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DEEL A. BESTUURSVERSLAG 2015      

          

1. STICHTING OVO 

 

1.1 Historie  

 

Stichting OVO is ontstaan door een bestuurlijke fusie van het Gymnasium Camphusianum en het 

Merewade College. Daartoe werd op 29 april 2003 bij notariële akte de “Stichting voor Openbaar 

Voortgezet Onderwijs in Gorinchem en de regio” opgericht. Per 1 augustus 2003 zijn de beide 

onderwijsinstellingen bestuurlijk gefuseerd en opgegaan in de stichting. 

Per 1 januari 2007 zijn de acht scholen voor openbaar primair onderwijs in Gorinchem 

ondergebracht in de Stichting OVO, die daartoe een kleine naamsverandering onderging. Stichting 

OVO staat vanaf dat moment voor: “Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en 

de regio”. 

Op 1 januari 2010 zijn de scholen voor openbaar primair onderwijs van de gemeente Hardinxveld-

Giessendam toegetreden tot Stichting OVO. Met ingang van 1 augustus 2011 heeft Stichting OVO 

onze school voor speciaal basisonderwijs De Rotonde overgedragen aan het bestuur van ons 

federatieve samenwerkingsverband 41-07. Onze basisschool De Baanbreker fuseerde op dezelfde 

datum met onze Meander Scholengemeenschap (De Poorter, Anne Frank en J.P. Waale) onder 

gelijktijdige opheffing.  

 

 

1.2 Kernwaarden 

 

OVO verzorgt openbaar onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is. Onderwijs langs 

onderscheidende schoolconcepten. Onderwijs van een hoge kwaliteit. Onderwijs dat een optimale 

ontwikkeling van haar leerlingen nastreeft. Maar ook onderwijs dat leerlingen respect bijbrengt voor 

anderen en voor de waarden en normen binnen onze samenleving. Kort gezegd biedt ons 

onderwijs leerlingen optimale kansen om succesvol te kunnen functioneren in onze maatschappij. 

 

OVO ziet de openbare school als een ontmoetingsplaats. Een plaats waar ruimte is voor de 

verschillen die de brede, algemene toegankelijkheid van onze scholen met zich meebrengt. In alle 

diversiteit en verscheidenheid stellen wij duidelijke waarden en normen centraal en stellen we 

grenzen aan gedrag van leerlingen, ouders en personeelsleden. De drie centrale kwaliteiten van 

ons onderwijs, Openheid, Verbinding en Ontplooiing, zijn hierbij leidend. 

 

Openheid speelt binnen onze organisatie op veel vlakken. Er is openheid in de relatie tussen 

leerkrachten en leerlingen en hun ouders, maar ook in de manier waarop leerkrachten en 

leidinggevenden samen vorm geven aan de sfeer op school. Openheid ook in de relatie tussen de 

school en haar omgeving en tussen de stichting en maatschappelijke organisaties. We realiseren 

ons dat samenwerking binnen de stichting, tussen po en vo, tussen po en po en tussen vo en vo, 

evenals tussen (de scholen van) OVO en de organisaties in de omgeving, van grote toegevoegde 

waarde is. 
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Verbinding krijgt in onze organisatie onder andere vorm in het pedagogisch en sociaal klimaat. 

Leerlingen moeten zich ingebed voelen in een veilige en uitdagende omgeving. Verbinding krijgt 

bovendien heel concreet vorm in ons respect voor en onze betrokkenheid bij verschillen in 

levensbeschouwing en verschillen tussen mensen. We zoeken de synergie om van elkaar te 

kunnen leren. Verbinding krijgt ook vorm in het streven om binnen OVO een optimale doorlopende 

ontwikkellijn po-vo te creëren, met als belangrijke onderdelen een doorlopende leerlijn en een 

doorlopende begeleidingslijn. Hierbij maken we gebuikt van onze unieke combinatie van po en vo 

binnen een stichting. 

 

Ontplooiing is een thema dat staat voor de kansen die al onze leerlingen en leerkrachten krijgen 

om zich naar eigen aard en aanleg te ontwikkelen. Daarom ook is ons onderwijs, net als onze 

leerlingen en leerkrachten, veelkleurig en inspirerend. Niet alleen streeft iedere school er met haar 

unieke aanbod naar de leerlingen optimaal te begeleiden. Daarbovenop kunnen OVO-scholen nog 

gebruikmaken van het zogenaamde Keurmerk OVO, dat een resultaat is van de samenwerking 

tussen OVO po en vo, om leerlingen nog iets extra’s te bieden. 

 

 

1.3 Missie “Wie zijn wij, waarom bestaan wij?” 

 

De Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio (OVO) is een integrale 

aanbieder voor openbaar primair en voortgezet onderwijs in Gorinchem en de regio voor leerlingen 

van vier tot twintig jaar. De stichting vormt het bestuur van twee scholen voor voortgezet onderwijs 

(met vier locaties) en acht scholen voor primair onderwijs (met negen locaties). OVO richt zich op 

elk van haar locaties zoveel mogelijk op de behoefte en het talent van de individuele leerling in de 

groep. Vanuit de inspiratie van het openbaar onderwijs streeft de stichting en elk van haar scholen 

ernaar om leerlingen vooral te benaderen vanuit het idee van kansen en mogelijkheden. Bij OVO 

proberen wij uit leerlingen te halen wat erin zit. Dat betekent dat wij leerlingen zoveel mogelijk het 

voordeel van de twijfel geven, hetgeen soms op gespannen voet lijkt te staan met optimale 

opbrengsten van scholen. Ofwel OVO streeft eerder naar excellente leerlingen, dan naar excellente 

scholen.  

De stichting realiseert zich dat zij met de unieke combinatie van po en vo op een ongeëvenaarde 

wijze kan bouwen aan een doorlopende leerlijn po-vo. Goed personeel is van kapitaal belang voor 

een onderwijsorganisatie en heeft dus de hoogste prioriteit. Scholen zijn herkenbaar en 

aanspreekbaar aan en op hun werkwijze. OVO realiseert zich dat juist kwaliteitsbeleid de sleutel 

vormt tot de toekomst. Een professionele cultuur van doelgericht samenwerken en samen leren is 

hierbij van groot belang.  
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1.4 Identiteit  

 

Vanuit de kernwaarden, missie en ambities ontstaat een beeld van de identiteit dat OVO als groep 

scholen voor primair en voortgezet onderwijs nastreeft. OVO wil met haar scholen en vanuit de 

gedeelde waarden bekend staan en herkend worden als een aanbieder van leerlinggericht 

onderwijs van grote kwaliteit, waarbij de meerwaarde binnen stichtingsverband wordt gevonden 

door de krachten van po en vo te combineren. Vanuit de drie kernwaarden Openheid, Verbinding 

en Ontplooiing zijn de medewerkers van de scholen van OVO dagelijks bezig zoveel als mogelijk 

is in te spelen op de individuele behoeften van leerlingen. Geen leerling is hetzelfde en elk talent 

telt. Leerlingen die ervoor kiezen om na een OVO-po-school ook een OVO-vo-school te bezoeken 

hebben het meeste profijt van de doorlopende ontwikkellijn die de scholen van OVO stap voor stap 

invulling geven. Het omgaan met verschillen tussen leerlingen geldt binnen OVO niet alleen voor 

leerlingen, maar net zo goed voor eigen medewerkers. Ook deze krijgen de maximale aandacht 

en net als bij leerlingen is het streven de talenten van medewerkers maximaal te laten groeien en 

te benutten. OVO realiseert zich bij alles wat zij doet dat we een onderdeel zijn van de lokale, 

regionale en landelijke samenleving en dat samenwerking met partners het werken aan haar 

ambities zal versterken. 

 

 

1.5 Ambitie 

 

OVO wil met de drie volgende ambities een focus aanbrengen in richting waarin op de scholen en 

op OVO-niveau gewerkt gaat worden. Dit laat onverlet dat scholen ook hun eigen agenda van doelen 

en activiteiten hebben. In de schoolplannen primair onderwijs, Merewade Praktijkschool, Omnia 

College, Fortes Lyceum en Gymnasium Camphusianum komen dezelfde focuspunten terug. OVO 

staat garant voor: 

A. Een sterke kwaliteit van het onderwijs en personeel aan de hand van de volgende aspecten: 

1. onderwijs waarin basisarrangementen en een doorlopende leer-/begeleidingslijnen aan de 

hand van het OVO-Keurmerk een belangrijke rol spelen; 

2. personeelsbeleid waarbij de nadruk ligt op:  

i) leerkrachten/docenten die geschoold zijn in het kunnen inspelen op verschillen in de 

groep/klas; 

ii) een door centrale kaders ondersteund HRM-beleid op de scholen, dat de focus legt op 

competentieontwikkeling van haar medewerkers, gebruikmakend van een 

stichtingsbreed observatie-instrument; 

3. kwaliteitsbeleid als kader en basis voor excellentie op de scholen, met centrale kaders voor 

de scholen, omdat we van mening zijn dat goed lopende en eenduidige 

kwaliteitszorgprocessen de sleutel zijn tot de toekomst; 

4. financiën: streven naar evenwichtige meerjarenformatieplannen en -begrotingen voor po en 

vo; 

B. Een betere positionering van de scholen aan de hand van de volgende aspecten: 

1. marketing- en communicatiebeleid dat resulteert in een herkenbaar en onderscheidend 

profiel voor elke school, naast een waardetoevoegend OVO Talentontwikkeling voor alle 

scholen, met een soepele overgang van basis- naar middelbaar onderwijs, Engels vanaf 

groep 1 en een voorziening voor meer- en hoogbegaafde kinderen op elk van onze basis- 

en middelbare scholen, met … 

i) een onderscheidend en herkenbaar profiel voor elk van de OVO-scholen;  
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ii) omkering van het fenomeen van dalende marktaandelen van elk van de OVO-scholen 

en bij voorkeur groei; 

iii) vergroting van de interne OVO-doorstroom van primair naar voortgezet onderwijs; 

C. Een effectieve cultuur en implementatiekracht aan de hand van de volgende aspecten: 

1. cultuur: OVO werkt aan een herkenbare cultuur (gebaseerd op de OVO-kernwaarden 

Openheid, Verbinding en Ontplooiing) van samen leren en samen doen, reflectie, 

eigenaarschap, autonomie, resultaatgerichtheid, verantwoordelijkheid nemen, 

verantwoording afleggen intern en extern, te focussen op de belangrijke zaken en durven te 

stoppen met minder belangrijke zaken; 

2. decentraal: verantwoordelijkheden worden zo laag als mogelijk belegd in de organisatie; 

3. samenwerking: vanuit de intentie om daar waar mogelijk en wenselijk samen te werken met 

externe partners, zoekt OVO bij het nastreven van haar ambities contact met derden, zoals 

kinderopvang, peuterspeelzalen, groen vmbo, mbo, enz. 
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2. ORGANISATIE  

2.1 Organogram     
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In 2015 heeft een aantal organisatorische wijzigingen plaatsgevonden: 

1. Per 1 juli 2015 is dhr. A. Goedegebuur met pensioen gegaan. Dhr. Goedegebuur was vanaf 

de bestuurlijke fusie in 2003 bovenschools directeur OVO-po. 

2. Met ingang van 1 juli 2015 is dhr. J. van Veen algemeen directeur OVO-po. Dhr. van Veen 

was t/m 30 juni 2015 voorzitter van de Centrale Directie van het Merewade College. 

3. De Centrale Directie van het Merewade College bestaat vanaf 1 juli 2015 uit twee leden, dhr. 

W. Langens en dhr. P. Lommers. Tot dan bestond de Centrale Directie uit twee leden en een 

voorzitter. De functie van voorzitter is komen te vervallen. 

4. Als gevolg van de hiervoor beschreven organisatorische wijzigingen heeft het 

managementoverleg (MTO) van OVO met ingang van schooljaar 2015/2016 een nieuwe 

samenstelling (zie ook paragraaf 2.2).    

5. Met ingang van schooljaar 2015/2016 is Stichting OVO een samenwerkingsovereenkomst 

aangegaan met het Wellantcollege. De vmbo-locatie van het Wellantcollege Gorinchem is 

toegevoegd aan de vmbo-locatie van het Merewade College (MWC Vries Robbéweg). De 

nieuwe vmbo-school aan de Vries Robbéweg heeft de naam Omnia College gekregen. De 

directeur van het Omnia College is dhr. P. Lommers. 

6. Met ingang van 14 oktober 2015 heeft de locatie Wijdschildlaan van het Merewade College 

een naamsverandering ondergaan: Fortes Lyceum. De directeur van het Fortes Lyceum is dhr. 

W. Langens. 

7. Op 7 september 2015 vond de officiële opening van Omnia College plaats in de aanwezigheid 

van burgemeester Govert Veldhuijzen en VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller. 
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2.2 Bestuur en toezicht 

 

Per 31 oktober 2013 is Stichting OVO overgegaan van een algemeen bestuursmodel naar een 

Raad van Toezichtmodel. Inmiddels heeft de stichting al enige ervaring op kunnen doen met dit 

nieuwe governance model.  

 

Het toezicht wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht die uit zeven leden bestaat. Zij houden 

toezicht op de continuïteit van de organisatie en op het functioneren van het college van bestuur 

(intern toezicht). De leden van de Raad van Toezicht zijn allen maatschappelijk betrokken en 

denken en handelen vanuit hun expertise en hun professionele achtergrond mee met de 

ontwikkelingen binnen de scholen en binnen de Stichting. Er is sprake van integraal toezicht. De 

raad is onafhankelijk en zij legt aan relevante belanghebbenden verantwoording af over haar 

werkzaamheden. De leden van de raad worden benoemd door de gemeenteraden van Gorinchem 

en Hardinxveld-Giessendam.  

 

Het bestuur wordt gevormd door een college van bestuur met één bestuurder. Het college van 

bestuur is het hoogste gezagsorgaan en daarmee het bevoegd gezag van alle onder de Stichting 

vallende scholen. Het college van bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht.  

 

De verdeling van de taken en de bevoegdheden tussen het college van bestuur en de Raad van 

Toezicht zijn omschreven in de gewijzigde statuten van Stichting OVO.  

 

De gemeenteraden van Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam hebben in hun 

raadsvergaderingen van 31 oktober 2013 deze overgang naar een Raad van Toezichtmodel en de 

gewijzigde statuten van de Stichting goedgekeurd. 

 

De gewijzigde statuten zijn 17 december 2013 door de notaris in een notariële akte opgenomen en 

zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.  

 

De algemene en bijzondere taken en bevoegdheden die door het college van bestuur aan de rector 

van het Gymnasium, de centrale directie van het Merewade College en de algemeen directeur 

primair onderwijs worden gemandateerd, evenals de richtlijnen voor de uitoefening van die 

mandaten, zijn vastgelegd in het managementstatuut. 
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Functies en personen Raad van Toezicht  

 

De Raad van Toezicht bestond in 2015 uit de volgende personen.  

 

Functie 2015  

Voorzitter dhr. mr. R.G. Degenaar 

Lid dhr. A. Struijs (tot 1 januari 2015) 

Penningmeester mw. drs. H.F. Kraaijeveld-Tromp 

Lid mw. drs. C.M. Barger-Venema 

Lid dhr. P.J.J.M. van den Bosch 

Secretaris mw. P. Brik-Wolfs (vanaf 1 januari 2015) 

Lid dhr. R.L.J. de Jong (vanaf 1 januari 2015) 

Lid mw. M. van der Lans (vanaf 1 september 2015) 

 
 

Per 1 januari 2015 is de heer A. Struijs teruggetreden als lid van de Raad van Toezicht. Hiermee 

kwam een einde aan een 8 jaar lange periode van betrokkenheid en deskundige bijdrage aan de 

governance van Stichting OVO. Gestart in de periode van een bestuur constructie heeft de heer 

Struijs de overgang naar het Raad van Toezichtmodel in 2014 meegemaakt. De heer Struijs stond 

bekend om zijn affiniteit met openbaar onderwijs en de publieke zaak. Onderwijs staat met beide 

benen in de maatschappij en moet zijn volledige verantwoordelijkheid in deze nemen. Als adjunct-

directeur van de Gemeente Giessenlanden bracht de heer Struijs een grote kennis en 

verbondenheid mee van een belangrijk voedingsgebied van de scholen van OVO.  

 

Activiteiten en aandachtspunten 
 

De Raad van Toezicht is in 2015 zes keer in vergadering bijeen geweest. In deze vergaderingen 

is verspreid over het jaar onder andere gesproken over: 

 

 Het marketingcommunicatieplan; 

 De samenhang van het managementstatuut, de statuten en het Reglement Bestuur en 

Toezicht; 

 De diverse rapporten van bevindingen en onderzoeken naar kwaliteitsverbetering van de 

inspectie van het onderwijs. Het betrof in 2015 het Gymnasium en het Merewade College 

(afdeling vmbo-k); 

 Aspecten van ziekteverzuim, -preventie en -beleid en het “Arbo- en verzuimverslag Stichting 

OVO 2014”, opgesteld door onze bedrijfsarts van De Arbodienst; 

 Leerlingenaantallen po en vo, leerlingenprognoses po en vo, marktaandelen po en analyses 

van inschrijvingen in het vo; 

 Eindexamenresultaten vo;  

 De opvolging van aftredende RvT-leden; 

 Focus, het strategisch plan OVO; 

 Het resultaat over 2014; 
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 Het financieel jaarverslag 2014 en het daarbij behorende accountantsverslag in aanwezigheid 

van de accountants van Deloitte; 

 De Planning- en Controlcyclus 2015; 

 De herziene begroting 2015; 

 De vier managementrapportages in 2015: van de stichting, het primair onderwijs en de drie 

vo-scholen; 

 De kaderbrief bij de begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2016; 

 De selectie van een nieuwe accountant; 

 De samenwerkingsovereenkomst van OVO met Wellantcollege betreffende de locatie Vries 

Robbéweg (Omnia College). 

 

Op 3 november 2015 was de jaarlijkse vergadering van de Raad van Toezicht met een afvaardiging 

van beide GMR’-en. De belangrijkste gesprekspunten waren:  

 De rol van de RvT en de bestuurder; 

 De risico’s voor de stichting, zoals vermeld in de kaderbrief; 

 De visie van de RvT op HRM en Integraal Personeelsbeleid; 

 De opvolging van de bovenschools directeur po en de gevolgen voor het Merewade College; 

 De speerpunten voor 2016 voor de GMR PO, de GMR PO en de Raad van Toezicht. 

 

Verspreid over het jaar 2015 heeft de Raad van Toezicht: 

 het financieel jaarverslag van 2014 goedgekeurd en décharge verleend aan de bestuurder; 

 de herziene begroting van 2015 vastgesteld; 

 de meerjarenbegroting 2016 en de kaderbrief 2016 vastgesteld en goedgekeurd; 

 de kaderbrief vastgesteld; 

 Focus vastgesteld. Deze vormt het uitgangspunt voor het beleid t/m 2018; 

 ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst met Wellantcollege; 

 Mazars als nieuwe accountant aangesteld; 

 besloten dat de RvT-leden eenmaal per jaar een training volgen. 

 

Code Goed Onderwijsbestuur    

Stichting OVO is aangesloten bij de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs (de VO-raad) 

en het primair onderwijs (de PO-raad). In zowel de PO- als de VO-raad hebben de aangesloten 

leden erkend dat goed onderwijsbestuur een belangrijk thema is voor de samenleving en voor de 

sector. Hieruit is de “Code Goed Onderwijsbestuur” ontstaan. In deze code staan afspraken over 

(horizontale) verantwoording, over openheid over beleid, over integriteit en over 

verantwoordelijkheden binnen de school. Het principe van de code is “pas toe of leg uit”. Of je past 

(volledig) toe en als je dat niet doet leg je uit waarom.  

Het bestuur van OVO heeft ervoor gekozen om zich te houden aan de Code Goed 

Onderwijsbestuur VO.1 

 

  

                                                
1 Zie voor de tekst van deze code: www.stichtingovo.nl  
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Gemeenteraden en het Gemeenschappelijk Orgaan 

De gemeenteraden van Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam houden als lokale overheid 

ingevolge de wetgeving extern toezicht op Stichting OVO. Deels ter vervulling van deze taak 

hebben de beide gemeenteraden een Gemeenschappelijk Orgaan (GO) ingericht. Het GO 

coördineert en adviseert de gemeenteraden over de volgende bevoegdheden van die raden:  

 het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de Raad van Toezicht; 

 het wijzigen van de statuten van de stichting;  

 het ontbinden van de stichting; 

 de opheffing van een school; 

 het vaststellen van een zienswijze op de begroting en de jaarrekening.  

 Ingrijpen bij de stichting indien sprake is van ernstige taakverwaarlozing door het college van 

bestuur en/of de Raad van Toezicht.  

 

De relatie tussen het college van bestuur van OVO en de gemeenteraden is vastgelegd in een 

huishoudelijk reglement.  

Het GO 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 

controller van Stichting OVO. Het GO vergaderde 2 keer in 2015. Besproken werden de 

meerjarenbegroting 2015, het jaarverslag 2014, de zomernota 2014, de kaderbrief 2016 en de 

meerjarenbegroting 2016. 

 
Het managementoverleg Stichting OVO  

In het managementoverleg Stichting OVO (MTO) wordt onder voorzitterschap van de bestuurder 

samen met de rector van het Gymnasium, met de centrale directie van het Merewade College en 

met de algemeen directeur Primair Onderwijs overleg gevoerd over alle zaken die voor meer dan 

één school van belang zijn, dan wel van belang voor de stichting als geheel. De controller van 

Stichting OVO neemt als adviserend lid deel aan dit overleg. In de jaarkalender worden deze 

bijeenkomsten gemiddeld eens in de twee weken geagendeerd.  

 

Het bestuursbureau  

Het bestuursbureau verleent ondersteuning aan de scholen, aan de bestuurder en aan de Raad 

van Toezicht.  

Op het bestuursbureau wordt voor alle scholen de financiële, de personeels- en 

salarisadministratie gevoerd. Zaken die de bedrijfsarts, het ziekteverzuim en ziektepreventie 

betreffen worden vanuit het bestuursbureau geagendeerd, gecoördineerd, uitgevoerd en 

bijgehouden. Ook ondersteunt het bestuursbureau de scholen in zaken met betrekking tot 

huisvesting, gebouwenbeheer en –onderhoud en aanpalende gebieden, zoals ICT.  

De Planning- en Controlcyclus, van prognoses van leerlingenaantallen en formatieplanning via 

begroting en managementrapportages naar jaarrekening, zijn eveneens werkzaamheden die op 

het bestuursbureau worden uitgevoerd. 

De werkzaamheden op het bestuursbureau worden verricht onder leiding van de bestuurder. De 

bestuurder werkt vanuit het bestuursbureau. 
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Rapportage raad van toezicht 
In dit hoofdstuk is onder meer aangegeven welke zaken in de vergaderingen met de bestuurder 

worden besproken. Periodiek terugkerende en voor de raad belangwekkende zaken die met de 

bestuurder worden besproken zijn: 

 De rapporten van de inspectie van het onderwijs naar aanleiding van hun bezoeken aan onze 

scholen; 

 Het bestuursformatieplan; 

 De strategische beleids- en jaarplannen; 

 Elementen en aspecten die raken aan het ziekteverzuimbeleid en het  

ziekteverzuimpreventiebeleid. Het jaarlijkse rapport van onze Arbo-dienst:“Arbo- en 

verzuimverslag Stichting OVO” wordt daarin betrokken; 

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

 De jaarlijkse Planning- en Controlcyclus; 

 De (herziene) begroting, de financiële managementrapportages en de jaarrekening; 

 Klachten en bezwaarschriften. 

Nadere informatie verkrijgen wij door contacten met de controller, met het managementteam OVO, 

met afgevaardigden van de beide gemeenschappelijke medezeggenschapsraden, door ons oor te 

luister te leggen bij belanghebbenden in en buiten de Stichting en door een jaarlijks overleg met 

de accountant. Deze informatievergaring helpt ons om onze rol als adviseur en ondersteuner van 

de bestuurder naar behoren te kunnen vervullen.  

 

 

2.3 Wijze van horizontale verantwoording 

 

Teneinde de opdracht optimaal te realiseren, dragen bestuur en Raad van Toezicht zorg voor een 

beleid dat voorziet in een dialoog met belanghebbenden op alle relevante niveaus van de stichting. 

Op alle niveaus van docent en leerkracht tot bestuurder vinden ontmoetingen plaats met externe 

partijen of vertegenwoordigers daarvan. Elke directeur van een OVO-basisschool geeft invulling  

aan het streven van OVO om van elke school een wijkschool te maken. Maar ook de bestuurder 

heeft op het hoogste niveau contact en werkt samen met partijen als het ministerie van OCW, de 

PO-raad en de VO-raad, B&W van de gemeenten in het werkgebied of de Tweede Kamer der 

Staten Generaal om de belangen van OVO te dienen. Op alle niveaus neemt OVO zijn 

verantwoordelijkheid. Terugkoppeling aan deze partijen vind daarom ook plaats op verschillende 

manieren en op verschillende niveaus. Dit gebeurt in de vorm van onderhavig jaarverslag, maar 

ook in schoolgidsen, nieuwsbrieven, weekberichten, participatie in overleggen en andere 

ontmoetingen. 

Een volgende stap die OVO wil maken is om op basis van een stakeholdersanalyse goede keuzes 

te kunnen maken over hoe welke partijen te betrekken in de beleidscyclus van de verschillende 

onderdelen van OVO.  
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3. ONDERWIJS 

 

Al onze scholen genieten een grote mate van autonomie. Zo zijn bijvoorbeeld de onderwijskundige 

keuzes, de zorg voor de onderwijskwaliteit, de leerlingbegeleiding en -zorg en de personeelszorg 

zaken die op schoolniveau gestalte krijgen. De rector / schooldirecteur is verantwoordelijk voor de 

resultaten van zijn school. In het primair onderwijs vindt de eerste afstemming plaats in hun 

managementoverleg (het MT PO): het overleg van de algemeen directeur primair onderwijs met 

de directeuren van de basisscholen. Uiteindelijk wordt over het gevoerde beleid en de resultaten 

verantwoording afgelegd aan het college van bestuur.  

 

 

3.1 Onderwijskundig beleid primair onderwijs 

 

OVO-po kent acht scholen met onderscheidende schoolconcepten en kent zo een breed en 

passend onderwijsaanbod. 

Alle scholen hebben elk een eigen leidinggevende. Zij komen elke drie weken bij elkaar voor 

overleg in het directieberaad dat onder leiding staat van de algemeen directeur OVO-po, Jan van 

Veen.  

In dit overleg worden actuele ontwikkelingen besproken, vindt afstemming plaats en worden 

beleidsadviezen voorbereid. 

 

Doelen Realisatie 

De eindopbrengsten zijn groter of gelijk aan de 

resultaten van de referentiegroep. 

6 scholen wel, obs De Merwedonk en Daltonschool 

De Poorter niet. Op beide scholen is hierop beleid 

ontwikkeld. 

Kwaliteit onderwijskundig beleid: 

Scholen voldoen aan de eisen van de Wet op het 

Onderwijstoezicht. 

Gerealiseerd. 

Alle basisscholen van OVO-po hebben een 

basisarrangement, op grond van de afgelopen drie 

leerjaren. 

Alle scholen werken volgens de toetskalender die 

door OVO-po is ontwikkeld en overeenkomstig de 

afspraken die hierover zijn gemaakt. 

Gerealiseerd. 

Per halfjaar worden de vorderingen op schoolniveau 

door het BSM gemonitord en geanalyseerd. Het 

BSM ziet erop toe, middels resultaatgerichte 

gesprekken met directies en de IB’ers van de 

scholen dat zij planmatig en cyclisch werken om de 

kwaliteit te verhogen. 

Gerealiseerd 

 

Alle scholen hebben van de onderwijsinspectie tot nu toe een basisarrangement toegewezen 

gekregen. 

 

Doel van het primair onderwijs van Stichting OVO is, dat op iedere school kwalitatief goed onderwijs 

wordt geboden, waarbij systematisch en doelgericht wordt gewerkt aan het maximaliseren van 

prestaties.  

De opbrengsten worden verhoogd door planmatig en cyclisch op leerling-, groeps- en schoolniveau 

data te verzamelen, opbrengsten te analyseren en zo nodig het onderwijs aan te passen. Het 

eigenaarschap en reflecteren van onze leerkrachten is hierin essentieel.  
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De directeuren zijn erin geslaagd de leerkrachten steeds meer data-bewust te maken, waardoor 

de onderwijsgevenden meer inzicht krijgen in de realisatie van een zo’n hoog mogelijk 

leerrendement bij alle leerlingen. Twee keer per jaar monitort de algemeen directeur de uitkomsten 

van de diepteanalyses en wordt er door hem ingezoomd op de verbeterplannen die de scholen in 

dit kader genereren.  

Dit gebeurt tijdens de zogenaamde schoolvertelgesprekken. De kwaliteitscoördinator van OVO is 

hierbij steeds aanwezig. 

 

 

Merwede-
school 
10UA 

Driemaster 
11TX 

Twee-
master 
13GC 

Gr Reinald 
13 UB 

JP Waale 
13 XL 

De Poorter 
13 XL 01 

Anne Frank 
13 XL 02 

Merwedonk 
14 LW 

Domein 
opbreng-
sten 

        

Eind-
opbrengst                
 

Drempel 
Onderzoek 

Drempel 
Onderzoek 

Cito 
 

Drempel 
Onderzoek 

Drempel 
Onderzoek 

Drempel 
Onderzoek 

Drempel  
Onderzoek 

Cito 
 

2015 537.0 535.5 533.7 536.4 537.5 529.8 533.8 534.6 

2014 534.6 533.3 539.0 535.7 533.2 530.3 535.7 537.5 

2013 529.7 533.8 540.1 536.7 526.4 529.9 531.5 536.0 
 
Uit het bovenstaande blijkt dat gemeten over drie jaren de basisscholen voldoende scoren. In het 
schooljaar 2015 liggen de opbrengsten van De Poorter en De Merwedonk onder het landelijk 
gemiddelde.  
Door beide scholen/directeuren is hier intensief beleid opgezet, onder andere door gerichte 
scholing van docenten inzake de taal- en rekenlessen. 
 
 

3.2 Onderwijskundig beleid Gymnasium Camphusianum 

 

Het Gymnasium Camphusianum is een categorale school die in zijn onderwijs een centrale plaats 

toekent aan de klassieke cultuur en zijn leerlingen kennis en vaardigheden bijbrengt die nodig zijn 

voor een geslaagde vervolgstudie in het wetenschappelijk onderwijs.  

Rector is de heer drs. J.C. Ruitenbeek. 

 

  Doelen 2015 Realisatie 2015 

1 Uitvoering Schoolplan 2015-2018 Gerealiseerd 

2 Herziening lessentabel en invoering jaarrooster In ontwikkeling 

3 Uitvoering aanbevelingen Visitatie BPS 2013 Gedeeltelijk gerealiseerd 

4 Collegiaal waarderend onderzoek SHZG 2015 Uitgevoerd  

5 Scholing stuurgroep/personeel BPS Gedeeltelijk gerealiseerd 

6 Scholing personeel zorg en vakgebieden Gerealiseerd 

7 Gouden Standaard gymnasiaal onderwijs In ontwikkeling 

8 Uitbreiding iPadpilot leerjaar IV Gerealiseerd 

9 Ontwikkeling interne huiswerkbegeleiding Gerealiseerd 

10 Intensivering en uitbouw PO-VO Gerealiseerd 

11 Intensivering en uitbouw VO-HO Gerealiseerd 
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Tegen de achtergrond van Focus 2016-2019 en werkend vanuit het Schoolplan 2015-2018 en het 

rapport Visitatie BPS 2013 hebben we in 2015 diverse onderwijskundige doelen gerealiseerd. 

Bovendien is er in het kader van het zogenaamde Collegiaal waarderend onderzoek voor de 40 

zelfstandige gymnasia in Nederland een zelfevaluatie n.a.v. panelgesprekken opgesteld en heeft 

het onderzoek op 9 december 2015 plaatsgevonden. De specifieke onderwerpen waren 

opbrengsten (m.n. doorstroom in de onderbouw en hoogte van examencijfers), klassieke talen & 

klassieke vorming en excellentie.  

 

Het Camphusianum probeert in zijn voorbereidend wetenschappelijk onderwijs de lessentabel af 

te stemmen op de wensen van leerlingen en het hoger onderwijs. In 2015 hebben allereerst 

enthousiaste gespreksronden plaatsgevonden en in augustus is een stuurgroep aan de slag 

gegaan. In 2016 zal een jaarrooster worden ingevoerd, de plannen voor meer maatwerk en 

verrijking vereisen meer voorbereiding. Tegelijkertijd denken we na over onze onderwijskundige 

visie, mede n.a.v. het rapport van de commissie Schnabel over het onderwijs in 2032. 

 

Onze ontwikkeling als Begaafdheidsprofielschool was ook in 2015 voelbaar in de school en  

daarbuiten. Onder aansturing van de Stuurgroep BPS (bestaande uit zes personen en gefaciliteerd 

vanuit de Prestatiebox VO) is er aandacht voor differentiatie in en buiten de lessen, aandacht voor 

onderpresteerders, specifieke aandacht voor jonge, hoogbegaafde leerlingen, nascholing van 

collega’s en presentaties op studiedagen en congressen elders. Maatwerk in de bovenbouw levert 

tastbare resultaten op, zoals de eerste examinandi met een certificaat UTalent (betasamenwerking 

met de Universiteit Utrecht). 

 

Voorts zijn in 2015 diverse andere plannen uitgevoerd: de introductie van het iPadonderwijs in de 

bovenbouw, de huiswerkbegeleiding vanuit intern instituut Kairos en ontwikkeling van het onderwijs 

voor hoogbegaafde kinderen van de OVO-basisscholen. 

 

 

3.3 Onderwijskundig beleid Fortes Lyceum 

 

Op Fortes Lyceum (eerste helft van het jaar nog locatie Wijdschildlaan) is onderwijskundig vooral 

ingezet op onderstaande thema’s:  

- Formatieve evaluatie: de evaluatie in dienst van de ontwikkeling van de leerlingen en van 

het onderwijs. 

- Afstemming van instructie, verwerkingsopdrachten en onderwijstijd.  

- Nagaan of leerlingen de uitleg begrijpen en het kunnen vertalen in een andere context.  

- Geven van (positieve) feedback op resultaten van leerlingen op individueel niveau. 

- Duidelijke uitleg geven, een taakgerichte werksfeer creëren en leerlingen actief betrekken.  

Intervisie, trainingsdagen en ‘back to school’ zijn hiertoe ingezet.  
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3.4 Onderwijskundig beleid Omnia College 

 

Omnia College is vanaf 2015-2016 een samenwerking tussen Stichting OVO en Wellantcollege. 

Als vmbo-school biedt Omnia College alle mogelijke sectoren aan: Techniek, Groen, Economie en 

Zorg en Welzijn. Via het programma Vakwerk in klas 1 en 2 kunnen de leerlingen zelf kiezen welk 

praktijkvak ze willen volgen. Ook kunnen ze tussentijds switchen. Dus of de leerling nou precies 

weet wat hij wil, of dat hij nog twijfelt, op Omnia College kan hij alle kanten uit.  

 

In 2013-2014 zijn we gestart met de TOP-klas. De TOP-klas biedt maatwerk aan kinderen, die 

vanwege een stevige taalachterstand tussen wal en schip dreigen te vallen. Vanaf oktober 2015 

hebben we hier een aparte groep aan toegevoegd: de Nieuwkomersklas. De Nieuwkomersklas 

bestaat vooral uit Syrische vluchtelingen, die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. De klas 

biedt ruimte aan maximaal 16 leerlingen. De leerlingen zijn 12 tot 16 jaar oud. 

 

De schoolleiding van Omnia College bestaat uit vijf teamleiders, waaronder de teamleider van 

Wellantcollege/Groen, en een directeur (Philip Lommers). De directeur vormt samen met de 

directeur van Fortes Lyceum (Wim Langens) de centrale directie van Merewade College. 

 

Ter voorbereiding op de samenwerking met Wellantcollege vanaf 2015-2016, hebben we 

onderwijskundig gekozen voor één lessentabel en één gezamenlijk lesprogramma. Ook hebben 

we een gezamenlijk model ontwikkeld voor het PTA en het arrangeren van digitaal les- en 

toetsingsmateriaal. 

 

In de lessentabel ligt de focus op: 

- Onderwijstijd (voldoen aan de wettelijk verplichte onderwijstijd); 

- Maatwerk (ondersteuning bij vakken als rekenen en ondersteuning op sociaal-emotioneel 

gebied, zoals remedial teaching, faalangstreductietraining en sociale vaardigheidstraining); 

- Rekenen (verdubbeling van het aantal lesuren per week i.v.m. aangescherpte exameneisen); 

- Beroepspraktijk (uitbreiding van 4 naar 6 lesuren Vakwerk per week, keuzemogelijkheid 

themaklassen). 

 

Deze keuzes zijn inderdaad ook ten goede gekomen aan de eenduidigheid van het lesaanbod en 

daarmee aan het beeld van één school in plaats van twee. Het werken met laptops in de klas 

echter, was voor een aantal (Wellant)docenten niet makkelijk, ondanks de scholingsmomenten die 

we hiervoor hadden ingezet. De verscherpte uitgangspunten van het PTA (minder toetsen/grotere 

toetseenheden) pakte deels ongelukkig uit, aangezien de leerlingen toch al flink moesten wennen 

aan ‘het eerst jaar Omnia College’.  

 

Voor de TOP-klas, en de Nieuwkomersklas, zijn we voortdurend bezig om het lesprogramma voor 

deze bijzondere leerlingen verder te ontwikkelen. De nadruk ligt hierbij op maatwerk en flexibiliteit. 

Het docententeam bouwt steeds meer expertise op om les te geven aan leerlingen met een 

taalachterstand. Het team maakt hierbij gebruik van wetenschappelijke input en volgt actief 

scholing. Meer dan de helft van de TOP-klas leerlingen is doorgestroomd naar een hoger niveau. 

Zonder TOP-klas zouden deze leerlingen hun schoolloopbaan op een lager niveau hebben 

doorlopen.    
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3.5 Onderwijskundig beleid Merewade Praktijkschool 

 

Merewade Praktijkschool biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen van 12 tot 18 jaar voor wie 

het vmbo-diploma te hoog gegrepen is. Een deel van de leerlingen stroomt na de Praktijkschool 

direct door naar werk. Sommigen leren verder op het mbo. Een aantal zal gebruik moeten gaan 

maken van sociale voorzieningen, zoals beschut werk. 

 

Door de gevolgen van de Participatiewet (wegvallen Wajong, bezuinigingen sociale werkplaats en 

dagopvang) en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (flexibele contracten, conjunctuur, 

verdringing), is de weg naar een positieve en kansrijke toekomst voor onze leerlingen vaak onzeker 

geworden. Door leerlingen algemene- en vakvaardigheden bij te brengen en te investeren in een 

netwerk van bedrijven en maatwerktrajecten, proberen we de leerlingen zoveel mogelijk toe te 

leiden naar een passende werkplek. 

 

De schoolleiding van Merewade Praktijkschool bestaat uit een locatieleider en een directeur (Philip 

Lommers). Helaas is op 10 juli 2015 de locatieleider, John Akkermans, overleden. In hem heeft de 

school een boegbeeld en een fantastisch schoolleider verloren. 

 

Bij de vormgeving van het onderwijs op Merewade Praktijkschool ligt de nadruk op 

competentieonderwijs. Leren samenwerken, organiseren en met tegenslag omgaan zijn hier 

voorbeelden van. Daarnaast bieden we branchegerichte cursussen aan, waarmee we de leerlingen 

optimaal voorbereiden op de arbeidsmarkt. In 2015 hebben we het aantal branchegerichte 

cursussen, waar leerlingen officiële certificaten voor kunnen behalen, verder uitgebreid. Zo komen 

de leerlingen bij meerdere sectoren op de arbeidsmarkt in beeld en zijn ze flexibel.  

 

Om leerlingen zoveel mogelijk toe te leiden naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt investeren 

we in relaties met het bedrijfsleven en zetten we, mede met steun van het Europees Sociaal Fonds 

(ESF), maatwerktrajecten op. Door de veranderingen op de arbeidsmarkt en de conjunctuur echter, 

kost het ons steeds meer moeite om bedrijven bereid te vinden te investeren in onze leerlingen, 

die inderdaad relatief veel begeleiding nodig hebben. Samen met andere partijen, zoals de 

gemeente, kijken we hoe we samen een netwerk van bedrijven tot stand kunnen brengen, waar 

onze leerlingen voldoende praktijkervaring op kunnen doen en waar een stageplek mogelijk kan 

uitgroeien tot een werkplek. 

 

In het curriculum besteden we veel aandacht aan de vakken rekenen en taal. Om recht te doen 

aan verschillen en ruimte te bieden aan excellentie, maken we homogene groepen, zodat alle 

leerlingen op hun niveau les krijgen. Hierbij maken we ook gebruik van laptops in de klas. 
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4. LEERLINGEN 

 

4.1 Leerlingen OVO 

 

In onderstaande tabel staan de werkelijke leerlingenaantallen van 2008 t/m 2015 en de prognoses 

van de leerlingenaantallen van 2016 t/m 2018.  

 

De leerlingenprognoses zijn opgesteld door de centrale directie van het Merewade College, de 

rector van het Gymnasium, de algemeen directeur primair onderwijs en de schooldirecteuren. De 

leerlingenprognoses zijn gebruikt voor de berekening van de Rijksbijdragen in de 

meerjaren(formatie)begroting.  

 

 
Gymnasium MWC 

Primair 

Onderwijs 
Totaal OVO 

Werkelijk 1-10-2010 636 1.462 1.975 4.073 

Werkelijk 1-10-2011 683 1.475 1.880 4.038 

Werkelijk 1-10-2012 718 1.479 1.786 3.983 

Werkelijk 1-10-2013 717 1.480 1.737 3.934 

Werkelijk 1-10-2014 727 1.542 1.702 3.971 

Werkelijk 1-10-2015 742 1.649 1.679 4.070 

Prognose 1-10-2016 730 1.653 1.652 4.035 

Prognose 1-10-2017 720 1.591 1.655 3.966 

Prognose 1-10-2018 715 1.519 1.640 3.874 

 

Het leerlingenaantal op OVO-niveau is in 2015 boven de 4.000 leerlingen uitgekomen! Dit vooral 

dankzij een groot aantal extra leerlingen op het Omnia College van het MWC. 

Vanaf 2016 zal de demografische krimp in de regio ook het aantal VO-leerlingen doen dalen.    

 

Het primair onderwijs heeft al een aantal jaar te maken met de demografische krimp. In 2015 viel 

de daling van het aantal leerlingen van OVO-po (-23 leerlingen) mee, vergeleken met de afgelopen 

jaren.  

 

Toelating 

Voor de toelating van leerlingen op onze vo-scholen wordt door de scholen gekeken naar het 

schooladvies en de Cito Eindtoets. Het schooladvies weegt zwaarder mee dan de Eindtoets. Over 

de weging van het schooladvies en de Eindtoets bestaan afspraken tussen de scholen in 

Gorinchem e.o. 
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4.2 Leerlingen primair onderwijs 

 

Verloopoverzicht werkelijk aantal 1 oktober 2015 leerlingen OVO-po 

School 1 oktober 2013 1 oktober 2014 1 oktober 2015 

obs de Poorter 183 169 172 

obs Anne Frank 220 213 200 

obs de Merwedeschool 155 146 149 

obs de Merwedonk 504 474 465 

obs Graaf Reinald 179 201 208 

obs de Tweemaster 128 123 129 

obs J.P. Waale 87 94 95 

obs de Driemaster 281 282 261 

TOTAAL OVO-PO 1.737 1.702 1.679 

 

De daling in het basisonderwijs is een autonome daling als gevolg van minder kinderen in de 

schoolleeftijd; met andere woorden, hier hebben we te maken met een landelijk verschijnsel, er 

zijn minder kinderen in de basisschoolleeftijd. Deze cijfers kunnen we niet beïnvloeden. 

Ons marktaandeel in de regio Gorinchem en Hardinxveld daarentegen wel. 

In het vorige directieverslag stond nog te lezen: Voor 1 oktober 2015 streeft OVO-po naar 1.679 

leerlingen. Daarbij gaan we ervan uit dat het marktaandeel behouden blijft en niet meer daalt (de 

laatste jaren was er een daling van het marktaandeel van OVO-po van 3 %). 

Dit is gelukt! 

In oktober 2015 is ons marktaandeel voor het eerst in jaren niet teruggelopen, maar gestabiliseerd. 

De prognoses voor oktober 2016 duiden op een lichte stijging van ons marktaandeel (tussen 0,5% 

en 1%). Dat zou natuurlijk een mooie prestatie zijn. 

 

 

4.3 Leerlingen Gymnasium Camphusianum 

 

  Doelen 2015 Realisatie 2015 

1 Versterking mentoraat en zorg Gerealiseerd 

2 Versterking begeleiding Autistisch Spectrum Gerealiseerd 

3 

BPS in praktijk: verbreders (leerjaar I), 

strippenkaarthouders (leerjaren II en III), 

Utalent en Honoursprogramma bovenbouw Gerealiseerd 

 

De leerlingenbegeleiding is versterkt in 2015, het beleid is vastgelegd in de beleidsnotitie Bezorgd 

op het Camphusianum en verder uitgewerkt in het SchoolOndersteuningsProfiel 2015. De 

begeleiding van leerlingen in het autistisch spectrum is uitgebreid. Scholing wordt gericht op 

mentoraat en specifieke aspecten van zorg, zoals dyslexie, onderpresterende jongens, jonge BPS-

leerlingen, faalangstreductie en counseling. 
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Verloopoverzicht 

Leerlingen 

Gymnasium 

1-10-2010 636 

1-10-2011 683 

1-10-2012 718 

1-10-2013 717 

1-10-2014 727 

1-10-2015 742 

 

Sinds 2013 is het leerlingental gestabiliseerd op ca. 720 leerlingen. Dit is overeenkomstig onze 

verwachtingen en de doelstellingen m.b.t. ons schoolgebouw. Het leerlingental van 742 voor 2015 

is voorspeld in 2010 bij de eenmalige vorming van zes eersteklassen, terwijl de instroom van 135 

nieuwe eersteklassers in 2015 overeenkomst onze verwachtingen is geweest. 

Het leerlingental is verdeeld over 26 klassen, dat betekent een gemiddelde klassengrootte van 

28,5. Dat is erg hoog, wij streven naar een gemiddelde klassengrootte van 27,5. Met name in de 

bovenbouw hebben meerdere klassen en clustergroepen een leerlingental van rond de 30. 

 

 

4.4 Leerlingen Fortes Lyceum 

 

Verloopoverzicht  

Leerlingen 

Fortes 

Lyceum 

1-10-2009 942 

1-10-2010 952 

1-10-2011 1003 

1-10-2012 970 

1-10-2013 917 

1-10-2014 926 

1-10-2015 947 

 

Op Fortes Lyceum is het aantal leerlingen per 1 oktober 2015 iets hoger uitgevallen namelijk 947. 

Met name de instroom in het eerste leerjaar is hoger dan aanvankelijk geprognosticeerd. 

We zien bij de instroomcijfers een langzaam stijgende lijn die zich naar verwachting zal doorzetten 

ondanks demografische teruggang.  

Het aantal tussentijdse instromers vanuit collega-scholen neemt ook enigszins toe. Dit heeft onder 

andere te maken met ons langzaam positief veranderend imago. Daarnaast zijn er minder 

leerlingen die aan het einde van het schooljaar afstromen naar het vmbo.  
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4.5 Leerlingen Omnia College 

 

Verloopoverzicht 

Leerlingen 

Omnia 

College 

(VR/OVO) 

Waarvan in 

TOP-klas 

1-10-2008 390  

1-10-2009 398  

1-10-2010 397  

1-10-2011 381  

1-10-2012 412  

1-10-2013 446 6 

1-10-2014 497 9 

1-10-2015 598 22 

 

Het aantal leerlingen per 1 oktober 2015 is fors gestegen.  

Na de ingezette groei vanaf 2012 steeg het totaal aantal leerlingen op OVO Omnia College per 1 

oktober 2015 met maar liefst 101 leerlingen naar 598 leerlingen.  

De instroom in de eerste klas van 129 leerlingen(!) en de instroom van 41 leerlingen van 

Wellantcollege in klas 3 van OVO Omnia College zijn enorm.  

Het aantal leerlingen van de TOP-klas en de Nieuwkomersklas bedraagt per 1 oktober 2015 samen 

28 leerlingen (22 vmbo en 6 Pro leerlingen).  

Het aantal leerlingen van Wellantcollege in Omnia College bedraagt per 1 oktober 2015 152 

leerlingen. Het Omnia College heeft per 1 oktober 2015 totaal 750 leerlingen. 

 

     

4.6 Leerlingen Merewade Praktijkschool 

 

Verloopoverzicht 

Leerlingen 

Merewade 

Praktijk-

school 

Waarvan in 

TOP-klas 

1-10-2008 128  

1-10-2009 115  

1-10-2010 113  

1-10-2011 91  

1-10-2012 97  

1-10-2013 117 12 

1-10-2014 119 12 

1-10-2015 104 6 

 

De leerlingenaantallen van Merewade Praktijkschool schommelen de laatste jaren tussen de 95 

en 108. Tot 2011 stonden er ook zogenoemde nazorg leerlingen ingeschreven, maar deze 

leerlingen, jonger dan 18 jaar, kregen geen onderwijs meer op de locatie.  
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Per 1 oktober 2015 telt de school 98 leerlingen (104 – 6 TOP-klas leerlingen). Voor de komende 

jaren streven we naar 100 tot 110 leerlingen. Dat betekent jaarlijks meer leerlingen werven (20>), 

maar ook, sinds 2014-2015, leerlingen binnenhouden. Zo heeft de drempelloze entree-opleiding 

op leerlingen vanaf 16 jaar een grote aantrekkingskracht. Voor hen heeft het mbo immers meer 

status dan praktijkonderwijs. Daardoor vertrekken leerlingen voortijdig. Afspraken met het Da Vinci 

College moeten deze voortijdige uitstroom in ieder geval beperken. Ook bereiden we het 

branchegericht onderwijs uit om zo aantrekkelijk mogelijk te blijven voor de leerlingen van Fase 2 

(zie: onderwijsbeleid). Zelf een entree-opleiding starten is financieel en organisatorisch vooralsnog 

niet haalbaar. 
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5. PERSONEEL 

 

Omdat het leerlingenaantal verandert, verandert ook het aantal personeelsleden. Naast 

personeelsaantallen komt in dit hoofdstuk ook Integraal Personeelsbeleid, Actieplan Leerkracht, 

scholing en ziekteverzuim aan de orde. 

 

5.1 Personeelsaantallen 

   

Aantal fte OVO 2 

 
GYMN MWC PO BB 

TOTAAL 

OVO 

Totaal 1-10-2010 43,1 136,7 154,4 9,8 344,0 

Totaal 1-10-2011 46,5 148,3 121,0 9,8 325,6 

Totaal 1-10-2012 47,3 131,3 118,3 9,7 306,6 

Totaal 1-10-2013 50,3 134,3 110,9 9,8 305,4 

Totaal 1-10-2014 51,2 136,9 103,6 10,1 301,9 

Totaal 1-10-2015 51,3 136,9 102,5 11,6 302,3 

 

 

Aantal fte MWC ² 

 
FORTES OMNIA PRO NLG 

TOTAAL 

MWC 

Totaal 1-10-2015 72,0 50,3 14,1 0,4 136,9 

 

 

Aantal fte OVO naar functie per 1 oktober 2015 ² 

 
GYMN MWC PO BB 

TOTAAL 

OVO 

College van bestuur    1,0 1,0 

Directie 2,0 3,0 8,8  13,8 

OP 41,5 104,9 85,5  231,9 

OOP 7,8 29,0 8,2 10,6 55,6 

Totaal 1-10-2015 51,3 136,9 102,5 11,6 302,3 

 

 

  

                                                
2 Het aantal fte is inclusief BAPO en tijdelijke taakuitbreidingen. 

De fte-cijfers van het VO en het Bestuursbureau zijn inclusief vervanging wegens ziekte.  

De fte-cijfers van het PO zijn exclusief  vervanging wegens ziekte.  
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Aantal fte MWC naar functie per 1 oktober 2015 

 
FORTES OMNIA PRO NLG 

TOTAAL 

MWC 

Directie 2,0 0,7 0,3  3,0 

OP 56,4 38,2 10,3  104,9 

OOP 13,6 11,4 3,6 0,4 29,0 

Totaal 1-10-2015     136,9 

 

 

Nominaal aantal medewerkers OVO per 1 oktober 2015 

 
GYMN MWC PO BB 

TOTAAL 

OVO 

Aantal medewerkers 70 175 159 19 423 

      

Verhouding man / vrouw 3 47% / 53% 45% / 55% 15% / 85% 21% / 79% 33% / 67% 

      

Gem. leeftijd 48,7 44,5 43,6 47,7 45,0 

 

 

Nominaal aantal medewerkers MWC per 1 oktober 2015 

 
FORTES OMNIA PRO NLG 

TOTAAL 

MWC 

Aantal medewerkers 83 69 21 2 175 

      

Verhouding man / vrouw  45% / 55% 41% / 59% 52% / 48% 50% / 50% 45% / 55% 

      

Gem. leeftijd 44,4 46,3 44,4 38,5 44,5 

 

 

  

                                                
3 In 2014 was de verhouding man / vrouw: 33% / 67% 
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5.1.1 Personeel primair onderwijs 

 

Het aantal fte in het primair onderwijs van OVO is tussen 1 oktober 2014 en 1 oktober 2015 met 

1,1 fte gedaald.  

 De formatie op de basisscholen is toegenomen met 0,3 fte. 

 Het aantal BAPO’ers is gedaald met 1,5 fte. 

 Bovenschools is toegenomen met 0,1 fte. 

 

Doelen Realisatie 

Het ziekteverzuim in 2015 komt uit onder het landelijk 

gemiddelde = ca. 6,1 %  

Gerealiseerd, het ziekteverzuim zat in 

2015 op 4,46 % 

Functiemix 

 

Niet gerealiseerd. De functiemixbenoe-

mingen zijn op een laag pitje gezet om 

meer mogelijkheden voor het primaire 

proces ‘over’ te houden 

De coach van OVO-po voert ondersteunende en intensieve 

coaching uit 

Gerealiseerd 

 100% intensieve coaching 

 70% ondersteunende coaching 

Differentiëren en zien van verschillen in de klas. 

Professionalisering: Meer dan 90% van onze leerkrachten 

neemt deel aan nascholing 

Gerealiseerd, onder andere via de Regio-

academie 

 

 

In 2015 is de formatie van OVO-po niet of nauwelijks veranderd (= met 0,3 fte toegenomen). Dit is 

een belangrijk gegeven geweest, om zo de rust op de scholen zoveel mogelijk te handhaven.  

 

Bovendien hebben we een aantal jonge mensen met tijdelijke kleine contracten een groter vast 

contract kunnen aanbieden. Hiertoe is het aantal tijdelijken (de zogenaamde flexibele schil) van 

10% van de formatie teruggebracht naar iets boven de 5%. 

 

 

5.1.2 Personeel Gymnasium Camphusianum 

 

Het aantal fte op het Gymnasium is tussen 1 oktober 2014 en 1 oktober 2015 met 0,1 fte gestegen: 

 De OP- en OOP-formatie is gedaald met 0,4 fte. 

 Het aantal BAPO’ers is gedaald met 0,1 fte. 

 Het aantal vervangers wegens ziekte is gestegen met 0,6 fte. 

 

  Doelen 2015 Realisatie 2015 

1 Gesprekkencyclus/ IPB Gedeeltelijk gerealiseerd 

2 Ontwikkeling intervisie In ontwikkeling 

3 LC-promotiebeleid  In ontwikkeling 

4 Opbouw bekwaamheidsdossiers personeel In uitvoering 
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5.1.3 Personeel Fortes Lyceum 

 

Het aantal fte op het Fortes Lyceum is tussen 1 oktober 2014 en 1 oktober 2015 met 1,1 fte 

gestegen: 

 De OP- en OOP-formatie is gestegen met 0,8 fte. 

 Het aantal BAPO’ers is gedaald met 0,1 fte. 

 Het aantal vervangers wegens ziekte is gestegen met 0,5 fte. 

 

Ziekteverzuimcijfers  

2014 1,44% 

2015 1,43%  

 

 

5.1.4 Personeel Omnia College 

 

Het aantal fte op het OVO-deel van Omnia College is tussen 1 oktober 2014 en 1 oktober 2015 

met 2,7 fte gestegen: 

 De OP- en OOP-formatie is gestegen met 2,8 fte. 

 Het aantal vervangers wegens ziekte is gedaald met 0,1 fte. 

 

De voorbereidingen op de samenwerking met Wellantcollege in 2014-2015 en ‘het eerste jaar 

Omnia College’ hebben veel van het personeel gevraagd. Daarnaast hebben relatief veel collega’s 

te maken gehad met forse tegenslag in de privésfeer of op het gebied van gezondheid. Het 

ziekteverzuimpercentage in 2015 bedroeg 6,66%. Als gevolg hiervan, en de substantiële uitval bij 

het personeel van Wellantcollege in het najaar van 2015, hebben we te maken gehad met 

bovengemiddeld veel lesuitval. De invalpool vormde één van de maatregelen, die we genomen 

hebben om de lesuitval weer op een aanvaardbaar niveau te krijgen.  

 

 

5.1.5 Personeel Merewade Praktijkschool 

 

Het aantal fte op de Praktijkschool is tussen 1 oktober 2014 en 1 oktober 2015 met 2,9 fte gedaald: 

 De OP- en OOP-formatie is gedaald met 3,0 fte. 

 Het aantal BAPO’ers is gestegen met 0,1 fte. 

 

Door omstandigheden heeft het team in 2015 min of meer zonder locatieleiding en daarmee 

zelfstandig moeten draaien. Voor de manier waarop het team dit gedaan heeft en het werk dat de 

twee coördinatoren hierbij in het bijzonder hebben verzet verdienen zij een groot compliment. 

 

Het ziekteverzuimpercentage op Merewade Praktijkschool lag in 2015 op 5,25%.  
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5.2 Human Resource Management 

 Op alle niveaus van OVO wordt aandacht besteed aan personeelszaken, waaronder HRM. 

 

5.2.1 HRM OVO 

 

PCM-cyclus 

In het Strategisch Plan OVO 2015-2019, genaamd Focus, is aangekondigd dat er in het kader van 

HRM gestreefd zal worden naar het stichtingsbreed invoeren van een PCM-cyclus (Performance 

Competentie Management). Inmiddels is een aanvang gemaakt met dit traject. 

OVO realiseert zich dat de kritische succesfactor voor haar functioneren in de toekomst de kwaliteit 

van haar medewerkers is. OVO wil door het invoeren van een stichtingsbrede gesprekkencyclus 

een structuur aan de scholen bieden om hier gericht en effectief aan te kunnen werken. In de 

gesprekkencyclus staan de doelen van de organisatie en de persoonlijke ontwikkeling naast elkaar. 

Het doel van de gesprekkencyclus is om in een dialoog tussen medewerker en leidinggevende 

gericht te werken aan groei en ontwikkeling van OVO-medewerkers. Hierbij is een positieve insteek 

prevalent, het gaat om groeien en niet om afrekenen. 

 

Gefaseerde invoering PCM: 

Actie Projectperiode Deadline Eigenaar 

Formuleren nieuwe 

PCM-cyclus 

Voorjaar 2015 

 

Voorjaar 2015 

 

Bestuur 

 

Pilot en evaluatie 

nieuwe PCM cyclus op 

Bestuursbureau 

Schooljaar 

2015/2016 

 

Voorjaar 2016 

 

Bestuur 

 

Project positionering 

teamleider 

Voorjaar 2016 

 

Zomer 2016 

 

Bestuur  

 

FASE I Implementatie 

nieuwe PCM-

gesprekkencyclus op 

de scholen voor 100% 

van de medewerkers 

Schooljaren 

2016/2017 en 

2017/2018 

 

Voorjaar 2018 

 

Onderdelen + locaties 

 

Evaluatie Fase I Najaar 2018 

 

Najaar 2018 

 

Bestuur + onderdelen + 

locaties 

FASE II Implementatie 

financiële 

consequenties nieuwe 

PCM-cyclus 

Schooljaar 

2018/2019 

Voorjaar 2019 Onderdelen + locaties 
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5.2.2 HRM primair onderwijs 

 

In 2011 is met het integraal personeelsbeleid (IPB) een stap gezet, die in de jaren daarna is 

voortgezet. Directeuren werken met een geprekscycli, zoals beschreven in het IPB-beleidsplan van 

OVO-po. 

 

Met de directeuren worden de zogenaamde schoolvertelgesprekken (zie Kwaliteitsbeleid) 

gehouden, alsmede locatie-overleg. De verslagen hiervan vormen als het ware de 

functioneringsgesprekken. 

 

In juni volgen beoordelingsgesprekken, nieuwe stijl. Dit zijn gesprekken met de algemeen directeur, 

waarbij gebruik gemaakt wordt van 360 graden feedback verslagen.  

Meteen na dit beoordelingsgesprek volgt het zogenaamde plangesprek. Hierin spreken de 

algemeen directeuren en de directeur de plannen af voor het komend jaar.  

Dit betreft de eigen ontwikkeling van de directeur, alsmede de ontwikkelingen van of voor zijn 

school. 

 

Het is de bedoeling dat deze gesprekken met ingang van het volgend jaar ook door de directeuren 

met hun medewerkers worden gehouden. 

 

 

5.2.3 HRM Gymnasium Camphusianum 

 

Het Integraal Personeelsbeleid is in ontwikkeling op het Camphusianum, mede gestimuleerd door 

de uitkomsten van het Medewerkeronderzoek in 2013. De gesprekkencyclus wordt uitgevoerd 

door het houden van functioneringsgesprekken (gecombineerd met lesbezoeken) en 

beoordelingsgesprekken. 

 

Vanuit de docenten is in 2014 een project Intervisie opgestart, vanuit de docenten zelf. Dit project 

is in 2015 nog van beperkte omvang geweest. 

 

 

5.2.4 HRM Fortes Lyceum 

 

Naast functionerings- en beoordelingsgesprekken, is er  ook het zogenaamde voortgangsgesprek. 

Hierin worden tussentijds de afspraken, die tijdens het functioneringsgesprek zijn gemaakt, 

besproken. Bij het functioneringsgesprek, dat jaarlijks tussen een lid van de locatieleiding en de 

medewerker wordt gehouden, zijn de leeropbrengsten en de tevredenheidenquêtes steeds 

onderwerp van gesprek. De zogenaamde facts en figures. 

 

 
5.2.5 HRM Omnia College 

 

In het kader van het Actieplan Leerkracht, de functiemix, zijn er zogenaamde maatwerkafspraken 

met de pmr gemaakt. Deze houden in, dat de percentages van de functiemix aangepast kunnen 

worden aan de financiële situatie van de school. Jaarlijks zullen deze afspraken en dus de te 

behalen percentages geëvalueerd en vastgesteld worden. 
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5.2.6 HRM Merewade Praktijkschool 

 

In het kader van het Actieplan Leerkracht, de functiemix, zijn er maatwerkafspraken met de pmr 

gemaakt. Deze houden in, dat de percentages van de functiemix aangepast kunnen worden aan 

de financiële situatie van de school. Jaarlijks zullen deze afspraken en dus de te behalen 

percentages geëvalueerd en vastgesteld worden. 

 

 

5.3 Scholing 

 

5.3.1 Scholing primair onderwijs 

 

OVO-po stimuleert werknemers om te blijven leren en zich verder te ontplooien. Op onze scholen 

heeft scholing plaatsgevonden in het kader van handelings- en opbrengstgericht werken.  

Het zien van en kunnen werken met verschillen in de klas, mede in het kader van passend 

onderwijs, is één van de scholingsonderwerpen van 2015 geweest.  

Hierbij is actief gebruik gemaakt van de Regio Academie. 

Meer dan 90% van onze leerkrachten heeft deelgenomen aan individuele of teamgerichte 

nascholing. 

 

5.3.2 Scholing Gymnasium Camphusianum 

 

In 2015 vond scholing van het personeel plaats op het gebied van eigen vak, mentoraat en zorg.  

       De scholingsuitgaven zijn in 2015 fors gestegen: ruim € 39.000 t.o.v. € 28.000 in 2014.  

Deze ontwikkeling is te verklaren vanuit de ambities van de school op het gebied van mentoraat, 

zorg, BPS en vakontwikkeling.  

 

5.3.3 Scholing Fortes Lyceum 

 

Scholing was in 2015 vooral gericht op delen van reeds aanwezige kennis en vaardigheden. 

Individueel talent en expertise binnen ons docententeam werd tijdens themabijeenkomsten 

overgebracht, gedeeld en letterlijk getraind. 

Het intervisie-middel (back to school) werd ingezet om het geleerde in de praktijk te beleven en 
vervolgens in kleine experimenten uit te voeren.   

 

5.3.4 Scholing Omnia College 

 

Door de toename van de gedragsproblematiek bij de doelgroep en de relatief grote klassen, is de 

werkdruk onder het personeel van Merewade Praktijkschool relatief hoog. Ook in 2015 waren de 

klassen groot. De komende jaren sturen we, waar mogelijk, op kleinere klassen en starten we 

scholings- en ontwikkeltrajecten om docenten verder te scholen in het omgaan met verschillen in 

de klas.    
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5.4 Ziekteverzuim 

 
5.4.1 Ziekteverzuim OVO 

 

Ziekteverzuimpercentages 
 

 Voortgezet 
Onderwijs 

Primair 
Onderwijs 

Totaal OVO 

    

OVO in 2015 3,4% 4,5% 3,7% 

    

OVO in 2014 2,8% 5,3% 3,7% 

Referentiegroep 2014 4,9 % 6,1 % 4,9 % 

    

OVO in 2013 3,2 % 4,2 % 3,5 % 

Referentiegroep 2013 5,0 % 6,6 % 5,0 % 

    

OVO in 2012 3,4 % 7,2 % 4,8 % 

Referentiegroep 2012 5,0 % 6,5 % 5,0 % 

 

Voor Stichting OVO totaal is het ziekteverzuimpercentage (ZVP) over 2015, vergeleken met 2014, 

gelijk gebleven. Het percentage van 3,7 ligt ruim onder het referentiecijfer van 2014 (= 4,9%).  

 

De landelijke benchmarkcijfers (de referentiegroep) voor het jaar 2015 zijn op dit moment nog niet 

bekend. Wel kan de vergelijking gemaakt worden met de kwartaalcijfers van het CBS. Deze geven 

aan dat Stichting OVO de eerste drie kwartalen van 2015 onder het landelijk gemiddelde zit.  

 

 

 
 

Totaal OVO 

CBS 
(bedrijfstak 
onderwijs) 

1e kwartaal 2015 4,2 5,6 

2e kwartaal 2015 4,0 4,9 

3e kwartaal 2015 2,8 4,2 

4e kwartaal 2015 3,8 nnb 

 

Bij Stichting OVO werkten in 2015 gemiddeld 411 medewerkers (in het vo, po en bij het 

bestuursbureau). In het voortgezet onderwijs binnen Stichting OVO werkten in 2015 gemiddeld 

235 medewerkers en in het primair onderwijs gemiddeld 162. Het is bij (ziekteverzuim)percentages 

belangrijk om niet naar te kleine groepen medewerkers te kijken, omdat dat een vertekend beeld 

geeft ten opzichte van de referentiecijfers. Daarnaast kan bij (te) kleine groepen medewerkers de 

privacy niet meer gewaarborgd worden; vandaar ook dat bijvoorbeeld het bestuursbureau niet als 

separate groep beschreven wordt. 

 

Het ziekteverzuimpercentage (ZVP) van OVO-vo is in 2015 wederom laag gebleven en dit zal naar 

verwachting ook weer onder het landelijk gemiddelde blijken te zijn. Het verschil met de landelijke 
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cijfers zal naar alle waarschijnlijkheid wel kleiner worden omdat de verwachting is dat de dalende 

trend in de verzuimcijfers nu ook landelijk zal worden ingezet en de verzuimcijfers van OVO lijken 

te stabiliseren. 

 

In 2015 is het ziekteverzuimbeleidsplan van Stichting OVO onder de loep genomen en daar waar 

nodig herschreven en aangepast. In januari 2016 is dit document door het MTO goedgekeurd, 

waarna het in het voorjaar van 2016 aan de GMR-VO en GMR-PO ter instemming zal worden 

voorgelegd. Daarna zal het met de RvT worden besproken en vastgesteld worden. 

 

Onze doelstelling voor 2016 is om ervoor te zorgen dat de ziekteverzuimcijfers laag blijven, 

vanzelfsprekend voor zover dit over beïnvloedbaar verzuim gaat. Dit wordt onder andere geborgd 

door de verschillende vormen van verlof correct toe te blijven passen. Tevens worden de 

ziekmeldfrequentie en de oorzaken van ziekmelden goed gemonitord zodat er adequate acties 

ondernomen kunnen worden, met name daar waar er van werkgerelateerdheid sprake zou zijn. 

 

 

5.4.2 Ziekteverzuim primair onderwijs 

 

Als de ziekteverzuimpercentages van het po per school bekeken worden, zijn er grote verschillen 

in de percentages te zien. Dit is het directe gevolg van het al eerder genoemde effect dat één 

(langdurig) zieke op een relatief klein aantal mensen een grotere impact heeft. Het is daarom voor 

een goed beeld beter om naar de percentages voor het gehele po te kijken. Wel kunnen de 

afzonderlijke percentages verklaard worden. Sommige scholen hadden in 2015 te kampen met 

een aantal langdurig zieken met een lang re-integratie-traject. Een aantal van deze trajecten is 

inmiddels afgerond, maar een aantal zal in 2016 nog doorlopen.  

 

In 2012 was het ziekteverzuimpercentage 7,20%. Dat was nog 0,7% boven het landelijk 

gemiddelde. In 2013 was er sprake van een spectaculaire daling van het ziekteverzuimpercentage 

van OVO-po naar 4,16%. 

In 2014 was het ziekteverzuimpercentage van OVO-po 5,14%.  

Het ziekteverzuim komt voor 2015 uit op 4,46%, een goed resultaat en passend bij de doelstelling, 

namelijk onder het landelijk gemiddelde (= ca. 6,1%). 

 

Een terugkerend advies uit de jaarverslagen van De Arbodienst is dat we aan het frequente verzuim 

aandacht moeten blijven besteden (o.a. middels gesprekken door de casemanager met de 

betrokkene).  

Alle leidinggevenden bij Stichting OVO ontvangen sinds aanvang 2012 drie keer per schooljaar 

een overzicht met frequent-verzuimers, waardoor het inzichtelijk wordt wie er meer dan 3 keer 

verzuimd heeft in een bepaalde periode. Het advies van de bedrijfsarts is om de ZMF 

(ziekmeldfrequentie) in het po onder de 1 proberen te houden.  

In 2015 was de ZMF voor po 0,87. Met andere woorden, we zijn als OVO-po in staat geweest om 

het advies van de bedrijfsarts te volgen. 

 

Vervanging 

Het vervangen van ziek personeel in het po is van oudsher lastig, gecompliceerd en moeilijk te 

regelen. Inmiddels zijn gesprekken gaande met organisaties die deze vervanging regelen, onder 

andere Pio. Dit is een organisatie die ook voor O2A5 werkt en ook om deze reden voor OVO-po 

interessant is. 
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5.4.3 Ziekteverzuim voortgezet onderwijs 

 

De ziekteverzuimcijfers lieten in 2015 het volgende beeld zien:  

 

Fortes 
OVO 

Omnia 
Pro 

Totaal 

MWC 

 

Gymn 
Landelijke 

benchmark 

2014 

Ziekteverzuim % 1,40 % 6,66 % 5,25 % 3,63 % 2,67 % 4,9 % 

 

Als de ziekteverzuimpercentages van het Merewade College per school bekeken worden, zijn er 

grote verschillen in de percentages te zien. Dit is het directe gevolg van het al eerder genoemde 

effect dat één (langdurig) zieke in een relatief klein team een grotere impact heeft. Vanwege de 

privacywetgeving is het niet mogelijk om hier op detailniveau in te gaan. Vanzelfsprekend wordt de 

arbeidsgerelateerdheid en de beïnvloedbaarheid van het verzuim goed gemonitord door zowel de 

bedrijfsarts, de leidinggevenden en de verzuimcoördinator. 

 

De voorbereidingen op de samenwerking met Wellantcollege in 2014-2015 en ‘het eerste jaar 

Omnia College’ heeft veel van het personeel gevraagd. Daarnaast hebben relatief veel collega’s 

te maken gehad met forse tegenslag in de privésfeer of op het gebied van gezondheid. Het 

ziekteverzuimpercentage in 2015 bedroeg 6,66 %. Als gevolg hiervan en de substantiële uitval bij 

het personeel van Wellantcollege in het najaar van 2015, hebben we bovengemiddeld veel te 

maken gehad met lesuitval. De invalpool en het geven van bijlessen, zijn voorbeelden van de 

maatregelen, die we genomen hebben om de lesuitval weer op een aanvaardbaar niveau te krijgen.  

 

De ziekteverzuimcijfers van het Gymnasium Camphusianum in 2015 vertonen nog steeds een 

bevredigend beeld, daarnaast is ook de ziekmeldfrequentie in 2015 (1,2) iets afgenomen ten 

opzichte van 2014 (1,4). 

 

 

5.4 Beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag 

 

Bij ontslag van PO-medewerkers krijgt de stichting bij de aanvraag van een werkloosheiduitkering 

niet alleen te maken met het UWV, maar ook met het Participatiefonds (PF). Het UWV geeft 

informatie met betrekking 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 

werkloosheids-uitgaven. Dit betekent ook dat de (ex)werkgever van deze medewerkers 

verantwoording dient af te leggen met betrekking tot het verleende ontslag. Het PF toetst dit ontslag 

op grond van de zogenaamde ‘Instroomtoets’. Indien uit deze toets blijkt dat de werkgever zich 

voldoende heeft ingespannen en dat het ontslag onvermijdbaar was, dan worden de 

uitkeringskosten voortvloeiende uit het ontslag ten laste van het PF gebracht. 

 

Bij ontslag van VO-medewerkers krijgt de stichting bij de aanvraag van een werkloosheiduitkering  

alleen te maken met het UWV. OVO vo is eigen risicodrager. Volgens de regels wordt er na ontslag 

loopbaanbegeleiding aangeboden. 
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6 KWALITEITSZORG 

 

6.1 Kwaliteitsbeleid OVO 

 

In Focus, het strategisch plan OVO, is over kwaliteitszorg te lezen;   

“OVO realiseert zich dat een tweede kritische succesfactor voor de toekomst een continue en 

effectieve wijze van werken aan kwaliteit is. Het formuleren van een centraal kader voor 

kwaliteitszorgbeleid en het ondersteunen van de implementatie op de scholen vormt hierbij een 

hoofdroute. Daarnaast legt OVO intern en extern verantwoording af over de gerealiseerde 

kwaliteit". 

 

OVO streeft op het gebied van kwaliteitszorg de volgende doelen na in de komende jaren:  

a. Formuleren en implementeren van OVO-breed kwaliteitskader voor alle scholen;  

b. Verantwoording afleggen aan maatschappelijke stakeholders. 

 

Voor schooljaar 2015/2016 staat het formuleren van een OVO-breed kwaliteitsplan en -kader voor 

alle scholen. Binnen Stichting OVO is per 1 september 2015 een kwaliteitsmedewerker in dienst 

om voor de toekomst een effectieve wijze van werken aan kwaliteit op te zetten. 

Als startpunt is een rapportage nulmeting geschreven waarin per school en afdeling de 

opbrengsten en het onderwijsproces van de afgelopen drie jaar in kaart is gebracht. Dit heeft geleid 

tot een dashboard po en vo voor de gehele stichting.   

Vanuit deze dashboards is het gesprek geopend over: “Hoe moet een OVO-breed kwaliteitskader 

eruit zien?”. Aan de hand van deze gesprekken wordt het kwaliteitskader geformuleerd in 

schooljaar 2015/2016 en vervolgens geïmplementeerd in 2016/2017. 

 

Voor schooljaar 2016/2017 staat het formuleren van een verantwoordingsplan voor alle relevante 

stakeholders op niveau van stichting en de scholen. Hiervoor is een eerste aanzet gemaakt.  

Binnen het dashboard staan de stakeholders centraal als het gaat om het onderwijsproces. Aan 

de hand van tevredenheidsonderzoeken voor leerlingen, ouders en personeel (alleen po) worden 

de onderwijsprocessen aan de hand van een landelijk gemiddelde of benchmark beoordeeld. Als 

het gaat om het afleggen van verantwoording en de wijze waarop dit gebeurd aan 

maatschappelijke stakeholders, zal dit binnen stichting OVO verder moeten uitgewerkt in school 

2015/2016.    

  

 

6.2 Kwaliteitsbeleid primair onderwijs 

 

Doelen Realisatie 

Tevredenheidsonderzoek, inventariseren welke zaken bij medewerkers, 

leerlingen en ouders op alle basisscholen van OVO leven. 
Gerealiseerd 

Alle scholen toetsten per halfjaar de kwaliteit met een uniform diagnose 

instrument t.w. de “Cockpit-module” van Integraal (ParnasSys). 

Het BSM van OVO-po toetst de kwaliteit middels opbrengst- en 

resultaatgerichte gesprekken met de directies van de scholen. Deze 

gesprekken vinden in totaal 2 keer per jaar plaats. 

Gerealiseerd 
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In de “COCKPIT” van ParnasSys komen alle data (tevredenheidsonderzoeken en 

toetsopbrengsten) overzichtelijk bijeen. Dat helpt de scholen en de algemeen directeur om allerlei 

data in samenhang te begrijpen.  

Vanuit de bovenschoolse module kan de algemeen directeur op elk moment allerlei gegevens van 

de scholen importeren en maakt het mogelijk om de kwaliteitszorg van de individuele scholen te 

monitoren.  

 

 

6.3 Kwaliteitsbeleid Gymnasium Camphusianum 

 

  Doelen 2015 Realisatie 2015 

1 

Zelfevaluatie en uitvoering Collegiaal 

waarderend onderzoek SHZG 2015 Gerealiseerd 

2 

Verbetering resultaten en doorstroom 

onderbouw In ontwikkeling, gedeeltelijk gerealiseerd 

3  Gouden Standaard gymnasiaal onderwijs In ontwikkeling 

 

In 2015 is de horizontale verantwoording verder versterkt. Het Schoolplan 2015-2018, het 

Formatieplan 2015-2016 en beleidsnotities over Begaafdheidsprofielschool, lessentabel, gezonde 

school, iPadpilot en Zorg zijn besproken met Medezeggenschapsraad, Oudervereniging en 

Leerlingenraad. Klankbordgroepen van ouders uit de leerjaren I t/m IV bespreken de 

ontwikkelingen in en buiten de klas met de coördinatoren. 

 

Vensters voor Verantwoording (initiatief vanuit de VO-raad) en Schoolkompas (gelieerd aan 

Vensters en speciaal voor basisschoolleerlingen) zijn volledig gevuld. De jaarlijkse Gymnasiale 

enquête van de 40 zelfstandige gymnasia is opgenomen in Vensters (initiatief van Stichting Het 

Zelfstandig Gymnasium) en maakt relevante vergelijkingen en reflectie mogelijk. 

 

De school streeft naar een plaats in de subtop van de zelfstandige gymnasia. De Gymnasiale 

Enquête 2015 toont dat wij grotendeels slagen in dit streven. Interne doorstroomcijfers en het 

rendement in de onderbouw blijven belangrijke aandachtspunten.  

 

Zoals in 3.2 reeds gemeld heeft het Collegiaal waarderend onderzoek in 2015 plaatsgevonden, 

aanbevelingen moeten in 2016 en 2017 ons onderwijs versterken. In najaar 2017 is een volgende 

visitatie gepland. Op deze wijze wordt bereikt dat we één keer per twee jaar worden bezocht door  

deskundige collega’s van buitenaf die ons adviseren en een spiegel voorhouden.   
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6.4 Kwaliteitsbeleid Fortes Lyceum 

 

  Doelen Realisatie 

1 
Opbrengsten, gemeten over de examenjaren 2013, 2014 en 2015 

bovengemiddeld 
Gerealiseerd 

2 Vensters voor Verantwoording (VvV) op het landelijk gemiddelde  Gerealiseerd  

3 
Leerling enquêtes, éénmaal per jaar per docent gehouden, inzet bij cyclus 

van gesprekken 
Gerealiseerd  

 

Tevredenheidsonderzoek Fortes Lyceum 

Leerlingen 6,8 

Ouders 7,4 

 

Scholing is dit jaar vooral gericht op delen van reeds aanwezige kennis en vaardigheden. 

Ten behoeve van de individuele ontwikkeling van docenten, werken we thematisch met matrices; 

getalenteerd – gevorderd – geoefend – beginner.  

Ten behoeve van ongehinderde doorstroom van leerlingen is de zogenaamde zomerschool 

geïntroduceerd. Opgelopen achterstand bij leerlingen is op deze manier via twee weken 

zomervakantie in te lopen.  

Docenten verzamelen meetgegevens volgens een vaste strategie en analyseren dit.   

Het verbeteren van de opbrengsten op basis van toetsresultaten is een vast ritueel tijdens 

organisatiedagen. Gegevens worden ook systematisch verwerkt in SOMtoday waardoor de 

schoolleiding de harde gegevens via Cum Laude kan genereren. 

 

 

6.5 Kwaliteitsbeleid Omnia College 

 

Hoewel de inspectie in februari 2015 alle leerwegen van Omnia College (toen nog VR) als 

voldoende heeft beoordeeld, zien we vanaf 2014/2015 een verslechtering van de leeropbrengsten. 

De grote lesgroepen en de heterogene samenstelling van deze groepen (LWOO/B/K en K/G bij 

elkaar) vormen hiervan de belangrijkste oorzaak. Daarnaast hebben we moeite om bevoegd 

personeel te vinden. 

 

In het kader van kwaliteitszorg maken we vanaf 2015-2016 in ieder leerjaar gebruik van Cito- 

toetsen om het les- en toetsniveau te borgen. Daarnaast zetten we, in samenwerking met CINOP, 

in op kwaliteitsverbetering van toetsmateriaal. Ook nemen docenten deel aan scholing op het 

gebied van differentiatie en instructie/feedback in de klas. Voor het algehele kwaliteitstraject maken 

we gebruik van de inzet en expertise van de kwaliteitsmedewerker van OVO. 

 

Tevredenheidsonderzoek Omnia College 

Leerlingen 6,6 

Ouders 6,4 
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De leerlingen geven ons in 2015 gemiddeld een 6,6. Dat is lager dan 2 jaar geleden (6,8). Het 

landelijk gemiddelde ligt, waarschijnlijk, rond de 6,8. Positief zijn de scores voor veiligheid (7,9), 

duidelijkheid schoolregels (7,1), mentoraat (7,2) en begeleiding (7,3). Minder positief zijn de scores 

voor inspraak leerlingen (5,4), rekening houden met verschillen (5,7) en uitleg docenten (5,9).  

 

De ouders geven ons gemiddeld een 6,4. Dat is lager dan 2 jaar geleden (7,2). Het landelijk 

gemiddelde ligt, waarschijnlijk, rond de 7,0. Positief zijn de scores voor veiligheid en duidelijkheid 

schoolregels (7,1). Minder positief zijn de scores voor inspraak ouders (6,2), vakbekwame 

docenten (6,2) en goede hulp bij leer- of gedragsproblemen (6,0). Op het laatste punt lijkt de 

tevredenheid van de ouders nogal te verschillen van de tevredenheid van de leerlingen (extra 

begeleiding: 7,3).  

 

Op de punten waar we niet goed scoren zijn concrete acties gezet (zie o.a. Kwaliteitsbeleid). Toch 

zal gezien de hectiek van ‘het eerste jaar Omnia College’ de algemene tevredenheid van ouders 

en leerlingen waarschijnlijk nog niet op het niveau van 2013/2014 komen te liggen. 

  

Slagingspercentages, gemiddeld examencijfer: 

 BBL: 96% (landelijk gemiddelde: 97%), gemiddeld cijfer: 6,7 (landelijk nog onbekend)  

 KBL: 90% (landelijk gemiddelde: 95%), gemiddeld cijfer: 6,1 (landelijk nog onbekend) 

 GL: 80% (landelijk gemiddelde: 94%),  gemiddeld cijfer: 6,1 (landelijk nog onbekend). 

 

Voor de verklaring van de minder goede opbrengsten en de genomen acties, zie Kwaliteitsbeleid. 

Het tegenvallende slagingspercentage GL van 80% is mede te verklaren vanuit het beperkte aantal 

kandidaten in 2014-2015. Dat waren er slechts 15. Absolute afwijkingen tellen statisch dan zwaar.  

 

 

6.6 Kwaliteitsbeleid Merewade Praktijkschool 

 

De onderwijskwaliteit en de leeropbrengsten van Merewade Praktijkschool zijn op orde. In 2014 

oordeelde de inspectie positief over de school. Voor ons kwaliteitsbeleid richten we ons de 

komende jaren op het systematisch evalueren van de leeropbrengsten en het onderwijsproces. Zo 

willen we de wisselingen en risico’s in de plaatsing na uitstroom in kaart brengen om een 

gefundeerd strategisch beleid te kunnen ontwikkelen. Om dit te kunnen doen, zijn we in 2015 

gestart met de uitstroommonitor van het Platform Praktijkonderwijs. Hiermee worden de leerlingen 

tot twee jaar na hun uitstroom gevolgd en kan worden nagegaan in hoeverre de uitgestroomde 

leerlingen een duurzame plek op de arbeidsmarkt hebben veroverd. In 2016 krijgen we hiervan de 

eerste resultaten.  

 

Door de moeilijke situatie op school, met een zieke locatieleider die in juli 2015 overleed en het 

plotselinge terugtrekken van de nieuwe locatieleider in het najaar van 2015, lag de nadruk vaak 

noodgedwongen op uitvoeringszaken en konden we met een aantal beleidsvoornemens geen 

begin maken, zoals de systematische lesobservaties en tevredenheidsmetingen. Hier zullen we in 

2016 mee starten na de komst van de nieuwe locatieleider.  
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Tevredenheidsonderzoek 

Merewade Praktijkschool 

Leerlingen 7,5 

Ouders 7,7 

 

In maart 2015 namen we op Merewade Praktijkschool de tevredenheidsenquêtes af bij leerlingen 

en ouders. Hierbij werd aandacht besteed aan zaken als de kwaliteit van de lessen, het mentoraat, 

de schoolregels, de begeleiding, de sfeer en de veiligheid. 

 

De leerlingen gaven de school gemiddeld een 7,5. Dat is ongeveer dezelfde mooie score als twee 

jaar geleden. De ouders gaven ons gemiddeld zelfs een 7,7. Het landelijk gemiddelde lag, 

waarschijnlijk, rond de 7,2. Bijzonder positief waren de scores voor veiligheid (7,9), mentoraat (8,2) 

en imago school (7,9).   

 

 

6.7 Klachten 

 

Externe vertrouwenspersoon en vertrouwenspersoon Integriteit  

In overeenstemming met onze klachtenregeling heeft Stichting OVO een externe 

vertrouwenspersoon die functioneert als aanspreekpunt bij klachten. Zij gaat na of door 

bemiddeling een oplossing kan worden bereikt en of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het 

indienen van een klacht. Zij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verwijst 

in voorkomende gevallen naar andere instanties.  

Conform de nieuwe wetgeving heeft de stichting in de loop van 2014 ook de functie van 

vertrouwenspersoon integriteit ingevuld. Beide functies worden door één functionaris 

gecombineerd. 

In 2015 is de vertrouwenspersoon één keer aangesproken. 

 

Klachten en klachtenafhandeling 

In 2015 is er één klacht bij de externe vertrouwenspersoon gemeld en afgehandeld. 
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7 MEDEZEGGENSCHAP 

 

Binnen de Stichting functioneren twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR). Eén 

voor het voortgezet onderwijs en één voor het primair onderwijs.  

 

Het overleg met de GMR voor het voortgezet onderwijs (GMR VO) wordt gevoerd door het college 

van bestuur. Het overleg met de GMR voor het primair onderwijs (GMR PO) wordt gevoerd door 

de algemeen directeur van het primair onderwijs, in voorkomende gevallen samen met het college 

van bestuur. De controller licht in allebei de GMR’en de financiën toe. 

 

In 2015 vergaderde de GMR PO circa elke 6 weken. Op tafel lagen onderwerpen als PR, 

leerlingenaantallen en marktaandelen van de scholen van OVO-po, passend onderwijs, het 

ziekteverzuim, het taakbeleid, de functiemix, het (meerjaren)bestuursformatieplan OVO-po, 

financiële managementrapportages van het bestuursbureau en BSM-po, het financieel jaarverslag 

2014, de begroting 2016 van het bestuursbureau en BSM-po; het jaarverslag BSM 2014, het 

strategisch vierjarenplanbeleidsplan 2015-2019 met daarin het jaarplan BSM-po 2015-2016, het 

Arbo- en verzuimverslag van OVO, OVO Talentontwikkeling, de Kwaliteitsagenda, HGVO en 

PROVO. 

 

De GMR PO stemde in 2015 in met of gaf positief advies over het vakantierooster 2016/2017, de 

begroting 2016 van het bestuursbureau en BSM po en de gewijzigde opzet van het 

bestuursbureau, het bestuursformatieplan 2015-2016, OVO Talentontwikkeling en het strategisch 

vierjarenbeleidsplan. 

 

De GMR VO vergaderde vier keer in 2015. Een groot aantal en een breed scala aan onderwerpen 

werd besproken, waaronder de jaarcijfers over 2014, de financiële managementrapportages 2015 

van het bestuursbureau, de begroting 2015 van het bestuursbureau, de kaderbrief bij de begroting 

2015, de huisvesting van het bestuursbureau en de scholen, de samenwerking met Wellantcollege, 

het strategisch plan Focus, de gesprekkencyclus die wordt gepilot op het bestuursbureau. De groei 

van het bestuursbureau en de bekostiging hiervan, de adviesaanvraag voor een directeur 

bedrijfsvoering en de onafhankelijkheid van de controllersfunctie. 

Ook zijn de verslagen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht vaste agendapunten in de 

vergaderingen van de GMR VO. 

 

De GMR VO bracht positief advies uit over de begroting van het bestuursbureau voor 2016. 
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8 HUISVESTING 
 
Op het gebied van huisvesting gebeurde er in 2015 weer het een en ander. In het onderstaande 

overzicht vindt u de veranderingen in het primair en voortgezet onderwijs in vogelvlucht. 

 

 
8.1 Huisvesting primair onderwijs 

 

Doelen Realisatie 

Voorgenomen verbouwingen en onderhoud scholen  Voor zover bekend, gerealiseerd  

 
 
8.2 Huisvesting Gymnasium Camphusianum 

 

  Doelen 2015 Realisatie 2015 

1 Uitvoering meerjarenonderhoud Gerealiseerd 

2 Bijstelling ICT-infrastructuur Proxsys Gerealiseerd 

 

De huisvestingssituatie van het Camphusianum stemt tot grote tevredenheid. De exploitatie van 

ca. 90% van Het Gebouw (voorheen WLZ Het Gebouw) als schoollocatie is met een leerlingental 

van ca. 740 op te brengen door het Gymnasium Camphusianum. 

 

Met behulp van de aanvullende subsidies verkregen eind 2013 is een lang vervulde wens in 2015 

gerealiseerd: airco’s op de vijfde verdieping. Een deel van de aanvullende subsidies is hiermee 

bestemd als investeringssubsidie. 

 

De uitvoering van het Meerjarenonderhoudsplan (MOP) is in 2015 gerealiseerd (waaronder het 

onderhoud Auditorium en gang 4e verdieping).  

 

De ICT-infrastructuur is sinds 2014 onder (extern) beheer van ProxSys, in 2015 is een interne ICT-

coördinator aangesteld. De infrastructuur is afgestemd op eigentijds, gymnasiaal onderwijs.  

 

 

8.3 Huisvesting Fortes Lyceum 

 

Er is een lichte groei in leerlingaantallen te zien en daarvoor is er met name m.b.t. sportfaciliteiten 

een gebrek aan voldoende huisvesting. De kosten voor de sportzalen van de gemeente lopen op 

omdat er een jaarabonnement is i.p.v. een seizoenabonnement.  

Verder is het gebouw uitgerust met de nieuwe naam Fortes Lyceum. Tegelijkertijd hebben de 

aula en ook de keuken een opknapbeurt gehad. Dit in het kader van de gezonde kantine. De 

officiële aanvraag voor de gezonde schoolkantine is in samenspraak met Markies (cateraar) in 

maart 2016 uitgegaan.  
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8.4 Huisvesting Omnia College 

 

In het kader van de inhuizing van het Wellantcollege en de groei van het aantal leerlingen van de 

VR zelf (bij elkaar ca. 280 leerlingen meer), hebben in en na de zomer de nodige bouwkundige 

aanpassingen plaatsgevonden. Zo zijn er extra theorielokalen gecreëerd en hebben er 

aanpassingen plaatsgevonden in en rond de kantine. In de buitenruimte is een kas gebouwd met 

bijbehorende dierenweide. De kosten voor de verbouwingen zijn binnen het (IHP-)budget 

gebleven.  

 

 

8.5 Huisvesting Merewade Praktijkschool 

 
In het kader van de verbouwingen op Omnia College, hebben er ook kleine aanpassingen 

plaatsgevonden op Merewade Praktijkschool, zoals de nieuwe kantoorruimte voor de FA-

medewerkers. In het najaar van 2015 is er groot onderhoud aan het gebouw gepleegd. Ook zijn de 

toiletgroepen aangepakt. Leuk is dat ook de leerlingen van Merewade Praktijkschool gebruik 

kunnen maken van de nieuwe voorzieningen van Omnia College, zoals de kas en de bijbehorende 

dierenweide.   



Jaarverslag 2015 Bestuursverslag 40 

9 EXTERN OVERLEG 

 

Gezamenlijk Besturen Overleg (GBO) 

Ook in het afgelopen jaar zijn de schoolbesturen van het voortgezet onderwijs in Gorinchem en 

Leerdam, van het Da Vinci College (mbo) en van het Wellantcollege (vmbo en mbo groen) 

regelmatig bij elkaar geweest om nader inhoud te geven aan de gezamenlijk gevoelde 

verantwoordelijkheid voor de inhoud en samenstelling van het onderwijsaanbod in Gorinchem, 

mede ten behoeve van de regio. 

Verschillende onderwerpen hebben de revue gepasseerd. Een rode draad vormde de zogenaamde 

regiefunctie die dit overleg van bestuurders vo/mbo zichzelf toedicht en de relatie die het GBO-

overleg zich wil aanmeten ten opzichte van andere overleggen als REA, LEA, SWV Pasvorm, RPO, 

RAP, enz. met het toetreden van het Altena College in Sleeuwijk en de Willem de Zwijger in 

Hardinxveld-Giesendam is het werkgebied van het GBO meer passend gemaakt ten opzichte van 

de samenwerkingsverbanden en het RPO-gebied. Hiermee is de oude naam van het overleg 

(Gorinchems Besturen Overleg) gewijzigd in Gezamenlijk Besturen Overleg. 

Verder heeft afstemming in Gorinchem plaatsgevonden betreffende informatiemomenten naar 

ouders en potentiële leerlingen. Ook is een werkgroep aan de slag gegaan met de vernieuwing 

van het vmbo-programma. Tot slot heeft de oprichting van het Regionaal Arbeidsmarkt Platform 

geresulteerd in het besluit om School & Bedrijf daaronder te laten vallen en niet meer direct aan 

het GBO te laten rapporteren. 

 

Overleg in samenwerkingsverbanden (SWV)  

Met name uit de openbaar/algemeen toegankelijke Kamer De Rotonde van het SWV De Driegang 

valt nieuws te vermelden. Vanwege de krimp en dalende leerlingenaantallen in het algemeen en 

die van de speciale onderwijs voorzieningen binnen de kamer in het bijzonder, zijn de drie besturen 

van De Rotonde, Yulius en SPON een traject ingeslagen van samengaan van drie voorzieningen. 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de gecombineerde eenheid onder SPON gaat vallen. Allereerst 

is er een coöperatie opgericht, met een directeur. Vervolgens heeft Yulius de beslissing genomen 

om de leerlingen van de Lingewaal over te schrijven naar SBO De Rotonde. Hiermee bleven er 

twee partijen over die in het kader van et samengaan einde 2015 een intentieverklaringen hiertoe 

hebben ondertekend. 

De ambitie op een hogere niveau is om niet alleen op kamerniveau te streven naar centrale so-

voorzieningen, maar juist op het niveau van het samenwerkingsverband. Een verkennend gesprek 

daartoe is inmiddels gestart. 

 

Overleg op gemeentelijk niveau (LEA) 

Geïnitieerd en geagendeerd door de gemeente Gorinchem 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 (het vroegere 

VOOGO: het verplicht op overeenstemming gericht overleg). 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.  
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Items die in het LEA geagendeerd worden, bevinden zich in de domeinen van: 

 Huisvestingsprogramma onderwijs; 

 Gemeentelijke verordening voorzieningen onderwijshuisvesting; 

 Deelname voorschoolse educatie en resultaten vroegschoolse educatie ; 

 Het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie;  

 Het bestrijden van onderwijsachterstanden; 

 De afstemming over inschrijvings- en toelatingsprocedures en het uit het overleg 

voortvloeiende voorstel van het bevoegd gezag van in de gemeente gevestigde scholen om 

tot een evenwichtige verdeling van leerlingen met een onderwijsachterstand over de scholen 

te komen. 

 

Onderwerpen die in 2015 speciale aandacht kregen waren lesuitval, de nieuwe verordening 

onderwijshuisvesting, de eerste opvang van anderstalige nieuwkomers en het raadsbesluit tot het 

instellen van een ondernemersprijs voor scholieren. 

 

Overleg binnen ROOZZ 

Het Regionaal Overleg Openbare scholen Zuid-Holland Zuid (ROOZZ) is een samenwerking van 

12 scholen in het openbaar voortgezet onderwijs in de brede regio van Zuid-Holland Zuid.  Deze 

scholen werken samen op het gebied van mobiliteit: de instroom, doorstroom en uitstroom van 

(nieuw) onderwijs- en onderwijsondersteunend personeel. Nieuw onderwerp op de agenda is de 

aspirant status van de nieuwe Opleidingsschool Rijnmond en de overweging van OVO om daar 

eventueel deel van uit te maken. 

  

Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) 

Wettelijk verplicht overleg waarin schoolbesturen met elkaar komen tot afspraken over het kunnen 

wijzigen van het aanbod aan afsluitend onderwijs. Het RPO is vanuit de nieuwe regiefunctie van 

het GBO verworden tot een agendapunt op deze agenda. In 2015 is met alle besturen aan tafel 

vastgesteld dat er geen reden was om RPO te gaan voeren. 

 

Regiegroep Onderwijs kinderen uit de Noodopvang Gorinchem 

Als gevolg van het Roodsbesluit van oktober is een noodopvang in Gorinchem gestart voor 300 

asielzoekers, waarbij de nadruk ligt op kinderen. In totaal verwachten we 90 kinderen in de leeftijd 

po/vo te ogen ontvangen. Onder auspiciën van OVO en in de rol van penvoerder is regiegroep van 

alle schoolbesturen in Gorinchem, de wethouder namens de gemeente en beide SWV’en opgericht 

waar het besluit werd genomen om deze groep leerlingen onderwijs te geven. Terwijl de eerste 

groep asielzoekers al in december arriveerde, werd vanaf februari al lesgegeven aan deze 

kinderen. Inmiddels heeft dezelfde regiegroep ook het besluit genomen om een ISK voor kinderen 

in de vo-leeftijd met vergunning op te richten. Deze is op 1 april 2016 van start gegaan. 

 

Gildenplein 

Samen met een ander schoolbestuur (SKOBA), SKG en SSG zit OVO in het bestuur van de brede 

school Gildenplein. Een belangrijke zaak die in 2015 heeft gespeeld is een verschil van inzicht 

tussen het bestuur van huurders en de gemeenten over de verrekening van in bij de bouw 

geïnstalleerde WKO-installatie. Hierover zal in 2016 een akkoord moeten worden bereikt. 
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Gorkumse Uitdaging 

Op basis van een Nederlands initiatief (Nederlandse Uitdaging) is in Gorinchem, als 45e plaats in 

Nederland, een Gorkumse Uitdaging gestart. Een stichting van organisaties die vragers in het non-

for-profit veld van hulp en diensten wilt koppelen aan aanbieders van oplossingen uit het veld van 

de profit. De bestuurder van OVO is toegetreden tot het bestuur van de uitdaging en sponsort het 

initiatief als vriend van. 

 

Koplopersgroep Kindermishandeling 

Hangende onder de landelijke Taskforce Kindermishandeling, onder voorzitterschap van Eberhard 

van der Laan, is vanuit de PO-Raad een Koplopersgroep opgericht. De bestuurder van OVO is hier 

lid van geworden. Het is de bedoeling dat de koploper in eigen gemeente de aandacht voor dit 

waarachtige probleem gaat creëren, om vanuit een vergoot bewustzijn een wezenlijke bijdrage te 

kunnen leveren aan de terugdringing van dit fenomeen. Op dit moment zouden er 263 mishandelde 

kinderen in Gorinchem zijn. naar het idee van de bestuurder van OVO 263 teveel. 

 

PO-Raad Netwerk School & Omgeving 

Het Netwerk S&O bestaat uit po-bestuurders die het bestuur van de PO-Raad gevraagd en 

ongevraagd van advies voorzien op vraagstukken die zich verhouden tot het po-veld in relatie tot 

de omgeving. De bestuurder van OVO is lid van dit netwerk. Onderwerpen die nu spelen zijn 

integrale kindcentra en aansluiting bij het landelijke initiatief Kindcentra 2020, maar ook onderwijs 

aan nieuwkomers. Voor dit laatste onderwerp is nu een nieuw netwerk in oprichting. 

 

Regionaal Arbeidsmarkt Platform 

Als nieuwste en kleinste arbeidsmarktregio van Nederland is Gorinchem een overleg gestart van 

de drie O’s: ondernemers, (lokale) overheid en onderwijs. OVO zit met Da Vinci en CVO-AV aan 

tafel als vertegenwoordiger van het GBO. OVO heeft een presentatie verzorgd over de ideale 

samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven op de regionale RAP-conferentie in november. 

Op basis daarvan is het door OVO ingediende idee om een regionaal stage/afstudeercentrum op 

te richten, als middel om hoger opgeleiden aan de regio te binden, opgepakt met OVO als trekker. 

 

Transitieatlas PO 

In het kader van de krimp in het po heeft, geïnitieerd door de provincie, een onderzoek 

plaatsgevonden naar de consequenties van krimp bij ongewijzigd beleid. Aan tafel zitten 

schoolbesturen po uit de AV-regio en wethouders van de betrokken gemeenten. De inventarisatie 

geeft een beeld waarin de diversiteit van onderwijsaanbod voor ouders afkalft. Alle partijen hebben 

aangegeven dat dit een onwenselijk perspectief is, maar realiseren zich ook dat een lastig 

oplosbaar probleem is. Inmiddels is bekostigd door het ministerie van OCW een procesbegeleider 

ingevlogen om het gesprek op gang te brengen.  
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10 DE TOEKOMST 

 
Human Resource Management 

In het strategisch plan Focus 2015-2019 is als speerpunt HRM opgenomen. Op een aantal 

gebieden is er een OVO-ambitie geformuleerd. Een daarvan is de invoering van een OVO-brede 

gesprekkencyclus. De eerste aanzet tot beleid is in 2015 geformuleerd in de organisatie in gesprek 

gebracht. Besluitvorming zal in 2016 plaatsvinden. 

 

Kwaliteitszorg 

Een andere ambitie op OVO-niveau is om gezamenlijk kaders voor kwaliteitsbeleid te ontwikkelen. 

In de tweede helft van 2015 is gestart met een nulmeting van wat er op de verschillende scholen 

van OVO gebeurt. Op basis van deze nulmeting zal in de loop van 2016 een plan worden 

ontwikkeld. 

 

OVO Talentontwikkeling 

Op basis van plannen in de tweede helft van 2014 opgesteld door het management van OVO-po 

en -vo, zijn in 2015 de eerste ingrediënten ontwikkeld van de OVO doorlopende leerlijn po-vo. Deze 

zijn achtereenvolgens Overstap, Engels, Meerbegaafdenbeleid en Begeleidingslijn. In juni 2015 

zijn de resultaten hiervan intern aan de medewerkers van OVO gepresenteerd en in oktober is de 

officiële externe kick-off gevierd in aanwezigheid van de voorzitter dan de VO-raad, Paul 

Rosenmöller. Concreet betekent dit dat OVO met al haar scholen vanaf schooljaar 2015/2016 

werkt met en aan OVO Talent ontwikkeling. Inmiddels wordt al gewerkt aan nieuwe ingrediënten. 

Om te beginnen wordt gedacht aan OVO-brede invoering van muziekonderwijs in relatie tot de 

culturele site van Gorinchem.  

 

Integrale kindcentra 

Landelijk zijn er al veel initiatieven van vorming van zogenaamde IKC’s. OVO wil zich ook op deze 

ontwikkeling oriënteren. Als onderdeel hiervan heeft OVO een verkenning uitgevoerd naar nauwe 

samenwerking met een stichting voor peuteropvang in Hardinxveld-Giesendam. 

 

Leerlingenaantallen 

Een steeds terugkerend item is dat van het teruglopend leerlingenaantal in het po. De verwachting 

is dat vanaf 2016 de daling in het vo zal gaan voltrekken. Halverwege 2014 bewogen de 

leerlingaantallen zich niet op alle vlakken positief. In het door krimp gekenmerkte po behielden de 

scholen in Hardinxveld-Giessendam dan wel hun marktaandeel, in Gorinchem lukte dat de drie 

jaar ervoor niet en daalde dat met bijna een procent per jaar. Ook al was er een kleine stijging 

zichtbaar, niet meer dan 55% van de groep 8 leerlingen stroomden door naar een vo-school van 

OVO. Hoewel wij vanzelfsprekend staan voor keuzevrijheid van ouders, roept een dergelijk beeld 

wel vragen op. We zijn daar in de tweede helft van 2014 bewust over gaan nadenken en hebben 

plannen ontwikkeld – waarvan OVO Talentontwikkeling een heel mooi onderdeel is – en zijn 

daarmee in 2015 aan de slag gegaan. Zoals boven al gemeld, werd OVO Talentontwikkeling na 

de zomer van 2015 officieel gestart. Al met al een interessante fase van bewustwording en 

planvorming. Blijkbaar is dat niet onopgemerkt voorbijgegaan. Op teldatum 1 oktober 2015 

stabiliseerde het marktaandeel van OVO in Gorinchem, voor het eerst na drie jaar en groeide de 

doorstroom naar OVO-vo tot 64%.   
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11 FINANCIËN 

 
11.1 Financieel beleid 

 

Planning- en Controlcyclus 

De Planning- en Controlcyclus is geïntegreerd in onze organisatie. De Planning & Controlcyclus 

behelst de planning van de totstandkoming van de jaarrekening, de formatie van het nieuwe 

schooljaar, het opstellen van de schoolplannen, de oplevering van de managementrapportages en 

de meerjarenbegroting. Maar ook de momenten waarop verantwoording wordt afgelegd aan de 

Raad van Toezicht en het Gemeenschappelijk Orgaan zitten hierin in verankerd. 

Hierdoor is het voor alle betrokkenen binnen OVO (de medewerkers van het bestuursbureau, het 

managementteam OVO, de scholen, de (G)MR’-en en de raad van toezicht) duidelijk wat hun rol/ 

taak is in de Planning- en Controlcyclus van een jaar.   

 

Rekenmodel beschikbare formatie 

Het in 2011 geïntroduceerde rekenmodel voor het berekenen van de beschikbare formaties wordt 

voor alle sectoren met verschillende scenario’s toegepast. Door te begroten op schooljaar èn 

kalenderjaar wordt inzicht gegeven in het beschikbare formatiebudget voor de komende 

schooljaren èn houden we inzicht in de meerjarenbegroting (die uitgaat van kalenderjaren).   

 

Managementrapportages (MARAP’s) 

In 2015 zijn er vijf financiële managementrapportages opgesteld. Deze MARAP’s werden gemaakt 

van alle kostenplaatsen (per school, bovenschools budget) en geconsolideerd via de vier sectoren 

(Gymnasium, Merewade College, Primair Onderwijs en Bestuursbureau) naar totaal Stichting 

OVO. Deze MARAP’s zijn door de controller toegelicht en besproken met de betrokken 

budgethouders, het managementoverleg OVO, de Raad van Toezicht en het Gemeenschappelijk 

Orgaan. 

 

Merewade College opgesplitst 

Halverwege 2015 is het gelukt om de Rijksbijdragen van het Merewade College te splitsen naar de 

verschillende locaties/kostenplaatsen (Fortes Lyceum, OVO Omnia College, MWC Pro, TOP-klas 

en NLG). Vanaf de update 2015 was de splitsing een feit. Hierdoor kan het resultaat nu per locatie 

opgeleverd worden, een lang gekoesterde wens. 

 

Meerjarenbegroting 2016 en update van de begroting 2015 

In het najaar van 2015 vond het jaarlijkse begrotingsproces weer plaats. Na de zomervakantie 

startten we met de zomernota 2015 waarin het schooljaar 2014/2015 werd afgesloten. 

We stelden de kaderbrief bij de begroting 2016 op waarin doelen en gewenste resultaten vanuit 

het strategisch plan van OVO ‘Focus’ voor de komende periode zijn uitgewerkt. De kaderbrief is 

vastgesteld door de Raad van Toezicht.  

 

Daarna gingen we aan de slag met de (meerjaren)begroting 2016 t/m 2018.  

Naast het exploitatieresultaat werden ook de leerlingenaantallen, de investeringen in vaste activa, 

de balans, de kasstroom en de kengetallen begroot.  
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Nieuw dit jaar was het opstellen van de begroting voor het nieuwe Omnia College, een 

samenwerking tussen het Wellantcollege en OVO aan de Vries Robbéweg. Eerst moest de 

begroting van het Omnia College opgesteld en goedgekeurd worden, daarna kon het OVO deel 

van het Omnia College opgenomen worden in de begroting van het Merewade College van OVO.  

 

De concept meerjarenbegroting 2016 was voor alle onderdelen (m.u.v. het Merewade College) in 

eerste instantie voor de herfstvakantie af en ter advisering naar de MR’en van de scholen en de 

GMR’en verstuurd. De loonsverhoging zorgde er na de herfstvakantie voor dat de 

meerjarenbegroting voor alle onderdelen aangepast moest worden. Uiteindelijk is de 

meerjarenbegroting 16 november 2015 aan de RvT en de gemeenten opgeleverd. In de 

vergadering van de RvT van 24 november 2015 is de meerjarenbegroting goedgekeurd. 

 

Het maximaal toelaatbare bedrag aan investeringen in vaste activa is in de meerjarenbegroting 

2016 wederom vastgesteld en door de bestuurder verdeeld over de scholen.  

 

De meerjarenbegroting 2016 t/m 2018 laat zien dat de eigen vermogenspositie van Stichting OVO 

de komende jaren verbetert. Na jaren van tekorten bij het Merewade College (o.a. veroorzaakt 

door voorfinanciering - gedurende 5 maanden - t.g.v. grote groei aantal leerlingen) ziet de 

meerjarenbegroting er vanaf 2016 anders uit. Er gaan dan positieve resultaten opgeleverd worden 

door het Merewade College: de voorfinanciering van de afgelopen jaren houden we dan over. 

 

Tegelijkertijd met de meerjarenbegroting 2016 werd de definitieve update van de begroting 2015 

opgesteld. Voor de zomervakantie van 2015 was al bekend dat het persoonlijk budget VO en de 

voorfinanciering van de grote groei aantal leerlingen van het OVO Omnia College een extra tekort 

zouden veroorzaken in 2015. We prognosticeerden toen een tekort van ruim € 800.000. Het 

definitieve resultaat 2015 is uitgekomen op een tekort van € 768.586. 

 

 In het volgende hoofdstuk wordt het werkelijk resultaat 2015 nader toegelicht. 

 

 

11.2 Resultaat 2015  

 

11.2.1 Resultaat 2015 Stichting OVO  

 

Het resultaat 2015 van Stichting OVO is: 

 

 

 

 

 

 

Het tekort van - € 768.586 is positiever uitgekomen dan het tekort van - € 843.900 die we 

halverwege 2015 prognosticeerden in de update 2015.  

  

 
Werkelijk 

2015 

Update 

2015 

Begroting   

2015 

Totaal OVO - € 768.586 - € 843.900 - € 349.469 
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Als we het resultaat van OVO onderverdelen naar posten t.l.v. bestemmings- / algemene reserves 

dan valt dat als volgt onder te verdelen:  

 
Werkelijk 

2015 
Update 2015 

Begroting 
2015 

Totaal resultaat - 768.586 - 843.901 -349.468 

a. T.l.v. bestemmingsreserves  - 265.809 - 256.157 -258.858 

b. T.l.v. algemene reserve (initieel) -15.997 - 15.338 -15.000 

c. T.l.v. algemene reserve 
(bestuursbureau) 

-185.663 - 174.766 -173.433 

d. T.l.v. algemene reserve (pers. budget) - 143.902 - 134.693  

e. T.l.v. algemene reserve (expl.res 
scholen) 

-157.215 - 262.947 + 97.823 

 

 

Ad a. In 2015 zijn de extra uitgaven die t.l.v. de bestemmingsreserves worden genomen volgens 

plan verder uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn: 

 het in dienst houden van / investeren in jong personeel op de scholen 

 het oplossen van personele fricties in het primair onderwijs 

 het oplossen van knelpunten in de formatie van het primair onderwijs  

 het wegschrijven van het functiemixtekort t.l.v. de bestemmingsreserve functiemix van het 

Gymnasium. 

 
Ad b. Eenmalige ICT projectlasten komen t.l.v. de algemene reserves van de scholen. 

 

Ad c. Het resultaat 2015 van het bestuursbureau is in 2015 € 11.000 hoger uitgekomen dan 

begroot in de update 2015. Dit tekort is ontstaan door projectlasten voortvloeiende uit het 

strategisch beleidsplan van OVO, Focus. Deze eenmalige lasten worden t.l.v. de algemene reserve 

van het bestuursbureau gebracht. 

 

Ad d. De kostenpost voorziening persoonlijk budget is in 2015 € 9.000 hoger uitgekomen dan 

verwacht in de update 2015. 

 

Ad e. De scholen komen in 2015 samen uit op een tekort van - € 157.215.  

Dit tekort wordt grotendeels veroorzaakt door de voorfinanciering van de personele en materiële 

lasten als gevolg van de grote groei van 101 leerlingen bij het OVO deel van het Omnia College. 

De bekostiging vanuit het Ministerie voor de 101 extra leerlingen op het OVO deel van het Omnia 

College start pas m.i.v. 1 januari 2016 (i.p.v. 1 augustus 2015). 

 

In de volgende paragrafen worden de resultaten van de vier onderdelen van Stichting OVO 
toegelicht: 

 Primair Onderwijs 

 Gymnasium Camphusianum 

 Merewade College 

 Bestuursbureau.  
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11.2.2 Resultaat 2015 primair onderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

Het resultaat van OVO-po is uitgekomen op - € 195.281. 

 

Het resultaat bestaat uit: 

 De uitputting van de bestemmingsreserves t.b.v. personeel ad € 109.759. Deze uitputting was 

eigenlijk begroot in 2014, maar liep uit naar het jaar 2015. 

 De uitputting van de bestemmingsreserve aanvullende subsidies (€ 35.990) t.b.v. het oplossen 

van knelpunten op de scholen. Hier was een uitputting begroot van € 183.086. Door de lagere 

uitputting blijft er nog een bedrag van € 208.233 over voor de jaren 2016 en 2017. 

 Initiële projectlasten ad € 5.092. 

 Het zuivere exploitatieresultaat van - € 44.606 (= de kostenpost als gevolg van de 

salarisverhoging in 2015), zoals begroot in de update 2015. 

 

 

11.2.3 Resultaat 2015 Gymnasium Camphusianum 

 

 

 

 

 

 

 

Het resultaat van het Gymnasium is uitgekomen op - € 94.393. 

 

De nieuwe cao VO, die is ingegaan per 1 september 2014, brengt extra salariskosten teweeg, 

zoals de voorziening persoonlijk budget. Deze extra salariskosten (€ 34.088) worden niet bekostigd 

door het Ministerie en waren ook niet begroot. Ze komen ten laste van het vrij eigen vermogen. 

 

Wanneer we het persoonlijk budget buiten beschouwing laten, is het resultaat van het Gymnasium 

positiever uitgevallen dan de begroting en de update (werkelijk - € 60.305 t.o.v. begroot - € 71.148 

en update - € 83.463). 

Daarvan komt - € 103.919 ten laste van bestemmingsreserves (functiemix, jonge leerkrachten en 

aanvullende subsidie) en + € 43.614 ten gunste van het vrij eigen vermogen.  

 

 

 

 

  

 
Werkelijk 

2015 

Update 

2015 

Begroting 

2015 

Primair Onderwijs - € 195.281 - € 200.257 - € 183.086 

 
Werkelijk 

2015 

Update 

2015 

Begroting 

2015 

Gymnasium - € 94.393 - € 114.963 - € 71.418 
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11.2.4 Resultaat 2015 Merewade College 

 

 

 

 

 

 

Het resultaat van het Merewade College is uitgekomen op - € 293.249. 

 

De nieuwe cao VO, die is ingegaan per 1 september 2014, brengt extra salariskosten teweeg, 

zoals de voorziening persoonlijk budget. Deze extra salariskosten (€ 109.814) worden niet 

bekostigd door het Ministerie en waren ook niet begroot. Ze komen ten laste van het vrij eigen 

vermogen. 

 

In 2015 had het MWC initiële ICT lasten (€ 10.905) die ook ten laste van het vrij eigen vermogen 

komen. 

 

Wanneer we het persoonlijk budget en de initiële lasten buiten beschouwing laten, is het resultaat 

van het Merewade College € 266.000 negatiever uitgevallen dan de begroting en € 67.287 

positiever uitgevallen dan de update (werkelijk - € 172.530 t.o.v. begroot + € 93.468 en update  

- € 239.817). 

Van dit werkelijk resultaat van € 172.530 komt - € 16.307 ten laste van bestemmingsreserve 

uitgestelde BAPO en - € 156.223 ten laste van het vrij eigen vermogen.  

 

 

Halverwege 2015 is het gelukt om de Rijksbijdragen van het Merewade College te splitsen naar de 

verschillende locaties/kostenplaatsen (Fortes Lyceum, OVO Omnia College (incl. TOP-klas), MWC 

Pro en NLG). Vanaf de update 2015 was de splitsing een feit. Hierdoor kan het resultaat nu per 

locatie opgeleverd worden vergeleken met de update 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tekort van het OVO Omnia College (incl. TOP-klas) wordt veroorzaakt door de voorfinanciering 

van de personele en materiële lasten als gevolg van de grote groei van 101 leerlingen bij het OVO 

deel van het Omnia College. De bekostiging vanuit het Ministerie voor de 101 extra leerlingen op 

het OVO deel van het Omnia College start pas m.i.v. 1 januari 2016 (i.p.v. 1 augustus 2015). 

 

   

 
Werkelijk 

2015 

Update 

2015 

Begroting 

2015 

TOTAAL MWC - € 293.249 - € 353.915 + € 78.468 

 
Werkelijk 

2015 

Update 

2015 
Verschil 

Fortes Lyceum - € 50.127 - € 35.250 - € 14.877 

Omnia College - € 331.964 - € 390.228 + € 58.264 

MWC Pro + € 67.040 + € 73.189 - € 6.149 

MWC NLG + € 21.802 - €   1.626 + € 23.428 

TOTAAL MWC - € 293.249 - € 353.915 + € 60.666 
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11.2.5 Resultaat 2015 Bestuursbureau 

 

 

 

 

 

 

 

Het resultaat van het Bestuursbureau is uitgekomen op - € 185.663. 

 

De totale lasten zijn € 12.000 hoger uitgekomen dan begroot. 

 De begrote wervingskosten van een nieuwe bovenschools directeur OVO-po kwamen  

€ 20.000 lager uit dan begroot. 

 De salarisverhoging van 2,18% zorgde ervoor dat de salariskosten van het bestuursbureau  

€ 15.000 hoger uitkwamen dan begroot.  

 Door de eerdere start met een marketing en communicatiemedewerker op uitzendbasis 

kwamen deze kosten hoger uit dan begroot (+ € 22.000). 

 De initiële lasten in de investeringsagenda bestuur waren € 8.000 lager dan begroot.    

  

 

  

 
Werkelijk 

2015 

Update 

2015 

Begroting 

2015 

Bestuursbureau - € 185.663 - € 174.766 - € 173.433 
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11.3 Financiële kengetallen  

 

11.3.1 Solvabiliteit 

 

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de Stichting kan voldoen aan haar langlopende verplichtingen. 

De solvabiliteit wordt op twee manieren berekend: 

 

Solvabiliteit 1: 

De verhouding tussen het eigen vermogen en het totale balanstotaal.  

De bedrijfseconomische norm ligt tussen de 25% en 35%.  

 

De Onderwijsinspectie heeft de solvabiliteitsnorm voor scholen per 1 januari 2013 verhoogd van 

20% naar 30%. Dit betekent dat scholen voortaan al bij 70% aan vreemd vermogen bij de Inspectie 

in beeld komen.  

 

De solvabiliteit 1 van Stichting OVO per eind 2015 bedraagt 30,3%. 

 

Solvabiliteit 2: 

De verhouding tussen het eigen vermogen inclusief voorzieningen en het totale balanstotaal.  

De solvabiliteit 2 van Stichting OVO per eind 2015 bedraagt 70,4%. 

Ook hier geldt een ondergrens vanuit de inspectie van 30%. 

OVO heeft in het kader van risicomanagement besloten om voor een streefcijfer van de solvabiliteit 

2 te gaan van 72,5%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

11.3.2 Liquiditeit 

 

Voor een beoordeling van de liquiditeitspositie geldt het kengetal Current Ratio. 

De Current Ratio geeft aan in hoeverre de Stichting kan voldoen aan haar korte termijn-

verplichtingen (één jaar). Het wordt als volgt berekend: de vlottende activa (= vorderingen + liquide 

middelen) gedeeld door de vlottende passiva (= de kortlopende schulden).  

De commissie Don hanteert de current ratio als een indicator voor het budgetbeheer met als 

signaleringsgrenzen 0,5 en 1,5. De inspectie hanteert een signaleringswaarde van 0,75. Als 

gezonde waarde wordt bedrijfseconomisch een ratio van 1 gezien. Stichting OVO heeft in het kader 

van risicomanagement besloten om de minimale norm van 1,1 die in 2011 is vastgesteld, aan te 

houden. Daarnaast is besloten om voor een streefcijfer van de current ratio te gaan van 1,9. 

 

De current ratio van Stichting OVO per eind 2015 bedraagt 1,6. 
   

 

 

 

 2015 2014 2013 

Solvabiliteit 1 30,3% 37,4% 40,0% 

Solvabiliteit 2 70,4% 73,3% 71,7% 

 2015 2014 2013 

Current ratio 1,6 1,9 1,9 
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11.3.3 Rentabiliteit 

 

De rentabiliteit zegt iets over het rendement van de Stichting. Het toont in welke mate baten en 

lasten met elkaar in evenwicht zijn. 

De rentabiliteit wordt berekend door het exploitatieresultaat uit gewone bedrijfsvoering te delen 

door de totale baten. De inspectie hanteert als signaleringswaarde voor rentabiliteit: laatste 3 jaar 

negatief. OVO heeft in het kader van risicomanagement besloten om voor een streefcijfer van de 

rentabiliteit te gaan van 0%. 

 

De rentabiliteit van Stichting OVO over 2015 is 2,8% negatief. 
 

 

 

 

 

 

 

11.3.4 Weerstandsvermogen 

 

Het weerstandsvermogen dient ter dekking van bedrijfsrisico’s. Bij het weerstandsvermogen gaat 

het om de mate waarin de Stichting in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers 

op te vangen, zonder het gehele beleid om te hoeven te gooien. 

 

Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen wordt berekend door het eigen vermogen te delen door de totale baten 

(inclusief financiële baten). 

 

Het weerstandsvermogen van de Stichting per eind 2015 is 11,8%. 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 2015 2014 2013 

Rentabiliteit -2,8% -2,3% + 2,1% 

 2015 2014 2013 

Weerstandsvermogen I 11,8% 15,1% 16,9% 
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11.3.5 Vermogensbeheer  

 

In navolging van het rapport van de ‘Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen’ (de 

Commissie Don) presenteren wij een aantal kengetallen in het domein van het vermogensbeheer.  

 

VERMOGENSBEHEER 

Voor de beoordeling van het vermogensbeheer worden drie kengetallen gehanteerd. Dit zijn de 

kapitalisatiefactor, de financiële buffer en de solvabiliteit.  

 

Kapitalisatiefactor 

De kapitalisatiefactor geeft aan “de mate waarin het kapitaal wordt benut voor de vervulling van 

taken”. De kapitalisatiefactor (KF) wordt als volgt berekend: balanstotaal -/- boekwaarde van 

gebouwen & terreinen, gedeeld door de totale baten.  

Voor schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs (PO en VO) adviseert de commissie 

Don een bovengrens van 35% voor grote instellingen.  

Stichting OVO is een grote instelling, aangezien het PO meer dan € 8 miljoen aan jaarlijkse baten 

heeft en het VO meer dan € 12 miljoen aan jaarlijkse baten heeft.  

De veronderstelling van de commissie is dat als instellingen meer dan 35% aan kapitaal hebben in 

relatie tot hun jaarlijkse baten, een deel van dat kapitaal kennelijk niet efficiënt wordt benut.  

 

De kapitalisatiefactor van de Stichting per eind 2015 is 28,6%. 

 

   

 

 

 

 

In 2010 heeft de inspectie van OC&W het financieel beoordelingskader verder ontwikkeld. Een 

belangrijk nieuw inzicht is dat de hoogte van de financiële buffer, een onderdeel van de 

kapitalisatiefactor, een nog betere indicatie geeft van middelen die nog niet zijn ingezet voor het 

onderwijsproces dan de kapitalisatiefactor zelf.   

 

De financiële buffer wordt als volgt berekend:  

% kapitalisatiefactor 

-/- % financieringsfunctie 

-/- % transactiefunctie 

= % financiële buffer 

 

 
  

 2015 2014 2013 

Kapitalisatiefactor 28,6% 30,1% 32,0% 
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Financieringsfunctie 

 

De financieringsfunctie(behoefte) is gelijk aan de middelen die moeten worden aangehouden om 

de materiële vaste activa (niet zijnde gebouwen en terreinen) te zijner tijd te kunnen vervangen. 

Het gaat hier om de financieringsbehoefte als percentage van de vervangingswaarde. 

 

De berekening is als volgt: 50% van de vervangingswaarde (=cumulatieve aanschafwaarde) van 

de materiële vaste activa (niet zijnde gebouwen en terreinen) gedeeld door de totale baten. Bij dit 

kengetal is de maximale norm voor een groot PO bestuur 21,2% en voor een groot VO bestuur 

11,7%. 

 

De financieringsfunctie van de Stichting per eind 2015 is 13,2%. 
 

 

 

 

 

 
 

Transactiefunctie 

 

De transactiefunctie (liquiditeit) is gelijk aan de middelen die benodigd zijn voor een soepele 

bedrijfsvoering en geeft aan of de Stichting in staat is om aan alle kortlopende verplichtingen te 

voldoen. 

De transactieliquiditeit wordt als volgt berekend: de kortlopende schulden gedeeld door de totale 

baten.  

Bij dit kengetal is de maximale norm voor een groot PO bestuur 8,8% en voor een groot VO bestuur 

11,7%. 

 

De transactiefunctie van de Stichting per eind 2015 is 11,5%. 
 

 

 

 

 

 
Financiële buffer 

  

De financiële buffer is het resterende deel van de kapitalisatiefactor en betreft de middelen om 

onvoorziene risico’s af te dekken. Valt de buffer hoger uit dan de signaleringswaarde van 5%, dan 

is volgens Don (vermoedelijk) sprake van middelen die (nog) niet zijn ingezet voor het 

onderwijsproces. De inspectie hanteert als signaleringswaarde 0%. OVO heeft in het kader van 

risicomanagement besloten om voor een streefcijfer van de financiële buffer te gaan van 7%. 

 

De financiële buffer van de Stichting per eind 2015 is 4%. 
 

 

  

  

 2015 2014 2013 

Financieringsfunctie 13,2% 12,3% 13,5% 

 2015 2014 2013 

Transactiefunctie 11,5% 10,6% 11,6% 

 2015 2014 2013 

Financiële buffer 4,0% 7,2% 6,9% 
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11.4 Treasury 

 

Treasury is het sturen en het beheersen van, en het verantwoorden over het toezicht houden op 

de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan 

verbonden risico's. In het treasurystatuut wordt het treasurybeleid uiteengezet en wordt een 

beschrijving gegeven van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van de 

treasuryfunctie.  

In 2004 is een treasurystatuut opgesteld en door het bestuur vastgesteld.  

De treasurycommissie is in 2015 niet fysiek bijeen geweest. 

 

Op treasurygebied zijn in 2015 diverse stappen ondernomen. De belangrijkste daarvan zijn: 

 Meerjarenbegroting van de exploitatie, balans, kengetallen en de kasstroom 

 Risico-evaluatie 

 Er hebben in 2015 geen transacties plaatsgevonden in de beleggingssfeer en er zijn binnen de 

Stichting ook geen andere (specifieke) transacties geweest in het kader van financieel 

vermogensbeheer.  
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12. CONTINUÏTEITSPARAGRAAF  
 

12.1 Kengetallen 
 

Prognose aantal leerlingen (per 1 oktober) 

 

 

Prognose personele bezetting in FTE (per 1 oktober) 

 

De komende jaren verwachten we een verdere daling van het leerlingenaantal. Dit als gevolg van 

de (landelijke) krimp van het aantal kinderen in de schoolleeftijd.  

Het aantal personeelsleden zal doordoor ook moeten afnemen. 

 
  

 
Werkelijk 

2015 
2016 2017 2018 

Gymnasium 742 730 720 715 

Merewade College 1.649 1.653 1.591 1.519 

Primair Onderwijs 1.679 1.652 1.655 1.640 

TOTAAL 4.070 4.035 3.966 3.874 

 
Werkelijk 

2015 
2016 2017 2018 

Directie 14,8 15,6 15,6 15,0 

OP 231,9 229,0 226,5 222,5 

OOP 55,6 54,0 53,0 52,0 

TOTAAL 302,3 298,6 295,1 289,5 
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12.2 Meerjarenbegroting OVO 
  

In november 2015 heeft de Raad van Toezicht de meerjarenbegroting 2016 t/m 2018 vastgesteld 

en goedgekeurd.  

 

De meerjarenbegroting van de balans ziet er als volgt uit: 

(Bedragen x € 1.000) 

 
Update 2015 2016 2017 2018 

Totaal Materiële Vaste activa 5.378 5.193 5.040 4.915 

Vorderingen 790 745 710 710 

Liquide Middelen 3.948 4.408 5.079 5.517 

Totaal Vlottende activa 4.738 5.153 5.789 6.227 

TOTAAL ACTIVA 10.117 10.346 10.829 11.142 

     

Algemene reserve 2.744 2.877 3.239 3.375 

Bestemmingsreserves 414 214 169 165 

Totaal Eigen Vermogen 3.158 3.091 3.408 3.540 

Voorzieningen 4.139 4.410 4.606 4.812 

Kortlopende schulden 2.820 2.845 2.815 2.790 

TOTAAL PASSIVA 10.117 10.346 10.829 11.142 

 

De balanswaarde van Stichting OVO stijgt tot 2018 met ruim € 1 miljoen. 

 De algemene reserve zal tot 2018 toenemen met ruim € 600.000 door positieve 

exploitatieresultaten in het VO. Bij de locaties van het Merewade College gaan we positieve 

resultaten zien door de terugbetaling van de voorfinanciering door de groei van het aantal 

leerlingen in de afgelopen jaren. 

 De voorzieningen nemen tot 2018 toe met ruim € 670.000.  

 De voorziening onderhoud neemt tot 2018 toe met € 485.000. De dotaties aan de 

voorziening onderhoud (die bepaald worden aan de hand van de 

meerjarenonderhoudsplannen van de scholen) zijn de komende jaren hoger dan de 

uitgaven ten laste van de voorziening onderhoud.  

 De voorziening persoonlijk budget VO neemt tot 2018 toe met € 190.000. 

 Hierdoor neemt het bedrag aan liquide middelen tot 2018 toe met € 1,6 miljoen. 

 OVO hanteert een passief huisvestingsbeleid. De gemeenten Gorinchem en Hardinxveld-

Giessendam stellen Integraal HuisvestingsPlannen (IHP) op waarmee het totaal aantal 

benodigde onderwijs vierkante meters optimaal verdeeld wordt over de schoolbesturen in de 

betreffende gemeenten rekening houdende met de leerlingenprognoses. OVO actualiseert 

driejaarlijks de meerjarenonderhoudsplannen van de scholen en herziet dan ook het te doteren 

bedrag voor de komende 10 jaar.  

 In de meerjarenbegroting zijn de balans, de baten en lasten, de liquiditeitsbegroting en de 

investerings- en onderhoudsbegroting direct aan elkaar gekoppeld.  
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De meerjarenbegroting van de baten en lasten ziet er als volgt uit: 

(Bedragen x € 1.000) 

 Update 2015 2016 2017 2018 

Rijksbijdragen 25.784 26.538 26.498 25.962 

Overige overheidsbijdragen en 
subsidies 

90 66 66 66 

Overige baten 1.132 1.052 1.032 1.008 

TOTAAL BATEN 27.006 27.656 27.597 27.036 

     

Personeelslasten 21.742 21.786 21.452 21.174 

Afschrijvingen 885 892 863 835 

Huisvestingslasten 2.073 2.069 2.094 2.083 

Overige lasten 3.190 2.986 2.897 2.838 

TOTAAL LASTEN 27.890 27.734 27.306 26.930 

SALDO BATEN EN LASTEN -884 -78 +290 +106 

Financiële baten en lasten 40 30 30 30 

TOTAAL RESULTAAT -844 -48 +320 +136 

 

T.l.v. bestemmingsreserves -256 -181 -42 0 

Resteert en gaat naar 

algemene reserve 
-588 +133 +362 +136 

 

 

 Als gevolg van de dalende leerlingenaantallen dalen de Rijksbijdragen de komende jaren ook. 

Het resultaat dat ten gunste komt van de vrije algemene reserve (= na het ten laste brengen 

van de bestemmingsreserves) is de komende jaren positief. Om dit resultaat te bereiken zullen 

bezuinigingen behaald moeten worden. Deze bezuinigingen zijn in de personeelslasten 

opgenomen.  

 OVO heeft de komende jaren geen grote voorgenomen investeringen. De 

meerjareninvesteringsbegroting (MIP) blijft de komende jaren stabiel op € 600.000 per jaar. 

Deze investeringsbegroting betreft grotendeels vervangingsinvesteringen. Er wordt een geringe 

daling van de afschrijvingskosten verwacht. 

 De contractactiviteiten en derde geldstroomactiviteiten die we hebben met meerdere partijen 

vertonen in de meerjarenbegroting een consistent patroon. 
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12.3 Risicomanagement 
 

Voor Stichting OVO is het van belang periodiek op een gestructureerde wijze te onderzoeken welke 

onzekere factoren dan wel risico’s het realiseren van het strategisch beleid in de weg kunnen staan. 

Daarnaast is het ook voor de raad van toezicht belangrijk te onderkennen dat toezicht houden op 

de continuïteit van de organisatie een belangrijk onderwerp is, waaronder het toezicht houden op 

het interne risicobeheersings- en controlesysteem.  

 

In dat kader zijn we in de tweede helft van 2010 gestart met integraal risicomanagement. De 

Stichting heeft toen besloten om met een top 5 van de geïdentificeerde risico’s aan de slag te gaan.  

De cyclus van risicomanagement werd eind 2012 voortgezet door de resultaten van 

risicomanagement te evalueren en een nieuwe top 5 van risico’s te identificeren.  

In 2013 is deze top 5 verder uitgewerkt en in het voorjaar van 2014 zijn de risico’s door het MTO 

wederom geanalyseerd en gewogen.  

 

In het voorjaar van 2015 heeft opnieuw een uitgebreide analyse in het kader van risicomanagement 

plaatsgevonden. Daarbij waren diverse interne stakeholders van OVO betrokken: leden van de 

Raad van Toezicht, MTO, leden van de GMR’en, een aantal schooldirecteuren en medewerkers 

van het Bestuursbureau. Deze analyse heeft een herijking van de belangrijkste risico’s voor OVO 

opgeleverd. Ofwel risico’s, die ieder op hun eigen manier het realiseren van onze hoofddoelstelling, 

namelijk financiële continuïteit van Stichting OVO, in de weg kunnen staan.  

De risicomanagementanalyse heeft zich geconcentreerd op de kern- en strategische risico’s.  

 

De analyse heeft de volgende top 10 van risico’s opgeleverd:  

1. Demografische ontwikkelingen (krimp); 

2. Intern verandervermogen; 

3. Concurrentie (OVO slaagt er onvoldoende in haar USP te duiden in een concurrerend veld); 

4. Werkdruk (wordt niet verminderd); 

5. Positionering op de markt met bijvoorbeeld OVO Talentontwikkeling; 

6. Imago; 

7. Vakbekwaamheid personeel kunnen toetsen, controleren, meetbaar maken; 

8. Implementatiekracht (kunnen focussen) - cultuur; 

9. Draagvlak voor veranderingen en ombuigingen; 

10. Competentiemanagement invoeren. 

 

Deze risico’s zijn gerubriceerd in een drietal dominante, samenhangende thema’s:  

A.  Positionering van de groep scholen, met elementen als demografische ontwikkelingen 

(krimp) en ons marktaandeel, intern doorstroompercentage OVO-po naar OVO-vo, USP 

t.o.v. concurrentie, positionering met OVO Talentontwikkeling en imago; 

B.  Kwaliteit, met elementen als werkdruk, kwaliteitsbeleid, onderwijskwaliteit, 

vakbekwaamheid en competentiemanagement; en 

C.  Cultuur/implementatiekracht, met elementen als draagvlak voor verandering, 

verandervermogen, operationalisering strategie, openbare kernwaarden en professionele 

cultuur.  

 

Deze 3 thema’s zijn onder meer gebruikt als basis voor het opstellen van het nieuwe strategisch 

plan Focus. 
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In het algemeen zijn er vier mogelijke strategieën om met risico’s om te gaan: 

 

i Vermijden: dit houdt in dat het beleid waar een risico door ontstaat, wordt beëindigd, op een 

andere manier wordt vorm gegeven of geen beleid gestart wordt dat een risico met zich meebrengt. 

Ook kunnen werkprocessen zodanig ingevuld zijn, dat op die manier bepaalde risico’s worden 

vermeden. 

 

ii Verminderen: door het risico af te dekken door een verzekering, een voorziening of een ander 

budget in de begroting. Hiermee beperkt men de gevolgen van een risico. Tevens kan men bij 

verminderen denken aan het aanpakken of wegnemen van de oorzaak van het risico. 

 

iii Overdragen: dit kan door het beleid dat een risico met zich meebrengt, uit te laten voeren door 

een andere betrokken partij die daarmee ook de financiële risico’s overneemt. 

 

iv Accepteren: kan een risico niet worden vermeden, verminderd of overgedragen, dan kan men 

het risico accepteren. De eventuele financiële schade moet volledig door de weerstandscapaciteit 

worden afgedekt. Dit betekent niet dat het risico niet beïnvloedbaar is en dat men daarom het risico 

maar helemaal moet accepteren. Het betekent dat het risico op dit moment geaccepteerd wordt en 

niet op één of andere wijze is afgedekt.  

 

Begin november 2015 is tijdens een begrotingsoverleg met het MTO, schooldirecteuren po en 

coördinatoren bestuursbureau vastgelegd hoe OVO denkt om te gaan met de geïnventariseerde 

risico’s (vermijden, verminderen, overdragen of accepteren).  

Daaruit kwam vooral naar voren dat de meeste maatregelen om onze top 10 aan risico’s zo klein 

mogelijk te maken reeds opgenomen zijn in het strategisch beleidsplan – Focus – van OVO en de 

meerjarenbegroting 2016. Wat resteert is een post onvoorzien, die vooral externe, niet door OVO 

beïnvloedbare risico’s moet gaan afdekken. Voorbeelden zijn schommelingen in 

leerlingenaantallen, aanpassing van bekostigingssystematiek PO en VO, Rijksbijdragen, enz.  

 

In mei 2016 is in overleg met de Raad van Toezicht besloten om onze eigen signaleringswaarden 

aan te sluiten op de financiële signaleringswaarden van de inspectie, met uitzondering van de 

signaleringswaarde van de liquiditeit: die houden wij zelf op 1,1. Daarnaast hebben we bovenop 

de financiële signaleringswaarden van de inspectie streefcijfers toegevoegd voor Stichting OVO. 

Dit omdat de signaleringswaarden van de inspectie wat ons betreft niet SMART genoeg zijn. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
4 Zie hoofdstuk 11.3 Financiële kengetallen 
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Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio
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Jaarrekening

STICHTING OVO



ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële Richtlijn jaarverslaggeving 

onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen 

voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.

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 de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva 

opgenomen tegen nominale waarde.

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.

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele Euro's.

Waardering van de activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs onder aftrek van investeringssubsidies, verminderd met de 

cumulatieve afschrijvingen. De activeringsgrens van de investeringen bedraagt € 1.000. 

De materiële vaste activa waarvan de Stichting, krachtens een financiële leaseovereenkomst de economische eigendom heeft, worden 

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 afschrijvingspercentages worden gebaseerd op de verwachte economische levensduur van de betreffende activa en worden 

berekend op basis van een vast % van de verkrijgingsprijs. 

Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

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) 3 jaar 33,3%

ICT (PC's, digiborden) 5 jaar 20,0%

Bekabeling (WLAN) 6 jaar 16,7%

Glasvezel 15 jaar 6,7%

Leermiddelen 9 jaar 11,1%

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening 

voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

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

Algemene reserve

De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag. Het wordt opgebouwd uit 

resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en 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 bevoegd gezag. 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.

STICHTING OVO

Grondslagen
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STICHTING OVO

Grondslagen

Voorzieningen

De voorzieningen worden gevormd voor in rechte 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.

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 meerjarenonderhouds-

begroting die een periode kent van 10 jaar. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. 

De voorziening is, rekening houdend met geplande jaarlijkse dotaties, toereikend voor het uit te voeren onderhoud in de periode 

waarvoor de meerjarenonderhoudsbegroting strekt. 

Voorziening Spaarverlof

De voorziening spaarverlof is opgebouwd om de kosten van vervangers te betalen wanneer personeelsleden het gespaarde verlof 

opnemen. De voorziening is berekend op basis van de werkelijk gespaarde uren tegen de actuele waarde. De in de CAO 

opgenomen bindende genormeerde bedragen zijn hier op van toepassing.

Voorziening Jubilea

De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de cao dienen te worden 

betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de datum van indiensttreding in onderwijs, blijfkanspercentages en een uitkering 

bij 25 en 40-jarig jubileum conform de CAO. De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde, de discontovoet bedraagt 5%.

Langlopende schulden

De langlopende schulden bestaan uit de toekomstige leasetermijnen van een financiële leaseovereenkomst en zijn opgenomen 

tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar en zijn opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. 

De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Rijksbijdragen OC&W

Onder de Rijksbijdragen OCW worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen. De Rijksbijdragen worden toegerekend 

aan het verslagjaar.

Pensioenverplichtingen

Er is sprake van een toegezegde pensioenregeling. Hierbij is een pensioen toegezegd aan personeel op pensioengerechtigde leeftijd,

afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. Deze toegezegd pensioenregeling is verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde-

bijdrage regeling. Voor de pensioenregeling worden op verplichte basis premies betaald aan het pensioenfonds. Behalve de premie-

betaling 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 bijdrage anders dan toekomstige premies. De premies worden verantwoord als 

personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien deze leiden

tot een terugstorting of tot een vermindering van toekomstige betalingen.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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ACTIVA

      Vaste activa

      1.2  Materiële vaste activa 5.475.829           5.478.376           

      Totaal vaste activa 5.475.829          5.478.376          

      Vlottende activa

      1.5  Vorderingen 903.146             832.995             

4.204.076           4.412.972           

      Totaal vlottende activa 5.107.222          5.245.967          

TOTAAL ACTIVA      10.583.051        10.724.343        

PASSIVA

      2.1 Eigen vermogen 3.210.121          4.013.865          

      2.2  Voorzieningen 4.242.120          3.850.644          

      2.3  Langlopende schulden 1.263                  43.355               

      2.4  Kortlopende schulden 3.129.547          2.816.479          

TOTAAL PASSIVA 10.583.051        10.724.343        

      1.7  Liquide middelen

Balans per 31-12-2015

STICHTING OVO

31-12-2015 31-12-2014
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Realisatie 2015 Begroting 2015 Realisatie 2014

      3  BATEN

      3.1  Rijksbijdragen 25.827.606                  25.066.425               24.968.820              

      3.2  Overige overheidsbijdragen en -subsidies 29.563                        -                           136.437                   

      3.5  Overige baten 1.299.395                    1.062.125                 1.428.264                

      Totaal baten 27.156.564                26.128.550             26.533.521            

      4  LASTEN

      4.1  Personeelslasten 21.686.410                  20.688.976               21.173.219              

      4.2  Afschrijvingen 814.969                      776.227                    814.767                   

      4.3  Huisvestingslasten 2.081.100                    2.098.950                 1.977.880                

      4.4  Overige lasten 3.385.205                    2.968.867                 3.238.754                

      Totaal lasten 27.967.683                26.533.019             27.204.620            

  Saldo baten en lasten 811.119-                      404.469-                    671.099-                   

      5  FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 42.533                       55.000                     66.547                    

TOTAAL RESULTAAT 768.586-                     349.469-                   604.552-                  

TOELICHTING:

Het totaal resultaat is € 419.117 lager uitgekomen dan begroot.

De baten waren in 2015 € 1.028.014 hoger dan begroot.

- De Rijksbijdragen  waren € 761.181 hoger dan begroot.

 De uitwerking van het Herfstakkoord en het Nationaal Onderwijs Akkoord (NOA) en de 1,44% tegemoetkoming voor de  

 salarisverhoging in 2015 zorgden voor een positieve bijstelling van de Lumpsum Personeel, 

  de bekostiging Personeels- en arbeidsmarktbeleid (PAB) en de Prestatiebox. 

- De overige baten  waren € 237.270 hoger dan begroot.

  De ouderbijdragen waren € 225.000 hoger dan begroot. 

De lasten zijn € 1.434.664 hoger uitgevallen dan begroot.

De personeelslasten  waren € 997.434 hoger dan begroot. In paragraaf 4.1 van deze jaarrekening wordt dit nader toegelicht.

De overige lasten  waren € 416.338 hoger dan begroot. In paragraaf 4.4 van deze jaarrekening wordt dit nader toegelicht.

Staat van baten en lasten 2015

STICHTING OVO
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SECTOR VO SECTOR PO TOTAAL OVO

      3  BATEN

      3.1  Rijksbijdragen 17.649.142                  8.178.464                    25.827.606                

      3.2  Overige overheidsbijdragen en -subsidies -                             29.563                        29.563                       

      3.5  Overige baten 1.055.970                    243.425                      1.299.395                  

      Totaal baten 18.705.112                8.451.452                  27.156.564                

      4  LASTEN

      4.1  Personeelslasten 15.002.578                  6.683.832                    21.686.410                

      4.2  Afschrijvingen 555.804                      259.165                      814.969                     

      4.3  Huisvestingslasten 1.317.492                    763.608                      2.081.100                  

      4.4  Overige lasten 2.559.927                    825.278                      3.385.205                  

      Totaal lasten 19.435.801                8.531.882                  27.967.683                

  Saldo baten en lasten 730.689-                     80.430-                       811.119-                     

      5  FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 42.533                       42.533                       

TOTAAL RESULTAAT 688.156-                     80.430-                       768.586-                     

TOELICHTING:

In sector VO zijn de baten en de lasten van het Gymnasium, het Merewade College en het Bestuursbureau opgenomen.

SG SEGMENTATIE REALISATIE 2015

STICHTING OVO

Staat van baten en lasten 2015
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      Resultaat 811.119-             671.099-             

      Aanpassingen voor:

      - afschrijvingen 814.966             814.767             

      - mutaties investeringssubsidies 530.430             66.541-               

      - mutaties voorzieningen 391.476             173.910             

      - overig 756                    9.697-                 

1.737.628           912.439             

      Veranderingen in vlottende middelen:

      - vorderingen 70.151-               328.752             

      - schulden 270.976             412.424-             

200.825             83.672-               

1.127.335        157.668           

      Ontvangen interest 42.533               66.555               

      Betaalde interest -                    8-                       

42.533               66.547               

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.169.867        224.215           

      Investeringen in materiële vaste activa 1.378.763-           632.594-             

      Desinvesteringen in materiële vaste activa -                    -                    

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 1.378.763-        632.594-           

Mutatie liquide middelen 208.896-           408.379-           

beginstand liquide middelen per 31 dec. 2014: 4.412.972           

eindstand liquide middelen per 31 december 2015: 4.204.076           

208.896-           

beginstand liquide middelen per 31 dec. 2013: 4.821.351           

eindstand liquide middelen per 31 december 2014: 4.412.972           

408.379-           

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

      Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties

Kasstroomoverzicht 2015

STICHTING OVO

2015 2014

Kasstroom uit operationele activiteiten
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1.2  Materiële vaste activa

1.2.1  Gebouwen en terreinen

1.2.2  Inventaris en apparatuur

1.2.3  Andere vaste bedrijfsmiddelen

 Totaal materiële vaste activa 

1.2  Investeringssubsidies MVA

Investeringssubsidies OC&W

Investeringssubsidies Gemeente

Investeringssubsidies derden

Totaal investeringssubsidies MVA

 Totaal MVA na aftrek inv.sbsidies 

TOELICHTING:

De eerste tabel toont het verloopoverzicht van de Materiële vaste activa per activagroep.

In 2015 is € 1.378.763 geïnvesteerd in materiële vaste activa.

In activa-groep Gebouwen en terreinen is voor € 745.403 geïnvesteerd.

Daarvan werd er voor € 35.913 geïnvesteerd in de airco voor de 5e verdieping van het Gymnasium, € 49.124 verbouwd aan de kantine van het Fortes Lyceum,

en € 652.897 verbouwd aan de Vries Robbéweg t.b.v. de inhuizing van het Wellantcollege.

In activa-groep Inventaris en apparatuur is voor € 567.254 geïnvesteerd.

Daarvan werd er voor € 251.483 geïnvesteerd in inventaris, installaties en apparatuur en voor € 315.771 in ICT-middelen.

Het Gymnasium heeft € 34.616 in diverse inventaris en apparatuur geïnvesteerd en € 29.760 aan ICT hardware vervangen.

Het Merewade College heeft € 75.970 in diverse inventaris en apparatuur en € 172.301 in ICT hardware geïnvesteerd. 

Daarvan is € 152.674 geïnvesteerd in laptops voor leerlingen van het OVO Omnia College  en de 1e klas van de Pro.

Deze laptops worden afgeschreven tegenover de bekostiging lesmateriaal.

Het Primair Onderwijs investeerde in 2015 voor € 179.623 in inventaris en apparatuur. 

Er werd voor € 44.502 geïnvesteerd in ICT hardware. Dit betrof met name de vervanging van afgeschreven digiborden.

Daarnaast werd er voor € 135.121 geïnvesteerd in de vervanging van inventaris / meubilair van de scholen.

In de activa-groep Andere vaste bedrijfsmiddelen zitten de aangekochte leermethodes (boeken) t.b.v. het Primair Onderwijs.

In de afschrijvingen (€ 891.372) zitten ook de afschrijvingen van activa die zijn aangeschaft met investeringssubsidies van gemeente en derden. 

Tegenover deze afschrijvingskosten is een vrijval van deze investeringssubsidies geboekt ad € 76.406.

In 2015 is er totaal € 566.344 aan investeringssubsidies 'ontvangen'.

Van het Wellantcollege en de gemeente Gorinchem hebben we  € 175.000 en € 355.430 ontvangen.

Dit betreffen de overeengekomen bijdragen van het Wellantcollege en de gemeente Gorinchem in de verbouwing van de Vries Robbéweg.

Daarnaast hebben we een deel van de bestemmingsreserve aanvullende subsidies OCW Gymnasium (€ 35.914) bestemd als investeringssubsidie voor de aanschaf van een 

airco t.b.v. de 5e verdieping.

6.145.781   5.475.829   

31-12-2015

-               

843.694-        

385.919-        

1.229.613-   

Toelichting behorende tot de balans

625.962              

Afschrijvingen Cumulatieve 

afschrijvingen 

OVO 

31-12-2015

1.613.254      

Boekwaarde 

OVO

01-01-2015

4.940.974           

Investeringen

3.993.877      644.705        

745.403        

STICHTING OVO

291.983        

5.971.630           

559.856              

01-01-2015

-               

551.478-        

188.197-        

739.675-      

967.778      12.851.223       

Vrijval

63.214          

13.192          

76.406        

355.430-        

210.914-        

Ontvangst

11.472.460       5.254.409   5.478.376   812.419      

11.472.460       12.851.223       

56.468          

566.344-      

-               

-               

Buiten gebruik 

gestelde activa 

(BW = 0)

567.254        2.622.458      

Boekwaarde 

31-12-2015

3.882.924      

2.545.007      

5.686.377           

6.538.884           

267.873        

3.327.720      190.199        

277.511        

1.803.453      

348.451        

5.254.409   

66.106          

1.378.763   

Cumulatieve 

Aanschaf waarde 

OVO 

01-01-2015

Cumulatieve 

afschrijvingen 

OVO 

01-01-2015

3.349.172      

Cumulatieve 

Aanschaf waarde 

OVO 

31-12-2015

6.705.442   6.218.051   891.372      6.145.781   
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1.5  Vorderingen

      1.5.1  Debiteuren

      1.5.2  OCW / LNV

      1.5.6  Overige overheden

      1.5.7  Overige vorderingen

      -  Personeel
      -  Overige 

      Totaal overige vorderingen

      1.5.8  Overlopende activa

      -  Vooruitbetaalde kosten
      -  Verstrekte voorschotten
      -  Overige overlopende activa

      Totaal overlopende activa

 Totaal vorderingen

TOELICHTING:

1.5.1: Eind 2015 hadden we meer vorderingen (€ 129.974) openstaan dan eind 2014. Nieuw is de vordering op het Wellantcollege (€ 111.468)

per eind 2015. Dat zijn de vooruitbetaalde kosten t.b.v. het Wellantcollege gedurende de maanden augustus t/m december.

Daar tegenover staat een crediteur bedrag (= te betalen salarissen) van € 95.000 aan het Wellantcollege (zie 2.4 kortlopende schulden).

1.5.2: De vordering op OC&W (€ 463.893) bestaat voor het grootste deel uit de betalingsverschillen op Lumpsum Personeel PO.

1.5.8: In 2015 zijn er minder kosten vooruitbetaald (€ 157.634 t.o.v. € 175.094). De overige overlopende activa zijn eind 2015 € 33.671 lager 

         dan eind 2014. 

      1.7.1  Kasmiddelen

      1.7.2  Tegoeden op bank- en girorekeningen

Totaal liquide middelen

TOELICHTING:

Het saldo aan liquide middelen is € 208.896 lager dan vorig jaar.

Dit wordt met name veroorzaakt door de voorfinanciering van de personele en materiële lasten a.g.v. de grote groei van 101 leerlingen bij 

het OVO deel van het Omnia College (± € 300.000). De bekostiging vanuit het Ministerie voor de 101 extra leerlingen op het OVO deel van het 

Omnia College start pas m.i.v. 1 januari 2016 (i.p.v. 1 augustus 2015).

832.995         

4.398.620        

4.412.972      

Toelichting behorende tot de balans

STICHTING OVO

15.892               

16.058               

157.634             

4.204.076        

164.132             

463.893             

1.7  Liquide middelen

4.192.277          

11.799               

31-12-2015 31-12-2014

34.158             

480.419           

9.328               

31-12-2015

11.164               

165                   

903.146           

90.265               

247.900             

31-12-2014

614                   

299.030           

123.936             

9.446                

175.094             

10.060             

14.352             
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Toelichting behorende tot de balans

STICHTING OVO

2.1.1   Algemene reserve

2.1.2  Bestemmingsreserve (publiek)

          Bestemmingsreserve personeel PO

          Bestemmingsreserve personeel  VO (uitgestelde BAPO)

          Bestemmingsreserve personeel VO (functiemix)

          Bestemmingsreserve personeel PO en VO (jonge leerkrachten)

          Bestemmingsreserve aanvullende subsidie Gymnasium

          Bestemmingsreserve aanvullende subsidie PO

          Totaal bestemmingsreserves (publiek)

2.1.3  Bestemmingsreserve (privaat)

          Bestemmingsreserve TSO Merwedonk

Totaal Eigen Vermogen

TOELICHTING:

Het totale Eigen vermogen is in 2015 afgenomen met € 803.744. Deze afname kunnen we onderverdelen in 2 onderdelen:

1. Het resultaat 2015 van - € 786.586. Dit resultaat wordt als volgt verdeeld over de reserves:

    ●  € 535.972 ten laste van de algemene reserve

    ●  € 44.400 t.l.v. de bestemmingsreserve personeel PO die bestemd is om extra kosten a.g.v. de kwalitetsimpuls in 

        ons personeel en de scholen te kunnen betalen.

    ●  € 16.307 aan verbruik uitgestelde BAPO t.l.v. de bestemmingsreserve personeel VO (uitgestelde BAPO)

    ●  € 51.989 t.l.v. de bestemmingsreserve personeel VO (functiemix). Deze reserve is in de periode 2010 t/m 2012 met 

         functiemixoverschotten opgebouwd om latere functiemixtekorten (gedeeltelijk) op te vangen

    ●  € 92.859 ten laste van de bestemmingsreserve personeel PO en VO (jonge leerkrachten). Dit bedrag bestaat uit 2 delen:

       1. Het Gymnasium gaf volgens plan € 27.500 uit ten behoeve van het behoud van de werkgelegenheid van jonge leerkrachten. 

       2. Het PO gaf ook volgens plan € 65.359 uit ten behoeve van het behoud van de werkgelegenheid van jonge leerkrachten. 

    ●  € 24.429 ten laste van de bestemmingsreserve aanvullende subsidie Gymnasium. Deze reserve is gevormd na het ontvangst van de 

        aanvullende subsidie van OCW eind 2013 en is bedoeld voor eenmalige extra lasten.

    ●  € 35.990 ten laste van de bestemmingsreserve aanvullende subsidie PO. Deze reserve is gevormd na het ontvangst van de

        aanvullende subsidie van OCW eind 2013 en is bedoeld voor eenmalige extra formatielasten.

    ●  € 166 t.g.v. de private bestemmingsreserve TSO Merwedonk. Deze reserve is opgebouwd uit de positieve resultaten van de 

      TSO Merwedonk in de afgelopen 10 jaar.

2. Overige mutaties in het Eigen vermogen :

    ●  € 15.035 van de bestemmingsreserve personeel VO naar de algemene reserve (= vrijval van niet opgenomen uitgestelde BAPO).

          De bestemmingsreserve uitgestelde BAPO is per eind 2015 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 

          - vermedigvuldigd met 75% (= voor rekening van de werkgever)

          - met een kans van 80% dat de uitgestelde BAPO opgenomen gaat worden.

    ●  € 35.914 is bestemd als investeringssubsidie voor de aanschaf van een airco t.b.v. de 5e verdieping van het Gymnasium.

    ●  € 756 naar vooruitontvangen ouderbijdragen in de kortlopende schulden. Dit betreft de openstaande strippen voor 

         overblijven. 

Resultaat

 2015

3.210.121      

92.859-               

24.429-               

114.185             21.326             

-                  60.343               

244.223             

35.914-               

-                  

158.950           2.483-                

2.483               

35.990-               

2.1  Eigen vermogen

16.307-               

44.400               

177.740             

51.989               51.989-               

502.778-           3.315.420        

4.013.865        

Stand per 

01-01-2015

44.400-               

768.586-           35.158-             

-                  

5.565               166                  756                  6.487             

2.815.125      

Stand per 

31-12-2015

Overige 

mutaties

208.233           

692.880           265.974-           38.397-             388.509         

Financieel jaarverslag 2015 jaarrekening 68



Toelichting behorende tot de balans

STICHTING OVO

2.2  Voorzieningen

     2.2.1  Personeelsvoorzieningen

               Spaarverlof

               Jubileumgratificaties

              Persoonlijk budget

     Totaal personeelsvoorzieningen

      2.2.3  Overige voorzieningen

               Onderhoud

     Totaal overige voorzieningen

Totaal voorzieningen

     2.3.1  Personeelsvoorzieningen

               Spaarverlof

               Jubileumgratificaties

              Persoonlijk budget

     Totaal personeelsvoorzieningen

      2.3.3  Overige voorzieningen

               Onderhoud

     Totaal overige voorzieningen

Totaal voorzieningen

TOELICHTING:

In 2015 is de in augustus 2014 gestartte voorziening persoonlijk budget gegroeid naar € 216.260.

In het kader van de nieuwe cao VO is een mogelijkheid opgenomen verlofuren in het kader van duurzame inzetbaarheid van personeel 

of werktijdenvermindering van senioren op te sparen. Voor opgespaarde rechten moet een voorziening worden gevormd op de balans, mits de 

rechten op doorbetaalde afwezigheid in de toekomst kunnen worden opgenomen (in uren) of verzilverd (in geld).

De dotatie schooljaar 2015/2016 vanuit het MWC aan de voorziening persoonlijk budget is gebaseerd op het eerste schooljaar 2014/2015,

omdat de centrale directie van het MWC daarover in gesprek is met het personeel.

De dotatie schooljaar 2015/2016 vanuit het GC en het BB aan de voorziening persoonlijk budget is gebaseerd op geinventariseerde wensen.

De voorzieningen van OVO zijn vooral gevormd voor de lange termijn (> 1 jaar). Ongeveer € 700.751 zal in 2015 uitgegeven worden 

t.l.v. deze voorzieningen.

3.639.734          

4.242.120        

807.033           

Onttrekkingen

142.160             

243.966             

602.386           

494.930           

151.556             

Middellang-

lopend deel 

1-5 jaar

Langlopend 

deel > 5 jaar

98.090               

161.263             

259.353           

259.353           

Stand per 

31-12-2015

807.033             

22.826               

Dotaties

22.551-               

170.324             

3.327.631          

26.006               

971.416           

-                   

Stand per 

01-01-2015

3.327.631        

579.940           

85.010             

302.695             

68.762               

523.013           

36.178               

3.850.644        

3.639.734        

494.930             

164.383           

16.610               

0 44.070               

9.151                73.552               

Kortlopend 

deel < 1 jaar

216.260             

61.600               154.660             

70.751             272.282           

630.000             3.009.734          

630.000           3.009.734        

700.751           3.282.016        
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Toelichting behorende tot de balans

STICHTING OVO

      2.3.5  Overige langlopende schulden

Totaal langlopende schulden

TOELICHTING:

1 februari 2013 hebben we met Lage Landen een leasecontract afgesloten (van € 154.240) voor de aanschaf van een draadloze

 internetomgeving.

Het betreft een financial leaseconstructie, wat betekent dat OVO economisch eigenaar is vanaf het begin (1 februari 2013).

De aflossingstermijn is 36 maanden. Lage Landen is tot het eind van de aflossingstermijn juridisch eigenaar.

Aflossingen 2015
Stand per 

31-12-2015

42.092               1.263               

42.092             1.263               

43.355             

2.3  Langlopende schulden

-                   

Stand per 

01-01-2015

Aangegane 

leningen 2015

43.355             
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Toelichting behorende tot de balans

STICHTING OVO

      2.4.3  Crediteuren

      2.4.4  OCW / EL&I

      2.4.7  Belastingen en premies sociale verzekeringen

      -  Loonheffing

      -  Omzetbelasting

      -  Premies sociale verzekeringen 

      Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

      2.4.8  Schulden ter zake van pensioenen

      2.4.10  De overlopende passiva

      -  Vooruitontvangen subsidies OCW/EL&I 

           geoormerkt

      -  Vooruitontvangen subsidies OCW/EL&I 

      -  Vakantiegeld en -dagen

      -  Overige overlopende passiva

      Totaal de overlopende passiva

      Totaal kortlopende schulden

TOELICHTING:

2.4.3: Eind 2015 is het saldo van crediteuren € 114.822 hoger dan eind 2014.  

         Dit verschil wordt vooral veroorzaakt doordat we eind 2014 een post van € 95.000 aan nog te ontvangen facturen hebben van 

         het Wellantcollege betreffende salariskosten. Hiertegenover staat een vordering van OVO op het Wellantcollege van € 111.468

         betreffende vooruitbetaalde kosten.

2.4.10: De vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt (€ 158.834) betreffen doorlopende geoormerkte subsidies.

            Voor een specificatie van de doorlopende geoormerkte subsidies, zie bijlage G2-B 

46.955               

923.761           

0

426.503             

0

909.359             

4.179                

870.437             

31-12-2014

311.681           

6.369                

1.511.211          

675.142             

955.247             

236.586             

662.444             

58.601               

2.816.479      

582.799             

3.129.547        

277.193           

41.709               

158.834             

1.303.844        

677.235             

31-12-2015

2.4  Kortlopende schulden
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Model G2 - A: Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule aflopend per ultimo 2015

Omschrijving BRIN-nr. Bedrag van 

toewijzing             

kenmerk nummer datum EUR

Lerarenbeurs 19ZU 804AO - 37971 387035-1 21-10-2011 3.490,56        

Lerarenbeurs 19ZU 804AO - 49266 645161-1 20-1-2014 9.317,28        

Lerarenbeurs 10UA 804AO - 45684 563762-1 17-10-2013 3.370,75        

Lerarenbeurs 11TX 804AO - 47996 644636-1 20-1-2014 2.784,80        

VSV Vast VO PV4V  24TP  61200 - 27531  650027-1 21-10-2014 20.000,00      

Zijinstroom 12 Z12V 24TP 804AO-35097 369604-1 23-8-2011 19.000,00      

TOTAAL 57.963,39    

OCW-bijlagen

STICHTING OVO

2.687,82                 19.000,00               -                        

20.000,00               

41.651,21             -                         38.963,39             57.963,39             -                         

20.000,00               20.000,00               -                        

2.784,80                 2.784,80                 2.784,80                 -                        

9.317,28                 9.317,28                 9.317,28                 -                        

3.370,75                 3.370,75                 3.370,75                 -                        

3.490,56                 3.490,56                 3.490,56                 -                        

te verrekenen

ultimo 2015

EUR EUR EUR EUR EUR

Totale kosten

t/m 2015

Toewijzing SALDO

01-01-2015

Ontvangsten

t/m 2015

Lasten

in 2015
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Model G2 - B: Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving BRIN-nr. Bedrag van 

toewijzing             

kenmerk nummer datum EUR

Lerarenbeurs 24TP 804AO - 42863 544639-1 5-11-2013 42.346,55      

Lerarenbeurs 24TP 804AO - 49334 654402-1 20-1-2014 20.924,40      

Lerarenbeurs 24TP 804A0 - 49928 683439-1 18-3-2015 29.182,75      

Lerarenbeurs 19ZU 804AO - 42430 708539-1 17-9-2015 19.731,15      

Lerarenbeurs 10UA 804AO - 707429-1 17-10-2013 4.803,30        

Lerarenbeurs 13UB 708049-1 17-9-2015 9.250,80        

Na en bijscholing 24TP 721628-1 16-12-2015 5.000,00        

VSV variabel 24TP 650856-3 18-11-2015 8.000,00        

Lesmat+ pers.reg 24TP  uit 2013  div. 

1e opv.vreemd. 24TP  719999-1, 18-11-2015 40.750,00      

TOTAAL 179.988,95 

OCW-bijlagen

STICHTING OVO

63.319,43               

40.750,00               40.750,00               

16.949,80             108.718,00           38.153,15             82.390,97             158.834,08           

8.000,00                 

5.000,00                 2.083,33                 2.916,67                 

9.250,80                 3.854,50                 3.854,50                 5.396,30                 

-                        19.731,15               8.221,32                 8.221,32                 11.509,83               

-                        4.803,30                 2.001,37                 2.001,37                 2.801,93                 

14.502,32               8.990,91                 15.412,99               5.511,41                 

29.182,75               13.001,72               13.001,72               16.181,03               

2.447,48                 39.899,07               2.447,48                 

saldo

31-12-2015

EUR EUR EUR EUR EUR

Totale kosten

t/m 2015

Toewijzing SALDO

01-01-2015

Ontvangsten

t/m 2015

Lasten

in 2015
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1. Overeenkomsten over meerdere jaren

datum

contract-

nummer Volume

Huur all-in 

per maand

Additionele 

afdrukprijs

Expiratie 

datum Scholen

Konica Minoltha

30-11-2011 P25824/002 170.000 pm 5.083,12     0,0054/ 0,047250 30-11-2017 MWC

Sharp

1-10-2014 25824/017 0 2.250,00     0,0042 30-9-2019 PO, Gymn , BB

Autobar

1-9-2010 823400-02 127,33        31-8-2015 MWC PRO

Cisco Lage Landen

1-2-2013 44340050742 3.507,71     1-2-2016 MWC WL, VR, PRO

Douwe Egberts

13-4-2015 5083555 134,30        13-4-2020 Gymnasium

1-9-2011 1208926 158,13        1-9-2016 MWC WL, VR

7-4-2013 74617 44,72          7-4-2018 MWC WL

1b. Onderhoudscontracten

datum

contract-

nummer

Expiratie 

datum Scholen

Van Dorp

9-3-2012 B 100457.01 10.630,00   excl btw jaarlijks MWC VR

12-3-2012 B 100456.01 6.514,00     excl btw jaarlijks MWC WL

1-1-2014 B 101335.01 5.185,00     excl btw jaarlijks MD

1c. Huurovereenkomst Bestuursbureau

Met Intercontinental Estate BV te Haarlem is een huurovereenkomst afgesloten  voor het kantoorpand Spijksedijk 28 F, 4207 GN 

Gorinchem, kadastraal bekend gemeente Gorinchem, sectie A, nummer 6499 (gedeeltelijk). De overeenkomst is aangegaan voor 

de duur van vijf jaar, ingaande 1 december 2006 en lopend tot en met 30 november 2011. Met ingang van 1 januari 2012 hebben we  

een nieuwe verhuurder, namelijk Klop beheer. In 2014 is er een nieuwe prijsafspraak gemaakt met Klop beheer.

De huurovereenkomst kan nu maandelijks opgezegd worden. 

In 2015 werd aan huur en servicekosten € 35.808 betaald.

1d. Verhuurovereenkomst Merweplein

Met ingang  van 1 januari 2012 heeft Stichting OVO met Stichting Kindercentra Gorinchem (SKG) een verhuurovereenkomst afgesloten

voor het Merweplein. Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode van 10 jaar.

Het verhuurbedrag was in 2015 € 103.881.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

STICHTING OVO

1a. Huur- en leaseovereenkomsten

Contract per jaar
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

STICHTING OVO

2. ICT

2a. Dienstverleningsovereenkomst Winsys

In 2013 hebben de PO-scholen een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met Winsys.

Na 1 jaar is deze overeenkomst maandelijks opzegbaar.

Per locatie betalen we € 1.500 per jaar (excl. BTW)

2b. Dienstverleningsovereenkomsten Proxsys

datum

Contract per 

maand opzegbaar

Expiratie 

datum Scholen

20-11-2012 6.280,20 maandelijks onbepaald MWC WL

20-11-2012 4.318,65 maandelijks onbepaald MWC VR

20-11-2012 1.238,85 maandelijks onbepaald MWC Pro

16-7-2013 4.761,00 maandelijks onbepaald Gymn

1-10-2013 787,50 jaarlijks MWC + Gymn

3. Dienstverleningsovereenkomsten

3a. Dienstverleningsovereenkomst Merces

Met Merces BV is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met betrekking tot de personeels- en salarisadministratie 

(Merces@Work) en de financiële administratie (Exact Globe). 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 (één jaar voor expiratie) pro forma opgezegd.

In 2015 is er een nieuwe dienstverleningsovereenkomst afgesloten in te gaan op 1 januari 2016.

3b. Schoonmaakcontract

datum

contract-

nummer Leverancier

Expiratie 

datum Scholen

29-2-2012 AS 88.687,95   (excl. BTW) 28-2-2017 Gymn

1-1-2015 1018243/130749 Beerco 215.426,33 (excl. BTW) 31-12-2017 MWC

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 2015 een 

waarde van € 1.041.197.

5. Voorwaardelijke verplichting op het ministerie van OCW

In december 2015 zijn we door OCW geïnformeerd over een korting van € 135.000 op de bekostiging van 2014 en 2014/2015 van de Meander 

scholengemeenschap en de Graaf Reinald. Dit n.a.v. de gewichtencontrole op de teldatum 1 oktober 2012.

Tegen deze korting heeft OVO een bezwaarschrift ingediend. Naar aanleiding van het ingediende bezwaarschrift en de hoorzitting heeft DUO op 

12 mei 2016 in elk geval aangegeven dat is besloten om de feiten die ten grondslag liggen aan de bestreden beschikking opnieuw te beoordelen.

Deze heroverweging maakt dat het onzeker is of er op basis van die feiten nog sprake is van een onjuist vastgestelde bekostiging en zo ja 

voor welke omvang.

Happy at School 

Happy at School 

Happy at School 

Connectivity

Contract per jaar

Happy at School 

Contract
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3  BATEN

3.1  Rijksbijdragen 

      3.1.1  Rijksbijdragen OCW / EZ

      -  Rijksbijdrage OCW sector PO

      -  Rijksbijdrage OCW sector VO

      Totaal Rijksbijdrage OCW / EZ

      3.1.2  Overige subsidies OCW / EZ

      -  OCW

      Totaal overige subsidies OCW / EZ

      3.1.4  Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV

Totaal Rijksbijdragen

TOELICHTING:

De totale Rijksbijdragen waren € 761.181 hoger dan begroot.

Stichting OVO heeft € 459.046 meer Rijksbijdragen ontvangen dan begroot. 

OVO kreeg extra lumpsum personeel (1,44%) t.b.v. de uit te betalen salarisverhoging van 2,18% en extra rijksbijdragen a.g.v. het Herfstakkoord.

Stichting OVO heeft € 298.175 meer overige subsidies van OCW ontvangen dan begroot. 

Dit komt met name door de uitwerking van het Herfstakkoord en het Nationaal Onderwijs akkoord (NOA).

3.2  Overige overheidsbijdragen en -subsidies

    3.2.2  Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies

In 2015 hebben we van de gemeenten Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam hebben we € 29.563 ontvangen t.b.v. de basisscholen de Poorter 

in Gorinchem en de basisscholen in HV-GD. 

20.000          

23.777.300  

29.563           -                 

2.026.346       

2.026.346    1.728.171    

2015

136.437       29.563          -                

23.960          43.790          

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

STICHTING OVO

25.827.606  

136.437          

25.066.425  

2014Begroting 2015

24.968.820  

Begroting 2015

6.947.282       

16.370.972     

7.115.328       

16.661.973     

2015

1.728.171       

23.318.254  

2014

2.061.352    

22.863.678  

2.061.352       

7.184.096       

15.679.582     
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

STICHTING OVO

3.5  Overige baten

      3.5.1  Verhuur

      3.5.2  Detachering personeel

      3.5.5  Ouderbijdragen

      3.5.6  Overige 

Totaal overige baten

TOELICHTING:

De totale overige baten waren in 2015 € 237.270 hoger dan begroot.

3.5.5: De ouderbijdragen zijn € 225.407 hoger uitgekomen dan begroot. 

         Daarvan is € 135.525 toe te wijzen aan specifieke ouderbijdragen voor reizen in het VO, veroorzaakt door het toegenomen aantal leerlingen 

         per 1-10-2015 en meer georganiseerde reizen / buitenschoolse activiteiten.

4  LASTEN

4.1  Personeelslasten

      4.1.1  Lonen en salarissen

      -  Brutolonen en salarissen

      -  Sociale lasten

      -  Pensioenpremies

      Totaal lonen en salarissen

      4.1.2  Overige personele lasten

      -  Dotaties personele voorzieningen

      -  Personeel niet in loondienst

      -  Overig 

      Totaal overige personele lasten

      4.1.3  Af: uitkeringen

Totaal personele lasten

2015 2014

Gemiddeld aantal personeelsleden: 420 421

Gemiddeld aantal fte: 302 304

TOELICHTING:

De totale personele lasten zijn € 997.434 hoger dan begroot.

4.1.1. lonen en salarissen

De lonen en salarissen van Stichting OVO zijn € 800.741 hoger dan begroot.

- De salarissen van het PO en VO zijn in november 2015 met terugwerkende kracht voor het gehele jaar 2015 verhoogd met 2,18% (€ 400.000).

- De (niet begrote) loonkosten voor vervanging wegens ziekte in het PO waren € 178.696. Daar tegenover kregen we van het vervangingsfonds 

  € 175.800 vergoed (zie 4.1.3 uitkeringen). 

- Nieuw met ingang van 2015 is de kostenpost vervanging eigen rekening in het PO (€ 109.166).

- In 2015 heeft het PO € 109.759 aan eenmalige salariskosten uitgegeven t.l.v. de bestemmingsreserve personeel. Dit was oorspronkelijk begroot in 2014.

4.1.2 overige personele lasten

De kosten van personeel niet in loondienst is hoger uitgekomen door het OVO Omnia College (voorheen MWC Vries Robbéweg).

Vanaf augustus 2015 moest extra formatie ingezet worden i.v.m. de toename van 101 leerlingen op OVO Omnia College.

135.713                      

724.907                      

1.925.796       

20.438.687  

458.273          

20.678.336  

177.300          

186.934          

19.877.595  

9.170             

1.788.984       

611.329                      

2014

51.900                        

1.299.395    

1.987.760       2.343.356       

16.169.535     16.100.852     16.654.520     

1.972.218       

308.600                      

2014Begroting 2015

255.266                      

2015

276.980                      

68.282                        

2015

21.686.410  

2.051.598       

1.321.036    

312.962       

499.500                      

425.956                      

0

20.688.976  

675.828          

108.899          

338.267          

1.130.597    

396.065       

21.173.219  

229.226                      

811.381       

1.062.125    1.428.264    

683.431          624.911          

202.125          

Begroting 2015
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

STICHTING OVO

4.2  Afschrijvingen

      4.2.2  Materiële vaste activa

Totaal afschrijvingen

4.3  Huisvestingslasten

      4.3.1  Huur

      4.3.2  Verzekeringen

      4.3.3  Onderhoud

      4.3.4  Energie en water

      4.3.5  Schoonmaakkosten

      4.3.6  Heffingen

      4.3.8  Overige

Totaal huisvestingslasten

TOELICHTING:

De energiekosten zijn door energiebesparende investeringen en maatregelen € 83.587 lager uitgekomen dan begroot.

De schoonmaakkosten zijn € 83.237 hoger uitgekomen dan begroot. Het MWC is € 58.000 duurder geworden t.g.v. de europese aanbesteding.

4.4  Overige instellingslasten

      4.4.1  Administratie- en beheerslasten (ABB)

      4.4.2  Inventaris, apparatuur en

                  leermiddelen (LAI) 

Totaal overige instellingslasten

Uitsplitsing honorarium accountants

4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening

4.4.1.2 Andere controleopdrachten

4.4.1.3 Fiscale adviezen

4.4.1.4 Andere niet-controledienst

Totaal accountantslasten

TOELICHTING:

4.4.2: De LAI kosten zijn in 2015 € 391.615 hoger dan begroot. 

         De kosten van leerlingenactiviteiten waren € 242.000 hoger dan begroot. Deze werden geheel vergoed door ouderbijdragen.

         De ICT-kosten van Stichting OVO zijn € 80.000 hoger uitgekomen dan begroot. Dat zit vooral in hogere ICT licentie kosten.

19.602           

2.520.108    

718.646       

71.811                        

1.977.880    

3.238.754    

757.310       

2.098.950    

19.602           

814.969                      

814.969          

2015

3.385.205    

81.028                        

373.114                      

2.081.100    

74.354                        

2014

814.767          

776.227                      

Begroting 2015

814.767                      

2015

2014

Begroting 20152015

106.925                      

797.392                      

648.287                      

805.149                      

178.500                      71.398                        

2014

776.227          

384.160                      456.700                      

78.900                        

565.050                      

70.700                        

561.767                      

83.595                        

2.968.867    

25.000           

749.100                      

782.033       

2.603.172    2.211.557    

Begroting 2015

36.240           

22.688           

13.552           

25.000           
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

STICHTING OVO

5  FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

      5.1  Rentebaten

      5.5  Rentelasten

Totaal financiële baten en lasten 66.547          55.000          

66.555                        55.000                        

42.533          

42.533                        

2015 Begroting 2015

8-                                

2014
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Er zijn geen verbonden partijen

Overzicht verbonden partijen

STICHTING OVO
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4.1  Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking 

 Functie of functies  Voorzitters-  Naam  Ingangsdatum   Einddatum   Omvang   Beloning  Belastbare vaste 

en  

 Voorzieningen   Uitkeringen 

wegens  
 clausule van   dienstverband  dienstverband  dienstverband   variabele 

onkosten- 

 beloning 

betaalbaar  

 beëindiging van 

het  
 toepassing (J/N)  in FTE  vergoedingen  op termijn  dienstverband 

bestuurder N dhr. drs. B.J.J. Kollmer 1-7-2014 1,0 109.230€       1.286€                 14.979€               

Vermelding alle toezichthouders

 Functie of Voorzitter Naam  Ingangsdatum   Einddatum  Beloning  Belastbare vaste 

en  

 Voorzieningen   Uitkeringen 

wegens   functies of lid (J/N)  dienstverband  dienstverband  variabele 

onkosten- 

 beloning 

betaalbaar  

 beëindiging van 

het   vergoedingen  op termijn  dienstverband 

Voorzitter RvT J dhr. mr. R.G. Degenaar 1-5-2012 1.500,00€      

Secretaris RvT J Mevr. P. Brik-Wolf MFM 1-1-2015 1.500,00€      

Penningmeester RvT J mevr. drs. H.F. Kraaijeveld-Tromp 1-9-2011 1.500,00€      

Lid RvT J mevr. drs. C.M. Barger-Venema 31-1-2009 1.500,00€      

Lid RvT J dhr. M.W. van der Lans 1-9-2015 600,00€        

Lid RvT J dhr. R.L.J. de Jong 1-1-2015 1.500,00€      

Lid RvT J dhr. P.J.J.M. van den Bosch 1-6-2014 1.500,00€      

STICHTING OVO
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Bestemming van het exploitatiesaldo

Het voorstel voor de resultaatverdeling 2015 is als volgt:

Resultaat exploitatie 2015: 768.586-    

Resultaatverdeling :

Algemene reserve: 502.778-      

Bestemmingsreserve personeel PO 44.400-        

Bestemmingsreserve personeel  VO (uitgestelde BAPO) 16.307-        

Bestemmingsreserve personeel VO (functiemix) 51.989-        

Bestemmingsreserve personeel PO en VO (jonge leerkrachten) 92.859-        

Bestemmingsreserve aanvullende subsidie Gymnasium 24.429-        

Bestemmingsreserve aanvullende subsidie PO 35.990-        

Bestemmingsreserve TSO Merwedonk 166             

Er zijn geen noemenswaardige gebeurtenissen na balansdatum m.b.t. 2015.

(Voorstel) bestemming resultaat

STICHTING OVO
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BIJLAGE D1: Ziekteverzuimcijfers Stichting OVO

Ziekteverzuimpercentage 2015 werknemers in 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2014 2013 2012 2011 2010

ZMF * 2015 gemiddeld ZVP ZVP ZVP ZVP ZVP ZVP referentiegroep

OVO totaal 1,10 411 3,67 3,67 3,52 4,80 6,22 5,98 4,9 5,0 5,0 5,1 5,1

Bestuursbureau 0,57 19 0,77 1,32 1,63 0,91 2,42 0,93

VO totaal 1,28 235 3,37 2,83 3,20 3,35 4,75 5,05 4,9 5,0 5,2 5,0 4,9 bron: Voion

Gymnasium Camphusianum 1,22 71 2,67 2,03 2,59 2,51 2,30 4,90 4,2 3,7 3,7 4,5 3,9

Merewade College 1,30 164 3,63 3,13 3,43 3,64 5,51 5,09 5,0 5,1 5,1 5,5 4,8

MWC-WL 1,18 83 1,40 1,44 2,94 2,62 5,75 5,26

MWC-VR 1,53 63 6,66 4,30 5,11 6,24 6,91 6,78

MWC-Pro 1,01 22 5,25 4,85 0,68 0,67 1,37 1,29

PO totaal 0,87 162 4,46 5,27 4,16 7,20 8,24 7,26 6,1 6,6 6,9 6,5 6,1

Bovenschools PO 0,00 8 0,00 7,37 11,78 7,79 5,95 0,21

OBS Merwedeschool 0,48 13 0,32 0,38 0,69 1,49 14,42 19,24

OBS De Driemaster 1,12 27 3,39 5,19 2,48 8,06 7,47 2,28

OBS De Tweemaster 0,38 14 0,38 5,49 3,86 6,57 12,61 8,16

OBS Graaf Reinald 0,40 20 2,46 3,74 5,52 7,33 2,21 1,47

OBS Anne Frank 0,82 24 10,65 9,06 5,10 9,30 9,19 6,48

OBS JP Waale 0,94 13 0,73 0,73 1,88 9,15 6,08 4,74

OBS De Poorter 0,21 19 7,44 3,57 8,81 13,02 5,14 2,77

OBS Merwedonk 1,27 43 5,20 6,99 2,15 3,99 7,22 10,22

Arbeidsongevallen (aantal) 0 0 0 0 2 1

Incidenten (aantal) 0 0 0 1 2 0

Ziek uit dienst 0 2 1 0 1 0

WIA instroom 1 1 1 1 2 0

* ZMF = ziekmeldfrequentie

bron: CBS / zvp 

onderwijs totaal

bron: regioplan/ 

Arbo-VO

bron: 

vervangings/ 

participatie-fonds 
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Naam instelling Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio

Adres Spijksedijk 28F

Postcode / Plaats 4207 GN, Gorinchem

Telefoon 0183-650440

Fax 0183-689389

E-mail info@stichtingovo.nl

Internetsite www.stichtingovo.nl

Bestuursnummer 41386

KvK Rivierenland 11056465

Contactpersoon dhr. drs. B.J.J. Kollmer

Naam school BRIN-nummer Sector

Merewade College 24TP VO

Gymnasium Camphusianum 19ZU VO

de Tweemaster 13GC PO

Graaf Reinald 13UB PO

JP Waale 13XL PO

de Poorter 13XL PO

Anne Frank 13XL PO

de Merwedonk 14LW PO

Merwedeschool 10UA PO

de Driemaster 11TX PO

Gegevens over de rechtspersoon
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gebruikte

afkorting betekenis

AB Algemeen Bestuur

ABB Administratie, Beheer en Bestuur

AKA Arbeidsmarkt geKwalificeerd Assistent

ARBO ARBeidsOmstandigheden

BAPO Bewuste ArbeidsParticipatie Ouderen

BOOG Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs in Gorinchem

BRIN Basis Registratie Instellingen

BSM PO Bovenschools Management Primair Onderwijs

cao Collectieve Arbeidsovereenkomst

CE Centraal Examen

CED-groep Onderwijsadviesorganisatie

CITO Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling

CV Commanditaire Vennootschap

ESF Europees Sociaal Fonds

FTE Full Time Equivalent

GC Gymnasium Camphusianum

GMR Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad

GPL Gemiddelde Personele Last (landelijk, bestuur, school)

HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs

HV/GD Hardinxveld Giessendam

IB-er Intern begeleiders

ICT Informatie- en CommunicatieTechnologie

INK Instituut Nederlandse Kwaliteit

IPB Integraal PersoneelsBeleid

KSF Kritische SuccesFactor

LAI Leermiddelen, Activiteiten en Inventaris

LEA Lokale Educatieve Agenda

MAVO Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs

MBO Middelbaar Beroeps Onderwijs

MOP MeerjarenOnderhoudsPlan (van gebouwen)

MR MedezeggenschapsRaad

MT PO ManagementTeam primair onderwijs

MTO ManagementTeam Overleg van OVO

MWC Merewade College

MWC Pro Merewade College, locatie Praktijkonderwijs

MWC VR Merewade College, locatie Vries Robbéweg

MWC WL Merewade College, locatie Wijdschildlaan

MWC NLG Merewade College, Niet Locatie Gebonden

OA OnderwijsAchterstandenbeleid

OBS Openbare basisschool

OC&W Ministerie voor Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen

OOP Onderwijs Ondersteunend Personeel

OP Onderwijzend Personeel

OVO Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio

PF ParticipatieFonds

PMR Personeelsdeel van de MedezeggenschapsRaad

PO Primair Onderwijs

PR Public Relations

PRO Praktijkonderwijs

PSA Personeels- en salarisadministratie

REPOVO Regionaal Overleg PO-VO

ROOZZ Regionaal Overleg Openbare Scholen ZHZ

SBO Speciaal BasisOnderwijs

SKG Stichting Kindercentra Gorinchem

SO Schoolonderzoek

SWV WSNS 41-07 SamenWerkingsVerband Weer Samen Naar School (primair onderwijs)

TSO TussenSchoolse Opvang (tussen de middag)

VM2 VMBO-MBO 2

VMBO Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs

VO Voortgezet Onderwijs

VOO Vereniging van Openbaar Onderwijs

VOOGO Verplicht Op Overeenstemming Gericht Overleg

VOS/ABB branchevereniging van openbare en algemeen bijzondere scholen

VSV Voortijdig School Verlaten

VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie

VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

WLZ WonenLerenZorg

WPO Wet op het Primair Onderwijs

WVO Wet op het Voortgezet Onderwijs

ZMF Ziektemeldfrequentie

ZVP Ziekteverzuimpercentage

Afkortingenlijst
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