is de verlichting vervangen door 
ledverlichting. 

Ict 
In 2020 is de aanbesteding voor het vo en ikc Merweplein voor 
het wifinetwerk gestart. Het wifinetwerk wordt in Q1 en Q2 van 
2021 uitgerold. Tevens wordt dan gekeken hoe dit ook bij de 
overige basisscholen kan worden geïmplementeerd. 
 

Verbouwingen en nieuwbouw 
In 2020 is de gevel van de Graaf Reinaldschool geheel 
gerenoveerd. Hierbij is de buitenzijde geïsoleerd. Fase 2 van de 
upgrade van de Jenaplanschool is uitgevoerd. Er is een extra 
lokaal gebouwd en de voorzieningen voor het team zijn 
verbeterd.  
 
Bij het Fortes Lyceum is een noodlokaal geplaatst voor een 
periode van 10 jaar.  

Het is in 2020 niet gelukt om een nieuwe sporthal te realiseren 
bij het Fortes Lyceum samen met de gemeente en OKK. Dit 
kwam mede door problemen met het verstrekken van de 
vergunning en kostenstijgingen in de ontwerpfase. Deze hebben 
geleid tot een second opinion op stichtingskosten en een extra 
engineeringsronde om de stichtingskosten helder te krijgen. Op 
het moment van schrijven, is de vergunning verstrekt en de start 
van de heiwerkzaamheden ingepland. De verwachting is dat de 
sporthal in januari 2022 in gebruik kan worden genomen. 
 
In 2020 is de bouw van de brede school Dalemplein gestart. De 
verwachting is dat de Montessorischool in januari 2022 verhuist 
naar dit nieuwe gebouw. 
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2.4 Financiën 
Treasury 
Het treasurybeleid van OVO is conform de ‘regeling beleggen, 
lenen en derivaten OCW 2016’. Er hebben in 2020 (evenals in 2019) 
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 2020 niet 
geëffectueerd, vanwege de negatieve rente op obligaties. 
 
Het treasurystatuut van OVO is te raadplegen via deze link. 
 

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. In overleg met de GMR is afgesproken 
dat alle scholen 4,0% van de Rijksbijdrage afdragen voor het 
bestuur en het bestuursbureau. De kosten van het 
bestuursbureau bestaan voor 75% uit loonkosten en voor 25% uit 
materiële kosten (met name kosten voor administratie, beheer 
en bestuur). 
 
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, 

personeels- en 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. 
 

Onderwijsachterstanden 
De middelen voor onderwijsachterstanden worden per BRIN-
nummer berekend en aan de school toegerekend o.b.v. de 
schoolscores van het CBS. Deze middelen worden deels ingezet om 
de klassen te verkleinen. Hierdoor is het mogelijk om 
combinatiegroepen te voorkomen die anders mede vanwege de 
grote diversiteit te zwaar en complex zouden worden voor een 
leerkracht, wat ten koste zou gaan van de onderwijskwaliteit. 
Daarnaast worden de middelen ingezet om groepen waarvan het 
DQ (diversiteitsquotiënt) ook na deze investering hoog blijft, te laten 
ondersteunen door een onderwijsassistent (al dan niet van het 
samenwerkingsverband). Daarnaast wordt ook ingezet op co-
teaching en extra formatie voor de intern begeleider. 

https://stichtingovo.nl/images/downloads/Treasurystatuut_OVO_jan_2018.pdf
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Doelen en resultaten  
In het strategisch plan 2019-2023 zijn de volgende doelen gesteld: 
 

Opbouwen van het weerstandsvermogen van de vo-
scholen naar 10% 
In 2020 is het weerstandsvermogen bereikt van 3,5% bij het 
Gymnasium Camphusianum en van 14,9% bij het Merewade 
College. Bij het Gymnasium is het niet mogelijk om het 
weerstandsvermogen op te bouwen door het terugontvangen 
van voorfinanciering. Met de rector en de MR zijn in de MJB 2021-
2023 aanvullende afspraken gemaakt. 
 

Financieel in control blijven 
Ook dit jaar laat de jaarrekening weer zien dat OVO in control is. 
De kengetallen bevinden zich binnen de door onszelf gestelde 
bandbreedtes. 
 

Het houden van risicoanalyses 
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 weer gebeurd. De uitkomsten hiervan 
zijn verwerkt in het strategisch plan en in de volgende paragraaf.  
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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 
• Krimp 
• IT in onderwijs en 

processen 
• Gekwalificeerde 

schoolleiding 

De kwaliteit van ons onderwijs en 
personeel is natuurlijk van essentieel 
belang. Daarbij is innovatie een 
onmisbaar element. De wereld om ons 
heen verandert, wij moeten en willen 
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 
competentiemanagement van het 
personeel. 

Evaluatie 
Het grootste deel van het jaar 2020 werd beïnvloed door COVID-19. 
Dat betekende les op afstand en soms delen van de groepen op 
school en delen op afstand. Het vroeg veel van onze medewerkers, 
hun vaardigheden en van de ict-voorzieningen. De snelheid 
waarmee les op afstand is gerealiseerd geeft vertrouwen in het 

vermogen van de organisatie om snel aan te passen. Nu is het zaak 
om te kijken welke elementen we willen behouden en uitbreiden. 
Er is een start gemaakt met het opstellen van een strategisch ICT 
beleidsplan en de  aanbesteding van het wifi netwerk. 

Er is een scholingsbeleid voor de middenmanagement laag 
vastgesteld. De schoolvertelgesprekken die al bestonden in het po, 
zijn ook voor het vo ingepland. 

B. Cultuur & Implementatiekracht 

Risico’s Maatregel 

• Werkdruk 
• Mogelijkheden tot 

samenwerking in 
de regio lijken soms 
beperkt 

• Governance 

Aandacht voor organisatie van het werk 
en besturingsfilosofie, versterken van de 
cultuur van samenwerken en samen 
leren, werkdruk, governance en een 
goede relatie met de omgeving van OVO. 

Evaluatie 
Het versterken van samenwerking en verbinding met de omgeving 
is lastig op afstand. De coronamaatregelen zorgden ervoor dat we 
niet fysiek bij elkaar konden komen. Online zijn zoveel mogelijk 
bijeenkomsten doorgegaan. Maar de ontwikkeling heeft even 
stilgelegen.
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C. Borging 

Risico’s Maatregel 

• Niche-opleidingen, 
met een kleine 
leerlingenbasis 

• Personele lasten 
• Imago- en 

financiële schade 
door niet voldoen 
aan de AVG 

 

Borging zorgt voor continuïteit en rust 
in de organisatie. Het is van belang dat 
de inzet van nieuw beleid gepaard gaat 
met draagvlak in de hele organisatie. In 
een krimpende regio is ook het 
vasthouden van het marktaandeel van 
levensbelang. Ook de interne 
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 inschrijvingen in het vo waren boven verwachting in 2020. De vo 
scholen werken dan ook hard aan hun aanbod met bijvoorbeeld het 
MediaLab op Omnia College en het Technasium op Fortes Lyceum.  

Wervingsactiviteiten vonden voornamelijk 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. Wij hebben de afgelopen periode positieve 
ervaringen opgedaan met het geven van afstandsonderwijs en 
nemen waardevolle lessen mee naar de toekomst. 
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2.6 Resultaat strategisch beleid 2020  
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3. Verantwoording financiën 

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig 
perspectief 
Onze taak is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Om 
dat succesvol te doen, maken wij elk jaar duidelijke keuzes en 
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  
de begroting voor de komende 3 jaar. In de jaarlijkse kaderbrief 
worden de externe ontwikkelingen en de financiële implicaties 
van het strategisch plan samengebracht en wordt het kader 
gegeven voor de begroting van het komende jaar. 
 
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 en daarmee een 
structureel begrotingsevenwicht. Als gevolg hiervan is de 
minimale flexibele schil op een lager niveau vastgesteld.  
 
In het voortgezet onderwijs zijn op een aantal scholen de eerste 
tekenen van krimp gesignaleerd in een daling in de 

aanmeldingen. Deze krimp is nog goed op te vangen via de 
flexibele schil, maar zal de komende jaren scherp in de gaten 
worden gehouden. Paradoxaal hierop staat de vergrijzing van de 
docenten en het oplopende lerarentekort in sommige vakken. 
Ook OVO krijgt, ondanks haar goede naam als aantrekkelijk 
werkgever, soms moeite om vacatures in te vullen. 
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Leerlingenaantallen 
In onderstaande tabel staat het (verwachte) verloop van het 
leerlingenaantal over de periode 2019 t/m 2023 (peildatum t-1). 
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Leerlingen po 1.964 1.951 1.975 1.983 2.010 

Leerlingen vo 2.428 2.458 2.509 2.498 2.473 

Totaal 4.392 4.409 4.484 4.481 4.483 

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

  0,4% 1,7% -0,1% 0,0% 

 
De grafische weergave is als volgt:  
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Personeel 
Aantal fte per functie 

FTE 
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Bestuur 1 1 1 1 1 

vo 

po 

BB* 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

  

Directie 18,9 23,4 23 23 23 

vo 

po 

BB 

10,9 

7,2 

0,8 

14,9 

7,7 

0,8 

   

OP 262,4 258,2 258 256 253 

vo 

po 

BB 

152,9 

109,5 

 

152,9 

105,3 
   

OOP 66,5 70,7 71 71 71 

vo 40,7 42,7    

po 

BB 

16,0 

9,8 

18,3 

9,7 

TOTAAL 348,8 353,3 353 351 348 

vo 

po 

BB 

204,5 

132,7 

11,6 

210,5 

131,3 

11,5 

211 

131 

11 

209 

131 

11 

207 

130 

11 

 

*BB staat voor bestuursbureau. 

 
Het aantal fte directie is in 2020 toegenomen als gevolg van het 
overplaatsen van de teamleiders van OP naar directie bij Fortes 
Lyceum en Gymnasium Camphusianum. Toename van aantal fte 
OOP wordt grotendeels veroorzaakt door het aannemen van 
extra onderwijsassistenten po. 
 
De komende jaren verwachten we een lichte daling in het aantal 
leerlingen. Het aantal personeelsleden varieert mee met het 
leerlingenaantal.  
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 vo 2020 po 2020 BB 
2020 

Totaal 
OVO 
2020 

Totaal 
OVO 
2019 

Aantal 
medewerkers 

264 202 18 484 465 

Verhouding 
man/vrouw in 
% 

46/54 11/89 24/76 32/68 29/71 

Gemiddelde 
leeftijd 

46,6 44,1 52,8 45,9 44,0 

 
Ziekteverzuim  

Ziekteverzuimpercentages 
In de volgende tabel zijn de gemiddelde ziekteverzuimpercentages 
van 2020 en drie voorgaande jaren van OVO totaal te zien en van 
het vo en po uitgesplitst.  

Het is bij (ziekteverzuim)percentages belangrijk om niet naar te 
kleine groepen medewerkers te kijken, omdat dat een vertekend 
beeld geeft, zeker in vergelijking met de grotere referentiegroepen. 

 

Ziekteverzuim in % vo po Totaal OVO 

OVO in 2020 3,9 4,1 4,0 

OVO in 2019 3,2 3,9 3,4 

Referentiegroep 2019 5,6 5,8 5,0 

OVO in 2018 4,0 4,4 4,1 

Referentiegroep 2018 5,6 5,9 5,1 

OVO in 2017 3,3 4,4 3,7 

Referentiegroep 2017 5,3 5,9 4,9 

 
De jaarcijfers verzuim onderwijs over 2020 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 2020 onder het landelijk gemiddelde zit. 
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Ziekteverzuim per 
kwartaal in % 

Totaal OVO CBS  
(bedrijfstak 
onderwijs) 

1e kwartaal 2020 4,8 5,7 

2e kwartaal 2020 3,8 4,5 

3e kwartaal 2020 2,9 4,2 

4e kwartaal 2020 4,5 5,0 
 

 
Het ziekteverzuimpercentage 2020 (4,0) van OVO is gestegen ten 
opzichte van 2019 (3,4). Deze stijging is veelal veroorzaakt door een 
aantal langdurige verzuimtrajecten. Een aantal van deze trajecten 
is inmiddels afgerond, maar een aantal zal in 2021 nog doorlopen. 
De invloed van COVID-19 lijkt beperkt, 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.  

 

 

Ziekmeldfrequentie 
Alle leidinggevenden bij Stichting OVO ontvangen twee keer per 
schooljaar een overzicht met wie er verzuimd hebben in een 
bepaalde periode. De leidinggevenden houden, indien 
noodzakelijk, naar aanleiding van deze overzichten 
(frequent)verzuimgesprekken.  

Ziekmeldfrequentie vo po Totaal OVO 

2020 1,06 0,57 0,83 

2019 1,32 0,80 1,07 

2018 1,35 0,95 1,16 

2017 1,25 0,76 1,03 

 

De ziekmeldfrequentie (ZMF) bij OVO is in 2020 (0,83) gedaald ten 
opzichte van 2019 (1,07). Zowel in het po als in het vo is een daling te 
zien van het gemiddeld aantal ziekmeldingen per jaar; de 
kanttekening hierbij is dat het thuiswerken vanwege COVID-19 
hierop van invloed kan zijn geweest. Het bekende fenomeen dat de 
ZMF in het vo hoger is dan in het po, blijft ook bij Stichting OVO 
zichtbaar; in het vo meldt men zich sneller (vaker) maar, gemiddeld 
genomen, korter ziek dan in het po.  
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3.2 Staat van baten en lasten en balans 
Staat van baten en lasten 
Bedragen x€1.000 Realisatie 

2019 
Begroting 

2020 
Realisatie 

2020 
Begroting 

2021 
Begroting 

2022 
Begroting 

2023 

BATEN       

Rijksbijdragen 33.840 33.311 34.854 35.640 35.453 35.225 

Overheidsbijdragen/ subsidies 3 0 6 11 11 11 

Overige baten 1.639 1.492 1.222 1.350 1.527 1.526 

Totaal baten 35.482 34.803 36.082 37.001 36.991 36.762 

LASTEN       

Personeelslasten 26.986 27.129 29.589 29.468 29.099 29.033 

Afschrijvingen 821 914 794 995 1.029 1.056 

Huisvestingslasten 2.364 2.490 2.908 2.908 2.800 2.799 

Overige lasten 4.104 3.975 3.619 3.836 3.937 3.938 

Totaal lasten 34.275 34.508 36.910 37.207 36.865 36.826 

Saldo baten en lasten 1.207 295 -828 -206 127 -64 

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 1 0 -23 -25 -25 -25 

TOTAAL RESULTAAT 1.206 295 -851 -231 102 -89 
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Ontwikkeling van het resultaat 
Het resultaat over 2020 is uitgekomen op een verlies van  
€ 851.000. Dat is € 1.146.000 meer dan begroot.  
 

 
Het tekort in het po bedraagt € 1.033.000. Hiervan is  
€ 273.000 geput uit de bestemmingsreserve aanvullende 
bekostiging 2019. De onderwijsbonden, PO-Raad, VO-Raad 
en het Ministerie van OCW hebben eind 2019 afspraken 
gemaakt om meer mensen op te leiden en te behouden voor 
het funderend onderwijs en te zorgen dat leraren zich 
ontwikkelen en goed begeleid worden. Deze afspraken zijn 
vastgelegd in het convenant ‘extra geld aanpak tekorten’. 
OVO heeft op de valreep eind december 2019 in totaal  

€ 571.000 gekregen. De middelen in het po bedragen  
€ 195.000 en zijn benut voor een eenmalige uitkering in 
februari 2020. Ook is er vanuit de GPL verhoging 2019  
€ 190.000 aan de algemene reserve onttrokken voor een in 
de cao-po afgesproken eenmalige uitkering in februari 2020. 
In het po is daarnaast € 108.000 uit de bestemmingsreserve 
personele frictie benut om de tijdelijke dip in het 
leerlingaantal in het po op te vangen en is € 77.000 extra 
formatie ingezet in de vervangingspool t.l.v. de algemene 
reserve. Tevens wordt het opstartverlies van de 
Montessorischool (€ 130.000) uit het eigen vermogen 
betaald. Ook is er een extra dotatie van € 170.000 aan de 
voorziening groot onderhoud gedaan om de 3e fase van de 
renovatie van de Jenaplanschool mogelijk te maken. Ten 
slotte zijn door COVID-19 extra schoonmaakkosten gemaakt 
en zijn er meer langdurig zieken die vervangen moesten 
worden dan begroot.  
 
Voor OVO vo is vanuit het convenant ‘extra geld aanpak 
tekorten’ een bedrag van € 376.000 beschikbaar, wat de 
directies in samenspraak met medezeggenschap in 
schooljaar 2020/2021 en 2021/2022 besteden aan 
maatregelen voor werkdrukverlichting. In 2020 is € 78.000 
gebruikt. Verder heeft ook OVO vo te maken gehad met extra 
kosten als gevolg van COVID-19. En heeft het bestuursbureau 
(wat meegeteld wordt bij het vo) extra kosten gemaakt als 
gevolg van onderzoeken naar het besturingsmodel, 
samenwerking rvt/bestuur en strategisch ict beleid. 
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OVO po 195 -326 -131 -261 -1.033 

OVO vo 376 727 1.103 656 333 

ISK + 
taalklassen - 234 234 -100 -151 

TOTAAL 
OVO 571 635 1.206 295 -851 
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Het resultaat van de ISK ligt € 51.000 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. 
 

Het resultaat is gunstig beïnvloed door x1.000 

Rijksbijdragen Verhoging GPL bijdragen (2e 
en 3e regeling 2019) 

998  

Rijksbijdragen LWOO inkomsten 
samenwerkingsverband hoger 
dan begroot 

79 

Niet geoormerkte 
subsidies 

Inhaal- en Ondersteunings 
programma’s a.g.v. COVID-19 

85 

Niet geoormerkte 
subsidies 

Hogere 
nieuwkomersbekostiging 

142 

Niet geoormerkte 
subsidies 

Zij-instroom, doorontwikkeling 
vo, en diverse andere subsidies 
hoger dan begroot 

150 

Doorbetalingen 
rijksbijdragen 
SWV 

Meer afgegeven 
arrangementen 

89 

Overige baten Diverse kleine posten 29 

Stijging van baten  1.572 

Afschrijvingslasten Timing van investeringen 120 

Overige lasten Reizen, internationalisering, 
activiteiten en projecten 
afgelast vanwege COVID-19 

434 

Daling van kosten  554 

TOTAAL  2.126  

 

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door x1.000 

Overige baten Ouderbijdragen reizen, 
internationalisering 

292 

Daling van baten  292 

Personele lasten Reguliere cao-verhogingen, 
stijging wg-lasten 

1.512 

Personele lasten Uitkeringen ‘bijzondere en 
aanvullende bekostiging 2019’ 

352 

Personele lasten Extra inzet fte’s 253 

Personele lasten Inhuur van extern personeel 120  

Personele lasten Bedrijfsgezondheidszorg, 
personeelsattenties 

75 

Huisvestingslasten Extra schoonmaakkosten 130 

Huisvestingslasten Dotatie groot onderhoud (incl. 
€ 170.000 extra dotatie) 

270 
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Overige lasten Hogere ABB kosten door 
extern advies in het kader 
besturingsmodel, RvT/CvB, 
strategisch ICT 

105 

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

88  

Overige lasten Overige posten  75 

Stijging van 
kosten 

  2.980  

TOTAAL  3.272 

Zie voor verdere toelichting de jaarrekening.  
 

Toelichting op de meerjarenbegroting 
2021-2023 
In februari 2021 heeft de raad van toezicht de door het 
bestuur vastgestelde meerjarenbegroting 2021 t/m 2023 
goedgekeurd. 
 
De inschatting van de Rijksbijdragen is geactualiseerd op  
basis van de laatste inzichten van december 2020. Daarbij is 
vooral gebruik gemaakt van de rekenmodellen van VOS/ABB, 
de PO-Raad en de VO-Raad. Er is geen indexatie toegepast 
voor 2022 en 2023. 

In de meerjarenprognose stijgen/dalen de personele lasten 
mee in lijn met de stijging/daling van het leerlingenaantal. In 
het loonpeil is rekening gehouden met de per december 
2020 bekende gegevens. Eventuele cao-verhogingen zullen 
via de Rijksbijdrage worden gecompenseerd; hier hoeft in de 
begroting geen rekening mee te worden gehouden. 
 
De afschrijvingslasten nemen jaarlijks toe als gevolg van de 
extra investeringen die OVO in de periode 2018-2022 doet in 
de scholen. Naast investeringen in verduurzaming vinden 
ook interne verbouwingen plaats en is OVO bezig met het 
realiseren van een nieuwe sporthal bij het Fortes Lyceum. 
 
De overige lasten, waaronder leermiddelen, ict en andere 
leerlinggebonden kosten, dalen licht, vooral als gevolg van de 
lichte krimp in het aantal vo-leerlingen. Ten opzichte van 2019 
dalen ook de kosten voor activiteiten. Ten opzichte van 2020 
is hier echter een sterke stijging zichtbaar, omdat 
internationalisering en schoolreizen niet door zijn gegaan 
vanwege de pandemie. 
 
Het resultaat dat ten gunste komt van de vrije algemene 
reserve is de komende jaren positief. Dit komt door het 
paradoxale gegeven dat een school budget overhoudt bij een 
daling van het leerlingenaantal en budget moet 
voorfinancieren bij groei. Immers, de financiering van het 
kalenderjaar 2021 is gebaseerd op de telling van de op 1 
oktober 2020 aanwezige leerlingen. De eerste 5 maanden 
van het schooljaar 2020/2021 ontvangt de school de 
Rijksbijdragen o.b.v. het aantal leerlingen van 1 oktober 2019, 
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terwijl de formatie in die periode is afgestemd op het aantal 
leerlingen per 1 oktober 2020. 
 

Balans en kasstromen in 
meerjarenperspectief 
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Materiële vaste activa 5.598  6.703 7.838 7.712 7.411 

Financiële vaste 
activa 107 130 130 130 130 

Totaal Vaste activa 5.705 6.834 7.968 7.842 7.541 

Vorderingen 1.031  2.054 881 846 825 

Liquide middelen 8.956  6.841 5.513 5.912 6.574 

Totaal Vlottende 
activa 9.987 8.895 6.394 6.758 7.399 

TOTAAL ACTIVA 15.692 15.729 14.362 14.600 14.941 
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Algemene reserve 4.934 4.630 4.695 4.966 4.944 

Bestemmingsreserves 1.669 1.121 824 655 589 

Totaal eigen 
vermogen 6.604 5.750 5.520 5.621 5.533 

Voorzieningen 4.728 4.896 4.542 4.679 5.108 

Kortlopende schulden  4.360 5.082 4.300 4.300 4.300 

TOTAAL PASSIVA 15.692 15.729 14.362 14.600 14.941 

 

Toelichting op de belangrijkste mutaties in het 
verslagjaar t.o.v. het voorgaande jaar 
De toename in de materiële vaste activa komt door de 
voorbereidingen voor de bouw van de sporthal, de 
investeringen in het Technasium en het plaatsen van 
noodlokalen op het Fortes Lyceum, aanpassingen in de 
praktijkruimtes en investeringen in apparatuur en inventaris 
op Omnia College, renovatie/verduurzaming van obs Graaf 
Reinald en nieuwbouw/renovatie en verduurzaming van de 
Jenaplanschool.  
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De toename in de vorderingen komt door de nog bij de 
gemeente Gorinchem te declareren investeringssubsidies 
voor de verduurzaming van obs Graaf Reinald en de 
nieuwbouw/renovatie en verduurzaming van de 
Jenaplanschool van € 0,8 miljoen. Vanwege de negatieve 
rente op banktegoeden is dit nog niet gedaan. Daarnaast is 
er een vordering van € 0,2 miljoen op het ABP pensioenfonds 
door een fout bij het automatisch incasseren van de 
maandfactuur en een vordering van € 0,1 miljoen op de 
penvoerder van de subsidie Sterk Techniek Onderwijs voor de 
declaraties van het 3e en 4e kwartaal. 
 
De afname in het eigen vermogen komt door de hiervoor 
beschreven onttrekkingen. De toename in de voorzieningen 
komt door het opsparen van uren ‘persoonlijk budget’ in het 
vo en de toename in de kortlopende schulden komt door nog 
niet ingezette middelen in het kader van de ‘Inhaal- en 
Ondersteuningsprogramma’s als gevolg van COVID-19 en 2 
pilots ‘Nieuwe Leerweg in het VMBO’ voor € 0,6 miljoen. 
Verder is er sprake van timing van betalingen ter waarde van 
€ 0,1 miljoen. 
 

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  bedragen  
gemiddeld € 0,6 miljoen per jaar. Dit betreft met 
name vervangingsinvesteringen in ict, boeken, 

onderwijsapparatuur en meubilair. Daarnaast is OVO 
in 2019 een 5-jarig programma gestart om in totaal 
€2,56 miljoen te investeren in renovaties, 
verduurzaming en verbouwingen om de scholen up 
to date te maken met de nieuwe onderwijsconcepten 
en inzichten. 

• De financiële vaste activa betreffen een langlopende 
vordering van 15 jaar i.vm. subsidie op zonnepanelen 
en een borgsom voor de tablets van de basisscholen 
in Hardinxveld-Giessendam. 

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

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

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

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

• De kortlopende schulden (bij leveranciers, bij de 
belastingdienst inzake loonheffing, bij ABP inzake 
pensioen en bij personeel inzake vakantiegeld) blijven 
naar verwachting op het (normale) niveau van 2019. 
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Belangrijke toekomstige 
investeringen en uitgaven vanuit de 
voorzieningen 
De belangrijkste investeringen het komende jaar vloeit voort 
uit het 5-jarige investeringsprogramma van OVO om scholen 
te verduurzamen en te zorgen dat de gebouwen weer aan de 
eisen van de moderne tijd voldoen: De renovatie van de 
Jenaplanschool wordt voltooid. Verder wordt er op het terrein 
van het Fortes Lyceum samen met turnvereniging OKK en de 
gemeente Gorinchem een sporthal gerealiseerd. Daarnaast 
is door de gemeente Gorinchem gestart met de nieuwbouw 
van de brede school Hoog Dalem, waar eind 2021 de 
Montessorischool haar intrek kan nemen. In de gemeente 
Hardinxveld-Giessendam vindt op dit moment een discussie 
plaats over renovatie of nieuwbouw voor obs de Driemaster.  
 
De belangrijkste uitgaven vanuit de voorzieningen betreffen 
naast de reguliere werkzaamheden onderhoud aan de 
Jenaplanschool. 
 
Dit is ook terug te zien in de geprognosticeerde kasstromen.  

 

Kasstromen (bedragen x € 1.000) 
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Liquide middelen  
1 januari 

 7.396  8.956 6.841 5.513 5.912 

Operationele 
kasstroom  

 2.975  531 778 1.280 1.394 

Investeringskas-
stroom 

 1.416- 2.646- 2.107- 880- 732- 

Financieringskas-
stroom 

 -    - - - - 

Liquide middelen 31 
dec. 

 8.956  6.841 5.513 5.912 6.574 
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3.3 Financiële positie  
Kengetallen 
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Solvabiliteit 1 (Eigen 
vermogen/balanstotaal) 

42,1% 26,6% 38,4% 38,5% 37,0%  < 30% 

Solvabiliteit 2 (Eigen vermogen+ 
voorzieningen)/balanstotaal) 

72,7% 67,7% 70,1% 70,5% 71,2% 72,5% < 30% 

 

Liquiditeit (vlottende activa/kortlopende 
schulden) 

 2,3  1,8 1,5 1,6 1,7  1,9  < 0,75 

Rentabiliteit (resultaat/ totale baten) 3,1% -2,4% -0,6% 0,3% -0,2% 0%  laatste 3 jaar 
negatief  

Weerstandsvermogen (eigen vermogen/ 
totale baten) 

18,6% 15,9% 14,9% 15,2% 15,0% 10%  

Bovenmatig Eigen vermogen 0,88 0,68 0,61 0,57 0,52  > 1,00 

*)  Cijfers 2019 geven een vertekend beeld door de ontvangst van €  0,6 miljoen ‘aanvullende en bijzondere bekostiging 2019’, waarvan €  0,3 miljoen in 2020 is uitgegeven. 
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Het financiële toezicht op onderwijs berust bij de inspectie van het 
onderwijs. Op grond van een analyse van de financiële gegevens uit 
de jaarrekening, de continuïteitsparagraaf uit het bestuursverslag 
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 
aan haar langlopende verplichtingen kan voldoen. De inspectie 
hanteert voor de solvabiliteit de signaleringsgrens van  30%. 
Solvabiliteit 2 was ultimo 2020 67,7 % en zal de komende jaren 
verder toenemen (o.a. door de toename in de voorziening 
persoonlijk budget). 
 

Liquiditeit 
De current ratio geeft aan in hoeverre OVO kan voldoen aan haar 
korte termijn verplichtingen. De liquiditeit was ultimo 2020 1,8, 
zakt in 2021 naar verwachting wat in en klimt dan weer langzaam 
terug naar het huidige niveau (net onder de streefwaarde), maar 
blijft wel ruim boven de signaleringgrens van de inspectie.  

Rentabiliteit 
De rentabiliteit toont aan in welke mate baten en lasten met 
elkaar in evenwicht zijn. De rentabiliteit was ultimo 2020 -2,4% 
vanwege weloverwogen keuzes om middelen aan het eigen 
vermogen te onttrekken. Ook in de komende jaren worden 
bewust middelen aan de reserves onttrokken. 
 

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. 
Ook werden de extra dotatie voor de renovatie van de 
Jenaplanschool en het opstartverlies van de Montessorischool uit 
de reserves betaald. 
 

Bovenmatig eigen vermogen 
Afgelopen jaar heeft de minister van OCW een nieuwe 
signaleringswaarde voor het bovenmatig eigen vermogen 
gepubliceerd en de onderwijsinspectie belast met het toezicht 
hierop. De onderwijsinspectie ziet de signaleringswaarde als 
startpunt voor een gesprek over de reserves en niet als harde norm, 
omdat een bestuur goede redenen kan hebben om tijdelijk eigen 
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vermogen boven de signaleringswaarde aan te houden. Er is sprake 
van een 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 van de balans) hoger is dan het normatief eigen 
vermogen (vermogen dat een onderwijsinstelling redelijkerwijs 
nodig heeft om bezittingen te financieren en risico’s op te vangen).  

 
Reservepositie 
Het bestuur vindt dat de reservepositie aan het eind van het 
verslagjaar op een acceptabel niveau ligt. Er is nog € 0,3 miljoen 
in de reserve aanwezig m.b.t. de ‘bijzondere en aanvullende 
bekostiging 2019’. Deze zal in de komende 2 jaar ingezet worden 
in het vo voor werkdrukverlaging. Ons beleid is altijd om per 
school een sluitende exploitatie te hebben. Dat wij de afgelopen 

jaren een forse stijging in het weerstandsvermogen van het vo 
hebben gezien, komt doordat in situaties van leerlingdaling, de 
bekostiging nog 5 maanden op het ‘oude’ niveau blijft. Dit heeft 
ons in staat gesteld het weerstandsvermogen in het vo richting 
de gewenste 10% te krijgen. Het afgelopen jaar is het vermogen 
in het po bewust afgebouwd. Alleen het weerstandsvermogen 
van het Gymnasium Camphusianum heeft nog niet het vereiste 
niveau bereikt. In de MJB is hiervoor een stapsgewijze opbouw 
voorzien. De COVID-19 pandemie van het afgelopen jaar heeft 
laten zien dat een risico-buffer noodzakelijk is: de extra 
schoonmaakkosten en personeelsattenties zijn namelijk ten laste 
van het eigen vermogen geboekt, zodat er op de scholen geen 
bezuinigingen nodig zijn om deze tegenvallers op te vangen. 
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4. Jaarrekening 

Balans per 31-12-2020 
Na resultaatbestemming 2020 2019 

      Materiële vaste activa  6.703.294   5.597.874   

       Financiële vaste activa  130.389   106.952   

       Totaal vaste activa   6.833.683   5.704.826  

       Vorderingen  2.053.860   1.031.234   

       Liquide middelen  6.840.966   8.955.912   

       Totaal vlottende activa   8.894.826   9.987.146  

 TOTAAL ACTIVA  15.728.509   15.691.973  

      Eigen vermogen   5.750.428  6.603.750  

       Voorzieningen   4.895.856   4.728.382  

       Langlopende schulden   0  0 

       Kortlopende schulden   5.082.225   4.359.841  

 TOTAAL PASSIVA   15.728.509   15.691.973  
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Staat van baten en lasten 2020 
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 BATEN  

 Rijksbijdragen  8 34.853.928 33.311.106  33.840.011  

 Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden  9 5.868 -  2.806  

 Overige baten  10 1.222.408 1.491.505  1.638.645  

 Totaal baten   36.082.204 34.802.611  35.481.462  

 LASTEN  

 Personeelslasten  11 29.589.317 27.278.601 26.986.224 

 Afschrijvingen  12 794.450 914.403  821.282  

 Huisvestingslasten  13 2.908.220 2.489.566 2.364.374  

 Overige lasten  14 3.618.585 3.825.180 4.104.003  

 Totaal lasten   36.910.572 34.507.750 34.275.883 

 Saldo baten en lasten   828.367- 294.861 1.205.579 

 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN  15 23.007- 0  688  

 TOTAAL RESULTAAT   851.374- 294.861 1.206.267  
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Segmentatie  
 SECTOR VO SECTOR PO TOTAAL 

ZUIVER OVO 
ISK DE 
TOEKOMST 

TAAL-
KLASSEN 

TOTAAL DE 
TOEKOMST 

TOTAAL OVO 
INCLUSIEF DE 
TOEKOMST 

3 BATEN  

3.1  Rijksbijdragen  22.593.173 11.585.485 34.178.658 675.270 0 675.270 34.853.928 

3.2  Overige overheidsbijdragen  - 5.868 5.868 - - - 5.868 

3.5  Overige baten  802.744 352.566 1.155.310 12.908 54.188 67.096 1.222.406 

       Totaal baten  23.395.917 11.943.919 35.339.836 688.178 54.188 742.366 36.082.202 

 

4.1  Personeelslasten   18.723.587   10.138.303   28.861.890   637.483   89.944   727.427   29.589.317  

4.2  Afschrijvingen 7  420.965   366.576   787.541   6.909   -     6.909   794.450  

4.3  Huisvestingslasten   1.510.111   1.308.401   2.818.512   89.810   -     89.810   2.908.322  

4.4  Overige lasten   2.385.175   1.163.821   3.548.996   69.489   -     69.489   3.618.485  

       Totaal lasten   23.039.837   12.977.101   36.016.938   803.691   89.944   893.635  36.910.573 

        

Saldo baten en lasten   356.080   1.033.182-  677.102-  115.513-  35.756-  151.269- 828.371- 

6  FINANCIËLE BATEN EN LASTEN   23.007-  -     23.007- - - - 23.007- 

 TOTAAL RESULTAAT   333.073   1.033.182-  700.109-  115.513-  35.756-  151.269- 851.378- 
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Toelichting 
In voorgaande 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 ISK in Gorinchem is 1 april 2016 gestart als 
onderwijsvoorziening voor leerlingen met status van 12 tot 18 
jaar. 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 leerlingen met status van 7 t/m 12 jaar. In juli 2018 heeft de 
regiegroep besloten met de taalklassen te stoppen, waarna 
SWV Driegang zelfstandig de taalklassen heeft voortgezet. OVO 

levert medewerkers voor de taalklassen en ontvangt daarvoor 
een kostendekkende vergoeding.  
 
Het saldo in de bestemmingsreserve De Toekomst wordt vanaf 
2019 besteed t.b.v. ‘LINK’, 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. Ook  
 
Binnen ‘zuiver OVO’ is onderscheid gemaakt tussen het po en 
het vo. In het segment ‘vo’ zijn de baten en lasten van 
Gymnasium Camphusianum, het Merewade College (Fortes 
Lyceum, Omnia College en Merewade praktijkschool) en het 
Bestuursbureau opgenomen.  
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Kasstroomoverzicht 2020 
 2020 2019 

 Kasstroom uit operationele activiteiten  

 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening   828.367-    1.205.579  

 Aanpassingen voor:      

 - afschrijvingen  794.450  821.282  

 - mutaties investeringssubsidies  722.664   600.435  

 - mutaties voorzieningen  167.474   164.744-  

 - overig  1.948-   4.479  

  1.682.640  1.261.452  

 Veranderingen in vlottende middelen 

 - vorderingen  1.022.626-   811.279  

 - kortlopende schulden  722.385  303.522-   

  300.241-  507.757  

 Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties   554.032   2.974.788 

 Ontvangen interest  202  688   

 Betaalde interest  23.209-   -    

  23.007-   688  

 Totaal kasstroom uit operationele activiteiten   531.025   2.975.476 
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 Kasstroom uit investeringsactiviteiten  

 Investeringen in materiële vaste activa  2.622.531-   1.317.441- 
 

 

 Desinvesteringen in materiële vaste activa  -   -   

 Overige investeringen in financiële vaste activa (-/-)  23.437-   98.252-  

 Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten   2.645.968   1.415.693- 

 Mutatie liquide middelen   2.114.943-  1.559.783  

     

 Beginstand liquide middelen   8.955.912   7.396.131  

 Eindstand liquide middelen   6.840.966  8.955.912 

Mutatie liquide middelen  2.114.943-   1.559.783  
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Grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling 
Jaarverslaggeving Onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de 
bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Onderwijs (in het bijzonder 
Richtlijn RJ660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn met 
inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen. 
 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het 
resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij 
de desbetreffende grondslag voor een specifieke balanspost 
anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd 
volgens het kostprijsmodel. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze 
betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor 
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en 
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van 
het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Het bestuur heeft zich een oordeel gevormd over de zaken die in 
het jaarverslag worden besproken en heeft voor de bedragen die 
in de jaarrekening zijn opgenomen schattingen gemaakt. Indien 
dit voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht 
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen 

inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de 
toelichting op de betreffende jaarrekeningpost. 
 
Op basis van de brief van 1 december 2017 van de minister voor 
basis- en voortgezet onderwijs en media zijn de bedragen die het 
samenwerkingsverband als gelden passend onderwijs heeft 
doorbetaald aan de aangesloten schoolbesturen als volgt 
verwerkt: 

• Gelden die OCW namens de samenwerkingsverbanden  
aan de scholen overmaakt zijn verantwoord onder 
categorie 3.1.1. Ontvangen Rijksbijdragen. 

• De overige generieke overdrachten (bedragen per 
leerling) en speciale overdrachten (arrangementen) 
worden onder categorie 3.1.3.3. Ontvangen 
doorbetalingen Rijksbijdrage samenwerkingsverbanden 
verwerkt. 

 

Continuïteit 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de 
continuïteitsveronderstelling. 
 

Vergelijking met voorgaand jaar 
De grondslagen van waardering zijn ongewijzigd ten opzichte 
van voorgaand jaar. Er hebben zich gedurende het verslagjaar 
geen schattingswijzigingen voorgedaan. 
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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 uit de financiële leaseovereenkomst 
voortkomende verplichting wordt als langlopende schuld 
verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen 
interest wordt gedurende de looptijd van de financiële 
leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht. 

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn: 

Categorie Economische 
levensduur 

Afschrijvings- 
percentage 

Gebouwen 30 jaar 3,3% 

Verbouwingen 10 jaar 10,0% 

Meubilair 20 jaar 5,0% 

Installaties/apparatuur 15 jaar 6,7% 

Overige inventaris 10 jaar 10,0% 

Ict (laptops, tablets docenten) 3 jaar 33,3% 

Ict (Chromebooks, laptops 
leerlingen) 

4 jaar 25% 

Ict (pc’s, digiborden) 5 jaar 20% 

Bekabeling (WLAN) 6 jaar 16,7% 

Glasvezel 15 jaar 6,7% 

Leermiddelen 9 jaar 11,1% 

 

Financiële vaste activa en vorderingen 
De financiële vaste activa en de vorderingen worden bij de eerste 
verwerking tegen de reële waarde gewaardeerd, inclusief  de 
transactiekosten. Na de eerste verwerking worden de financiële 
vaste activa en de vorderingen gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. Voor zover noodzakelijk onder  aftrek  
van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. 
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Liquide middelen 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het bestuur 
en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 

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

Algemene reserve 
De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de 
continuïteit van de instelling. Deze wordt opgebouwd uit de 
resultaatbestemming van overschotten 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. 
 

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

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

Voorziening onderhoud 
De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de 
uitgaven van groot planmatig onderhoud aan onroerende zaken 
die door de jaren heen een onregelmatig verloop hebben. De 
dotaties aan de voorziening zijn gebaseerd op de 
meerjarenonderhoudsbegroting die een periode kent van 10 jaar. 
Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening 
gebracht. De voorziening is, rekening houdend met geplande 
jaarlijkse dotaties, toereikend voor het uit te voeren onderhoud in 
de periode waarvoor de meerjarenonderhoudsbegroting strekt. 
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Voorziening spaarverlof 
De voorziening spaarverlof is opgebouwd om de kosten van 
vervangers te betalen wanneer personeelsleden het gespaarde 
verlof opnemen. De voorziening is berekend op basis van de 
werkelijk gespaarde uren tegen de actuele waarde. De in de cao 
opgenomen bindende genormeerde bedragen zijn hier op van 
toepassing. 
 

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

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

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

Grondslagen voor 
resultaatbepalingen 
Algemeen 
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar 
waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen 
voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en 
risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het 
verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het 
vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. De 
instelling heeft in haar statuten geen bepalingen opgenomen 
omtrent de verdeling van de winst. Er is dus geen statutaire 
regeling winstbestemming. 
 

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

Overige overheidsbijdragen en subsidies 
Onder de overige overheidsbijdragen worden vergoedingen 
opgenomen, verstrekt door gemeente, provincie of andere 
overheidsinstelling. 
 

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

Personeelslasten 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de cao 
uitbetaald. De beloningen van het personeel worden als last in de 
staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de 
arbeidsprestaties worden verricht en, voor zover nog niet 
uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de 
reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen 
overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als overlopend 

actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het  
personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door 
het bevoegd gezag. 
 

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



 

53 
 

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

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

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

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

Grondslagen voor de opstelling van 
het kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte 
methode. Dit betekent dat de kasstromen worden herleid uit de 

balans en de staat van baten en lasten. De kasstromen worden 
onderscheiden in: 
• operationele activiteiten 
• investeringsactiviteiten 
• financieringsactiviteiten 
 
Ontvangen en betaalde interest worden opgenomen onder de 
kasstroom uit operationele activiteiten. 
 

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

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  saldo van € 1,0 miljoen overschrijden (negatieve 
creditrente).  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 

beheerst. De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal 
een A-rating hebben. Voor zover noodzakelijk worden nadere 
zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare 
kredietfaciliteiten. 
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Toelichting op de balans 
ACTIVA 31-12-2020 01-01-2020 

1. Materiële vaste activa € € 

 Gebouwen en terreinen   5.448.401  4.425.823  

 Inventaris en apparatuur   2.847.095   2.354.551  

 Overige materiële vaste activa   261.780  229.736  

Materiële vaste activa in 
ontwikkeling 

 282.242  165.024 

  8.839.518   7.175.135 

 Investeringssubsidies MVA   2.136.224-  1.577.261- 

  6.703.294   5.597.874  

 

In 2020 is voor € 2,6 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste 
activa. De investeringen in gebouwen en terreinen betreft het 
voltooien van de verbouwing van het Technasium op het Fortes 
Lyceum voor € 96.000, het plaatsen van noodlokalen op het 
Fortes Lyceum voor € 98.000, aanpassingen in de praktijkruimtes 
van het Omnia College van € 29.000, renovatie/verduurzaming 
van de Graaf Reinaldschool voor € 264.000 en 
renovatie/nieuwbouw/verduurzaming van de Jenaplanschool 
voor € 735.000. 

De investeringen in inventaris en apparatuur betreffen 
investeringen op het Omnia College ter waarde van € 178.000 in 

het kader van de subsidie "Sterk Techniek Onderwijs". Daarnaast 
is er ook voor € 206.000 in de niet-techniek gerelateerde 
profielen van het Omnia College geïnvesteerd. Ook zijn er 
zonnepanelen aangeschaft op het Omnia College voor € 41.300 
(het bruto investeringsbedrag bedraagt € 67.000, hiervoor is een 
subsidie van € 25.700 vanuit SDE ontvangen). Op het Fortes 
Lyceum is voor € 73.000 inventaris aangeschaft voor het nieuwe 
Technasium, is de personeelsruimte opgeknapt en zijn er airco's 
geplaatst in een aantal lokalen op de tweede verdieping. Het 
Gymnasium heeft voor € 30.000 nieuw meubilair aangeschaft 
voor het auditorium. Verder zijn allerhande diverse inventaris, 
apparatuur, devices en digiborden vervangen. 

Investeringen in leermiddelen bevat vervanging van methodes in 
het po. 

De materiële vaste activa in ontwikkeling betreft de 
voorbereiding op de bouw van een nieuwe sporthal op het terrein 
van het Fortes Lyceum, alsmede de voorbereiding van de 
vervanging van de wifi op alle scholen van OVO. 

Van de gemeente Gorinchem is in totaal € 700.500 aan 
investeringssubsidie ontvangen voor de 
verbouwing/uitbreiding/verduurzaming van de Jenaplanschool. 
Hiervan was € 105.588 al in 2019 ontvangen en het restant van  
€ 594.912 is in 2020 met het voltooien van de eerste en tweede 
fase opgenomen. Verder heeft OVO een bijdrage van de 
gemeente Gorinchem gekregen voor het verduurzamen van de 
Graaf Reinaldschool van € 127.752. Deze wordt opgeteld bij de in 
2019 ontvangen bijdrage van € 62.248 tot een totale 
investeringsbijdrage van € 190.000. 
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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. 
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Materiële vaste activa 

 Gebouwen en terreinen   7.056.697   2.630.874-  4.425.823   1.362.521   339.943-   8.419.218   2.970.817-  5.448.401  

 Inventaris en apparatuur   7.853.160   5.498.608-  2.354.551   1.050.313   557.770-   8.903.473   6.056.378-  2.847.095  

 Leermiddelen   803.841   574.105-  229.736   92.479   60.435-   896.320   634.540-  261.780  

 Materiële vaste activa in 
ontwikkeling  

 165.024   -     165.024   117.218   -      282.242   -     282.242  

 Totaal materiële vaste 
activa  

 15.713.698   8.703.588-  7.175.135  2.622.531  958.148-  -     18.501.253   9.661.736-  8.839.518  

   01-01-2020 Ontvangst Vrijval    31-12-2020 

Investeringssubsidies MVA 

 Gebouwen en terreinen   2.216.139-  876.770   1.339.370-  722.664-  120.608    2.938.803-  997.378   1.941.425- 

 Inventaris en apparatuur   391.690-  153.800   237.891-  -     43.091    391.690-  196.891   194.799- 

 Totaal 
investeringssubsidies MVA  

 2.607.829-  1.030.570   1.577.261-  722.664-  163.699    3.330.493-  1.194.269   2.136.224- 

 Totaal MVA na aftrek 
investeringssubsidies  

  
13.105.869 

7.673.018- 5.597.874 1.899.867 794.449-  -    15.170.760 8.467.467- 6.703.294 
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2. Financiële vaste 
activa 

Boek-
waarde  
1-1-2020 

Investerin
gen  

en 
verstrekte 

leningen 

Design-
vestering

en en 
aflossing

en 

Boek-
waarde  

31-12-2020 

€ € € € 

Waarborgsommen 6.600  10.358  -  16.958  

Langlopende 
vordering 

100.352  25.700  12.621-  113.431  

 106.952 36.058 2.100- 130.389 

 
De po scholen in Hardinxveld-Giessendam hebben 38 
Snappet tablets aangeschaft voor groep 4 tegen een borg van 
€ 150 per tablet. Deze borg is juridisch een koop-
terugkoopregeling.  
 
Dit houdt in dat OVO eigenaar wordt van de tablets, maar als 
OVO wil stoppen, zij recht heeft om het volledige bedrag van 
€ 150 per tablet terug te krijgen. In juni 2020 zijn 16 nieuwe  
tablets aangeschaft. Verder hebben het Fortes Lyceum en de 
ISK een huurovereenkomst afgesloten voor laptops voor 
docenten, waarbij een borg van 4 maanden van de huurprijs 
is betaald. 
 
De langlopende vordering betreft Subsidie Duurzame Energie 
(SDE) die OVO toegekend gekregen heeft voor de 
zonnepanelen op het dak van het Fortes Lyceum en Omnia 

College. De komende 15 jaar ontvangt OVO een 
subsidiebedrag o.b.v. de geleverde productie. Aangezien de 
totale productiecapaciteit van de zonnepanelen significant 
hoger ligt dan de gesubsidieerde productie is de maximale 
toegekende subsidie opgenomen als langlopende vordering. 
De in 2021 te ontvangen subsidie (€ 12.403) is opgenomen 
onder de kortlopende vorderingen. 
 

3. Vorderingen 31-12-2020 31-12-2019 

€  €  

Debiteuren 265.651 157.183 

OC&W/LNV 556.522 525.908 

Overige overheden 767.251 75.211 

Overlopende activa 464.436 272.932 

> Vooruitbetaalde 
kosten 

205.103 232.231 

> Overige 
overlopende activa 

259.334 40.701 
 

 2.053.860 1.031.234 

 
De toename in de debiteuren komt door de declaratie voor het 
3e en 4e kwartaal van de subsidie voor Sterk Techniek Onderwijs 
bij de penvoerder.  
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De vordering op OC&W (€ 556.522) bestaat voor het grootste deel 
uit betalingsverschillen vanwege een afwijking tussen 
betaalritme en toerekening van de baten.  

De nog te ontvangen subsidie overige overheden betreft 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 2020/2021. 

Onder de overige overlopende activa is een post van € 252.000 
opgenomen voor dubbel betaalde pensioenpremie doordat een 
automatische incasso in tweede instantie toch afgeschreven 
werd. Het ABP is om terugbetaling verzocht. 

De vordering op OC&W (€ 525.908) bestaat voor het grootste 
deel uit betalingsverschillen vanwege een afwijking tussen 
betaalritme en toerekening van de baten.  

De nog te ontvangen subsidie overige overheden in voorgaand 
jaar betrof de bijdrage van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam voor de renovatie van de Merwedeschool. Dit jaar 
betreft de post reguliere kleinere bijdragen. 

De vermindering in de vooruitbetaalde kosten bestaat uit veel 
individueel kleine facturen die betrekking hebben op het 
schooljaar 2019/2020.

 

 

Het saldo liquide middelen is met € 2,1 miljoen afgenomen t.o.v. 
vorig jaar. Dit komt voornamelijk door de forse investeringen die 
zijn gepleegd, het verlies dat dit jaar is geleden en het bewuste 
beleid om investeringssubsidies niet te snel te vorderen 
vanwege de negatieve rente op bankrekeningen. Alle tegoeden 
op bankrekeningen zijn vrij opneembaar. 

 

 

 

 

  

4. Liquide middelen 31-12-2020 31-12-2019 

€ €  

Kasmiddelen 3.372 10.836 

Tegoeden op bankrekeningen 6.837.594  8.945.076 

 6.840.966 8.955.912 
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5. Eigen vermogen Stand 
per  

1-1-2020 

Resultaat 
2020 

Overige 
mutaties 

Stand per 
31-12-2020 

€ € € € 

Algemene reserve 4.934.261 700.105- 395.410 4.629.566 

Bestemmingsreserve (publiek) 

Bestemmings-
reserve De 
Toekomst 

 766.724  151.269- - 615.455 

Bestemmings-
reserve personeel 
vo (uitgestelde 
BAPO) 

 77.735  - 14.595- 63.140 

Bestemmingsreserv
e personele fricties 
po 

 107.554  - 107.554- - 

Bestemmings-
reserve aanvullende 
bekostiging 

570.937 - 273.261- 297.676 

Bestemmings-
reserve aanvullende 
subsidie po 

 114.212  - - 114.212 

Totaal 
bestemmings-
reserves (publiek) 

1.637.162 151.269- 395.410- 1.090.483 

Bestemmingsreserve (privaat) 

Bestemmingsreserv
e TSO Merweplein 

 32.327  - 1.948-  30.379 

Totaal Eigen 
Vermogen 

6.603.750 851.374- 1.948- 5.750.428 

 

Het verlies van OVO bedraagt € 852.000.. Hiervan is € 700.000 
"regulier" resultaat van de OVO-po en vo scholen en € 151.000 
resultaat ISK.  
 
In 2020 is € 273.000 aan de bestemmingsreserve aanvullende 
bekostiging onttrokken. Deze bestemmingsreserve is eind 
2019 gevormd n.a.v. het convenant extra werkdrukverlichting 
dat het ministerie van OCW met de sector gesloten heeft. In 
het po is het geld bestemd voor eenmalige uitkeringen die in 
februari 2020 uitgekeerd zijn conform afspraken in de cao-po. 
In het vo zijn de scholen vrij om te kiezen op welke manier zij 
de middelen inzetten ter bestrijding van de werkdruk. De OVO 
vo scholen hebben ervoor gekozen om deze middelen in te 
zetten in de schooljaren 2020/2021 en 2021/2022.  
 
Verder is € 107.000 aan de bestemmingsreserve personele 
frictie po onttrokken om de tijdelijke daling in het leeraantal 
per 1 oktober 2019 (bekostiging schooljaar 2020/2021) te 
overbruggen en de vervangingspool extra uit te breiden. 
 
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 
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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 2020 
weer herberekend. 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. 
 
Deze herberekening heeft geleid tot een vrijval van de 
bestemmingsreserve naar de algemene reserve van € 14.595.  
 
 
 
 
 
 

6. Voorzieningen Stand per 
1-1-2020 

Dotaties Onttrek-
kingen 

Stand per 
31-12-2020 

€ € € € 

Personeels-
voorzieningen 

    

Spaarverlof  87.501   10.980   17.131-  98.481  

Jubileum-
gratificaties 

 297.195   19.404   46.266-  299.468  

Persoonlijk 
budget 

 654.691  215.401   63.397-  823.826  

Totaal personeels-
voorzieningen 

 1.039.387  245.785   17.131-  1.221.775  

Overige 
voorzieningen 

    

Onderhouds-
voorziening 

 3.688.995  825.224  840.138- 3.674.081 

Totaal 
voorzieningen 

4.728.382  1.071.009  903.535- 4.895.856 
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De voorzieningen van OVO zijn vooral gevormd voor de lange 
termijn (>1 jaar). Ongeveer € 0,8 miljoen zal in 2021worden 
uitgegeven ten laste van deze voorzieningen.

 

7. Kortlopende schulden 31-12-2020 31-12-2019 

€ € 

Crediteuren 569.690  476.238 

Schulden aan OC&W/EZ 0 0 

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

1.301.224  1.147.396  
 

 Kortlopend Langlopend Totaal 

< 1 jaar > 1 jaar  

€ €  

Personeelsvoorzieningen    

Spaarverlof  8.614   89.867   98.481  

Jubileumgratificaties  22.236   277.232   299.468  

Persoonlijk budget  -     823.826   823.826  

Totaal 
personeelsvoorzieningen 

 30.850   1.190.925   1.221.775  

Overige voorzieningen     

Onderhoud  815.968 2.858.113 3.674.081 

    

Totaal voorzieningen 846.818 4.049.038 4.851.424  
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> Loonheffing  1.272.975  1.142.438 

> Omzetbelasting  3.483  4.958 

  24.766  0 

Schulden ter zake van pensioenen 378.020  604.310 

Overlopende passiva 2.833.291  2.131.897  

> Vooruit ontvangen subsidies 
OCW 

977.614 377.103 

> Vakantiegeld en -dagen 891.593 830.351 

> Overige overlopende passiva 964.084 924.279 

 5.082.225 4.359.841 

 
Het saldo in de crediteuren is eind 2020 gestegen t.o.v. eind 2019. 
Dit heeft voornamelijk met timing van de betalingen te maken. 
Dit geldt eveneens voor de toename in het saldo van de 
loonheffing.  

De afname in de schulden ter zake van pensioenen komt 
eveneens door timing van de betaling.  

De toename in de vooruitontvangen subsidies OCW bedraagt 
voor € 450.000 ontvangen subsidie voor Inhaal- en 
Ondersteuningsprogramma's als gevolg van COVID-19. Deze 
programma's zijn in 2020 gestart en lopen door in 2021. Verder is 
€ 130.000 subsidie ontvangen voor twee pilots Praktijkgerichte 
Leerweg in het vmbo. Deze starten in 2021.  

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 vooruitontvangen 
ouderbijdragen in het vo en toegekende  arrangementen vanuit 
het samenwerkingsverband voor het schooljaar 2020/2021. Ook 
heeft het samenwerkingsverband vo (PasVOrm) aan alle scholen 
in haar verzorgingsgebied extra middelen uitgekeerd uit haar 
reserves. Voor OVO betreft het € 122.000. Deze middelen zullen 
besteed worden in 2021. 
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Niet in de balans opgenomen 
activa en verplichtingen 
1. Overeenkomsten over meerdere 
jaren 
1a. Huur- en leaseovereenkomsten 

 Datum Huur all-
in per 
maand 
€ 

Expiratie 
datum 

Scholen 

Printers 20-12-2016  € 3.5372  1-1-2022 Fortes Lyceum, 
Omnia College, 
Merewade 
Praktijkschool 

Printers 1-10-2019  € 2.0093  30-9-2024 po, Gymnasium 
Camphusianum, 
Bestuursbureau 

Koffie-
automa-
ten 

13-4-2015  € 134  13-4-2020 Gymnasium 
Camphusianum 

Koffie 
Automa-
ten 

1-10-2016  € 206  1-10-2022 Omnia College 

 
2 Additionele afdrukprijs € 0,00380/0,2550 voor zwart-
wit/kleurprints 

Laptops 1-2-2020 € 963 31-1-2024 Fortes Lyceum 

Laptops 1-9-2020 € 112 31-8-2024 ISK de Toekomst 

Laptops 1-9-2020 € 181 31-8-2024 Praktijkschool 

 
1b. Onderhoudscontracten 

 datum Contract 
per jaar € 

excl. btw 

Expiratie 
datum 

Scholen 

Onderhoud 9-3-2012 10.630,00  jaarlijks Omnia College 

Onderhoud 12-3-2012 6.514,00  jaarlijks Fortes Lyceum 

Onderhoud 1-1-2014 5.185,00  jaarlijks Ikc Merweplein 

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

 

3 Additionele afdrukprijs € 0,00352/0,02070voor zwart-
wit/kleurprints 
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1d. Verhuurovereenkomsten 
Met ingang van 1 januari 2012 heeft Stichting OVO met Stichting 
Kindercentra Gorinchem (SKG) een verhuurovereenkomst 
afgesloten voor het Merweplein. Deze overeenkomst  is 
aangegaan voor een periode van 10 jaar. Het verhuurbedrag was  
in 2020 € 110.287. 

2. ICT 
Zowel po- als vo-scholen hebben dienstverlenings-
overeenkomsten afgesloten voor systeem- en netwerkbeheer. 

Datum Contract 
per 
maand 
€  

Opzegbaar Expiratie 
datum 

Scholen 

20-11-
2012 

6.280,20 maandelijks onbepaald Fortes Lyceum 

20-11-
2012 

4.318,65 maandelijks onbepaald Omnia College 

20-11-
2012 

1.238,85 maandelijks onbepaald Merewade 
Praktijkschool 

16-7-
2013 

4.761,00 maandelijks onbepaald Gymnasium 
Camphusianum 

1-10-
2013 

787,50  jaarlijks onbepaald MWC & 
Gymnasium 
Camphusianum 

1-1-2014 1820,00 maandelijks onbepaald po scholen en 
Bestuursbureau 

3. Dienstverleningsovereenkomsten 
3a. Dienstverleningsovereenkomst 
softwarepakketten 
Stichting OVO heeft een dienstverleningsovereenkomst 
afgesloten met betrekking tot de personeels- en 
salarisadministratie en de financiële administratie. De 
overeenkomst is in werking getreden op 1-1-2008 en is per  
1-1-2012 stilzwijgend verlengd voor vier jaren. De overeenkomst is 
in 2014 (1 jaar voor expiratie) pro forma opgezegd. In 2015 is er een 
nieuwe dienstverleningsovereenkomst afgesloten m.i.v.  
1 januari 2016 voor de tijd van 2 jaar. De overeenkomst wordt 
stilzwijgend met 1 jaar verlengd, tenzij deze tenminste 1 jaar voor 
aanvang is opgezegd. 

 

3b. Schoonmaakcontracten 

Datum Contract 
per jaar € 
excl. btw 

Expiratie 
datum 

Scholen 

1-3-2017    107.312,42  1-3-2019 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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4. Voorwaardelijke vordering op het 
ministerie van OCW 
Per 1 januari 2006 is het bekostigingsstelsel voor het voortgezet 
onderwijs vereenvoudigd. Deze vereenvoudiging houdt in dat 
vanaf 1 januari 2006 de bekostiging niet meer op schooljaarbasis, 
maar op kalenderjaarbasis plaatsvindt. Op basis van artikel 5 van 
de Regeling ‘Onvoorziene gevallen bij invoering 
vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs’ (kenmerk; 
WJZ-2005/54063802) is het toegestaan een vordering op te 
nemen op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW). Deze vordering betreft maximaal 7,5% van de personele 
lumpsum van het boekjaar. Deze vordering kan pas worden 
geïnd bij discontinuïteit c.q. opheffing van de onderwijsinstelling. 
Er is derhalve sprake van een voorwaardelijke vordering. 

Aangezien Stichting OVO uitgaat van ‘going concern’, is deze 
vordering niet opgenomen op de balans van de stichting, maar 
opgenomen onder de niet uit balans blijkende rechten en 
verplichtingen. 

De voorwaardelijke vordering op het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft per ultimo 2019 een waarde 
van € 1.278.813.

Baten 

8. Rijksbijdragen 

2020 Begroting 
2020 

2019 

€ € € 

Rijksbijdragen 
OC&W/EZ 

29.717.365 28.760.318 29.472.60 

Overige subsidies 
OC&W/EZ 

4.833.202 4.336.241 4.192.037 

Doorbetalingen 
Rijksbijdrage 
Samenwerkingsver-
band 

303.361 214.547 175.368 

Totaal Rijksbijdragen 34.853.928 33.311.106 33.840.011 

 
De totale Rijksbijdrage ligt € 1,0 miljoen hoger dan begroot. 
De toename in de Rijksbijdrage komt door bijstelling van de 
GPL in het po én vo. Ook is er € 0,1 miljoen meer ontvangen 
aan LWOO middelen. Het samenwerkingsverband heeft 
ervoor gekozen om gebruik te maken van opting-out. Dit 
betekent dat het samenwerkingsverband een budget krijgt 
van het Rijk o.b.v. een gemiddeld aantal leerlingen. Op het 
moment dat er minder leerlingen aanspraak maken op 
LWOO, valt het bedrag per leerling hoger uit. Als er echter 
meer leerlingen gebruik gaan maken dan begroot, valt het 
bedrag per leerling juist lager uit.  
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De toename van € 0,5 miljoen in de overige subsidies OCW 
t.o.v. de begroting komt door de subsidie voor Inhaal- en 
Ondersteuningsprogramma’s als gevolg van COVID-19, 
subsidies voor zij-instroomtrajecten en 
doorstroomprogramma's en indexering van de 
prestatieboxmiddelen, de functiemix en het onderwijs 
achterstanden beleid. Ook de ISK heeft € 0,1 miljoen meer 
nieuwkomersbekostiging ontvangen vanwege de hogere dan 
begrote leerlingaantallen en het kwartaal extra bekostiging 
dat is ontvangen in verband met de COVID-19 pandemie. 
 
De doorbetalingen van het samenwerkingsverband liggen  
€ 0,1 miljoen hoger dan begroot door een toename in de 
afgegeven arrangementen. 
 

9. Overheidsbijdragen/ 
subsidies overige 
overheden 

2020 Begroting 
2020 

2019 

€ € € 

Totaal overige 
overheidsbijdragen en 
subsidies overige 
overheden 

5.868 - 
 

2.806 

 

Er worden nauwelijks meer subsidies verstrekt door overige 
overheden. 
 

10. Overige baten 

2020 Begroting 
2020 

2019 

€ € € 

Opbrengst verhuur 318.435 344.106 369.292 

Detachering personeel 128.010 106.331 137.221 

Ouderbijdragen (po/vo) 476.134 768.418 785.314 

Overige 299.829 272.650 346.818 

Totaal Rijksbijdragen 1.222.408 1.491.505 1.638.645 

 

De ouderbijdragen liggen € 0,3 miljoen lager dan begroot. De 
afname komt door een forse afname in de ouderbijdragen. Als 
gevolg van de COVID-19 pandemie zijn de 
internationaliseringsprojecten en schoolreizen niet doorgegaan.  
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Lasten 

Personeelslasten Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019 

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 

Lonen en salarissen  21.729.118    19.888.398    19.497.724   

Sociale lasten   2.985.104    2.721.149    2.705.550   

Premies Participatiefonds (po/vo)   284.513    259.356    253.124   

Premies Vervangingsfonds (po/vo)   10.161    9.262    13.922   

Pensioenlasten   3.225.291    2.940.098    3.140.022   

Totaal   28.234.187   25.818.263     25.610.342  

Overige personele lasten  

Dotaties personele voorzieningen   245.785    250.590    247.629   

Lasten personeel niet in loondienst   642.703    520.492    707.418   

Overige   772.391    695.256    650.922   

Totaal overige personele lasten   1.660.879   1.466.338  1.605.969  

Af: ontvangen vergoedingen        

Overige uitkeringen, die 
pers.lasten verminderen  

305.750-  6.000-   230.087-  

Totaal ontvangen vergoedingen   305.750-  6.000-   230.087- 

Totaal personele lasten  29.589.317    27.278.601  26.986.224  
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De totale personele lasten vallen € 2,7 miljoen hoger uit dan 
begroot. Dit komt voornamelijk door de cao verhogingen en extra 
uitkeringen. Het personeel in het po heeft in februari 2020 € 0,5 
miljoen aan extra uitkeringen gehad (waarvan € 0,2 miljoen 
voortvloeide uit de in december 2019 uitgekeerde ‘aanvullende 
en bijzondere bekostiging’. Daarnaast heeft het personeel in het 
het po per 1 januari 2020 een salarisstijging van 4,5% gehad (€ 0,4 
miljoen). Het personeel in het vo heeft per 1 maart 2020 een 
salarisstijging van 2,75% gehad (€ 0,4 miljoen) en eenmalige 
uitkeringen t.w.v. € 0,2 miljoen. Daarnaast is er voor € 0,4 miljoen 
meer personeel in dienst gedurende 2020 en is er voor € 0,3 
miljoen aan zwangerschapsvervanging uitgegeven. Daarnaast 
zorgen ook de periodieke verhogingen en promotiebeleid voor 
een stijging van de kosten. 
 
Binnen de personele lasten is er t.o.v. 2019 een afname te zien van 
personeel niet in loondienst. Personeel niet in loondienst betreft 
extern personeel werkzaam op Omnia College (medewerkers in 
dienst van Wellantcollege), de praktijkschool en de ISK. De 
samenwerking met Wellantcollege is per 1 augustus 2020 
beëindigd. De stijging in de overige personeelskosten komt door 
hogere kosten voor bedrijfsgezondheidszorg en hogere extra 
personeelskosten ten gevolge van de COVID-19 pandemie. 
 
De ontvangen uitkeringen betreffen uitkeringen van het UWV in 
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 topfunctionarissen 
De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op 
Stichting OVO. Het voor Stichting OVO toepasselijke 
bezoldigingsmaximum is in 2020 € 170.000.  Totale baten 6 punten, 
aantal leerlingen 3 punten, aantal onderwijssoorten 5 punten, totaal 
14 punten. 

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

 
Bedragen x € 1   B.J.J. Kollmer  

Functiegegevens bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling in 
2020 

01/01 - 31/12 

Deeltijdfactor in fte 1,0 

Dienstbetrekking? ja 
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Bezoldiging   

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen 

€ 145.691 

Beloning betaalbaar op termijn  € 20.817  

Subtotaal  € 166.508  

   

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

 € 170.000  
 

   

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. 

Totale bezoldiging 2020  € 166.508  

   

Reden waarom de overschrijding al dan 
niet is toegestaan 

N.v.t. 

   

Gegevens 2019 

  

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 - 31/12 

Deeltijdfactor in fte 1,0 

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen 

€ 135.092 

Beloning belastbaar op termijn € 19.982 

Totale bezoldiging 2019 € 155.074 

 
De toezichthoudende topfunctionarissen ontvangen een 
vrijwilligersvergoeding van € 1.700 op jaarbasis. 
 

Toezichthoudende topfunctionarissen Functie 

Dhr. mr. R.G. Degenaar (voorzitter t/m 30 
april 2020) 

Voorzitter 

Mw. P. Brik-Wolfs (voorzitter vanaf 1 mei 
2020, secretaris t/m 30 april 2020) 

Voorzitter/Lid 

Dhr. P.J.J.M. van den Bosch (secretaris vanaf 
1 mei 2020) 

Lid 

Dhr. R.L.J. de Jong (vicevoorzitter)   Lid 

Dhr. M.A.T. van de Laar Lid 

Dhr. A.P. Faro Lid 

Mevr. Ir. M.J. van de Merbel Lid 

 
  



 

71 
 

12. Afschrijvingen 

2020 Begroting 
2020 

2019 

€ € € 

Totaal 
afschrijvingslasten  

794.450 914.430 821.282 

 
De daling in de afschrijvingslasten komt doordat niet alle 
materiële vaste activa die volledig afgeschreven zijn, zijn 
vervangen. OVO is bezig met het vervangen van de wifi op de vo 
scholen. Tevens was het Technasium iets later klaar dan 
verwacht, waardoor de afschrijving later gestart is. 

 

13. Huisvestingslasten 

2020 Begroting 
2020 

2019 

€ € € 

Huurlasten  153.357   189.600  175.804 

Energie en water  420.661   432.600  414.822 

Schoonmaakkosten  932.203   801.560  769.194 

Belastingen en 
heffingen huisvesting 

 67.264   65.600  67.253 
 

Dotatie voorziening 
onderhoud 

 801.317   532.484  472.968 
 

Klein onderhoud en 
exploitatie 

 408.765   375.822  337.054 

Overige   124.653   91.900  127.279 

Totaal 
huisvestingslasten 

2.908.220 2.489.566 2.364.374 

 
De schoonmaakkosten zijn fors gestegen ten opzichte van zowel 
vorig jaar als de begroting. Dit komt door de COVID-19 pandemie, 
waardoor er na het opnieuw openen van de po scholen in mei 
2020 extra vaak is schoongemaakt. In mindere mate geldt dit ook 
voor de vo scholen.  
 
Inbegrepen in de dotatie voorziening onderhoud is een 
eenmalige extra dotatie van € 0,2 miljoen om de 
renovatie/verduurzaming van de Jenaplanschool af te maken. 



 

72 
 

Daarnaast is de dotatie aangepast aan het voortschrijdende 10-
jaars gemiddelde. 
 
De kosten voor klein onderhoud en exploitatie zijn gestegen t.o.v. 
2019 en t.o.v. de begroting. Deze kosten kennen cycli, waardoor 
ze per jaar kunnen fluctueren. In de begroting wordt een 5-jaars 
gemiddelde gehanteerd. 
 

14. Overige lasten 

2020 Begroting 
2020 

2019 

€ € € 

Administratie en 
beheer (ABB) 

 879.056   773.675  928.510 

Inventaris en 
apparatuur 

 760.366   727.200  749.938 

Leer- en 
hulpmiddelen 

 1.216.811   1.128.025  1.251.098 

Overige  762.351   1.196.280  1.174.457 

Totaal overige 
lasten 

3.618.585 3.825.180 4.104.003 

 
De toename in de administratie en beheerlasten t.o.v. de 
begroting komt door een forse toename in de externe 
ondersteuning. In 2020 zijn twee niet-begrote projecten 
uitgevoerd: een onderzoek naar de samenwerking tussen rvt en 
bestuurder en onderzoek/evaluatie van het besturingsmodel. 
Aanleiding hiervoor is de vacature algemeen directeur primair 

onderwijs, die per 1 maart 2021 met pensioen is gegaan en daarop 
volgend de vacatures in het MT en bestuur die de komende 4 jaar 
gaan ontstaan i.v.m. pensionering van de bestuurder, een 
directeur vo en 2 directeuren po. Daarnaast zijn er workshops 
geweest om input te leveren voor het ict strategisch beleidsplan 
en heeft in het vo het medewerkertevredenheidsonderzoek 
plaatsgevonden. Ten slotte is OVO weer lid geworden van School 
& Bedrijf. 
 
De begrote vermindering in inventaris en apparatuurkosten is 
niet gehaald, maar er is een bezuiniging gerealiseerd op met 
name de kosten van systeembeheer. De licentiekosten zullen 
naar verwachting de komende jaren eerder toe- dan afnemen. 
Ook is er dit jaar meer uitgegeven aan klein inventaris. 
 
De begrote daling in de kosten van leer- en hulpmiddelen is niet 
tot stand gekomen. Dit komt door een stijging in de kosten van 
het lesmateriaal op het VO, die niet volledig door de Rijksbijdrage 
wordt gedekt. Daarnaast zijn er vanuit de subsidie ’Sterk 
Techniek Onderwijs‘ materialen aangeschaft op Omnia College. 
 
De post ‘overige’ bevat voornamelijk de kosten voor schoolreizen, 
internationalisering, projectweken vieringen, sportdagen e.d. 
Hier staat veelal ook een vrijwillige ouderbijdrage tegenover. 
Vanwege de COVID-19 pandemie is hier helaas veel niet 
doorgegaan. Ouders hebben hun bijdrage teruggekregen en 
OVO heeft veel van de vooruitbetaalde bedragen teruggekregen 
van de reisorganisaties. 
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Specificatie kosten 
instellingsaccountant 

2020 Begroting 
2020 

2019 

€ € € 

Kosten onderzoek 
jaarrekening 

33.637 33.000 65.340 

Andere controleopdrachten - - - 

Adviezen op fiscaal terrein 4.374  6.611 

Overige 21.162  14.392 

Totaal kosten 
instellingsaccountant 

59.173 33.00 86.343 

 
De daling in de accountantskosten komt doordat m.i.v. boekjaar 
2019 de accountantskosten opgenomen worden die betrekking 
hebben op de controle van het afgesloten boekjaar i.p.v. de 
(deel)facturen die in het boekjaar ontvangen zijn. Hierdoor is er 
een extra last in 2019 geboekt. 

 

15. Financiële baten en lasten 2020 Begroting 
2020 

2019 

€ € € 

Rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten 

202 - 688 

Rentelasten en soortgelijke lasten 23.209- - - 

Totaal financiële baten en 
lasten 

23.007- - 688 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

74 
 

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

Statutaire naam 
  

Juridische 
vorm 

Statutaire  
zetel 

Code 
activiteiten  
(één of 
meer)  

Eigen  
vermogen 
eind 2020 

Resultaat  
2020 

Omzet 
  

Valt onder 
Burgerlijk  
wetboek 2, 
artikel 403 

Deelname 
percentage 

Consolidatie 
  

Stichting 
Peuterspeelzalen 
Hardinxveld-
Giessendam 

Stichting Gemeente 
Hardinxveld-
Giessendam 

4  € 53.663  € 6.096-  € 239.402  nee 0% 0% 

 
Als verbonden partij wordt aangemerkt alle rechtspersonen 
waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke 
zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. 
Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen 
uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook 
statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het 
management van de instelling en nauwe verwanten zijn 
verbonden partij. 

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden 
toegelicht voor zover deze niet onder normale 
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de 
aard en de omvang van de transactie en andere informatie die 
nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 
In geen van bovenstaande verbonden partijen heeft Stichting 
OVO een beslissende zeggenschap. 
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Model G1-A: Subsidies zonder verrekeningsclausule, beknopt gespecificeerd 
Omschrijving BRIN-nr.   Kenmerk   Nummer   Datum  Prestatie 

afgerond
? 

 Gelijke Kansen  41386 GKO20010  8-12-2020 nee 

 Inhaal & ondersteuningsprogramma  41386 IOP2-41386-PO  16-10-2020 nee 

 Inhaal & ondersteuningsprogramma  41386 IOP-41386-VO  10-7-2020 nee 

Zij-instroom 19ZU 2020/2/1708442 1097440-1 22-11-2020  nee  

Zij-instroom 24TP00 2020/2/1693608 1093526-1 20-10-2020  nee  

 Lerarenbeurs   11TX   2019/2/1216437-1   1006276-01  20-8-2019  ja  

 Lerarenbeurs   24TP   DL/B/110284   1007929-1  13-7-2019  ja  

 Lerarenbeurs   11TX   2020/2/1633176   1091102-1  20-9-2020  nee   

 Lerarenbeurs   4TP02   2020/2/1633057   1091772-1  20-9-2020  nee  

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

de 
toewijzing 

Ontvangen 
t/m vorig 
verslagjaar 

Lasten  
t/m vorig 
verslagjaar 

Stand 
begin 
verslagjaar 

Ontvangst in 
verslagjaar 

Lasten 
in 
verslag-
jaar 

Stand 
ultimo 
verslagjaar 

Saldo nog 
te besteden 
ultimo 
verslagjaar Kenmerk Datum 

Nieuwe 
leerweg HBR 

24TP02 GLTL20103 30-11-2020 € 161.387  € -     € -     € -    € 64.555  € -    € 161.387 € 161.387 

Nieuwe 
leerweg E&O 

24TP00 GLTL20163 30-11-2020 € 162.000  € -     € -     € -    € 64.800  € -    € 162.000 € 162.000 
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Overige gegevens 2020 

Controle verklaring van de accountant 
  



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

 

 

 

 

 

Druivenstraat 1 

4816 KB Breda 

T: 088 277 21 10 

peter.hopstaken@mazars.nl 

 

Controleverklaring 

van de onafhankelijke accountant  
 

 

Aan het bestuur en raad van toezicht van  

Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio 

 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

Ons oordeel  

Wij hebben de jaarrekening 2020 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 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Regeling 

Jaarverslaggeving Onderwijs;  

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 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 2020.  

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2020;  

2. de staat van baten en lasten over 2020; 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 2020 vallen. Onze 

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor 

de controle van de jaarrekening’. 
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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 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld 

in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, onderdelen 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 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 

bestaat uit: 

• het bestuursverslag;  

• de overige gegevens. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:  

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en op grond van de 

in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 

'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 is vereist. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 

bevat.  

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs, paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 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 met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 

zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 

2020. 

 

 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in 

overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor 

het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 

zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 'Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 

2020. 

 

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en 

regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om 

haar activiteiten in continuïteit voort te zetten.  

 

Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van 

de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te 

liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het 

bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening. 

 

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 2020, ethische voorschriften en de 

onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:  

• het identificeren en inschatten van de risico’s: 

o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,  

o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die 

van materieel belang zijn; 

• het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen 

van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het 

risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan 

sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te 

leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de 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, 25 juni 2021 

 

Mazars N.V. 

 

w.g. drs. P.A.J. Hopstaken RA 
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Statutaire regeling omtrent 
bestemming resultaat 
Het bestuur verdeelt het resultaat over 2020 als volgt over de 
reserves: 
 

 € 

Resultaat exploitatie 2020 851.374- 

  

Algemene reserve 700.105- 

Bestemmingsreserve de Toekomst 151.269- 

 
 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum 
voorgedaan. 
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Vaststelling en goedkeuring 
jaarrekening 
Het College van Bestuur van Stichting OVO heeft de jaarrekening 
2020 vastgesteld op  22-06-2021. 
 
De raad van toezicht van Stichting OVO heeft de jaarrekening 
2019 goedgekeurd in de vergadering van 22-06-2021. 
 
 

Waarnemend interim bestuurder 

 

Y.S. Ulenaers 

Raad van toezicht 

  

P. Brik-Wolfs (voorzitter) R.L.J. de Jong 

  

P.J.J.M. van den Bosch M.A.T. van de Laar 

  

M.J. van de Merbel A.P. Faro 
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Bijlage 1: Verslag raad van toezicht 

De Raad van Toezicht heeft o.a. tot taak toezicht te houden op 
het (beleid van) de bestuurder, op de doelstellingen van de 
Stichting en op de algemene gang van zaken van de Stichting  
De Raad van Toezicht staat de bestuurder met raad en advies 
terzijde.  
 
Periodiek terugkerende en voor de raad van toezicht 
belangwekkende zaken die met de bestuurder worden 
besproken zijn: 

• De rapporten van de inspectie van het onderwijs; 
• De strategische beleids- en (meer)jaarplannen; 
• Het ziekteverzuimbeleid en het ziekteverzuimpreventie-

beleid, het jaarlijkse rapport van onze Arbodienst: ‘Arbo- 
en verzuimverslag Stichting OVO’ wordt daarin 
betrokken; 

• Leerlingenprognoses, de realisatie daarvan en de 
ontwikkeling in onze marktaandelen; 

• De jaarlijkse Planning- en Controlcyclus; 
• De meerjarenbegroting, de financiële; 

managementrapportages en het jaarverslag; 
• Meerjaren onderhoudsplan; 
• Interne Rapportage onderwijskwaliteit; 

• (Algemene) organisatorische ontwikkelingen. 
 

Jaarlijks bezoekt de raad van toezicht een aantal scholen om met 
hen in gesprek te gaan over wat er op de scholen speelt. In 2020 
was een fysiek bezoek niet mogelijk en daarom hebben de 
gesprekken online plaatsgevonden. 
Deze gesprekken zijn voor de leden van de raad van belang om 
voeling te houden met de dagelijkse gang van zaken op de 
scholen. 
 
De Raad van Toezicht  is zich ervan bewust dat één van haar 
taken is om erop toe te zien dat middelen doelmatig worden 
ingezet. Bij het vaststellen van de begroting (de financiële 
vertaling van de beleidsvoornemens) worden de in de begroting 
gemaakte keuzes voor de inzet van middelen besproken. 
Vervolgens wordt bij de Management Rapportages de 
gerealiseerde exploitatie van de scholen besproken (in relatie 
met de gemaakte beleidsvoornemens). 
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Activiteiten en aandachtspunten 
De raad van toezicht is in 2020 zes keer in een reguliere 
vergadering bijeengeweest. In deze vergaderingen is onder 
andere gesproken over: 

• De concept- en definitieve jaarcijfers 2019; 
• Toezichtskader; 
• Kwaliteitszorgbeleid; 
• Lesuitvalproblematiek; 
• Inschrijvingen en leerlingontwikkelingen; 
• Overleg met GMR’en; 
• Rapporten onderwijsinspectie; 
• Maandrapportages 2020; 
• Kaderbrief en begroting 2020; 
• Huisvesting/ investeringsprogramma OVO; 
• Ontwikkelingen rondom Covid-19. 

 
De audit commissie is in 2020 acht keer in een reguliere 
vergadering bijeengeweest. In deze vergadering is gesproken 
over:   

• Jaarcijfers 2019 (inclusief accountantsverslag en 
jaarrekening); 

• Voortgangsrapportages 2020; 
• Kaderbrief en begroting 2021; 
• Huisvesting/ investeringsprogramma OVO; 
• Inrichting financiële functie. 
 

De raad van toezicht vergadert elk jaar 2 keer met de GMR PO en 
GMR VO. Bij één van deze vergaderingen is de bestuurder 
aanwezig.   

Op 3 november 2020 vond een van de jaarlijkse vergaderingen 
plaats van de raad van toezicht met een afvaardiging van beide 
GMR’en. De bestuurder was hierbij niet aanwezig. De 
vergadering in maart 2020 vond geen doorgang wegens de 
coronacrisis. Bij deze vergadering zou de bestuurder wel 
aanwezig zijn geweest. De belangrijkste gesprekspunten in 
november waren: 

• Inzet van financiële reserves; 
• Community vorming; 
• Evaluatie coronaperiode; 
• Montessorischool; 
• Bouw sporthal Fortes Lyceum; 
• Onderzoek besturingsmodel Stichting OVO. 

 

Verspreid over het jaar 2020 heeft de raad van toezicht: 
• Het financieel jaarverslag van 2019 goedgekeurd en 

décharge verleend aan de bestuurder; 
• De meerjarenbegroting 2021 en de kaderbrief 2021 

vastgesteld en goedgekeurd. 
 
In 2020 hebben RvT en bestuurder gezamenlijk opdracht 
verstrekt voor een onderzoek naar een toekomstbestendig 
besturingsmodel voor Stichting OVO. Het advies is ontvangen in 
januari 2021.  
 

Auditcommissie en renumeratiecommissie 
In de auditcommissie zitten de heer R. de Jong en mevrouw. M. 
van de Merbel en mw. P. Buijsse, directeur Bedrijfsvoering 
Stichting OVO 
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In de renumeratiecommissie zitten de heer A.P. Faro en mevrouw 
R. Brik. 
Tot en met 30 april 2020 maakte de heer R.G. Degenaar lid uit van 
de renumeratiecommissie. Per 1 mei 2020 is hij opgevolgd door 
de heer A.P. Faro. 
 
De auditcommissie vergadert telkens voorafgaand aan de 
vergaderingen van de raad van toezicht. Van de bijeenkomst van 
de auditcommissie wordt een verslag gemaakt. Het verslag 
wordt geagendeerd voor de vergaderingen van de Raad van 
Toezicht.  
 
De renumeratiecommissie heeft jaarlijks één maar bij voorkeur 
twee gesprekken met de bestuurder. In 2020 is gestart met het 
lijn brengen van de gesprekken met de OVO systematiek: een 
start- en een eindgesprek   
 
De leden van de raad volgen tenminste één dagdeel per jaar een 
cursus over een onderwerp dat voor het functioneren als 

toezichthouder relevant is. In 2020 hebben alle leden van de Rvt 
hieraan voldaan.  
De leden van de raad ontvangen een vrijwilligersvergoeding van 
€ 1.700,00 per jaar. 
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Bijlage 2: Afkortingen 

Afkorting Betekenis 

ARBO ARBeidsOmstandigheden 

BAPO Bewuste ArbeidsParticipatie Ouderen 

BB Bestuursbureau 

BPS BegaafdheidsProfielSchool 

BRIN Basis Registratie Instellingen  

B&W Burgemeester en Wethouders 

BSM PO Bovenschools Management Primair Onderwijs 

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 

Cito Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling 

ESF Europees Sociaal Fonds 

FA Financiële Administratie 

FTE Full Time Equivalent 

GC Gymnasium Camphusianum 

GBO Gemeenschappelijk Besturen Overleg 

GMR Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad 

havo hoger algemeen voortgezet onderwijs 

HGVO Humanistisch en Godsdienstig Vormings 
Onderwijs 

HRM Human Resource Management 

IB-er Intern Begeleider 

ict informatie- en communicatietechnologie 

IPB Integraal PersoneelsBeleid 

LEA Lokale Educatieve Agenda 

MARAP Managementrapportage 

mavo middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 

mbo middelbaar beroepsonderwijs 

MOP MeerjarenOnderhoudsPlan (van gebouwen) 

MR MedezeggenschapsRaad 

MTO ManagementTeam Overleg van OVO 
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MWC Merewade College 

NLG Niet Locatie Gebonden 

nnb nog niet bekend 

obs openbare basisschool 

OCW Ministerie voor Onderwijs, Cultuur & 
Wetenschappen 

OOP Onderwijs Ondersteunend Personeel 

OP Onderwijzend Personeel 

OVO Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs 
in Gorinchem en de regio 

PCM Performance Competentie Management 

PMR Personeelsdeel van de 
MedezeggenschapsRaad 

po primair onderwijs 

PR Public Relations 

Pro Praktijkonderwijs 

PROVO Werkgroep voor marketing en PR van het 
OVO-po 

PSA Personeels- en salarisadministratie 

PTA Programma voor Toetsing en Afsluiting 

ROOZZ Regionaal Overleg Openbare Scholen ZHZ 

rvt raad van toezicht 

SBO Speciaal BasisOnderwijs 

SKG Stichting Kindercentra Gorinchem 

SO Speciaal Onderwijs 

SWV SamenWerkingsVerband 

TSO  TussenSchoolse Opvang (tussen de middag) 

vmbo voortgezet middelbaar beroepsonderwijs 

Vo voortgezet onderwijs 

VOOGO Verplicht Op Overeenstemming Gericht 
Overleg 

VOS/ABB Branchevereniging van openbare en 
algemeen bijzondere scholen 

VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie 

vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 

WLZ WonenLerenZorg 

ZMF Ziektemeldfrequentie 

ZVP Ziekteverzuimpercentage 
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