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DEEL A. BESTUURSVERSLAG 2014
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 HardinxveldGiessendam 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 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 baat bij 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.

Jaarverslag 2014

Bestuursverslag

1

1.3 Missie
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.

1.4 Koers OVO
In 2012 heeft het algemeen bestuur van Stichting OVO de “Koers OVO 2012- 2015, van ambitie
naar realiteit” vastgesteld en goedgekeurd.
De bedoeling van de “Koers OVO” is:
 Voor het bestuur: een beschrijving op strategisch niveau hoe wij wensen om te gaan met onze
maatschappelijke opdracht voor onderwijs en opvoeding aan jongeren.
 Voor het management: een strategisch sturingsinstrument voor het realiseren van hoogstaande
onderwijskwaliteit en van hoogstaande kwaliteit op belangrijke bedrijfsprocessen binnen onze
organisatie. Tevens is het een afstemmingsdocument voor de samenwerking tussen scholen
binnen de eigen stichting.
 Voor het personeel: een verantwoordingsdocument voor de keuzes die het bestuur en
management maken, waardoor doelen, inhoud en omstandigheden in een breder perspectief
worden gezet.
 Voor de externe partners: een verantwoordingsdocument voor de keuzes die OVO maakt, de
relatie met de doelen van de organisatie en haar maatschappelijke opdracht.
In de “Koers OVO” beschrijven we:
 Onze missie: wie zijn wij? Waarom bestaan wij?
 Onze kernwaarden: wat bindt ons?
 Onze ambitie: wat willen we op de langere termijn bereiken?
 Onze visie: hoe willen we onze ambitie realiseren?
Daarnaast worden de doelstellingen c.q. gewenste resultaten voor de scholengroep / de school
globaal geformuleerd in een strategisch beleidsplan voor telkens een periode van vier jaar.
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Jaarlijks worden van het strategisch beleidsplan afgeleide doelstellingen voor c.q. gewenste
resultaten van de scholengroep / de school schriftelijk vastgelegd in een jaarplan. Het gaat daarbij
om een beperkt aantal doelstellingen c.q. gewenste resultaten die voor de organisatie van cruciaal
belang zijn. De overige doelstellingen c.q. gewenste resultaten worden geformuleerd in het kader
van kwaliteitsbeleid. De realisatie ervan wordt gevolgd.
In hoofdstuk 3 van dit bestuursverslag presenteren het Gymnasium Camphusianum, het Merewade
College en het Primair Onderwijs hun doelstellingen voor 2014 en in hoeverre deze gerealiseerd
zijn.

2.

ORGANISATIE

2.1 Organogram
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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. In 2014 heeft de stichting dus een geheel jaar ervaring op kunnen doen
met dit nieuwe governance model. Het jaar 2014 stond ook in het teken van de opvolging van de
bestuurder van Stichting OVO, de heer drs. G.A. Toering. Per 1 juli 2014 is hij opgevolgd door de
heer drs. B.J.J. Kollmer.
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 voorzitter van de centrale directie van het Merewade College en de
bovenschools 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 2014 uit de volgende personen.
Functie

2014

Voorzitter

dhr. mr. R.G. Degenaar

Secretaris

dhr. A. Struijs

Penningmeester

mw. drs. H.F. Kraaijeveld-Tromp

Lid

mw. drs. C.M. Barger-Venema

Lid

dhr. drs. A.C.E. van Overeem (tot 1 mei 2014)

Lid

dhr. drs. R. Pastoor (tot 1 juli 2014)

Lid

Dhr. P.J.J.M. van den Bosch (vanaf 1 juni 2014)

De heer drs G. A. Toering was t/m 30 juni 2014 college van bestuur (bestuurder) van Stichting
OVO. Per 1 juli 2014 is hij gepensioneerd. De heer Toering was vanaf de bestuurlijke fusie in 2003
directeur-bestuurder van Stichting OVO. Hij was een man met een luisterend oor, met oog voor
een ieder binnen en buiten de stichting, maar ook iemand die een serieus, pittig inhoudelijk gesprek
niet uit de weg ging. Hij heeft altijd met volle toewijding zijn functie vervult en laat een financieel
gezonde organisatie achter.
Met ingang van 1 juli 2014 is de heer drs. B.J.J. Kollmer college van bestuur (bestuurder) van de
stichting.
Per 1 mei 2014 is de heer drs. ACE van Overeem en per 1 juli 2014 is de heer drs. Pastoor
teruggetreden als lid van de Raad van Toezicht. Dat was een grote aderlating voor de raad. De
heer van Overeem stond bekend om zijn grote dossierkennis, maar ook om zijn interesse op het
gebied van ICT-vraagstukken. De heer Pastoor was de exponent van het openbaar onderwijs en
zorgde ervoor dat de identiteitsvraag hoog op de agenda van de raad bleef staan. Voor hun
bijdragen aan de discussie / dialoog zijn wij hun veel dank verschuldigd. Per 1 juni 2014 is de heer
van den Bosch de raad komen versterken. De raad prijst zich gelukkig met zijn bijdrage. Met hem
is het fiscaal-juridische en management profiel van de Raad van Toezicht versterkt.
Activiteiten en aandachtspunten
De Raad van Toezicht is in 2014 vijf keer in vergadering bijeen geweest. In deze vergaderingen is
verspreid over het jaar onder andere gesproken over:
 De opvolging van de bestuurder.
 De statuten van Stichting OVO, het managementstatuut, het Reglement Bestuur en Toezicht,
de Werving-, selectie- en aanstellingsprocedure, de Integriteitcode en de Klokkenluidersregeling.
 Klachten, bezwaarschriften en lopende juridische procedures.
 De diverse rapporten van bevindingen en onderzoeken naar kwaliteitsverbetering van de
inspectie van het onderwijs. Het betrof in 2014 het Gymnasium, het Merewade College
(afdeling vwo, afdeling havo en afdeling Pro) en onze basisscholen De Tweemaster, de Graaf
Reinaldschool en de J.P. Waale.
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Aspecten van ziekteverzuim, -preventie en –beleid en het “Arbo- en verzuimverslag Stichting
OVO 2013”, opgesteld door onze bedrijfsarts van De Arbodienst.
Leerlingenaantallen PO en VO, leerlingenprognoses PO en VO, marktaandelen PO en
analyses van inschrijvingen in het VO.
CITO-uitslagen PO en eindexamenresultaten VO.
Vergoeding voor de Raad van Toezicht.
Het resultaat over 2013.
Het financieel jaarverslag 2013 en het daarbij behorende accountantsverslag in aanwezigheid
van de accountants van Deloitte.
De Planning- en Controlcyclus 2014.
De herziene begroting 2014.
De vier managementrapportages in 2014: van de Stichting, het Gymnasium, het Primair
Onderwijs en het Merewade College.
De kaderbrief bij de begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2015.
Het meerjaren bestuursformatieplan PO.
De prestatie-indicatoren voor de bestuurder.
De selectie van een nieuwe accountant.
De opvolging van de bovenschools directeur PO.

Op 4 november 2014 was de jaarlijkse vergadering van de Raad van Toezicht met een afvaardiging
van beide GMR’-en. De belangrijkste gesprekspunten waren:
 Het bestuursjaarplan 2015.
 De speerpunten voor 2015 voor de GMR PO, de GMR PO en de Raad van Toezicht.
 De herhuisvesting van de scholen.
 De scholing van de MR’en.

Verspreid over het jaar 2014 heeft de Raad van Toezicht:
 de volgende documenten vastgesteld: het Reglement Bestuur en Toezicht, de Integriteitcode,
de Klokkenluidersregeling, de werving-, selectie- en aanstellingsprocedure;
 besloten dat alle leden van de Raad van Toezicht een (vrijwilligers-)vergoeding van € 1.500
per jaar ontvangen;
 een lidmaatschap bij de VTOI afgesloten;
 de voordracht van de benoemingsadviescommissie overgenomen m.b.t. het aanstellen van de
heer Kollmer als nieuwe bestuurder;
 het financieel jaarverslag van 2013 goedgekeurd en décharge verleend aan de bestuurder;
 de herziene begroting van 2014 vastgesteld;
 de meerjarenbegroting 2015 en de kaderbrief 2015 vastgesteld en goedgekeurd;
 een auditcommissie en een renumeratiecommissie ingesteld;
 het document ‘Beoordeling van de bestuurder’ vastgesteld.
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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

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 2014. Besproken werden onder andere
de jaarrekening 2013, de herziene begroting 2014, de zomernota 2014, de kaderbrief 2015 en de
meerjarenbegroting 2015.

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 voorzitter van de centrale directie van het
Merewade College en met de bovenschools 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 vier tot vijf weken geagendeerd.

1

Zie voor de tekst van deze code: www.stichtingovo.nl
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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.

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.
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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 bovenschools 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
Het collectief van acht scholen voor primair onderwijs zorgt via een scala van onderscheidende
schoolconcepten voor een breed en passend onderwijsaanbod voor diverse typen leerlingen. Alle
scholen hebben elk een eigen directeur. Zij komen periodiek bij elkaar voor overleg in het
directieberaad dat onder leiding staat van de bovenschools directeur primair onderwijs, de heer A.
Goedegebuur. 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.
Kwaliteit onderwijskundig beleid:
Scholen voldoen aan de eisen van de Wet op het
Onderwijstoezicht
Alle scholen werken volgens de toetskalender
die door OVO-PO is ontwikkeld en
overeenkomstig de afspraken die hierover zijn
gemaakt
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
Gerealiseerd.
Alle basisscholen van OVO-PO hebben een
basisarrangement toegewezen gekregen.
Gerealiseerd

Gerealiseerd

Alle scholen hebben van de onderwijsinspectie in 2014 een basisarrangement toegewezen
gekregen. Een en ander betekent dat de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit, de opbrengsten
en de leerlingenzorg van onze scholen.
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. Dit wordt gerealiseerd in een omgeving waarin alle leerlingen actief en betrokken leren,
goede leerprestaties behalen en zich gewaardeerd voelen in hun ontwikkeling. Om
bovengenoemde doelen te realiseren is een aantal acties ondernomen. Handelings- en
opbrengstgericht denken en werken staat centraal op onze scholen. M.b.t. het handelingsgericht
werken wordt ingezet op het werken met de één-zorg-route.
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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. De directeuren zijn er in
geslaagd de leerkrachten steeds meer data-enthousiast te maken, waardoor de
onderwijsgevenden meer inzicht krijgen in de realisatie van een zo’n hoog mogelijk leerrendement
bij alle leerlingen. Twee maal per jaar monitort de bovenschools directeur de uitkomsten van de
diepteanalyses en wordt er door hem ingezoomd op de verbeterplannen die de scholen in dit kader
genereren.
Overzicht eindopbrengsten CITO eindtoets 2011, 2012, 2013 en 2014

School

Percentage
gewogen
2012*
leerlingen
2013
in 2012

Percentage
gewogen
leerlingen
2014
in 2013

Percentage
gewogen
leerlingen
in 2014

obs de Poorter
obs Anne
Frank
obs de
Merwedeschool
obs de
Merwedonk
obs Graaf
Reinald
obs de
Tweemaster

528,3

62%

529.98

57%

530.7

48%

532,3

36%

531.49

30%

535.7

25%

538,8

26%

529.7

25%

534.6

19%

535,6

4%

536

3%

537.5

3%

534,1

13%

536.69

12%

535.6

10%

538,4

21%

540.1

19%

539.0

18%

obs J.P. Waale

530,4

34%

526.4

33%

533.2

24%

obs de
Driemaster

535,4

18%

533.8

17%

533.3

16%

De in oranje gearceerde toetsuitslagen bevinden zich onder de ondergrens van de inspectie
* Met ingang van 2012 geldt een nieuwe systematiek voor de beoordeling van de CITO eindtoets.
De aangepaste systematiek maakt voor alle scholen gebruik van de ongecorrigeerde schoolscore.
De onder- en bovengrens, waarmee de onderwijsinspectie rekent is afhankelijk van het percentage
gewogen leerlingen op de hele school (zie laatste kolom). Deze grenzen zijn afgeleid van het
landelijk gemiddelde voor scholen met hetzelfde percentage gewichtenleerlingen.
Hoe hoger het percentage gewogen leerlingen, des te lager de ondergrens van de inspectie is.
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3.2 Onderwijskundig beleid Merewade College
Het Merewade College is een brede scholengemeenschap
leerwegondersteunend onderwijs, vmbo, mavo, havo en atheneum.

met

praktijkonderwijs,

De directie wordt gevormd door een centrale directie bestaande uit drie personen, de voorzitter
dhr. J. van Veen en de leden dhr. P. Lommers en dhr. W. Langens.
Deze twee leden zijn ook directeur van één of meerdere locatie(s).
Doelen

Realisatie

1 Vakwerk voortzetten naar sectoren in klas 3 (VR)
Laptops van GL uitbreiden naar klas KBL en BBL (VR); docenten
2 ontwikkelen zelf materialen, geborgd – mede - door protocollen van de VOraad

Gerealiseerd

4 Werken met laptops doorvoeren naar klas 4 (Pro)

Gerealiseerd

5 Talentenstromen naar klas 4 (WL)

Gerealiseerd

6 Digiklassen uitbreiden naar 6 klassen of groepen (WL)

Gerealiseerd

7 Voortzetten van de TOP-klas

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Vries Robbéweg (VR)
Vakwerk op de locatie De Vries Robbéweg is in de verschillende sectoren van 3de klas voortgezet.
Uit onderzoek onder de leerlingen naar de relatie tussen de vakwerkklas en de sectorkeuze in de
bovenbouw kun je met name bij Bouwtechniek en Consumptieve Techniek goed het verband zien.
Een vroege oriëntatie draagt bij aan een betere keuze in de bovenbouw.
Het werken met laptops in de gemengde leerweg is gecontinueerd. De digitale ontwikkeling in het
onderwijs zet zich gestaag voort.
Daarom is besloten om ook in KBL en BBL deze vernieuwing in te zetten.
Daarnaast zijn de voorbereidingen gestart met het Wellantcollege om met ingang van 1 augustus
2015 twee scholen op één locatie te huisvesten. In formele zin blijven Merewade College, locatie
De Vries Robbeweg en het Wellantcollege twee gescheiden scholen, maar de leerlingen zullen
hier in de praktijk niets van gaan merken. Ze kunnen van alle mogelijkheden die een breed vmbo
hun biedt gebruik maken.
In augustus 2013 is in Leerdam de zogenaamde TOP-klas gestart. De TOP-klas is het 1ste jaar van
het voortgezet onderwijs met een speciaal taalontwikkelingsprogramma.
De TOP-klas is bedoeld voor vmbo en Pro-leerlingen met een taalachterstand, die via een extra
programma, gericht op de bevordering van taal, naar een hoger niveau kunnen doorstromen.
In augustus 2014 zijn alle 18 leerlingen afkomstig uit de eerste TOP-klas doorgestroomd naar een
hoger niveau. Hiermee is de belangrijkste doelstelling behaald.
Mede vanwege deze behaalde doelstelling is met ingang van augustus 2014 begonnen met een
tweede groep TOP’klassers van 21 leerlingen.
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Praktijkonderwijs (Pro)
Op de praktijkschool wordt gewerkt met competentie gericht onderwijs. Het onderwijsprogramma
dat wij deze leerlingen aanbieden sluit zoveel als mogelijk aan bij hun eigen belevingswereld en is
gericht op mogelijkheden van en perspectief op de arbeidsmarkt.
Ook hier zijn laptops een prima hulpmiddel in de klas. Leerlingen werken geconcentreerder en
behalen hierdoor goede schoolresultaten.
Wijdschildlaan (WL)
Op de locatie Wijdschildlaan zijn in het schooljaar 2014/2015 de Talentenstromen het vierde
leerjaar in gegaan.
In augustus 2014 is de inhoud van de basisstroom aangepast.
“Leren leren” wordt meer toegespitst op gerichte begeleiding bij wiskunde, Nederlands en Engels.
Tevens kunnen de leerlingen het vak muziek facultatief kiezen.
In augustus 2013 zijn de eerste digiklassen, klas 1 en een havo 4-groep, op de Wijdschildlaan van
start gegaan. De voorlopige evaluatie van deze manier van werken in maart en april 2014 gaf
voldoende aanleiding om deze ontwikkeling met ingang van augustus 2014 naar 6 klassen of
groepen uit te breiden.

3.3 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 2014

Realisatie 2014

1 Opstellen Schoolplan 2015-2018

gerealiseerd

2 Ontwikkelagenda BPS 2013-2016

gerealiseerd

3 Uitvoering aanbevelingen Visitatie BPS

gedeeltelijk gerealiseerd

4 Scholing stuurgroep/personeel BPS

gerealiseerd

5 Scholing personeel zorg en vakgebieden

gerealiseerd

6 Ontwikkeling Gouden Standaard

in ontwikkeling

7 Uitbreiding iPadpilot leerjaren I, II en III

gerealiseerd

8 Ontwikkeling interne huiswerkbegeleiding

gerealiseerd

9 Intensivering en uitbouw PO-VO

gedeeltelijk gerealiseerd

10 Intensivering en uitbouw VO-HO

gerealiseerd

In 2014 is het Schoolplan 2015-2018 (met als titel “Kleinschalig op hoog niveau”) opgesteld, met
daarin 27 doelstellingen op het gebied van onderwijs, personeel en kwaliteit. Dit ambitieuze
schoolplan moet ertoe leiden dat het Gymnasium in 2018 nog steeds een veelzijdige en excellente
school is.
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De Stuurgroep BPS (bestaande uit zes personen en gefaciliteerd vanuit de Prestatiebox VO) heeft
diverse plannen uitgevoerd in 2014, overeenkomstig de ontwikkelagenda BPS en de
aanbevelingen van het Visitatierapport BPS uit 2013. Op studiedagen en nascholingen was er
aandacht voor differentiatie in en buiten de lessen en onderpresterende leerlingen.
In de onderbouw was het systeem met verbreders in klas 1 en strippenkaarthouders in de klassen
2 en 3 (verrijking en verdieping) succesvol. In de bovenbouw vinden begaafde leerlingen hun weg
in het UTalent-programma (samenwerking op bètagebied met Universiteit Utrecht) en het
Honoursprogramma (samenwerking met andere gymnasia en universiteiten).
Al met al was er in 2014 grote aandacht voor differentiatie in de klas en onderwijs op maat voor de
kleine groep van hoogbegaafde leerlingen en de grote groep van begaafde leerlingen. Dat
concludeerde ook de Inspectie voor het onderwijs na haar bezoek in september 2014.
In 2014 is een interne, naschoolse huiswerkbegeleiding van de grond gekomen. Dit initiatief is een
welkome aanvulling op het totale onderwijsaanbod van de school en wordt gewaardeerd door
leerlingen en ouders.
De iPadpilot is in 2014 uitgebreid: in één klas in de leerjaren I, II en III wordt lesgegeven met de
iPad voor alle schoolvakken. Vijf ontwikkelaars van lesmaterialen zijn extra gefaciliteerd. De
aangekondigde toelevering van digitale lesmaterialen vanuit de uitgevers was ook in 2014 een fors
probleem.
Vele personeelsleden hebben zich in 2014 geschoold: voor het behalen van hun bevoegdheid, in
het kader van Begaafdheidsprofielschool en iPadpilot en voor de deskundigheidbevordering voor
mentoraat, zorg en nieuwe examenprogramma’s bij diverse vakken.
Ook in 2014 is mede vanuit de BPS-gedachte aandacht besteed aan de doorlopende leerlijn tussen
Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. De voorgenomen plannen m.b.t. het zgn. Crossoverproject met leerlingen van groep 7 van de OVO-basisscholen is niet uitgevoerd.
De projectklas Hoogbegaafden OVO is wel opgestart, waarbij hoogbegaafde PO-leerlingen een
dagdeel per week op het Camphusianum en Merewade Wijdschild onder deskundige begeleiding
aan het werk zijn.
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4.

LEERLINGEN
In onderstaande tabel staan de werkelijke leerlingenaantallen van 2008 t/m 2014 en de prognoses
van de leerlingenaantallen van 2015 t/m 2017.
De leerlingenprognoses zijn opgesteld door de centrale directie van het Merewade College, de
rector van het Gymnasium, de bovenschools 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

Prognose 1-10-2015

730

1.557

1.659

3.946

Prognose 1-10-2016

717

1.543

1.615

3.875

Prognose 1-10-2017

706

1.511

1.586

3.803

Het leerlingenaantal op OVO-niveau is de laatste jaren redelijk stabiel geweest. Onderling zijn er
vooral verschillen. Het Gymnasium steeg een aantal leerlingen en verwacht nog een lichte stijging
in 2015.
Het aantal leerlingen van het Merewade College is afgelopen jaar gegroeid met 62 leerlingen, een
mooie prestatie! Zij verwacht naar 2015 nog verder te groeien. Na 2015 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 de periode
2006 t/m 2014 is het aantal basisschoolleerlingen in Gorinchem gedaald met 5% en in HardinxveldGiessendam met 7%.
In dezelfde periode is het aantal leerlingen van OVO-PO in Gorinchem gedaald met 12% en in
Hardinxveld-Giessendam met 8%.
In de afgelopen drie jaar is het marktaandeel van OVO-PO in Gorinchem gedaald met 3,3% naar
41,5%. OVO PO is weliswaar nog steeds de grootste in Gorinchem, maar de daling van ons
marktaandeel vraagt om maatregelen die deze daling gaan keren.
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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4.1 Leerlingen primair onderwijs
Verloopoverzicht werkelijk aantal leerlingen OVO PO
School

1 oktober 2012

1 oktober 2013

1 oktober 2014

obs de Poorter

198

183

169

obs Anne Frank

228

220

213

obs de Merwedeschool

159

155

146

obs de Merwedonk

525

504

474

obs Graaf Reinald

187

179

201

obs de Tweemaster

129

128

123

obs J.P. Waale

88

87

94

obs de Driemaster

272

281

282

TOTAAL OVO PO

1.786

1.737

1.702

De daling in het Primair Onderwijs is een autonome als gevolg van minder kinderen in de
schoolleeftijd: de landelijke krimp. In het afgelopen jaar is het totaal aantal leerlingen in het PO van
Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam gedaald met 6 leerlingen (-0,1%).
In dezelfde periode is het aantal leerlingen van OVO PO (In Gorinchem + HardinxveldGiessendam) gedaald met 35 leerlingen (-2%).
In de gemeente Gorinchem daalde het aantal leerlingen in het afgelopen jaar van 3.080 naar 3.071
leerlingen (- 9 leerlingen).
OVO PO in Gorinchem daalde het afgelopen jaar van 1.301 naar 1.274 leerlingen (- 27 leerlingen).
Ons marktaandeel daalde het afgelopen jaar in Gorinchem met 0,8% naar 41,5%. De afname van
het aantal leerlingen in 2014 werd voornamelijk veroorzaakt door een teruglopend marktaandeel
van 0,6% in Gorinchem-West.
OVO PO is weliswaar nog steeds de grootste in Gorinchem, maar de daling van het marktaandeel
heeft het PO wel doen realiseren dat er wat moet veranderen. Vanaf het najaar 2014 hebben er
strategische tafelgesprekken plaatsgevonden, die tot hadden om het bewustzijn van de directies
te bevorderen dat alles op alles moet worden gezet om het marktaandeel te vergroten, het profiel
van de scholen scherper te formuleren en zich beter op de kaart te zetten.
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.
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4.2 Leerlingen Merewade College

Doelen

Realisatie

1 Aantal leerlingen op de VR en Pro stijgen

Gerealiseerd

2 Aantal leerlingen WL stabiel
3 Toename aantal aanmeldingen nieuwe leerlingen

Gerealiseerd
Gerealiseerd

Verloopoverzicht aantal leerlingen per locatie
WL

VR

Pro

TOP-klas

Totaal
MWC

1-10-2008

968

390

128

1.486

1-10-2009

942

398

115

1.455

1-10-2010

952

397

113

1.462

1-10-2011

1.003

381

91

1.475

1-10-2012

970

412

97

1.479

1-10-2013

917

440

105

18

1.480

1-10-2014

926

488

107

21

1.542

Op de locatie Wijdschildlaan is het aantal leerlingen per 1 oktober 2014 uitgekomen op 926. Dit is
hoger dan aanvankelijk geprognosticeerd. Er waren minder tussentijdse uitstromers. Dit heeft
onder andere te maken met de intensievere begeleiding van de leerlingen.
Daarnaast zijn er meer nieuwe leerlingen ingeschreven dan verwacht.
Op de locatie De Vries Robbéweg is het aantal leerlingen fors gestegen.
Het aantal inschrijvingen van nieuwe leerlingen was onverminderd hoog.
Dit heeft ongetwijfeld te maken met het sterk verbeterde imago van deze locatie.
Op de locatie Pro is het aantal leerlingen nagenoeg stabiel.
Het aantal leerlingen op de TOP-klas is met drie gestegen. Een mooie ontwikkeling!
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4.3 Leerlingen Gymnasium Camphusianum

Doelen 2014

Realisatie 2014

1 Versterking Zorgteam

gerealiseerd

2 Versterking SchoolOndersteuningsProfiel

gerealiseerd

BPS in praktijk: verbreders (leerjaar I),
3 strippenkaarthouders (leerjaren II en III),
Utalent en Honoursprogramma bovenbouw

gerealiseerd

4 Viering Camphusianum 130 jaar

gerealiseerd

De leerlingenbegeleiding is versterkt in 2014, het beleid is vastgelegd in de beleidsnotitie Bezorgd
op het Camphusianum en verder uitgewerkt in het SchoolOndersteuningsProfiel 2014. Scholing
wordt gericht op mentoraat en specifieke aspecten van zorg, zoals dyslexie, onderpresterende
jongens, faalangstreductie en counselling.
De viering van het 130-jarig bestaan in het schooljaar 2013-2014 was een groot feest.
De lustrumdriedaagse in juni 2014, de schooltrip naar Parijs en de uitgave van het lustrumboek
“Volo, de vrije wil in zestien gedaanten” zorgden voor een uitgave van € 50.000 in 2014.
Verloopoverzicht aantal leerlingen
Gymnasium
1-10-2010

636

1-10-2011

683

1-10-2012

718

1-10-2013

717

1-10-2014

727

Sinds 2013 is het leerlingental gestabiliseerd op ca. 720 leerlingen. Dit is overeenkomstig onze
verwachtingen en de doelstellingen m.b.t. ons schoolgebouw. De instroom van 118 toelaatbare
leerlingen viel enigszins tegen. Het totaal aantal leerlingen is verdeeld over 26 klassen, de
gemiddelde klassengrootte is daarmee licht gestegen van 27,6 in 2013 naar 27,9 in 2014.

Jaarverslag 2014

Bestuursverslag

17

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 2
GYMN

MWC

STAFBUREAU

PO

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

Aantal fte naar functie ³
GYMN

MWC

PO

College van bestuur
2,0

4,2

10,5

16,7

41,3

106,3

84,9

232,6

7,9

26,3

8,2

9,1

51,5

51,2

136,9

103,6

10,1

301,9

OOP
Totaal 1-10-2013

1,0

1,0

Directie
OP

TOTAAL
OVO

BB

Nominaal aantal medewerkers per 1 oktober 2014

Aantal medewerkers
Verhouding man / vrouw 3
Gem. leeftijd

GYMN

MWC

PO

BB

TOTAAL
OVO

69

173

158

17

417

46% / 54%

46% / 54%

12% / 88%

24% / 76%

33% / 67%

48,4

45,4

44,8

46,7

45,7

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.

3

In 2013 was de verhouding man / vrouw: 32% / 68%
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5.1.1 Personeel primair onderwijs
Het aantal fte in het Primair Onderwijs van OVO is tussen 1 oktober 2013 en 1 oktober 2014 met
7,3 fte gedaald.
 de formatie op de basisscholen is gedaald met 5,5 fte
 het aantal BAPO’ers is gedaald met 0,2 fte
 bovenschools is het aantal met 1,6 fte gedaald.
Doelen

Realisatie

Het ziekteverzuim in 2014 stabiliseert zich t.o.v. het jaar 2013
bij OVO-PO

Niet gerealiseerd. Het ziekteverzuim%
steeg van 4,16% naar 5,14%.

Functiemix:
In 2014 moet 44% van onze leerkrachten benoemd zijn in
een LB functie.

Niet geheel gerealiseerd.
(Per 1-10-2014 is een percentage van
38,8% gerealiseerd)

De coach van OVO-PO voert ondersteunende en intensieve
coaching uit

Gerealiseerd

100% intensieve coaching

70% ondersteunende coaching

Kennis en innovatie. Professionalisering: Meer dan 90% van
onze leerkrachten neemt deel aan nascholing

Gerealiseerd

Per 1 oktober 2013 werkten in het PO 110,9 fte (inclusief BAPO en tijdelijke taakuitbreidingen). Per
1 oktober 2014 bedroeg het aantal fte 103,6. Dit betekent een verlies van 7,3 FTE in één jaar. Het
aantal BAPO’ers is gedaald met 0,2 fte. Bovenschools is het aantal fte gedaald met 1,6 en de OPformatie op de basisscholen is gedaald met 5,5 fte.
De bezuiniging in de formatie was niet alleen nodig door de daling van het aantal leerlingen, maar
ook doordat de stijging van de kosten niet (geheel) wordt vergoed door het ministerie.
In 2014 heeft het PO met behulp van vaststellingsovereenkomsten een aantal dienstverbanden
beëindigd op grond van artikel 4.7k van de cao PO, te weten gewichtige reden in casu een
duurzaam verschil van inzicht over de wijze van uitvoering van de functie van leraar.

5.1.2 Personeel Merewade College
Het aantal fte op het Merewade College is tussen 1 oktober 2013 en 1 oktober 2014 met 2,6 fte
gestegen:
 de OP en OOP-formatie is gestegen met 0,6 fte
 het aantal BAPO’ers is gedaald met 0,3 fte
 het aantal dat gebruik maakt van de levensloop regeling is gestegen met 0,6 fte (naar 1,6 fte)
 het aantal vervangers wegens ziekte is gestegen met 1,7 fte.
Doelen

Realisatie

1 Gesprekkencyclus ingevoerd, mede in het kader van kwaliteitsbeleid

Gerealiseerd

2 Functiemix streefgetallen

Gerealiseerd

3 Ziekteverzuimcijfers onder landelijk gemiddelde

Gerealiseerd
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5.1.3 Personeel Gymnasium Camphusianum
Het aantal fte op het Gymnasium is tussen 1 oktober 2013 en 1 oktober 2014 met 0,9 fte gestegen:
 de OP en OOP-formatie is met 1,1 fte toegenomen
 het aantal BAPO’ers is gestegen met 0,1 fte
 het aantal vervangers wegens ziekte is gedaald met 0,3 fte.

Doelen 2014

Realisatie 2014

1 Gesprekkencyclus/ IPB

gedeeltelijk gerealiseerd

2 Ontwikkeling intervisie

in ontwikkeling

3 Opbouw bekwaamheidsdossiers personeel

in uitvoering

4 Inspelen CAO 2014-2015 en Entreerecht

gerealiseerd

5 Versterking Zorgteam

gerealiseerd

Vanuit de docenten is in 2014 een project Intervisie opgestart, in 2015 wordt bekeken of er voor dit
project nadere facilitering nodig is.

5.2 Integraal personeelsbeleid
IPB 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.
IPB Merewade College
Op alle locaties wordt inmiddels gewerkt met de vernieuwde gesprekkencyclus.
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.
IPB Gymnasium Camphusianum
Het Integraal Personeelsbeleid is in sterke 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.
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5.3 Actieplan Leerkracht
Actieplan Leerkracht (Functiemix) primair onderwijs
In 2014 moest volgens de voorwaarden van de functiemix circa 44% van alle medewerkers van
OVO-PO in een LB-schaal benoemd zijn. De LB-functionarissen van OVO-PO zijn specialisten in
de domeinen van o.a. gedrag, zorg, taal, lezen en rekenen. Op 31 oktober 2014 telde OVO-PO
werkelijk 38,8% van de leerkrachten, die benoemd waren in de LB-schaal volgens de voorwaarden
van de functiemix.
OVO PO heeft in 2014 5,2% te weinig benoemd in de LB-schaal volgens de voorwaarden van de
functiemix.

Actieplan Leerkracht MWC
In het kader van het Actieplan Leerkracht, de functiemix, zijn er zogenaamde maatwerkafspraken
met de P-MR 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.
Actieplan Leerkracht Gymnasium
De CAO 2014-2015 heeft in 2014 gezorgd voor een structurele stijging van de personeelskosten
die slecht gedeeltelijk worden vergoed. De invoering van het Persoonlijk Budget, de Convenantmix,
het Entreerecht en de verdere uitvoering van het Actieplan Leerkracht 2008-2020 veroorzaken een
kostenstijging die onverantwoord is.

5.4 Scholing
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. Deze
scholing werd o.m. verzorgd door het federatief Samenwerkingsverband WSNS 41-07, de CEDgroep, NTO-effect en overige onderwijsspecialisten. Daarnaast hebben scholen zich bekwaamd in
het werken met Taakspel. Taakspel is een door het Ministerie van Onderwijs goed gekeurd
instrument om het pesten te voorkomen en bestrijden. Met Taakspel werken leerlingen bovendien
beter en taakgerichter. Er ontstaat daardoor een prettiger klassenklimaat.
Een groot aantal leerkrachten van OVO-PO participeerde in 2014 in de Regio Academie. De Regio
Academie biedt gerichte scholing aan onderwijsprofessionals in de regio Alblasserwaard /
Vijfheerenlanden. Zo worden hun competenties verbreed.
De Regio Academie is een
samenwerking van onder meer de CED-Groep en het federatief Samenwerkingsverband WSNS
41-07. Met de Regio Academie zijn verschillende initiatieven gebundeld tot één consistent
scholingaanbod.
De zorgcoördinatoren (IB-‘ers) van onze scholen doen aan intervisie. De bijeenkomsten hiervoor
worden geïnitieerd en staan onder leiding van de kwaliteitsmedewerker van OVO-PO.
Meer dan 90% van onze leerkrachten heeft deelgenomen aan individuele of teamgerichte
nascholing.
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Scholing Merewade College
De scholingsdoelen zijn vooral gericht op de ontwikkelingen van Passend Onderwijs, de
digitalisering, zoals het kunnen werken met laptops, iPads en het kunnen omgaan met verschillen
in de klas.
Zo wordt op de locatie De Vries Robbéweg elke docent geacht 2 scholingen te hebben gevolgd
van de zogenaamde Regioacademie, een cluster van scholingstrajecten in de regio, veelal gericht
op Passend Onderwijs.
Scholing Gymnasium Camphusianum
De scholingsuitgaven zijn in 2014 gestegen tot ca. € 28.000, dat betekent een uitgave van
ca. € 580 per fte. De ontwikkeling is te verklaren vanuit de ambities van de school op het gebied
van mentoraat, zorg, BPS en vakontwikkeling.

6

ZIEKTEVERZUIM

6.1 Ziekteverzuim OVO
Ziekteverzuimpercentages 4
Voortgezet
Onderwijs

Primair
Onderwijs

Totaal OVO

OVO in 2014

2,8%

5,3%

3,7%

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 %

OVO in 2011

4,8 %

8,2 %

6,2 %

Referentiegroep 2011

5,2 %

6,5 %

5,1 %

Voor Stichting OVO totaal is het ziekteverzuimpercentage (ZVP) over 2014, vergeleken met 2013,
licht gestegen van 3,5% naar 3,7%. Het percentage van 3,7 ligt ruim onder het referentiecijfer van
2013 (= 5,0%).
De landelijke benchmarkcijfers (de referentiegroep) voor het jaar 2014 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 2014 onder het landelijk gemiddelde zit.

4

Zie ook bijlage D1 van de jaarrekening 2014
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CBS
(bedrijfstak
onderwijs)

1e kwartaal 2014

Totaal OVO
4,3

2e kwartaal 2014

3,6

4,9

3 kwartaal 2014

2,6

4,2

4e kwartaal 2014

4,0

nnb

e

5,3

Bij Stichting OVO werkten in 2014 gemiddeld 416 medewerkers (in het VO, PO en bij het
bestuursbureau). In het voortgezet onderwijs van Stichting OVO werkten in 2014 gemiddeld 238
medewerkers en in het primair onderwijs gemiddeld 164. 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 het bestuursbureau niet als separate
groep beschreven wordt.
Het ziekteverzuimpercentage (ZVP) van OVO-VO is in 2014 wederom laag gebleven en dit zal
naar verwachting ook weer onder het landelijk gemiddelde blijken te zijn.
Bij OVO-PO was er in 2013 sprake van een spectaculaire daling van het ZVP. Dit percentage (4,14
in 2013) was voor het eerst sinds lange tijd onder het landelijk gemiddelde. Dat is een prachtig
resultaat van de ingezette koersverandering omtrent verzuimverlof. De cijfers van 2014 laten een
lichte stijging van het ZVP zien, maar zal naar verwachting wel onder het landelijk gemiddelde
blijven.
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 2014 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 2015 nog doorlopen. In geen van deze langdurige
trajecten is sprake van beïnvloedbaar verzuim.
Ondanks de lichte stijging in de verzuimcijfers van OVO-PO, mag de voorzichtige conclusie
getrokken worden dat de ingezette daling van het verzuim in 2014 geconsolideerd lijkt. De
ingeslagen weg om bewuster om te gaan met (verzuim)verlof heeft duidelijk vruchten afgeworpen.
Onze doelstelling voor 2015 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, daar waar er van werkgerelateerdheid sprake zou zijn.
In 2015 zal het ziekteverzuimbeleidsplan van Stichting OVO onder de loep genomen worden en
daar waar nodig herschreven en aangepast worden.
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6.2 Ziekteverzuim primair onderwijs
In 2011 was het ziekteverzuimpercentage van OVO-PO 8,24%. 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%.
Het ziekteverzuimpercentage bevond zich voor het eerst sinds lange tijd onder het landelijk
gemiddelde van 6,6%. In 2014 was het ziekteverzuimpercentage van OVO-PO 5,14%. Dit is een
stijging van bijna 1 procentpunt ten opzichte van 2013.
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 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 van heel OVO-PO te kijken. Wel kunnen de afzonderlijke percentages
verklaard worden. Met name de Merwedonk, de Anne Frank en het Bovenschools Management
PO hadden in 2014 te kampen met een aantal langdurige zieken met een lang re-integratie-traject.
Een aantal van deze trajecten is inmiddels afgerond, maar een aantal zal in 2015 nog doorlopen.
In geen van deze langdurige trajecten is er sprake van beïnvloedbaar verzuim.
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). In Nederland wordt als gangbare norm voor de ziekmeldfrequentie factor 1
gehanteerd. Dat betekent dat alle personeelsleden zich gemiddeld 1 keer per jaar ziek zouden
mogen melden.
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 2014 was de ZMF voor PO 0,7;
ruim onder het gemiddelde.
Ondanks de lichte stijging in de verzuimcijfers van het PO, mag hiermee toch de conclusie
getrokken worden dat de ingezette daling van het verzuim in 2014 geconsolideerd is. De
ingeslagen weg om bewuster om te gaan met (verzuim)verlof heeft duidelijk vruchten afgeworpen.
In 2014 is in diverse cases gebleken dat door het niet toekennen van ziekteverlof de echte,
onderliggende, problematiek veel beter bespreekbaar gemaakt werd en dat er in de meeste
gevallen heldere afspraken gemaakt zijn buiten de ziektewet om. Dit heeft mede bijgedragen aan
de lage verzuimcijfers.
Vervanging
Het vervangen van ziek personeel in het PO is van oudsher lastig, gecompliceerd en moeilijk te
regelen.
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6.3 Ziekteverzuim Merewade College
De ziekteverzuimcijfers lieten in 2014 het volgende beeld zien:
WL
Ziekteverzuim%

1,44 %

VR

Pro

4,30 %

4,85 %

Totaal
MWC
3,13 %

Landelijke
benchmark
2012
5,09 %

De stijging van het ziekteverzuim op de locatie Pro wordt vrijwel geheel verklaard door de
langdurige ziekte van de locatieleider. Eén langdurig zieke in een klein team vertaalt zich al snel in
bovengenoemd percentage.
Gelukkig constateerde de bedrijfsarts dat in minder dan 30 % van alle gevallen sprake was van
arbeidsgerelateerdheid.

6.4 Ziekteverzuim Gymnasium Camphusianum
De ziekteverzuimcijfers in 2014 vertonen een zeer bevredigend beeld: het verzuimpercentage is
gedaald van 2,6 in 2013 naar 2,0 in 2014, terwijl de meldingsfrequentie daalde van 1,4 in 2013
naar 1,2 in 2014.

7

KWALITEITSZORG

Alle OVO-scholen werkten in 2014 aan het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs. Ook de
afhandeling van klachten hoort bij deze zorg voor goede kwaliteit. En natuurlijk voert de inspectie
controles uit om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.
7.1 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 x per jaar plaats.

Gerealiseerd

In de “COCKPIT” van ParnasSys komen alle data (tevredenheidsonderzoeken en
toetsopbrengsten) overzichtelijk bijeen. Dat helpt de scholen en de bovenschools directeur om
allerlei data in samenhang te begrijpen. Vanuit de bovenschoolse module kan de bovenschools
directeur op elk moment allerlei gegevens van de scholen importeren en maakt het mogelijk om de
kwaliteitszorg van de individuele scholen te monitoren.
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7.2 Kwaliteitsbeleid Merewade College

Doelen

Realisatie

1 Opbrengsten, gemeten over de examenjaren 2012, 2013 en 2014 voldoende
Vensters voor Verantwoording (VvV), vooral aandacht voor de leerling
2 enquêtes in klas 3; de doelstelling is dat op alle afdelingen de cijfers op of
boven het landelijk gemiddelde liggen
Leerling enquêtes, éénmaal per jaar per docent gehouden, inzet bij cyclus
3
van gesprekken

Gerealiseerd
Gerealiseerd
Gerealiseerd

In februari 2015 hebben bestuurder en directie een formeel gesprek gehad met de inspecteur.
Deze beoordeelde het gehele Merewade College, dus alle schoolsoorten, voldoende.
In onderstaande tabel staan de uitslagen van de laatste tevredenheidsonderzoeken, die via
Vensters voor Verantwoording in het voorjaar van 2013 zijn afgenomen, weergegeven.
Tevredenheidsonderzoeken
WL

VR

Landelijk
gemiddelde

Pro

Leerlingen

6,7

6,8

7,7

6,8

Ouders

6,5

7,2

8,0

7,2

Hierbij zij opgemerkt dat in januari 2015 op de Wijdschildlaan het tevredenheidsonderzoek bij de
ouders uitkwam op het cijfer 7,4!

7.3 Kwaliteitsbeleid Gymnasium Camphusianum
Doelen 2014

Realisatie 2014

1 Versterking ouderparticipatie
Verbetering resultaten en doorstroom
2 onderbouw

gerealiseerd

3 Formuleren nieuw toelatingsbeleid leerjaar I

gerealiseerd

in ontwikkeling, gedeeltelijk gerealiseerd

In 2014 is de horizontale verantwoording versterkt. Het Schoolplan 2015-2018, het Formatieplan
en beleidsnotities over Begaafdheidsprofielschool, de 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.
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De school streeft naar een plaats in de subtop van de zelfstandige gymnasia. De Gymnasiale
Enquête 2014 toont dat wij grotendeels slagen in dit streven. Interne doorstroomcijfers en het
rendement in de onderbouw blijven belangrijke aandachtspunten. In de studielessen in leerjaar I
en de studiebegeleidingslessen in de onderbouw is versterkte aandacht gegeven aan het leren
leren van de leerlingen.
In 2015 staat een visitatie gepland binnen het traject Collegiale consultatie van de zelfstandige
gymnasia. In 2017 zal er weer een visitatie BPS zijn voor de certificering
Begaafdheidsprofielschool.

7.4 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.
In 2014 is de vertrouwenspersoon niet aangesproken. 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.
Klachten en klachtenafhandeling
In 2014 is geen enkele klacht bij de externe vertrouwenspersoon gemeld.
Een bezwaarschriftenprocedure van ouders van een leerling vanuit 2013 is in 2014 tot een
oplossing gebracht. Een procedure voor de rechtbank werd door de ouders niet meer opportuun
geacht.
Een in 2013 ingediende klacht van een medewerker, die uitmondde in een
bezwaarschriftenprocedure is in oktober 2014 door de rechtbank ongegrond verklaard.
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8

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 bovenschools 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 2014 vergaderde de GMR-PO negen keer. 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
2013, de begroting 2015 van het bestuursbureau en BSM PO; het jaarverslag BSM 2013, het
jaarplan BSM PO 2014-2015, inspectieverslagen van de basisscholen, het Arbo- en
verzuimverslag van OVO, de integriteitscode, vermoeden van een misstand, het
hoogbegaafdenbeleid, de benoeming van de nieuwe bestuurder, de werkkostenregeling, de
uitstroom po naar vo en de werving-, selectie- en aanstellingsprocedure van OVO.
De GMR-PO stemde in 2014 in met of gaf positief advies over het zorgplan 2014/2015, het
vakantierooster 2015/2016, de begroting 2015 van het bestuursbureau en BSM PO, het
bestuursformatieplan 2014-2015, het coachingsprotocol en het aangepast mobiliteitsbeleid van
OVO PO.
De GMR VO vergaderde vier keer in 2014. Een groot aantal en een breed scala aan onderwerpen
werd besproken, waaronder de financiële managementrapportages 2014 van het bestuursbureau,
de begroting 2015 van het bestuursbureau, de kaderbrief bij de begroting 2015, het ziekteverzuim,
de invoering van de werkkostenregeling, de gevolgen van de nieuwe cao VO OVO-breed en de
samenwerking met het Wellantcollege.
Ook zijn de verslagen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht vaste agendapunten in de
vergaderingen van de GMR VO.
De GMR VO stemde in met of bracht positief advies uit over: de werving-, selectie- en
aanstellingsprocedure van OVO, de integriteitcode, de klokkenluidersregeling en de begroting
2015 van het bestuursbureau,

Jaarverslag 2014

Bestuursverslag

28

9

HUISVESTING

Op het gebied van huisvesting gebeurde er in 2014 weer het een en ander. In het onderstaande
overzicht vindt u de veranderingen in het primair en voortgezet onderwijs in vogelvlucht.
9.1 Huisvesting primair onderwijs
Doelen

Realisatie

Voorgenomen verbouwingen, renovatie en verplaatsing scholen

Gerealiseerd

Per 3 januari 2014 is de locatie Bellefleur verhuisd naar het gebouw van de Zevenster aan de
Tonneband in Hardinxveld-Giessendam.

9.2 Huisvesting Merewade College
Doelen

Realisatie
Nog niet
gerealiseerd
Nog niet
gerealiseerd

1 Terugdringen overtollige m2 op de locatie VR
2 Bezinning op "dure" afdelingen Techniek (VR)

Zie bij paragraaf 3.2. de opmerkingen over de inhuizing van Wellant per augustus 2015.
De bezinning op de “dure” afdelingen Techniek bij de locatie De Vries Robbeweg hangt hier ook
mee samen.

9.3 Huisvesting Gymnasium Camphusianum
Doelen 2014

Realisatie 2014

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. 715 op te brengen door het Gymnasium Camphusianum.
De uitvoering van het Meerjarenonderhoudsplan (MOP) is in 2014 gerealiseerd.
De ICT-infrastructuur is onder (extern) beheer gekomen van Proxsys. Een kwaliteitsslag is in de
loop van 2013 ingezet en afgerond in 2014. De infrastructuur is afgestemd op eigentijds,
gymnasiaal onderwijs met het zgn. BYOD-principe (Bring Your Own Device).
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10 EXTERN OVERLEG
Gorinchems Besturen Overleg (GBO)
Ook in het afgelopen jaar zijn de schoolbesturen van het primair en 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.
Het overleg in het GBO heeft in 2014 vooral in het teken gestaan van passende
onderwijshuisvesting voor de vo-scholen van de Gorinchemse schoolbesturen. Dit mondde uit in
een gemeentelijk IHP dat in oktober 2014 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Resultaat
van dit IHP is o.a. het besluit dat het vmbo van het Wellantcollege verhuist van de IJsbaan naar de
locatie Merewade College Vries Robbéweg, waar het vmbo van het Merewade College is
gehuisvest. Stichting OVO en het Wellantcollege zijn druk aan de slag gegaan om volledig
geïntegreerd (groen + niet-groen) vmbo te creëren op deze locatie, die op 1 augustus 2015 open
moet gaan.
Overleg in samenwerkingsverbanden (SWV)
In maart 2012 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Passend Onderwijs aangenomen. De
invoering ervan heeft grote consequenties.
Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden zijn de scholen vanaf 2014 gaan samenwerken
in regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs over de denominaties heen: 76 in het
primair onderwijs, 74 in het voortgezet onderwijs. Om te voldoen aan die wettelijke zorgplicht
hebben schoolbesturen zich verenigd.
In het voortgezet onderwijs hebben schoolbesturen van Stichting LOGOS, Stichting OVO
(Merewade College en Gymnasium Camphusianum), Stichting Wellant, Stichting Openbaar
voortgezet onderwijs “Willem de Zwijger College”, Stichting Christelijk voortgezet onderwijs voor
de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Stichting Yulius Onderwijs, de Vereniging voor
Protestants Christelijk voortgezet onderwijs te Sleeuwijk en de Stichting speciaal onderwijs
Drechtsteden (SPON) zich per 1 november 2013 verenigd in de “Stichting Samenwerkingsverband
VO passend onderwijs Gorinchen e.o.”
In het primair onderwijs hebben de drie huidige samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar
School (WSNS) het SWV De Rotonde (41.07), het SWV Alblasserwaard (41.04) en het SWV
Rivierengebied Midden-Nederland (41.02) zich per 1 november 2013 verenigd in het
Samenwerkingsverband “Driegang” (28.16).
Tevens nemen de besturen voor speciaal basisonderwijs van buiten de regio, maar met
vestigingen binnen deze regio, deel in het SWV “Driegang”. Dat zijn SPON (cluster 3) en Yulius
(cluster 4).
De oorspronkelijke samenwerkingsverbanden zijn per 1 augustus 2014, voor zover zij een
rechtspersoon zijn, opgeheven, maar vormen nog steeds de basis voor de drie kamers binnen het
nieuwe samenwerkingsverband “Driegang” (28.16).
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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.
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.
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.
School en bedrijf
School & Bedrijf houdt zich bezig met de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. S&B houdt zich bezig met de aansluiting tussen onderwijs en
arbeidsmarkt in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Doel is om scholen, bedrijven en lokale
overheid dichter bij elkaar te brengen met als doel meer evenwicht te realiseren tussen vraag en
aanbod op de regionale arbeidsmarkt. We constateren onvervulde vacatures in de techniek; de
regionale arbeidsmarkt dreigt te vervallen tot een tekortregio; we vrezen voor de gevolgen van de
veranderende wetgeving zoals de Participatiewet (bijvoorbeeld voor de sociale werkvoorziening)
en we zien een krimp in het vmbo en het mbo met een dreigend tekort aan vaklui.

Dat probeert S&B onder andere te bewerkstelligen door het verbeteren van de oriëntatie van
leerlingen op de arbeidsmarkt, door het bevorderen van de instroom in de tekortsectoren en door
het verbeteren van de oriëntatie van werkgevers op het onderwijs. Zowel scholen, werkgevers als
lokale overheden hebben er belang bij dat deze knelpunten worden aangepakt.
Voortijdig School Verlaten (VSV)
In dit overleg vertegenwoordigt Stichting OVO het "segment" Voorgezet Onderwijs Zuid-HollandZuid. Doel is het terugdringen van het voortijdig, dat wil zeggen zonder diploma, schoolverlaten.
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Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO)
Wettelijk verplicht overleg waarin schoolbesturen met elkaar komen tot afspraken over het kunnen
wijzigen van het aanbod aan afsluitend onderwijs.

11 DE TOEKOMST
Vernieuwing vmbo
De beroepsgerichte programma’s in het vmbo (voor BBL, KBL en GL) worden ingrijpend herzien.
Het aanbod wordt teruggebracht van ongeveer 30 beroepsgerichte examenprogramma’s tot een
beperkt aantal profielen. Op 1 augustus 2013 zijn pilots gestart, waarbij een aantal scholen voor
het eerst experimenteerden met de nieuwe programmastructuur. De nieuwe programma’s zullen
straks aansluiten op actuele ontwikkelingen in de (beroeps)werkelijkheid en de vervolgopleidingen
in het mbo. Ze houden rekening met leerroutes van leerlingen en ze dragen bij aan een betere
organiseerbaarheid van het onderwijs, ook bij dalende leerlingenaantallen. In het schooljaar
2015/2016 worden de vernieuwde programma’s op alle scholen ingevoerd. De eerste – op de
nieuwe leest geschoeide – examens worden in het schooljaar 2016/2017 afgenomen. Als gevolg
van het IHP 2014 zijn het vmbo van het Merewade College en dat van het Wellantcollege in 2014
met de voorbereidingen begonnen om in 2015 met een geïntegreerd vmbo de deuren te open op
de locatie van de Vries Robbéweg. Vanuit deze samenwerking wordt ook gezamenlijk invulling
gegeven aan de herziening van de beroepsgerichte programma’s.
Digitalisering van het onderwijs
Op het Gymnasium en op het Merewade College wordt volop geëxperimenteerd met de iPad. Op
beide scholen wordt het aantal iPad-klassen jaarlijks uitgebreid. Op de Wijdschildlaan wordt hard
gewerkt aan het project Pulse On, op de Vries Robbéweg aan het laptopproject en in het primair
onderwijs aan het gepersonaliseerd werken in de klas. Waartoe leiden de oneindige mogelijkheden
van digitale ontwikkelingen en waar leidt dat toe voor het onderwijs?
Leerlingenaantallen
Een steeds terugkerend item is dat van het teruglopend leerlingenaantal in het PO. De verwachting
is dat vanaf 2015 de daling in het VO zal gaan voltrekken. Eind 2014 is door het brede management
van OVO, po en vo, hard gewerkt aan een nieuw perspectief voor onze scholen. Daarbij wordt
sterk ingezet op de kansen die de unieke combinatie van po en vo in een stichting de scholen en
leerlingen te bieden heeft. Hoofddoel is dat de marktpositie van de scholen verbeterd, een verdere
daling van het marktaandeel wordt voorkomen en waar mogelijk word gekeerd.
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12 FINANCIËN
12.1

Financieel beleid

Planning- en Controlcyclus
De Planning- en Controlcyclus is inmiddels een vertrouwd instrument geworden bij Stichting OVO.
In de Planning & Controlcyclus zijn onder andere de planningen opgenomen van de
totstandkoming van de jaarrekening, de formatie van het nieuwe schooljaar, de diverse tussentijdse
managementrapportages en de begroting.
Hierdoor is het voor alle betrokkenen binnen OVO (de medewerkers van het stafbureau, 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
inmiddels 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 2014 zijn er vier 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.
Herziene begroting 2014
Begin 2014 is de begroting 2014 van OVO:
 herzien met de plannen omtrent de besteding van de bestemmingsreserves die eind 2013
gevormd zijn na het ontvangst van de extra gelden vanuit het Herfstakkoord;
 herzien met de nieuw toegekende subsidies VO 2014.
Begroting 2014 en update van de begroting 2013
In het najaar van 2014 vond het jaarlijkse begrotingsproces weer plaats. Na de zomervakantie
startten we met de zomernota 2014 waarin het schooljaar 2013/2014 werd afgesloten.
We stelden de kaderbrief bij de begroting 2015 op met daarin als nieuw hoofdstuk toegevoegd het
bestuursjaarplan 2015. De kaderbrief werd vastgesteld door de Raad van Toezicht. Daarna gingen
we aan de slag met de (meerjaren)begroting 2015 t/m 2017.
Naast het exploitatieresultaat werden ook de leerlingenaantallen, de investeringen in vaste activa,
de balans, de kasstroom en de kengetallen begroot. De concept begroting 2015 is, conform
planning, voor de herfstvakantie af en ter advisering naar de MR’en van de scholen en de GMR’en
verstuurd.
Het maximaal toelaatbare bedrag aan investeringen in vaste activa is wederom vastgesteld en
door de bestuurder verdeeld over de scholen.
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De meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 is zo berekend dat Stichting OVO de komende jaren
onveranderd financieel gezond blijft.
Tegelijkertijd met de meerjarenbegroting 2015 werd een update van de begroting 2014 opgesteld.
In het volgende hoofdstuk wordt het werkelijk resultaat 2014 nader toegelicht.

12.2

Resultaat 2014

12.2.1 Resultaat 2014 Stichting OVO
Het resultaat 2014 van Stichting OVO is:

Totaal OVO

Werkelijk
2014

Begroting
2014

Verschil

- € 604.552

- € 421.221

- € 183.331

Het verschil van - € 183.331 kan als volgt worden verklaard:
Enerzijds zijn de baten € 804.000 hoger uitgekomen dan begroot voor 2014, anderzijds zijn de
exploitatielasten van OVO € 963.000 hoger uitgekomen dan begroot.
De initiële lasten zijn € 24.000 hoger uitkomen dan begroot voor 2014.
Het verschil tussen werkelijk en begroot exploitatieresultaat werd negatief beïnvloed door het
Gymnasium en het Merewade College.
Het exploitatieresultaat van het Gymnasium kwam € 116.000 lager uit dan begroot. Hierin zat
weliswaar een bedrag van € 133.000 die ten laste van bestemmingsreserves kon worden gebracht,
wat uiteindelijk resulteert in een positiever zuiver exploitatieresultaat (€ 17.000) dan begroot.
Het exploitatieresultaat van het Merewade College is € 182.000 lager uitgekomen dan begroot. Dit
komt door de noodzakelijk formatie-uitbreiding als gevolg van het gestegen aantal leerlingen (+62!)
per augustus 2014. Pas met ingang van januari 2015 krijgt het MWC bekostiging voor dit extra
aantal leerlingen (t-1 systematiek).
Het exploitatieresultaat van het Primair Onderwijs is € 9.000 positiever uitgekomen dan begroot.
Het Bestuursbureau behaalde ook een positiever exploitatieresultaat (€ 221.000) door een
eenmalige teruggave van de belastingdienst betreffende de jaren 2008 t/m 2013 van € 207.000 en
een zuiver positiever exploitatieresultaat van € 14.000.
In de volgende paragrafen worden de resultaten van de vier sectoren van Stichting OVO toegelicht:
 Gymnasium Camphusianum
 Merewade College
 Primair Onderwijs
 Bestuursbureau.

Jaarverslag 2014

Bestuursverslag

34

12.2.2 Resultaat 2014 Gymnasium
Het resultaat 2014 van het Gymnasium is:

Gymnasium

Werkelijk
2014

Begroting
2014

Verschil

- € 141.185

€ 14.176

- € 155.361

Het resultaat 2014 is lager uitgevallen dan begroot.
Het verschil tussen werkelijk en begroot heeft de volgende oorzaken:
 de nieuwe cao VO, die is ingegaan per 1 september 2014, brengt extra salariskosten teweeg,
zoals de 1,2% salarisstijging, de toekenning van Entreerecht en de voorziening persoonlijk
budget. Deze extra salariskosten (€ 55.000) zijn in 2014 niet bekostigd door het Ministerie.
 de bestemmingsreserve aanvullende subsidies is voor € 100.000 uitgeput met uitgaven t.b.v.
het lustrum (€ 50.000) en eenmalige hogere uitgaven in leermiddelen en ICT (€ 50.000).
Het zuivere exploitatieresultaat 2014 van het Gymnasium was € 17.000 positiever dan begroot,
namelijk € 61.000.

12.2.3

Resultaat 2014 Merewade College

Het resultaat 2014 van het Merewade College is:

Merewade College

Werkelijk
2014

Begroting
2014

Verschil

- € 388.561

- € 138.288

- € 250.273

Het resultaat 2014 is € 250.273 lager uitgevallen dan begroot.
Het verschil tussen werkelijk en begroot heeft de volgende oorzaken:
 de nieuwe cao VO, die is ingegaan per 1 september 2014, brengt extra salariskosten teweeg,
zoals de 1,2% salarisstijging en de voorziening persoonlijk budget. Deze extra salariskosten
(€ 100.000) zijn in 2014 niet bekostigd door het Ministerie.
 de bestemmingsreserve jonge leerkrachten is volledig (€ 102.000) uitgeput met extra formatie
in de periode januari t/m juli 2014 op de Vries Robbéweg. Hierdoor is er extra werkgelegenheid
gecreëerd voor jonge leerkrachten.
 De formatie-uitbreiding ten behoeve van de 62 extra leerlingen met ingang van augustus 2014
is t/m december 2014 niet bekostigd door het Ministerie (t-1 systematiek).
Het blijft zaak om de financiën tussentijds goed te monitoren via de MARAP’s. Deelbegrotingen en
MARAP’s per locatie helpen hierbij. In 2014 hebben we de nodige voorbereidingen getroffen om
met ingang van kalenderjaar 2015 te gaan werken met deelbudgetten in de scholen. Op die manier
willen we nog meer kostenbewustzijn creëren op de locaties van het Merewade College.
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12.2.4 Resultaat 2014 Primair Onderwijs
Het resultaat 2014 van het Primair Onderwijs is:

Primair Onderwijs

Werkelijk
2014

Begroting
2014

Verschil

- € 257.855

- € 267.109

€ 9.254

Het resultaat is € 9.254 positiever uitgekomen dan begroot.
Het positieve verschil tussen werkelijk en begroot heeft de volgende oorzaken:
 De uitputting van de bestemmingsreserves t.b.v. personeel was € 91.500 lager dan begroot.
 De bestemmingsreserve aanvullende subsidies is uitgeput voor € 84.222 t.b.v. het oplossen
van knelpunten op de scholen.
 De doorgevoerde formatiebezuiniging tussen 1 oktober 2013 en 2014 (5,5 fte minder op de
scholen) heeft er mede voor gezorgd dat het resultaat positief is uitgekomen.
 Het zuivere exploitatieresultaat was daardoor sluitend, conform begroting.

12.2.5 Resultaat 2014 Bestuursbureau
Het resultaat 2014 van het Bestuursbureau is:

Bestuursbureau

Werkelijk
2014

Begroting
2014

Verschil

€ 183.049

- € 30.000

€ 213.049

Het resultaat van het Bestuursbureau is € 213.049 positiever uitgekomen dan begroot.
De totale baten van het Bestuursbureau zijn € 240.000 hoger uitgekomen dan begroot.
Dit komt door een eenmalige teruggave van de belastingdienst betreffende de jaren 2008 t/m 2013
van € 207.000. Daarnaast kregen we hogere rentebaten en diverse incidentele overige baten
(€ 33.000 meer dan begroot).
De totale lasten zijn € 11.000 hoger uitgekomen dan begroot.
 De kosten die op bestuursniveau genomen worden waren € 34.000 hoger dan begroot. Dit
betroffen o.a. de hogere wervingskosten van de nieuwe bestuurder.
 De kosten van de ondersteunende diensten waren € 19.000 lager dan begroot. Het
Bestuursbureau doet er alles aan om de kosten, waar mogelijk beïnvloedbaar, zo laag mogelijk
te houden.
 De initiële lasten in de investeringsagenda bestuur waren € 8.000 lager dan begroot.
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12.3

Financiële kengetallen

12.3.1 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. Komen scholen onder de norm van 30% (70% aan vreemd vermogen) dan gaat
de Inspectie onderzoeken of de financiële continuïteit van de instelling in gevaar komt.
De solvabiliteit 1 van Stichting OVO per eind 2014 bedraagt 37,4%.
Solvabiliteit 2:
De verhouding tussen het eigen vermogen inclusief voorzieningen en het totale balanstotaal.
De solvabiliteit 2 van Stichting OVO per eind 2014 bedraagt 73,3%.
Ook hier geldt een ondergrens van 30%.
2014

2013

2012

Solvabiliteit 1

37,4%

40,0%

39,1%

Solvabiliteit 2

73,3%

71,7%

72,4%

12.3.2

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 termijnverplichtingen (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. Als gezonde waarde wordt bedrijfseconomisch een ratio van 1
gezien. Het bestuur van Stichting OVO heeft eind 2011 een minimale norm vastgesteld van 1,1.
De current ratio van Stichting OVO per eind 2014 bedraagt 1,9.

Current ratio
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2014

2013

2012

1,9

1,9

1,7
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12.2.3 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 rentabiliteit zou tussen 0 en 5% moeten liggen.
De rentabiliteit van Stichting OVO over 2014 is 2,3% negatief.

Rentabiliteit

2014

2013

2012

-2,3%

+ 2,1%

+ 0,7%

12.3.4 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.
Het weerstandsvermogen wordt berekend door het eigen vermogen te delen door de totale baten
(inclusief financiële baten).
Eind 2011 heeft Stichting OVO m.b.v. een risicoanalyse vastgesteld dat de streefwaarde van
weerstandsvermogen 14% moet zijn.
Het weerstandsvermogen van de Stichting per eind 2014 is 15,1%.

Weerstandsvermogen

12.3.5

2014

2013

2012

15,1%

16,9%

15,2%

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.
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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 2014 is 30,1%.

Kapitalisatiefactor

2014

2013

2012

30,1%

32,0%

28,0%

In 2010 heeft de inspectie van OC&W het financieel beoordelingskader verder ontwikkeld. Een
belangrijk nieuw inzicht is dat de hoogte van de financiële buffer, een onderdeel van de
kapitalisatiefactor, een nog betere indicatie geeft van middelen die nog niet zijn ingezet voor het
onderwijsproces dan de kapitalisatiefactor zelf.
De financiële buffer wordt als volgt berekend:
% kapitalisatiefactor
-/- % financieringsfunctie
-/- % transactiefunctie
= % financiële buffer

Financieringsfunctie
De financieringsfunctie(behoefte) is gelijk aan de middelen die moeten worden aangehouden om
de materiële vaste activa (niet zijnde gebouwen en terreinen) te zijner tijd te kunnen vervangen.
Het gaat hier om de financieringsbehoefte als percentage van de vervangingswaarde.
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 2014 is 12,3%.

Financieringsfunctie

Jaarverslag 2014

2014

2013

2012

12,3%

13,5%

13,0%
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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 2014 is 10,6%.

Transactiefunctie

2014

2013

2012

10,6%

11,6%

10,8%

Financiële buffer
De financiële buffer is het resterende deel van de kapitalisatiefactor en betreft de middelen om
onvoorziene risico’s af te dekken zoals fluctuaties in leerlingenaantallen, de financiële gevolgen
van arbeidsconflicten, instabiliteit in bekostiging en onvolledige indexatie van de bekostiging. Valt
de buffer hoger uit dan de signaleringswaarde van 5%, dan is (vermoedelijk) sprake van middelen
die (nog) niet zijn ingezet voor het onderwijsproces.
De financiële buffer van de Stichting per eind 2014 is 7,2%.

Financiële buffer

12.4

2014

2013

2012

7,2%

6,9%

4,2%

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 2014 niet fysiek bijeen geweest.

Jaarverslag 2014

Bestuursverslag

40

Op treasurygebied zijn in 2014 diverse stappen ondernomen. De belangrijkste daarvan zijn:
 Meerjarenbegroting van de exploitatie, balans, kengetallen en de kasstroom
 Risico-evaluatie
 Er hebben in 2014 geen transacties plaatsgevonden in de beleggingssfeer en er zijn binnen de
Stichting ook geen andere (specifieke) transacties geweest in het kader van financieel
vermogensbeheer.

13. CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

13.1 Kengetallen
Prognose aantal leerlingen (per 1 oktober)
Werkelijk
2014
Gymnasium

727

2015

2016

2017

730

717

706

Merewade College

1.542

1.557

1.543

1.511

Primair Onderwijs

1.702

1.659

1.615

1.586

TOTAAL

3.971

3.946

3.875

3.803

Prognose personele bezetting in FTE (per 1 oktober)

Directie
OP
OOP

TOTAAL

Werkelijk
2014

2015

2016

2017

17,7

17,7

17,0

16,0

232,6

231,6

230,0

229,0

51,5

51,0

50,5

50,0

300,3

297,5

295,0

301,9

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.
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13.2

Meerjarenbegroting OVO

In november 2014 heeft de Raad van Toezicht de meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 vastgesteld
en goedgekeurd.
De meerjarenbegroting van de balans ziet er als volgt uit:
(Bedragen x € 1.000)

Update 2014

2015

2016

2017

Vaste activa

5.418

5.337

5.198

5.064

Vlottende activa

5.473

5.357

5.706

6.048

10.891

10.694

10.904

11.112

3.342

3.261

3.317

3.335

Bestemmingsreserve publiek

580

312

268

266

Bestemmingsreserve privaat

3

3

3

3

Totaal Eigen Vermogen

3.925

3.576

3.588

3.604

Voorzieningen

3.902

4.128

3.859

4.558

44

0

0

0

3.020

2.990

2.970

2.950

10.891

10.694

10.904

11.112

TOTAAL ACTIVA

Algemene reserve

Langlopende schulden
Kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA

De balanswaarde van Stichting OVO daalt in 2015 eerst licht, maar vanaf 2016 stijgt het weer.
Door de uitputting van de bestemmingsreserves publiek in 2015 en 2016 neemt het Eigen
vermogen af. Vanaf 2016 zal de algemene reserve toenemen door positieve exploitatieresultaten
in het VO.
De voorzieningen nemen de komende jaren toe. 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. Hierdoor neemt
het bedrag aan liquide middelen (vlottende activa) de komende jaren ook toe.
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De meerjarenbegroting van de baten en lasten ziet er als volgt uit:
(Bedragen x € 1.000)

Update 2014
Rijksbijdragen

2015

2016

2017

24.810

25.066

24.890

24.585

129

58

58

58

1.252

1.070

1.067

1.066

26.191

26.194

26.015

25.709

21.041

20.752

20.261

20.001

791

781

739

734

Huisvestingslasten

2.100

2.099

2.099

2.089

Overige lasten

3.016

2.968

2.954

2.915

26.948

26.600

26.053

25.739

-757

-404

-38

-30

Financiële baten en lasten

65

55

50

45

TOTAAL RESULTAAT

-693

-349

+13

+16

T.l.v. bestemmingsreserves

-586

-259

-44

-3

Resteert en gaat naar
algemene reserve

-107

-90

+57

+19

Overige overheidsbijdragen en
subsidies
Overige baten

TOTAAL BATEN
Personeelslasten
Afschrijvingen

TOTAAL LASTEN
SALDO BATEN EN LASTEN

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
taakstellende bezuinigingen behaald moeten worden. Deze taakstellende bezuinigingen zijn in de
personeelslasten opgenomen.

13.3 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.
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Deze top 5 bestaat uit de volgende risico’s:
1) Demografische ontwikkelingen:
Het risico dat Stichting OVO niet in staat is om een continu leerlingeninstroom te realiseren als
gevolg van ontwikkelingen in de samenstelling van de bevolking (vergrijzing, diversiteit in de
bevolking).
2) Kwaliteit personeel:
Het risico dat medewerkers onvoldoende beschikken over de kennis en de vaardigheden die
benodigd zijn om als onderwijsinstelling succesvol te kunnen opereren.
3) Leerling- en oudertevredenheid:
Het risico dat de leerling / ouder onvoldoende waardering heeft voor het geboden onderwijs.
4) Operationalisatie:
Het risico dat de strategie van Stichting OVO niet is uitgewerkt in heldere doelstellingen en
indicatoren waardoor focus, monitoring en sturing onvoldoende kunnen plaatsvinden.
5) Vermogenspositie:
Het risico dat vermogenspositie van Stichting OVO niet toereikend is om te investeren conform
markteisen, dan wel adequaat te reageren op onverwachte gebeurtenissen die beslag leggen
op kasstromen.
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. Dit heeft geleid tot de volgende conclusies:
Ad 1. Demografische ontwikkelingen / dalend marktaandeel.
Duidelijk is dat dit risico nog steeds in volle hevigheid aanwezig is en er behoefte is aan een
integrale aanpak van de problematiek.
Ad 2. Kwaliteit personeel.
De kwaliteit van het personeel van de OVO-scholen verdient onverminderde aandacht. Met de
komst van de nieuwe cao PO en de waarderingen basis- en vakbekwaam voor beginnende
respectievelijk ervaren leerkrachten, maakt een goede observatie van de competenties van onze
leerkrachten des te belangrijk.
Ad 3. Leerling- en oudertevredenheid.
Op verschillende momenten wordt in het kader van kwaliteitszorg de tevredenheid van ouders
gemeten. Het is zaak door te blijven gaan met deze metingen en in het kader van de uitbouw van
het kwaliteitszorgbeleid van de stichting te blijven werken aan complete PDCA-cycli op alle scholen
en in het bestuursbureau.
Ad. 4 Operationalisatie.
De risicoanalyse zelf is wellicht een overtuigend argument om te constateren dat de
operationalisatie van beleid binnen OVO een blijvende krachtinspanning behoeft.
Ad 5. Vermogenspositie.
De ophoging van het weerstandsvermogen van OVO zal de komende jaren blijvend zijn aandacht
vragen.
In 2015 wordt opnieuw een integrale risicoanalyse uitgevoerd, weer met alle relevante
stakeholders, zoals leden Raad van toezicht, MTO, leden Bestuursbureau, enkele directeuren en
leden van de GMR.
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Grondslagen
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
Gebouwen
Verbouwingen
Meubilair
Installaties / apparatuur
Overige Inventaris
ICT (laptops, tablets)
ICT (PC's, digiborden)
Bekabeling (WLAN)
Glasvezel
Leermiddelen

Economische Afschrijvingslevensduur
percentage
30 jaar
3,3%
10 jaar
10,0%
20 jaar
5,0%
15 jaar
6,7%
10 jaar
10,0%
3 jaar
33,3%
5 jaar
20,0%
6 jaar
16,7%
15 jaar
6,7%
9 jaar
11,1%

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, 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.
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Grondslagen
STICHTING OVO
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 meerjarenonderhoudsbegroting die een periode kent van 10 jaar. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.
De voorziening is, rekening houdend met geplande jaarlijkse dotaties, toereikend voor het uit te voeren onderhoud in de periode
waarvoor de meerjarenonderhoudsbegroting strekt.
Voorziening Spaarverlof
De voorziening spaarverlof is opgebouwd om de kosten van vervangers te betalen wanneer personeelsleden het gespaarde verlof
opnemen. De voorziening is berekend op basis van de werkelijk gespaarde uren tegen de actuele waarde. De in de CAO
opgenomen bindende genormeerde bedragen zijn hier op van toepassing.
Voorziening Jubilea
De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de cao dienen te worden
betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de datum van indiensttreding in 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 nominale waarde.

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 toegezegdebijdrage regeling. Voor de pensioenregeling worden op verplichte basis premies betaald aan het pensioenfonds. Behalve de premiebetaling zijn er geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze regeling. Er is geen verplichting in geval van een tekort bij het
pensioenfonds tot het voldoen van aanvullende 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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Balans per 31-12-2014
STICHTING OVO
31-12-2014

31-12-2013

ACTIVA
Vaste activa
1.2 Materiële vaste activa

5.478.376

Totaal vaste activa
Vlottende activa
1.5 Vorderingen
1.7 Liquide middelen

5.594.008
5.478.376

832.995
4.412.972

Totaal vlottende activa

5.594.008

1.161.747
4.821.351
5.245.967

5.983.098

10.724.343

11.577.106

2.1 Eigen vermogen

4.013.865

4.628.114

2.2 Voorzieningen

3.850.644

3.676.734

43.355

85.448

2.816.479

3.186.810

10.724.343

11.577.106

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

2.3 Langlopende schulden
2.4 Kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA
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Staat van baten en lasten 2014
STICHTING OVO
Realisatie 2014

Begroting 2014

Realisatie 2013

3 BATEN
3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
3.5 Overige baten

Totaal baten

24.968.820
136.437
1.428.264

24.609.678
128.644
999.252

25.971.509
141.686
1.265.091

26.533.521

25.737.574

27.378.286

21.173.219
814.767
1.977.880
3.238.754

20.372.770
804.900
2.105.850
2.915.339

20.837.697
812.037
2.043.686
3.167.421

27.204.620

26.198.859

26.860.841

4 LASTEN
4.1
4.2
4.3
4.4

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

Totaal lasten
Saldo baten en lasten

5 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

TOTAAL RESULTAAT

671.099-

461.285-

517.445

66.547

40.064

59.118

604.552-

421.221-

576.563

TOELICHTING:
Het totaal resultaat is € 183.331 lager uitgekomen dan begroot.
De baten waren in 2014 € 795.947 hoger dan begroot.
- De Rijksbijdragen waren € 359.142 hoger dan begroot.
De uitwerking van het Herfstakkoord en het Nationaal Onderwijs Akkoord (NOA) zorgden voor een positieve bijstelling van de
Lumpsum Personeel en de bekostiging Personeels- en arbeidsmarktbeleid (PAB).
Daarnaast ontvingen we nog extra (niet begrote) overige subsidies, zoals de bijzondere bekostiging personeel PO en de LGF.
- De overige baten waren € 429.012 hoger dan begroot.
Dit dankzij meer ouderbijdragen (€ 130.000), meer bijdragen van derden (€ 238.000) en detacheringsinkomsten (€ 84.000).
De lasten zijn € 1.005.761 hoger uitgevallen dan begroot.

De personeelslasten waren € 800.449 hoger dan begroot. In paragraaf 4.1 van deze jaarrekening wordt dit nader toegelicht.
De huisvestingslasten zijn € 127.970 lager uitgekomen dan begroot. In paragraaf 4.3 van deze jaarrekening wordt dit nader toegelicht.
De overige lasten waren € 323.415 hoger dan begroot. In paragraaf 4.4 van deze jaarrekening wordt dit nader toegelicht.
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Staat van baten en lasten 2014
STICHTING OVO
SG SEGMENTATIE REALISATIE 2014
SECTOR VO

SECTOR PO

TOTAAL OVO

3 BATEN
3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
3.5 Overige baten
Totaal baten

16.707.290
117.008
1.211.043

8.261.530
19.429
217.221

24.968.820
136.437
1.428.264

18.035.341

8.498.180

26.533.521

14.262.890
559.072
1.231.977
2.394.646

6.910.329
255.695
745.903
844.108

21.173.219
814.767
1.977.880
3.238.754

18.448.585

8.756.035

27.204.620

4 LASTEN
4.1
4.2
4.3
4.4

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

Totaal lasten
Saldo baten en lasten

5 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

TOTAAL RESULTAAT

413.244-

257.855-

66.547

346.697-

671.099-

66.547

257.855-

604.552-

TOELICHTING:
In sector VO zijn de baten en de lasten van het Gymnasium, het Merewade College en het Stafbureau opgenomen.
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Kasstroomoverzicht 2014
STICHTING OVO
2014

2013

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat

671.099-

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

814.767
66.541173.910
9.697-

517.445
812.037
66.542219.656
1

912.439
Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen
- schulden

328.752
412.424-

965.152
17.875410.547

83.672Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties

392.672

157.668

Ontvangen interest

66.555

Betaalde interest

1.875.269
59.120

8-

2-

Buitengewoon resultaat

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

66.547

59.118

224.215

1.934.387

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa

632.594-

Desinvesteringen in materiële vaste activa

760.081-

-

-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

632.594-

Mutatie liquide middelen

408.379-

beginstand liquide middelen per 31 dec. 2013:

4.821.351

eindstand liquide middelen per 31 december 2014:

4.412.972
408.379-
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Toelichting behorende tot de balans
STICHTING OVO
Cumulatieve
Aanschaf
waarde
OVO
01-01-2014

Cumulatieve
afschrijvingen
OVO
01-01-2014

Boekwaarde
OVO
01-01-2014

Investeringen

Afschrijvingen Buiten gebruik
gestelde activa
(BW = 0)

Cumulatieve
Aanschaf
waarde
OVO
31-12-2014

Cumulatieve
afschrijvingen
OVO
31-12-2014

Boekwaarde
31-12-2014

1.2 Materiële vaste activa
1.2.1 Gebouwen en terreinen

4.879.132

1.441.521

3.437.611

61.842

171.733

4.940.974

1.613.254

3.327.720

1.2.2 Inventaris en apparatuur

6.690.823

3.981.310

2.709.513

503.711

590.766

1.222.904-

5.971.630

3.349.172

2.622.458

709.519

456.419

253.100

67.041

52.268

216.704-

559.856

291.983

267.873

12.279.474

5.879.250

6.400.224

632.594

814.767

1.439.608-

11.472.460

5.254.409

6.218.051

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen
Totaal materiële vaste activa

01-01-2014

Vrijval

31-12-2014

1.2 Investeringssubsidies MVA
Investeringssubsidies OC&W

-

Investeringssubsidies Gemeente
Investeringssubsidies derden
Totaal investeringssubsidies MVA
Totaal MVA na aftrek inv.sbsidies

-

609.686196.530806.21612.279.474

5.879.250

5.594.008

632.594

58.208

551.478-

8.333
66.541

188.197739.675-

881.308

1.439.608-

11.472.460

5.254.409

5.478.376

TOELICHTING:
De eerste tabel toont het verloopoverzicht van de Materiële vaste activa per activagroep.
In 2014 is € 632.594 geïnvesteerd in materiële vaste activa.
In activa-groep Inventaris en apparatuur is voor € 503.711 geïnvesteerd.
Daarvan werd er voor € 121.398 geïnvesteerd in inventaris, installaties en apparatuur en voor € 382.313 in ICT-middelen.
Het Gymnasium heeft € 24.954 aan ICT hardware vervangen.
Het Merewade College heeft € 172.301 in ICT hardware geïnvesteerd. Daarvan is € 116.336 geïnvesteerd in laptops voor leerlingen van de 1e klas van de Vries Robbéweg en de Pro.
Deze laptops worden in 3 jaar afgeschreven tegenover de bekostiging lesmateriaal.
Het Primair Onderwijs investeerde in 2014 voor € 228.455 in inventaris en apparatuur.
In 2014 vond de afronding van de overstap naar een andere ICT dienstverlener plaats. Er werd voor € 114.568 geïnvesteerd in nieuwe ICT-middelen.
Het overige bedrag dat werd geïnvesteerd in ICT hardware (€ 67.808) betrof met name de vervanging van afgeschreven digiborden.
Daarnaast werd er voor € 46.000 geïnvesteerd in de inventaris van de scholen.
In de activa-groep Andere vaste bedrijfsmiddelen zitten de aangekochte leermethodes (boeken) t.b.v. het Primair Onderwijs.
In de afschrijvingen 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.
In 2014 is er voor € 1.439.608 aan activa buiten gebruik gesteld en verwijderd. Deze activa waren volledig afgeschreven en hadden een boekwaarde van nul.
Het Primair Onderwijs heeft volledig afgeschreven ICT hardware (€ 92.580) en leermethodes (€ 216.704) buiten gebruik gesteld en verwijderd.
Het Gymnasium heeft voor € 290.245 aan volledig afgeschreven ICT hardware en € 645.000 aan volledig afgeschreven inventaris en apparatuur buiten gebruik gesteld en verwijderd.
Het Merewade College heeft voor € 195.010 aan volledig afgeschreven ICT hardware buiten gebruik gesteld en verwijderd.
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Toelichting behorende tot de balans
STICHTING OVO
31-12-2014

31-12-2013

1.5 Vorderingen
1.5.1 Debiteuren

34.158

188.852

1.5.2 OCW / LNV

480.419

449.399

1.5.6 Overige overheden

9.328

0

1.5.7 Overige vorderingen

- Personeel
- Overige

614
9.446

Totaal overige vorderingen

706
67.808
10.060

68.514

1.5.8 Overlopende activa

- Vooruitbetaalde kosten
- Verstrekte voorschotten
- Overige overlopende activa

175.094

129.660

123.936

325.322

Totaal overlopende activa
Totaal vorderingen

299.030

454.982

832.995

1.161.747

TOELICHTING:
1.5.1: Eind 2014 hadden we veel minder vorderingen (- € 154.694) openstaan dan eind 2013.
1.5.2: De vordering op OC&W (€ 480.419) bestaat voor het grootste deel uit de betalingsverschillen op Lumpsum Personeel PO.
1.5.8: In 2014 hebben we meer kosten vooruitbetaald (€ 175.094 t.o.v. € 129.660). De overige overlopende activa zijn eind 2014 lager
dan eind 2013. In 2013 hadden we een uitgestelde betaling van van Dijk educatie van € 234.712.

31-12-2014

31-12-2013

1.7 Liquide middelen
1.7.1 Kasmiddelen
1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen
Totaal liquide middelen

14.352

13.582

4.398.620

4.807.769

4.412.972

4.821.351

TOELICHTING:
Het saldo aan liquide middelen is € 408.379 lager dan vorig jaar.
Dat komt met name door de uitputting van bestemmingsreserves (ad € 390.941) in 2014 (zie hierna: 2.1.2).
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Toelichting behorende tot de balans
STICHTING OVO
Stand per
01-01-2014

Resultaat
2014

Overige
mutaties

Stand per
31-12-2014

2.1 Eigen vermogen
2.1.1 Algemene reserve

3.363.228

131.368-

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)

192.779
271.511
107.458
191.067
160.343
328.445
1.251.603

148.37910.21155.46976.882100.00084.222475.163-

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)
Bestemmingsreserve TSO Merwedonk

13.283

Totaal Eigen Vermogen

4.628.114

83.560

3.315.420

83.560-

44.400
177.740
51.989
114.185
60.343
244.223
692.880

9.697-

5.565

9.697-

4.013.865

83.560-

1.979
604.552-

TOELICHTING:
Het totale Eigen vermogen is in 2014 afgenomen met € 614.249. Deze afname kunnen we onderverdelen in 2 onderdelen:
1. Het resultaat 2014 van - € 604.552. Dit resultaat wordt als volgt verdeeld over de reserves:
● € 131.368 ten laste van de algemene reserve
● € 148.379 t.l.v. de bestemmingsreserve personeel PO om extra kosten a.g.v. de functiemix (€ 34.500) en de kwaliteitsimpuls in
ons personeel en de scholen (€ 113.879) te kunnen betalen.
● € 10.211 aan verbruik uitgestelde BAPO t.l.v. de bestemmingsreserve personeel VO (uitgestelde BAPO)
● € 55.469 t.l.v. de bestemmingsreserve personeel VO (functiemix) om het functiemixtekort (gedeeltelijk) op te vangen
● € 76.882 ten laste van de bestemmingsreserve personeel PO en VO (jonge leerkrachten). Dit bedrag bestaat uit 2 delen:
1. Het PO ontving het 2e deel van de aanvullende subsidie ten behoeve van jonge leerkrachten (€ 55.061).
2. Het PO en VO gaven € 131.943 uit ten behoeve van het behoud van de werkgelegenheid van jonge leerkrachten.
● € 100.000 ten laste van de bestemmingsreserve aanvullende subsidie Gymnasium. € 50.000 ten behoeve van het lustrum
en € 50.000 i.v.m. een overschrijding van de begrote uitgaven aan leermiddelen en ICT.
● € 84.222 ten laste van de bestemmingsreserve aanvullende subsidie PO.
● € 1.979 t.g.v. de private bestemmingsreserve TSO Merwedonk.
2. Overige mutaties in het Eigen vermogen :
● € 83.560 van de bestemmingsreserve personeel VO naar de algemene reserve (= vrijval van niet opgenomen uitgestelde BAPO).
De bestemmingsreserve uitgestelde BAPO is per eind 2014 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.
● € 9.697 balanscorrectie naar vooruitontvangen ouderbijdragen in de kortlopende schulden. Dit betreft de openstaande strippen voor
overblijven.
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Toelichting behorende tot de balans
STICHTING OVO

Stand per
01-01-2014

Dotaties

Onttrekkingen

Stand per
31-12-2014

2.2 Voorzieningen
2.2.1 Personeelsvoorzieningen

Spaarverlof
Jubileumgratificaties
Persoonlijk budget
Totaal personeelsvoorzieningen

146.601
307.015
453.616

8.710
31.427
68.762
108.899

3.755
35.747
39.502

151.556
302.695
68.762
523.013

3.223.118
3.223.118

798.700
798.700

694.187
694.187

3.327.631
3.327.631

3.676.734

907.599

733.689

3.850.644

2.2.3 Overige voorzieningen

Onderhoud
Totaal overige voorzieningen
Totaal voorzieningen

Middellanglopend deel
1-5 jaar

Kortlopend
deel < 1 jaar

Langlopend
deel > 5 jaar

2.3.1 Personeelsvoorzieningen

Spaarverlof
Jubileumgratificaties
Persoonlijk budget
Totaal personeelsvoorzieningen

0
32.110

79.962

71.594

120.124

150.461

200.086

222.055

68.762
100.872

2.3.3 Overige voorzieningen

Onderhoud
Totaal overige voorzieningen
Totaal voorzieningen

630.000

2.697.631

630.000

2.697.631

730.872

2.897.717

222.055

TOELICHTING:
In 2014 is een nieuwe personeelsvoorziening gevormd voor het VO: de voorziening persoonlijk budget (€ 68.762).
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 voorzieningen zijn vooral gevormd voor de lange termijn (> 1 jaar). Ongeveer € 730.872 zal in 2015 uitgegeven worden
t.l.v. deze voorzieningen.

Financieel jaarverslag 2014

jaarrekening

54

Toelichting behorende tot de balans
STICHTING OVO
Stand per
01-01-2014

Aangegane
leningen 2014

Aflossingen 2014

Stand per
31-12-2014

2.3 Langlopende schulden
2.3.5 Overige langlopende schulden

85.448

Totaal langlopende schulden

-

42.093

43.355

42.093

43.355

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.
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Toelichting behorende tot de balans
STICHTING OVO
31-12-2014

31-12-2013

2.4 Kortlopende schulden
2.4.3 Crediteuren

311.681

2.4.4 OCW / EL&I

540.169

0

1.500

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen

- Loonheffing
- Omzetbelasting
- Premies sociale verzekeringen

870.437
6.369
46.955

885.317
11.937
44.039

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

923.761

941.293

2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen

277.193

312.763

2.4.10 De overlopende passiva

- Vooruitontvangen subsidies OCW/EL&I
geoormerkt
- Vakantiegeld en -dagen
- Overige overlopende passiva

58.601

112.618

662.444
582.799

657.890
620.577

Totaal de overlopende passiva

Totaal kortlopende schulden

1.303.844

1.391.085

2.816.479

3.186.810

TOELICHTING:
2.4.3: Eind 2014 is het saldo van crediteuren € 228.488 lager dan eind 2013.
Dit verschil wordt vooral veroorzaakt doordat we eind 2013 een post van € 135.185 aan nog te ontvangen facturen hadden van
onze energieleveranciers.
2.4.10: De vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt (€ 58.601) betreffen doorlopende geoormerkte subsidies.
Voor een specificatie van de doorlopende geoormerkte subsidies, zie bijlage G2-B

Financieel jaarverslag 2014

jaarrekening

56

OCW-bijlagen
STICHTING OVO
Model G2 - A: Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule aflopend per ultimo 2014

Vast VO
Vast VO
Vast VO
Variabel

19ZU
19ZU
19ZU
19ZU

kenmerk
61200 - 23775
61200 - 26047
61200 - 27426
61200 - 28483

nummer
484384-1
564240-1
649603-1
651822-1

datum
18-10-2012
21-10-2013
21-10-2014
21-10-2014

Bedrag van
toewijzing
EUR
10.000,00
9.995,87
10.000,00
4.000,00

VSV Vast VO PV4V
VSV Variabel

24TP
24TP

61200 - 26152
61200 - 28586

564655-1
651889-1

17-10-2013
21-10-2014

19.991,74
6.000,00

Omschrijving

VSV
VSV
VSV
VSV

Toewijzing

BRIN-nr.

SALDO
01-01-2014
EUR

59.987,61

Financieel jaarverslag 2014
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-

Ontvangsten
t/m 2014
EUR
10.000,00
9.995,87
10.000,00
4.000,00

Lasten
in 2014
EUR
10.000,00
9.995,87
10.000,00
4.000,00

Totale kosten
t/m 2014
EUR
10.000,00
9.995,87
10.000,00
4.000,00

19.991,74
6.000,00

19.991,74
6.000,00

19.991,74
6.000,00

59.987,61

59.987,61

59.987,61

Te verrekenen
ultimo 2014
EUR
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OCW-bijlagen
STICHTING OVO
Model G2 - B: Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Omschrijving

BRIN-nr.

Toewijzing
kenmerk

nummer

datum

Bedrag van
toewijzing
EUR

SALDO
01-01-2014
EUR

Ontvangsten
t/m 2014
EUR

Verlofsubsidie
Verlofsubsidie
Verlofsubsidie
Verlofsubsidie
Verlofsubsidie
Verlofsubsidie

24TP
24TP
19ZU
19ZU
10UA
11TX

804AO
804AO
804AO
804AO
804AO
804AO

42863
49334
37971
49266
45684
47996

544639-1
654402-1
387035-1
645161-1
563762-1
644636-1

5-11-2013
20-1-2014
21-10-2011
20-1-2014
17-10-2013
20-1-2014

42.346,55
20.924,40
3.490,56
9.317,28
3.370,75
2.784,80

24.348,20
20.924,40
3.490,56
9.317,28
3.370,75
2.784,80

42.346,55
20.924,40
3.490,56
9.317,28
3.370,75
2.784,80

VSV Vast VO PV4V

24TP

61200 - 27531

650027-1

21-10-2014

20.000,00

20.000,00

Zijinstroom 12 Z12V

24TP

804AO-35097

369604-1

23-8-2011

19.000,00

121.234,34

TOTAAL

Financieel jaarverslag 2014

-

jaarrekening

Lasten
in 2014
EUR

Totale kosten
t/m 2014
EUR

21.900,72
6.422,08
-

39.899,07
6.422,08
-

Saldo nog te
besteden
EUR

-

-

2.447,48
14.502,32
3.490,56
9.317,28
3.370,75
2.784,80

20.000,00

-

-

20.000,00

3.421,15

19.000,00

733,33

16.312,18

2.687,82

87.657,14

121.234,34

29.056,13

62.633,33

58.601,01
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
STICHTING OVO

1. Overeenkomsten over meerdere jaren
1a. Huur- en leaseovereenkomsten

datum

contractnummer

Huur all-in
per maand

Volume

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

124,02
158,13
44,72

15-6-2015
1-9-2016
7-4-2018

Gymnasium
MWC WL, VR
MWC WL

Expiratie
datum

Scholen

Douwe Egberts
15-6-2010
1-9-2011
7-4-2013

5083555
1208926
74617

1b. Onderhoudscontracten

datum

contractnummer

Contract per jaar

Van Dorp
9-3-2012
12-3-2012
1-1-2014

B 100457.01
B 100456.01
B 101335.01

10.630,00 excl btw
6.514,00 excl btw
5.185,00 excl btw

jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks

MWC VR
MWC WL
MD

1c. Huurovereenkomst Stafbureau
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 2014 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 2014 € 107.000.
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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
20-11-2012
20-11-2012
20-11-2012
16-7-2013
1-10-2013

Contract
Happy at School
Happy at School
Happy at School
Happy at School
Connectivity

Contract per
maand
6.280,20
4.318,65
1.238,85
4.761,00
787,50

opzegbaar
maandelijks
maandelijks
maandelijks
maandelijks

Expiratie
datum
onbepaald
onbepaald
onbepaald
onbepaald
jaarlijks

Scholen
MWC WL
MWC VR
MWC Pro
Gymn
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.

3b. Schoonmaakcontract

datum

contractnummer

29-feb-12

Leverancier
AS

Contract per jaar
88.687,95 (excl. BTW)

Expiratie
datum

Scholen

28-2-2015

Gymn

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 2013 een
waarde van € 983.012.

Financieel jaarverslag 2014

jaarrekening

60

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten
STICHTING OVO
2014

Begroting 2014

2013

3 BATEN
3.1 Rijksbijdragen
3.1.1 Rijksbijdragen OCW / EZ

- Rijksbijdrage OCW sector PO
- Rijksbijdrage OCW sector VO

7.184.096
15.679.582

Totaal Rijksbijdrage OCW / EZ

7.122.830
15.613.867
22.863.678

7.772.853
16.047.510
22.736.697

23.820.363

3.1.2 Overige subsidies OCW / EZ

- Geoormerkte subsidies OCW
- Niet-geoormerkte subsidies OCW
- Toerekening investeringssubsidies OCW

89.044
1.972.308

29.182
1.843.799
-

Totaal overige subsidies OCW / EZ

2.061.352

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV

39.777
2.111.369
1.872.981

2.151.146

24.609.678

25.971.509

43.790

Totaal Rijksbijdragen

24.968.820

TOELICHTING:
De totale Rijksbijdragen waren € 359.142 hoger dan begroot.
Stichting OVO heeft € 126.981 meer Rijksbijdragen ontvangen dan begroot.
Het PO heeft € 61.266 meer ontvangen dan begroot dankzij de positieve uitwerking van het Herfstakkoord en de ontvangen groeifinanciering.
Het VO heeft € 65.715 meer Rijksbijdragen ontvangen dan begroot door een prijsbijstelling van de Lumpsum Personeel.
Stichting OVO heeft € 188.371 meer overige subsidies van OCW ontvangen dan begroot.
Het PO heeft dankzij de uitwerking van het Herfstakkoord en het Nationaal Onderwijs akkoord (NOA) € 50.000 meer bekostiging Personeelsen arbeidsmarktbeleid (PAB) ontvangen. Daarnaast was de LGF subsidie PO niet begroot (€ 56.000).
De resterende € 82.000 bestaat uit diverse overige subsidies die hoger uitgekomen zijn dan begroot.

2014

Begroting 2014

2013

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies
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128.644

141.686

61

Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten
STICHTING OVO
2014

Begroting 2014

2013

3.5 Overige baten
3.5.1 Verhuur

255.266

279.100

294.634

3.5.2 Detachering personeel

135.713

51.800

143.772

3.5.5 Ouderbijdragen

611.329

480.500

531.647

3.5.6 Overige

425.956

187.852

295.038

1.428.264

999.252

1.265.091

Totaal overige baten
TOELICHTING:
De totale overige baten waren € 429.012 hoger dan begroot.
3.5.2: De detacheringsinkomsten waren voor € 83.913 niet begroot.
3.5.5: De ouderbijdragen zijn € 130.829 hoger uitgekomen dan begroot.

Daarvan is € 97.000 toe te wijzen aan specifieke ouderbijdragen voor reizen.
3.5.6: We hebben € 238.104 meer overige baten ontvangen dan begroot.
De belastingdienst gaf OVO € 207.000 terug aan teveel betaalde premies (betreffende de periode 2008 t/m 2013).

2014

Begroting 2014

2013

4 LASTEN
4.1 Personele lasten
4.1.1 Lonen en salarissen

- Brutolonen en salarissen
- Sociale lasten
- Pensioenpremies

16.169.535
1.925.796
2.343.356

Totaal lonen en salarissen

15.877.110
1.765.220
1.961.355
20.438.687

16.090.442
1.852.385
2.383.284
19.603.685

20.326.111

4.1.2 Overige personele lasten

- Dotaties personele voorzieningen
- Personeel niet in loondienst
- Overig

108.899
338.267
683.431

Totaal overige personele lasten

9.170
145.020
614.895
1.130.597

4.1.3 Af: uitkeringen

396.065

Totaal personele lasten

Gemiddeld aantal personeelsleden:
Gemiddeld aantal fte:

21.173.219

2014
421
304

58.508
164.313
609.458
769.085

832.279

0
20.372.770

320.693
20.837.697

2013
423
306

TOELICHTING:
De totale personele lasten zijn € 800.449 hoger dan begroot.
De lonen en salarissen van Stichting OVO zijn € 835.002 hoger dan begroot.
De pensioenpremies zijn in 2014 gestegen. Daarnaast zijn de salarissen in het VO per 1 september en in het PO per 1 oktober 2014 met 1,2% gestegen.
In 2014 zijn de lonen en salarissen van het PO € 412.765 hoger dan begroot.
De (niet begrote) loonkosten voor vervanging wegens ziekte in het PO waren € 286.958. Daar tegenover kregen we van het vervangingsfonds
€ 280.920 vergoed (zie 4.1.3 uitkeringen).
Het restant (€ 125.807) bestaat uit de gestegen werkgeverslasten (gestegen pensioenpremie en salarisstijging per 1 oktober 2014).
In 2014 zijn de lonen en salarissen van het VO € 432.158 hoger uitgekomen dan begroot.
In het VO was een deel van de detacheringskosten (€ 81.000) niet begroot.
Daarnaast kwamen de loonkosten hoger uit door de (verdere) invoering van de Functiemix en Entreerecht, de gestegen pensioenpremies en de 1,2%
salarisstijging per 1 september 2014.
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten
STICHTING OVO
2014

Begroting 2014

2013

4.2 Afschrijvingen
4.2.2 Materiële vaste activa
Totaal afschrijvingen

814.767

804.900

812.037

814.767

804.900

812.037

2014

Begroting 2014

2013

4.3 Huisvestingslasten
4.3.1 Huur

71.398

72.000

60.638

4.3.3 Onderhoud

805.149

851.000

811.341

4.3.4 Energie en water

384.160

462.200

451.223

4.3.5 Schoonmaakkosten

561.767

568.550

565.653

4.3.6 Heffingen

83.595

67.200

57.177

4.3.8 Overige

71.811

84.900

97.654

1.977.880

2.105.850

2.043.686

4.3.2 Verzekeringen

Totaal huisvestingslasten
TOELICHTING:

De onderhoudskosten waren € 45.851 lager dan begroot. De dotaties voorziening onderhoud PO zijn aangepast aan de geactualiseerde Meerjaren
Onderhoudsplannen. De energiekosten zijn door energiebesparende investeringen en maatregelen € 78.000 lager uitgekomen dan begroot.

2014

Begroting 2014

2013

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

718.646

692.460

705.875

2.520.108

2.222.879

2.461.546

3.238.754

2.915.339

3.167.421

19.602

25.000

19.602

25.008
1.785
1.815
3.140
25.000

31.748

TOELICHTING:
4.4.2: De LAI kosten zijn in 2014 € 297.229 hoger dan begroot.
De kosten van leerlingenactiviteiten waren € 110.000 hoger dan begroot. Deze werden geheel vergoed door ouderbijdragen.
De ICT-kosten van Stichting OVO zijn € 129.451 hoger uitgekomen dan begroot.
De uitgaven t.b.v. LGF leerlingen PO (€ 41.844) waren niet begroot.
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten
STICHTING OVO
2014

Begroting 2014

2013

5 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
5.1 Rentebaten
5.5 Rentelasten
Totaal financiële baten en lasten
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Overzicht verbonden partijen
STICHTING OVO
Er zijn geen verbonden partijen
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STICHTING OVO
WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

-

4.1 Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen
Vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking
Functie of functies

Voorzitters-

Naam

clausule van

directeur-bestuurder

toepassing (J/N)
N
dhr. drs Toering

bestuurder

N

dhr. drs. B.J.J. Kollmer

Ingangsdatum

Einddatum

Omvang

dienstverband

dienstverband

dienstverband

1-8-2003

1-7-2014

in FTE
1,0

€

57.024

Belastbare vaste Voorzieningen
en
variabele
beloning
onkostenbetaalbaar
vergoedingen
op termijn
€
4 €
8.277

1,0

€

52.639

€

1-7-2014

Beloning

2.056

€

Uitkeringen
wegens
beëindiging van
het
dienstverband

8.884

Vermelding alle toezichthouders
Functie of
functies

Voorzitter
of lid (J/N)

Naam

Ingangsdatum
dienstverband

Einddatum
dienstverband

Beloning *

Voorzitter RvT

J

dhr. mr. R.G. Degenaar

1-5-2012

€

Secretaris RvT

J

dhr. A. Struijs

31-1-2007

€

900,00

Penningmeester RvT

J

mevr. drs. H.F. Kraaijeveld-Tromp

1-9-2011

€

1.050,00

Lid RvT

J

mevr. drs. C.M. Barger-Venema

31-1-2009

€

1.050,00

Lid RvT

J

dhr. drs. A.C.E. van Overeem

31-1-2003

1-4-2014

€

0

Lid RvT

J

dhr. drs. R. Pastoor

31-1-2003

1-7-2014

Lid RvT

J

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

1-6-2014

Belastbare vaste
en
variabele
onkostenvergoedingen

Voorzieningen
beloning
betaalbaar
op termijn

Uitkeringen
wegens van
beëindiging
het
dienstverband

1.050,00

€

0

€

1.050,00

* met ingang van 1 juni 2014 ontvangen de toezichthouders een vergoeding van € 150 per maand tot een maximum van € 1.500 per kalenderjaar.
Tot 1 juni 2014 waren ze onbezoldigd.
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Overige gegevens
2014
STICHTING OVO
Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio
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(Voorstel) bestemming resultaat
STICHTING OVO

Bestemming van het exploitatiesaldo
Het voorstel voor de resultaatverdeling 2014 is als volgt:
Resultaat exploitatie 2014:

604.552-

Resultaatverdeling :
Algemene reserve:

131.368-

Bestemmingsreserve personeel PO

148.379-

Bestemmingsreserve personeel VO (uitgestelde BAPO)

10.211-

Bestemmingsreserve personeel VO (functiemix)

55.469-

Bestemmingsreserve personeel PO en VO (jonge leerkrachten)

76.882-

Bestemmingsreserve aanvullende subsidie Gymnasium

100.000-

Bestemmingsreserve aanvullende subsidie PO

84.222-

Bestemmingsreserve TSO Merwedonk

1.979

Gebeurtenissen na de balansdatum
STICHTING OVO
Er zijn geen noemenswaardige gebeurtenissen na de balansdatum m.b.t. 2014

Financieel jaarverslag 2014

Overige gegevens

71

Bijlagen
2014
STICHTING OVO
Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio
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BIJLAGE D1: Ziekteverzuimcijfers Stichting OVO
Ziekteverzuimpercentage
OVO totaal

2014 werknemers in

2014

2013

2012

2011

ZMF * 2014 gemiddeld

ZVP

ZVP

ZVP

ZVP

2010

2010

5,1

5,1

bron: CBS / zvp
onderwijs totaal

5,05

5,0

5,0

5,2

4,9

bron: Voion

4,90

3,7

3,7

4,5

5,51

5,09

5,1

5,1

5,5

3,9 bron: regioplan/
Arbo-VO
4,8

5,75
6,91
1,37

5,26
6,78
1,29
6,6

6,5

6,5

6,1

3,67

3,52

4,80

6,22

5,98

0,76

17

1,32

1,63

0,91

2,42

0,93

1,22

238

2,83

3,20

3,35

4,75

1,16

70

2,03

2,59

2,51

2,30

Merewade College

1,24

168

3,13

3,43

3,64

MWC-WL
MWC-VR
MWC-Pro

1,24
1,5
0,79

85
60
23

1,44
4,30
4,85

2,94
5,11
0,68

2,62
6,24
0,67

PO totaal

0,74

164

5,27

4,16

7,20

8,24

7,26

Bovenschools PO

0,12

9

7,37

11,78

7,79

5,95

0,21

OBS Merwedeschool

0,51

14

0,38

0,69

1,49

14,42

19,24

OBS De Driemaster

0,87

26

5,19

2,48

8,06

7,47

2,28

OBS De Tweemaster

0,45

16

5,49

3,86

6,57

12,61

8,16

OBS Graaf Reinald

0,65

20

3,74

5,52

7,33

2,21

1,47

OBS Anne Frank

0,95

26

9,06

5,10

9,30

9,19

6,48

OBS JP Waale

0,73

12

0,73

1,88

9,15

6,08

4,74

OBS De Poorter

0,66

20

3,57

8,81

13,02

5,14

2,77

OBS Merwedonk

0,69

42

6,99

2,15

3,99

7,22

10,22

Arbeidsongevallen (aantal)

0

0

0

2

1

Incidenten (aantal)

0

0

1

2

0

Ziek uit dienst
WIA instroom

2
1

1
1

0
2

1
0

0
0

VO totaal

2011

5,0

416

Gymnasium Camphusianum

2012

5,0

1,02

Bestuursbureau

2013

ZVP referentiegroep

bron:
vervangings/
participatie-fonds

* ZMF = ziekmeldfrequentie
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Gegevens over de rechtspersoon
STICHTING OVO

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
Merewade College
Gymnasium Camphusianum

BRIN-nummer
24TP
19ZU

Sector
VO
VO

de Tweemaster
Graaf Reinald
JP Waale
de Poorter
Anne Frank
de Merwedonk
Merwedeschool
de Driemaster

13GC
13UB
13XL
13XL
13XL
14LW
10UA
11TX

PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
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Afkortingenlijst
STICHTING OVO
gebruikte
afkorting

betekenis

AB
ABB
AKA
ARBO
BAPO
BOOG
BRIN
BSM PO
cao
CE
CED-groep
CITO
CV
ESF
FTE
GC
GMR
GPL
HAVO
HV/GD
IB-er
ICT
INK
IPB
KSF
LAI
LEA
MAVO
MBO
MOP
MR
MT PO
MTO
MWC
MWC Pro
MWC VR
MWC WL
MWC NLG
OA
OBS
OC&W
OOP
OP
OVO
PF
PMR
PO
PR
PRO
PSA
REPOVO
ROOZZ
SBO
SKG
SO
SWV WSNS 41-07
TSO
VM2
VMBO
VO
VOO
VOOGO
VOS/ABB
VSV
VVE
VWO
WLZ
WPO
WVO
ZMF
ZVP

Algemeen Bestuur
Administratie, Beheer en Bestuur
Arbeidsmarkt geKwalificeerd Assistent
ARBeidsOmstandigheden
Bewuste ArbeidsParticipatie Ouderen
Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs in Gorinchem
Basis Registratie Instellingen
Bovenschools Management Primair Onderwijs
Collectieve Arbeidsovereenkomst
Centraal Examen
Onderwijsadviesorganisatie
Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling
Commanditaire Vennootschap
Europees Sociaal Fonds
Full Time Equivalent
Gymnasium Camphusianum
Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad
Gemiddelde Personele Last (landelijk, bestuur, school)
Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
Hardinxveld Giessendam
Intern begeleiders
Informatie- en CommunicatieTechnologie
Instituut Nederlandse Kwaliteit
Integraal PersoneelsBeleid
Kritische SuccesFactor
Leermiddelen, Activiteiten en Inventaris
Lokale Educatieve Agenda
Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs
Middelbaar Beroeps Onderwijs
MeerjarenOnderhoudsPlan (van gebouwen)
MedezeggenschapsRaad
ManagementTeam primair onderwijs
ManagementTeam Overleg van OVO
Merewade College
Merewade College, locatie Praktijkonderwijs
Merewade College, locatie Vries Robbéweg
Merewade College, locatie Wijdschildlaan
Merewade College, Niet Locatie Gebonden
OnderwijsAchterstandenbeleid
Openbare basisschool
Ministerie voor Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen
Onderwijs Ondersteunend Personeel
Onderwijzend Personeel
Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio
ParticipatieFonds
Personeelsdeel van de MedezeggenschapsRaad
Primair Onderwijs
Public Relations
Praktijkonderwijs
Personeels- en salarisadministratie
Regionaal Overleg PO-VO
Regionaal Overleg Openbare Scholen ZHZ
Speciaal BasisOnderwijs
Stichting Kindercentra Gorinchem
Schoolonderzoek
SamenWerkingsVerband Weer Samen Naar School (primair onderwijs)
TussenSchoolse Opvang (tussen de middag)
VMBO-MBO 2
Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs
Voortgezet Onderwijs
Vereniging van Openbaar Onderwijs
Verplicht Op Overeenstemming Gericht Overleg
branchevereniging van openbare en algemeen bijzondere scholen
Voortijdig School Verlaten
Voor- en Vroegschoolse Educatie
Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
WonenLerenZorg
Wet op het Primair Onderwijs
Wet op het Voortgezet Onderwijs
Ziektemeldfrequentie
Ziekteverzuimpercentage
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