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Jaarverslag

Dit jaarverslag is bestemd als verantwoording aan 
toezichthoudende instanties en aan iedereen die belang 
heeft bij een goed functioneren van Onderwijsgemeen-
schap Venlo & Omstreken (OGVO):

• leerlingen en ouders
• bedrijven en instellingen
• ministerie van OCW 
• Raad van Toezicht OGVO
• toeleverende scholen voor primair onderwijs en voort-

gezet onderwijs
• mbo, hbo en wo-instellingen die onze gediplomeerde 

deelnemers inschrijven
• collega-vo-instellingen, ROC’s en VO-raad
• gemeentelijke en regionale overheden
• personeelsleden 
• algemeen geïnteresseerden

Wilt u reageren op dit bestuursverslag 
of meer informatie? Dat kan bij: 

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken
Postbus 270
5900 AG Venlo
E-mail: info@ogvo.nl
www.ogvo.nl

Lay-out en print: Repro OGVO

6.1.5  Toekomstige ontwikkelingen op het 
 gebied van de huisvesting 38
6.1.6  Toelichting op het investeringsbeleid, 
 de investeringen in het boekjaar en de 
 toekomstige investeringen 38
6.1.7  Toekomstige ontwikkelingen op het 
 gebied van duurzaamheid 39
6.2.  Continuïteitsparagraaf: 39
6.2.1  A.1 kengetallen 2020-2024: 39
6.2.2  A.2 meerjarenbegroting 2020-2024 41

B Jaarrekening 45
B1 Grondslagen 45
B2 Geconsolideerde balans 2019 na 
 resultaatbestemming 50
B3 Geconsolideerde staat van 
 baten en lasten 2019 52
B4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2019 53
B5 Toelichting op de onderscheiden posten
 van de geconsolideerde balans 54
B6 Niet uit de balans blijkende rechten en 
 verplichtingen 60

B7 Overzicht verbonden partijen 61
B8 Toelichting op de onderscheiden posten 
 van de geconsolideerde staat van 
 baten en lasten 62
B9a Enkelvoudige balans 2019 van 
 Samenwerkingsstichting Voortgezet 
 Onderwijs Regio Venlo 68
B9b Enkelvoudige staat van baten en 
 lasten 2019 van Samenwerkingsstichting
 Voortgezet Onderwijs Regio Venlo  70
B9d Toelichting op de onderscheiden posten 
 van de enkelvoudige balans 71
B9e Toelichting op de onderscheiden posten 
 van de enkelvoudige staat van baten en 
 lasten 72
C Overige gegevens 73
C1 Controleverklaring 73
D Bijlagen 77
D1 Gegevens van de stichting 77
D2 Huisvestingsparagraaf Gemeente Venlo 77
Model G 78



Jaarverslag 2019  |  Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken  5

1 Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van 2019. 2019, mijn eerste 
jaar als voorzitter College van Bestuur van OGVO. 
Na geruime tijd werkzaam te zijn geweest in een andere 
onderwijssector was het “Tijd voor een nieuwe Tijd”. 

Wat ik in mijn eerste jaar als bestuurder vooral aantrof 
binnen OGVO was trots, ambitie en betrokkenheid. 
Grote waardering voor hetgeen elke dag opnieuw 
wordt gerealiseerd. En bovenal grote waardering voor 
hetgeen in de voorgaande periode is gerealiseerd.  
Een periode die zich naar mijn mening kenmerkte door 
het richten en inrichten van elke campus afzonderlijk. 
Het richten betekende de profilering van elke campus 
zoals geschetst in de individuele school- en beleidsplan-
nen vanuit de filosofie dat een goede profilering leidt 
tot betere instroom en dat daarmee het bestaansrecht 
is geborgd. Het inrichten had betrekking op het ontwik-
kelen van een adequate organisatiestructuur als voer-
tuig voor school- en organisatieontwikkeling. De juiste 
mensen met deskundigheid op de juiste plek inzetten in 
de campus-organisatie. Met ook kanttekeningen zoals 
concurrentie, tekorten, etc.

De reeds ingezette koers “Ruimte voor talent” uit het 
Strategisch Koersdocument 2018-2021 is een realis-
tisch, haalbaar maar tevens ambitieus plan wat verdere 
duiding en concretisering vraagt. Deze nadere concre-
tisering is in oktober van 2019 vastgelegd middels het 
document ‘Tijd voor een nieuwe Tijd’. De naam ‘Tijd 
voor een nieuwe Tijd’ staat voor het feit dat OGVO 
zich, sinds de fusie van ruim een tweetal decennia gele-
den, nog onvoldoende tot een onderwijsgemeenschap 
ontwikkeld heeft. 

Met de status van het document ‘Tijd voor een nieuwe 
Tijd’ (de start van dialoog op basis van duidelijke con-
ceptkeuzes) beoog ik het gesprek binnen de organisatie 
te faciliteren om enerzijds meer draagvlak voor de stra-
tegische koers van OGVO te verkrijgen, en anderzijds 
plannen ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen.
 
Het is tijd voor:
• Een sterke ontwikkeling naar een hechte en collectie-

ve onderwijsgemeenschap.
• Een omslag van een sterk ambtelijke - politieke 

cultuur naar een professionele en collectieve cultuur 
waar men elkaar aanspreekt en met elkaar omgaat op 
basis van gekozen ‘zo zijn onze manieren’ en uitgaat 
van gemeenschappelijke taal en gemeenschappelijke 
betekenisgeving. 

• Het nemen van dusdanige financiële maatregelen 
zodat op een duurzame wijze (zonder sterk wisselen-
de exploitatieresultaten) een OGVO ‘in control’ wordt 
gerealiseerd. 

Ik heb er alle vertrouwen in dat middels de ingezette 
koers de juiste stappen zijn gezet en nog verder gezet 
zullen worden om een toekomstbestendige organisatie 
te zijn én te blijven.

Roy Palmen MME
Voorzitter College van Bestuur
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2 Verplichte thema’s vanuit 
 wet- en regelgeving

2.1 Treasurybeleid
Het Treasurybeleid van OGVO is gebaseerd op het 
treasurystatuut van de stichting. Treasury-management 
vindt plaats conform dit statuut dat geënt is op de Re-
geling Beleggen, Lenen en Derivaten van OCW. 
Bij OGVO was in 2019, net als in voorgaande jaren,-
geen sprake van beleggen of derivaten en er zijn geen 
wijzigingen geweest op het gebied van financiële 
producten. 
In het afgelopen jaar hebben meerdere gesprekken met 
de huisbankier plaatsgevonden waarbij de organisa-
tie-ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de financië-
le markt de revue zijn gepasseerd.

Ten behoeve van de financiering van de doorgede-
centraliseerde onderwijshuisvesting heeft OGVO een 
langlopende lening (30 jaar) bij de ING aangetrokken. 
De stand van de lening bedroeg ultimo 2019 
€ 20.731.250 (ultimo 2018: € 21.506.250). Conform 
de afspraken die daarover zijn gemaakt bij het aangaan 
van de lening, is in 2019 afgelost op de lening.

2.2 Verantwoording besteding 
 middelen prestatiebox
De campussen ontvangen via de Regeling Prestatiebox 
Voortgezet Onderwijs 2015-2020 aanvullende mid-
delen om invulling te geven aan de prioriteiten uit het 
Sectorakkoord voor de komende periode. 

In het Sectorakkoord VO is afgesproken dat scholen de 
schoolspecifieke uitwerking en uitvoering van de geza-
menlijke ambities vastleggen in hun schoolplan. Zo is de 
schoolontwikkeling in het kader van dit Sectorakkoord 
VO ingebed in de reguliere kwaliteitsontwikkeling van 
de campussen en wordt bij de bestaande systematiek 
aangesloten. De monitoring van het sectorakkoord op 
campusniveau doet op die manier recht aan de eigen 
keuzes en accenten van scholen.

De beschikbare middelen uit de Prestatiebox worden 
jaarlijks verstrekt aan alle scholen op basis van een 
bedrag per leerling. Voor 2019 is het bedrag per leerling 
vastgesteld op € 323,50.
Als peildatum wordt het aantal leerlingen genomen 
dat op 1 oktober van het voorafgaande jaar staat 
ingeschreven bij de school. Scholen leggen over de 
besteding van de middelen uit de Prestatiebox jaarlijks 
verantwoording af conform de reguliere systematiek 
van jaarrekening en jaarverslag.
De middelen worden onder andere ingezet voor inno-
vatieve projecten, taalbeleid, rekenbeleid, opbrengst-
gericht werken, professionalisering, excellentie en 
innovatieve projecten (zoals de ontwikkeling van een 
tweejarige brugperiode). Ook worden in 2019 pres-
tatiebox-middelen besteed aan kwaliteitsgerichtheid, 
bijvoorbeeld doordat medewerkers op de campussen 
geschoold zijn tot intern implementatiepartner op het 
gebied van Beter Scoren. 
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3 Visie en besturing

3.1 Visie
3.1.1 Doelstelling van de organisatie
De strategische koers “Ruimte voor talent” 2018-2021 
geeft richting aan de ambities en het handelen van 
OGVO. De missie en visie zijn hierin opnieuw beschre-
ven.

Missie
OGVO biedt op alle locaties excellent en eigentijds 
onderwijs aan leerlingen uit Venlo en omstreken. 
Waar leerlingen met plezier naar school komen en hun 
nieuwsgierigheid behouden. Het onderwijs in Venlo is, 
dynamisch, persoonlijk en onderscheidend en past
bij de leefwereld, leerbehoeften en talenten van de 
leerlingen en bereidt hen voor op de maatschappij van 
morgen.

Visie
Iedere leerling verdient onderwijs dat hem of haar 
de beste toekomstkansen geeft. Iedere leerling heeft 
recht op gelijke kansen en dit kan alleen maar wanneer 
ideeën en leefwerelden elkaar voldoende kunnen ont-
moeten. Dit leidt tot toenemend begrip en wederzijds 
vertrouwen. Het bieden van gelijke kansen aan leerlin-
gen is de kernopdracht van het onderwijs. 

We bieden alle leerlingen méér dan alleen een opleiding 
tot een diploma en geven hen volop de mogelijkhe-
den tot ontplooiing, waardoor zij hun talenten kunnen 
ontdekken en ontwikkelen. Leren en ontwikkelen staat 
centraal, in actieve verbinding met elkaar en in samen-
werking met de omgeving. De komende jaren komt er 
steeds meer ruimte voor leerlingen om gepersonaliseerd 
onderwijs te volgen binnen de OGVO-scholen. 
Het onderwijsaanbod op onze locaties is volledig op el-
kaar afgestemd en sluit aan op het primair onderwijs en 
het vervolgonderwijs. Door de diversiteit in het onder-
wijsaanbod kan elke leerling kiezen voor de opleiding 
waar zijn/haar talenten het best tot hun recht komen en 
ontwikkeld worden.

Aanspreekbaar
Wij zijn aanspreekbaar op ‘de basiskwaliteit op orde’. 
Wij staan voor een degelijke, gegarandeerde kwaliteit 
van onderwijs en bedrijfsvoering. Deze moet voor inter-
ne en externe belanghebbenden zichtbaar en onbe-
twistbaar zijn. We noemen dit onze basiskwaliteit. 

We hebben de lat nog hoger gelegd: we willen uitein-
delijk behoren tot de beste onderwijsinstellingen van 
Nederland.

3.2 Besturing
3.2.1 Juridische structuur 
OGVO is een samenwerkingsstichting (Voortgezet 
Onderwijs regio Venlo) met drie scholen - Blariacumcol-
lege, College Den Hulster en Valuascollege- en een lo-
catie voor ISK-opleidingen. Aan de samenwerkingsstich-
ting zijn twee stichtingen verbonden: Steunstichting 
Voortgezet Onderwijs regio Venlo en stichting Sociaal 
Maatschappelijke Ondersteuning (SMO). Het gebruik 
van de steunstichting, bedoeld voor de aanstellingen in 
de flexibele schil, is per 1 januari 2019 beëindigd. 
Via de SMO biedt OGVO mensen via gesubsidieerde 
arbeid, een duurzame plek in de maatschappij. Op deze 
manier geven we invulling aan onze maatschappelijke 
opdracht. Dit doen we onder andere in samenwerking 
met lokale overheden.

3.2.2 Interne organisatiestructuur
OGVO biedt vmbo, havo en vwo evenals ISK-oplei-
dingen. OGVO heeft drie hoofdlocaties – Blariacum-
college, College Den Hulster en Valuascollege – een 
centrale service unit (CSU) en een ISK-locatie. De CSU 
ondersteunt de hele organisatie op het gebied van HR, 
financiën, facilitaire dienstverlening, ICT en communi-
catie. Daarnaast adviseert en ondersteunt de CSU de 
bestuurder bij de strategische beleidsvoorbereiding en 
-uitvoering.
OGVO werkt volgens het principe van een team-
organisatie. Op de scholen zijn onderwijskundige 
teams bestaande uit een vaste groep docenten 
verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding 
van een vaste groep leerlingen.

3.2.3 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid
In 2019 is gewerkt aan de invulling van de Strategische 
Koers van OGVO “Ruimte voor Talent” (2018-2021) 
via het programma ‘Tijd voor een nieuwe Tijd’. 
OGVO wil zich ontwikkelen naar één hechte onder-
wijsorganisatie waar de scholen intensief samen werken 
aan het ontwikkelen van het beste onderwijs voor onze 
leerlingen uit Venlo en omgeving. Onderwijs staat aan 
de basis en de organisatie van het onderwijs doen we 
samen. ‘Tijd voor een nieuwe Tijd’ is gericht op:



8 Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken  |  Jaarverslag 2019  

• actie en implementatie;
• het nader koers bepalen op een aantal thema’s;
• het zetten van stappen in het doorontwikkelen van 

professioneel handelen.

In de periode tot 2021 werken we verder aan de con-
tinuïteit, de kwaliteit van ons onderwijs en aan de or-
ganisatie. Dit doen we volgens de thema’s: Onderwijs, 
Medewerkers, Maatschappij & Omgeving en Organisa-
tie & Financiën.
 
3.2.4. Overheidsprioriteiten
Strategisch personeelsbeleid (HRM) 
Onderwijs is mensenwerk. Het zijn onze medewerkers 
die gezamenlijk inhoud en vorm geven aan ons onder-
wijs en onze organisatie. Naar onze overtuiging komen 
medewerkers daarbij tot maximale ontplooiing als zij 
ruimte en vertrouwen krijgen bij de inrichting en uitvoe-
ring van hun werk. Zij krijgen verantwoording en leg-
gen in het verlengde daarvan ook verantwoording af. 
Een tweede overtuiging is dat een goede samenwerking 
de optelsom van de individuele kwaliteiten versterkt.

Tegen die achtergrond is OGVO georganiseerd op basis 
van teams, waarin medewerkers gezamenlijk verant-
woordelijk zijn voor een deel van de organisatie. Voor 
docenten gaat het om een bepaalde groep leerlingen, 
voor ondersteunend personeel om taakgebieden zoals 
de administratie en de facilitaire dienst.

Kwaliteit van medewerkers begint bij het begin: het 
werven van de juiste mensen om de klus te klaren in 
ons type organisatie. Voor de werving van nieuwe 
docenten maken we al 12 jaar actief gebruik van onze 
interne opleidingsstructuur, Opleiden in de School. 
Forse aantallen stagiaires worden door ons gedurende 
hun lerarenopleiding mede opgeleid en begeleid. In die 
fase wordt al vaak duidelijk welke aankomende docen-
ten met hun kwaliteiten passen bij onze organisatie of 
bij een specifiek onderdeel daarvan. Inmiddels is een 
belangrijk aandeel van onze docenten langs die weg bij 
ons binnengekomen. Aanvullend zorgen we ervoor dat 
we tijdig starten met de werving van nieuwe medewer-
kers, zodat onze wervingskracht en de kwaliteit van het 
selectieproces zo groot mogelijk zijn.

Om de aldus binnengekomen basiskwaliteit binnen 
onze organisatie verder tot bloei te brengen worden 
medewerkers in de eerste jaren van hun loopbaan 
intensief begeleid, gecoacht en beoordeeld. Een goede 

beoordeling vormt daarbij de slagboom naar een dienst-
verband voor onbepaalde tijd. 
Na afloop van deze ‘inductiefase’ is het essentieel dat 
medewerkers blijven meegroeien in de wijzigende 
doelstellingen en omstandigheden van de organisa-
tie, zodat zij ook in lengte der jaren de klus uitstekend 
kunnen blijven klaren. Daarvoor wordt het professionele 
gesprek gevoerd, waarbij persoonlijke wensen en ambi-
ties worden afgestemd op de visie en doelstellingen van 
de organisatie. Zichtbaar eigenaarschap van de eigen 
ontwikkeling en loopbaan binnen onze organisatie, zien 
wij daarbij als een kritische succesfactor.

Daarnaast werken we hard aan de ontwikkeling van 
een professionele cultuur, waarin medewerkers met 
elkaar, op basis van dialoog, het maximale weten te 
bereiken voor onze leerlingen. In samenhang daarmee 
is eind 2019 een breed samengestelde werkgroep in 
het leven geroepen met de opdracht om voorstellen 
te ontwikkelen voor vernieuwing van ons strategisch 
HR-beleid. Daarbij wordt ook de structurele monitoring 
en evaluatie van de ontwikkeling van dit beleid meege-
nomen. Binnen die werkgroep ligt direct de basis voor 
de dialoog over dit thema tussen alle geledingen in de 
organisatie. De steeds sneller gaande ontwikkelingen 
maken een dergelijke aanpak noodzakelijk om succes-
vol te kunnen blijven in het aanbieden van kwalitatief 
hoogstaand onderwijs, in een vorm die aansluit bij de 
belevingswereld van de leerlingen anno nu. 

Passend Onderwijs 
Wij maken onderdeel uit van het Samenwerkingsver-
band VO 31.01. Om voor ouders inzichtelijk te maken 
welke zorg wij wel of niet kunnen bieden, maken alle 
locaties van OGVO per schooljaar een onderwijsonder-
steuningsprofiel. In dit profiel staat weergegeven welke 
basiszorg en extra ondersteuning wij kunnen bieden. 
Ieder schooljaar is er per campus een ondersteunings-
profiel. Hierdoor is voor (toekomstige) ouders inzichte-
lijk welke zorg geboden kan worden en of dit aansluit 
bij de behoefte van hun kind. 

Alle leerlingen krijgen de ondersteuning en begeleiding 
die ze nodig hebben om hun schoolloopbaan goed te 
doorlopen. Daarbij slaagt het samenwerkingsverband 
(SWV) erin om Passend Onderwijs binnen de scholen 
vorm te geven, waarbij er een continuüm van zorg 
ontstaat in de regio Venlo. De samenwerkingsverban-
den zetten de financiële middelen  doelmatig in, door 
het organiseren van ondersteuningsvoorzieningen en de 
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inzet van experts indien scholen niet de mogelijkheden 
hebben om de zorg te bieden die nodig is.

Wij streven ernaar alle leerlingen die extra ondersteu-
ning nodig hebben, binnen OGVO een passende plek 
te bieden. Als dit niet mogelijk is, wordt met de scho-
len uit het samenwerkingsverband samengewerkt om 
ervoor te zorgen dat de leerling ergens anders geplaatst 
kan worden.

Passend Onderwijs staat bij OGVO niet op zichzelf, 
maar is gekoppeld aan activiteiten die wij uitvoe-
ren in het kader van voortijdig schoolverlaten (VSV), 
schoolmaatschappelijk werk, en loopbaan oriëntatie 
en begeleiding (LOB) in het vmbo. Om hierbij zo goed 
mogelijke ondersteuning aan onze leerlingen te geven, 
werken wij samen met onder andere scholen in de regio 
in de samenwerkingsverbanden, maar ook met externe 
partners zoals GGZ, Jeugdzorg en de politie. 
Indien bij de intake naar voren komt dat een leerling ex-
tra begeleiding nodig heeft, wordt dit vastgelegd in het 
leerlingdossier. Hierin staat beschreven welke extra on-
dersteuning de leerling krijgt van de school en worden 
afspraken vastgelegd. Voor leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag, wordt een ontwikkelingsperspec-
tief opgesteld. Hierin is vastgelegd welke begeleiding en 
ondersteuning de leerling ontvangt met bijbehorende 
doelen en afspraken. De meest voorkomende onder-
steuning voor leerlingen houdt verband met problema-
tieken zoals ADHD, ASS, sociaal emotionele problemen, 
gedragsproblemen en ADD. 

Middelen vanuit het samenwerkingsverband zijn in 
het kader van passend onderwijs uitgegeven aan de 
volgende zaken:

schooljaar 2018-2019
• leden ondersteuningsplanraad
• uitvoering paragraaf 1.1 activiteitenplan
• schoolgebonden LGF middelen 
 paragraaf 1.1 activiteitenplan
• Inzet ambulante begeleiding 
 paragraaf 1.2 activiteitenplan
• inzet medewerkers t.b.v. po-vo programma LDOS
• uitvoering Maasland 
• LGF-middelen Maasland 
• Bijdrage SWV lichte ondersteuning aan Maasland 
• Uitvoering programma Da Vinci 

schooljaar 2019-2020
• leden ondersteuningsplanraad
• ondersteuningscoördinator
• schoolgebonden LGF-middelen
• inzet ondersteuner passend onderwijs (ambulante 

begeleiding)
• extra ondersteuning Thuisnabij (ook Maasland en 
 Da Vinci)
• initiële gelden extra ondersteuning Thuisnabij (een-

malig)
• schoolgebonden LGF-middelen Maasland
• inzet ondersteuner passend onderwijs (ambulante 

begeleiding) Maasland
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Middelen vanuit de lumpsum zijn in het kader van passend onderwijs uitgegeven aan de volgende zaken:

2018-2019 2019-2020

Valuascollege • managementzorg
• ondersteuningscoördinator
• gedragswetenschapper
• schoolgebonden LGF-middelen
• verzuimcoördinator
• syntheseproject

• ondersteuningscoördinator
• gedragswetenschapper
• Opting Out inzet experts
• jaarlaagcoördinator en ondersteunings-

docent
• extra mentoraat
• klassengrootte

College Den Hulster • verzuimcoördinator • ondersteuningscoördinator
• gedragswetenschapper
• schoolgebonden LGF-middelen
• inzet ondersteuner passend onderwijs 

(ambulant begeleiders)
• extra ondersteuning thuisnabij

Blariacumcollege • ondersteuningscoördinator
• gedragswetenschapper
• schoolgebonden LGF-middelen
• verzuimcoördinator

• ondersteuningscoördinator
• gedragswetenschapper
• extra ondersteuning thuisnabij

Allocatie van middelen naar schoolniveau 
De middelen die het ministerie van OC&W op basis van 
de leerlingpopulatie per campus beschikbaar stelt, wor-
den toegerekend aan de betreffende campus op basis 
van het BRIN-nummer. Dit geldt voor alle onderdelen 
van de bekostiging.

Ook de middelen die vanuit het Samenwerkingsver-
band worden toegekend op basis van de kenmerken 
en aantallen van de leerlingpopulatie van een campus, 
komen ten gunste van de betreffende campus.
De kosten van de gezamenlijke ondersteuning, inclusief 
huisvesting en ICT, worden bekostigd uit een procentu-
ele afdracht per campus.
De allocatie van de middelen is vastgelegd in de kader-
brief die aan de verschillende gremia is voorgelegd ter 
advies dan wel ter beoordeling.

Vmbo-Techniek 
Sterk Techniek Onderwijs (STO) aanvullende bekos-
tiging 2019. De ‘STO aanvullende bekostiging 2019’ 
heeft als doel de organisatie in een kansrijke startpositie 
te brengen voor de uitvoering van het STO projectplan 
2020-2023.

De gelden zijn als volgt besteed:
• Creëren ontwikkeltijd medewerkers, training en inzet 

projectcoördinatie.
• Het op niveau brengen van de basisinventaris van de 

profielen.
• Het herinrichten van de praktijkruimten Mobiliteit, 
 op basis van de realisatie van doorlopende leerlijn met 

het mbo.
• Het inrichten van een omgeving voor borging van 

innovaties: het ‘Experiencenter’.
 
Toelichting op de laatste twee programmapunten:
Er is besloten om de mobiliteitsopleidingen van vmbo, 
mbo-2 en mbo-Entree Opleidingen integraal te gaan 
aanbieden, op basis van doorlopende leerlijnen. Er heeft 
een ingrijpende herrangschikking van de praktijkruimten 
plaatsgevonden en een multifunctionele ontmoetings-
ruimte is ingericht.
In het Experiencenter worden alle nieuwste en innova-
tieve ontwikkelingen van de Vmbo-profielen onderge-
bracht en ingericht met behulp van het bedrijfsleven. 
Tevens wordt hier een basis gelegd voor ondersteuning 
van het primair onderwijs, praktijkonderwijs en voortge-
zet speciaal onderwijs.
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Toetsing en examinering
Sinds voorjaar 2019 is een werkgroep gestart met de 
examensecretarissen van de campussen en de onder-
wijsdirecteuren. Het doel van deze werkgroep is kennis-
maken, uitwisselen/gebruik maken van elkaars expertise 
en het afstemmen van examenzaken. De groep werkt 
toe naar het instellen van examencommissies. De werk-
groep maakt gebruik van een gedeelde map waarin 
zij documenten/afspraken etc. met elkaar uitwisselen. 
Bij het opstellen van de PTA’s gebruiken de scholen 
hetzelfde format. Dit format is langs de ‘checklist PTA’ 
van de VO-raad gelegd. Ook is er een OGVO-breed 
examenreglement zowel voor vmbo als voor havo/vwo. 
Daarnaast neemt iedere school eigen maatregelen met 
betrekking op de kwaliteitsborging van schoolexamine-
ring, zoals:
• Docenten hebben een PTA-scholing gevolgd vanuit 

het SLO.
• Periodieke controles op PTA-cijfers door de onder-

wijsdirecteur en examensecretarissen, gericht op 
openstaande kolommen, inhalen van examens, het 
toekennen van het cijfer 1 en vrijstellingen.

• PTA’s worden tijdens leerlingbespreking nagelopen 
door het voltallige docententeam.

• Periodiek overleg tussen de onderwijsdirecteur en 
examensecretarissen op de scholen.

• Examensecretarissen nemen deel aan PLEXS, het plat-
form voor examensecretarissen.

• Aan scholingen/bijeenkomsten van Facet, Cito, CvTE 
etc. wordt deelgenomen.

• Vakdocenten/examinatoren van beroepsgerichte 
vakken hebben CSPE-scholing gevolgd, gericht op het 
organiseren en invullen van het schoolexamen.

3.2.5 Informatie over de maatschappelijke aspecten 
van het ‘ondernemen’ 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent 
dat we verantwoordelijkheid (willen) dragen voor 
maatschappelijke problemen. Bij OGVO heeft dit onder 
andere vorm gekregen op de gebieden van participatie, 
energie en gezonde omgeving. 

Met betrekking tot participatie vindt dit plaats via de 
stichting Sociaal Maatschappelijk ondersteuning waarbij 
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mensen via gesubsidieerde arbeid een duurzame plek in 
de maatschappij krijgen. 
Op het gebied van energie hebben er de afgelopen 
jaren investeringen plaatsgevonden op het gebied van 
het “verledden” van de verlichting, het vervangen van 
conventionele verlichting door LED-verlichting.
Ten slotte het creëren van een gezonde omgeving, dit 
vindt plaats via meerdere projecten op het gebied van 
Lifestyle met onder andere de gemeente en de GGD, 
met aandacht voor voeding en sport. En daarnaast ook 
het dynamisch schoolplein, waarbij elke dag activiteiten 
in de pauze plaatsvinden in het kader van ‘De gezonde 
school’. 

3.2.6 Namen van bestuurders, directieleden en toe-
zichthouders en hun betaalde en onbetaalde (neven)
functies 
Het College van Bestuur wordt gevormd door de heer 
R.J.J. Palmen MME. Voor zijn salariëring binnen OGVO 
wordt verwezen naar de WNT-verantwoording in de 
jaarrekening. De heer Palmen heeft als nevenfuncties: 
• waarnemend voorzitter samenwerkingsverband 3101
• Directeur Groot Aandeelhouder van Palmen Advies 

en Executive Interim Management BV.

Voor de samenstelling wordt verwezen naar paragraaf 
3.4 (verslag toezichthoudend orgaan).

3.3 Naleving branchecode 
3.3.1 Ontwikkelingen op het gebied van governance
Raad van Toezicht
De taken van de leden van de Raad van Toezicht, ko-
men in eerste instantie voort uit datgene wat statutair 
over de Raad van Toezicht als orgaan in de organisatie 
is bepaald en richt zich specifiek op het toezien, ge-
vraagd en ongevraagd advies geven en het vervullen 
van de werkgeversrol van het bestuur. De wettelijke 
bepalingen in de VO-sector over het functioneren en 
de taken van de Raad van Toezicht vormen daarbij het 
kader. De Raad van Toezicht hanteert daarnaast de voor 
de VO geldende Governance Code.
In 2019 is gestart met het uitwerken van taken en ver-
antwoordelijkheden van de raad in een Reglement Raad 
van Toezicht van OGVO (definitief vastgesteld 8 april 
2020), daarnaast zijn  de focuspunten en toetsingscri-
teria die daarbij in de komende periode worden gehan-
teerd  verwerkt in een Toezichtplan Raad van Toezicht 
van OGVO 2020-2025.
Daarnaast is besloten dat de Raad van Toezicht in 2020 
in omvang wordt uitgebreid met een extra lid en zullen 

er mede vanwege het rooster van aftreden in totaal een 
drietal nieuwe leden worden geworven via een openba-
re sollicitatieprocedure op basis van vooraf vastgestelde 
competentieprofielen. De voorziene benoeming van de 
nieuwe leden is juni 2020.
De Raad van Toezicht vervult zijn taak onafhankelijk 
van het (school)bestuur en houdt in dat kader tenmin-
ste twee maal per jaar een gesprek met de Gemeen-
schappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) over de 
hoofdlijnen van het beleid, het functioneren van de me-
dezeggenschap en de prestaties van het schoolbestuur.  
De raad bewaakt het onderscheid tussen het functione-
ren van de (G)MR als orgaan en als overlegpartner van 
het College van Bestuur. Vooral bij dat laatste heeft de 
Raad van Toezicht een toezichthoudende taak. 
In enkele gevallen heeft de Raad van Toezicht de positie 
van overlegpartner ten opzichte van de (G)MR. Dit is 
het geval wanneer het gaat om de aanstelling of het 
ontslag van het College van Bestuur, bepalen van de 
omvang van het College van bestuur en bij de vaststel-
ling of wijziging van de profielen van het College van 
Bestuur.

Medezeggenschap
Naast de medezeggenschapsraden op de scholen heeft 
OGVO een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps-
raad (GMR).
De GMR vertegenwoordigt medewerkers, ouders en 
leerlingen van de OGVO-scholen, die op deze manier 
actief betrokken zijn bij het ontwikkelen van het beleid.
Het College van Bestuur en de GMR hebben overleg 
gevoerd over de toepassing van de Wet Medezeggen-
schap Scholen (WMS) en concrete inrichting van de 
medezeggenschap binnen OGVO. De inrichting van de 
organisatie en medezeggenschapsstructuur is momen-
teel volop in ontwikkeling, waarbij met ingang van 
schooljaar 2020-2021 een definitieve structuur bekend 
zal zijn. Deze ontwikkelingen worden meegenomen bij 
de bepaling van de definitieve medezeggenschapsstruc-
tuur.

Het College van Bestuur en de GMR zijn daarnaast in 
gesprek over de mogelijkheden die de WMS biedt om 
de onderlinge communicatie alsmede het formele over-
leg over alle aangelegenheden die op bestuursniveau 
ten behoeve van de scholen en de centrale diensten 
aan de orde komen en die van belang zijn voor ouders, 
leerlingen, personeelsleden en directie, te versterken. 
De gezamenlijke visie op de medezeggenschap wordt 
nader uitgewerkt in een nieuw Medezeggenschapssta-
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tuut. Concrete afspraken over de wederzijdse commu-
nicatie en informatieverstrekking aan alle bij de scholen 
en organisatie betrokken personen, zijn daarnaast 
vastgelegd in een werkplan.

Algemeen
Naast een herijking van de visie op sturing, is binnen 
OGVO een proces opgestart waarbij in samenwerking 
met de diverse gremia reglementen, procedures en 
werkafspraken die voldoen aan wet- en regelgeving en 
voorzien in een correcte en efficiënte invulling van het 
overleg en de besluitvorming in de Raad van Toezicht, 
het College van Bestuur, het managementteam en de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad worden 
opgesteld.
Naar verwachting zal proces en inhoud in juni 2020 
leiden tot een compleet en samenhangend pakket van 
voorstellen en reglementen ter besluitvorming. 

3.3.2 Vermelding van de code goed bestuur die 
 gehanteerd wordt
De reglementen van Raad van Toezicht alsmede de in 
ontwikkeling zijnde afspraken en reglementen op het 
gebied van medezeggenschap en het nieuw te ontwik-
kelen Managementstatuut bestaande uit een Bestuurs- 
en Directiereglement volgen de uitgangspunten zoals 
in VO wetgeving en de Governance Code zijn opgeno-
men. 

3.3.3 Wijze waarop horizontale verantwoording 
 wordt ingevuld
In 2020 wordt de dialoog tussen OGVO en haar in- 
en externe stakeholders nader vormgegeven. In het 
voorjaar van 2020 start een werkgroep met de voorbe-
reiding van de dialoog met stakeholders. Hierin wordt 
gesproken over het beeld dat stakeholders hebben van 
OGVO en hoe wij onszelf zien. 

3.4 Verslag toezichthoudend orgaan
Inleiding
Met het aantreden van de nieuwe voorzitter van het 
College van Bestuur (CvB) is OGVO in een nieuwe 
fase beland. De eerder ingezette weg naar een verdere 
professionalisering van de organisatie wordt in 2019 
voortgezet. De focus ligt daarbij op het toekomstbe-
stendig aanbieden van het huidige brede onderwijsaan-
bod van OGVO. Dat betekent niet alleen dat OGVO 
op financieel vlak meer in control komt, maar ook dat 
op professionele wijze vorm en inhoud wordt gegeven 
aan de uitgangspunten zoals die in 2018 het strategisch 

koersdocument zijn vastgelegd. De Raad van Toezicht 
(RvT) volgt die ontwikkelingen van dichtbij en heeft 
vertrouwen in de door het College van Bestuur ingezet-
te activiteiten.

Positie van de Raad van Toezicht
De bestuurlijke organisatie van OGVO bestaat in 2019 
uit een éénhoofdig College van Bestuur en een Raad 
van Toezicht van vier personen. In de statuten van 
de onderwijsgemeenschap zijn de verhoudingen en 
bevoegdheden vastgelegd. Het College van Bestuur 
bestuurt de stichting. De Raad van Toezicht is de werk-
gever van het College van Bestuur en ziet erop toe dat 
het College van Bestuur de stichting op adequate wijze 
bestuurt en vertegenwoordigt in de verbonden samen-
werkingsverbanden.
De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht 
zijn expliciet beschreven in de statuten van de Stichting 
en het hierop gebaseerde Reglement Raad van Toezicht. 
De Raad van Toezicht van OGVO onderschrijft de code 
“Goed Onderwijsbestuur VO”, zoals deze door de VO-
Raad is vastgesteld, en handelt daarnaar. Na een perio-
de waarin de Raad van Toezicht actief betrokken was bij 
de ontwikkelingen in de organisatie, heeft de Raad zich 
met ingang van 2019 weer kunnen concentreren op zijn 
toezichthoudende rol. De Raad constateert daarbij een 
verbetering van de facilitering van zijn werkzaamheden, 
onder meer door een meer gestructureerde en periodie-
ke aanlevering van stuurcijfers.
De Raad van Toezicht laat zijn betrokkenheid bij de 
organisatie zien door bij diverse activiteiten aanwezig 
te zijn en aanspreekbaar te zijn voor medewerkers en 
leerlingen.

Onderwijskwaliteit
Het onderzoek van de Onderwijsinspectie in 2018 
bevestigt dat de basiskwaliteit van het onderwijs op 
de drie OGVO-scholen op orde is. Alle afdelingen van 
de drie campussen hebben voldoende resultaten en de 
kwaliteit van de lessen is van voldoende niveau. 
De toenmalig noodzakelijke prioritering leidde in 2018 
tot minder aandacht dan gewenst van het bestuur en 
de Raad van Toezicht voor de kwaliteitsontwikkeling 
van het onderwijs. Het onderzoek dat de Onderwijsin-
spectie eind 2018 uitvoerde bij OGVO concludeert dan 
ook terecht dat de gewenste standaarden van kwali-
teitszorg, kwaliteitscultuur en de verantwoording en 
dialoog daarover niet voldoende op orde zijn.
De aan te brengen verbeteringen zijn procesmatig in 
goede afstemming met de onderwijsinspectie in gang 
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gezet. De organisatie van OGVO is in haar volle breed-
te betrokken bij de verbeteracties. De Raad van Toezicht 
bespreekt de voortgang regelmatig met het CvB.
Tegelijkertijd is onderwijs, mede gestuurd vanuit demo-
grafische ontgroening en tekorten op de arbeidsmarkt, 
in ontwikkeling. Ideeën over maatwerk en geperso-
naliseerd leren worden maatschappelijk steeds breder 
gedragen. OGVO is daarom gestart met een professio-
nele dialoog over het onderwijsaanbod en de profilering 
van de drie scholen. De Raad van Toezicht wil deze 
ontwikkelingen ook inhoudelijk kunnen volgen en heeft 
daarom besloten in 2020 een lid met een specifieke 
onderwijskundige achtergrond te werven.

Financiën en Organisatie
Het College van Bestuur heeft opdracht gegeven te ko-
men tot een visie op sturing, reglementen, procedures 
en werkafspraken die voldoen aan wet- en regelgeving 
en voorzien in een correcte en efficiënte invulling van 
het overleg met onder andere de Raad van Toezicht. 
In het laatste kwartaal van 2019 hebben gesprekken 
plaatsgevonden tussen de leden van de Raad van Toe-
zicht en de tijdelijk aangestelde adviseur Governance. 
Eind 2019 werd het Toezichtplan 2020-2025 inhouden-
de het toetsingskader en richtlijnen bij de uitvoering van 
toezicht door de Raad van Toezicht vastgesteld. In het 
voorjaar van 2020 zal een nieuw opgesteld Reglement 
voor de Raad van Toezicht ter besluitvorming voorlig-
gen.

Werkzaamheden Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College 
van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen 
de organisatie, fungeert als klankbord en geeft advies. 
De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht 
zoals vastgelegd in de statuten, stemmen overeen met 
de bepalingen van de Code Goed Onderwijsbestuur 
Voortgezet Onderwijs.
De Raad van Toezicht vervult tevens de werkgeversrol 
voor het College van Bestuur. De Raad heeft niet alleen 
een toezichthoudende rol ‘op afstand’, maar is ook 
sparringpartner voor het bestuur en heeft een aantal 
goedkeurende bevoegdheden conform de statuten.
De Raad van Toezicht vervult tevens de toezichthou-
dende rol voor de aan OGVO verbonden partijen, te 
weten de Steunstichting en de stichting Sociaal Maat-
schappelijke Ondersteuning.
In 2019 heeft de Raad van Toezicht zesmaal vergaderd 
in aanwezigheid van het College van Bestuur. Door de 
Raad van Toezicht zijn in 2019 besproken en formeel 

vastgesteld, dan wel goedgekeurd:
• de Begroting 2019 en Meerjarenraming 2019-2022;
• het Jaarverslag en de Jaarrekening 2019;
• het verbeterplan naar aanleiding van het rapport van 

de Onderwijsinspectie;
• de mandatering van het bestuur voor het aanvragen 

van subsidie en het sluiten van samenwerkingsover-
eenkomsten in het kader van het Regioplan Sterk 
Techniekonderwijs;

• de WNT klasse-indeling van het College van Bestuur;
• de herbenoeming van de heer Van Essen;
• de verbouwing van College Den Hulster;
• het Toezichtplan 2020-2025 van de Raad van 
 Toezicht;
• de uitbreiding omvang van de Raad van Toezicht 
 van vier naar vijf leden;
• de werving van nieuwe leden voor de Raad van 
 Toezicht;
• instelling van een werving- en selectiecommissie;
• de verkoop van de gymzaal aan de Craneveldstraat 

185 te Venlo;
• de Begroting 2020 en Meerjarenraming 2020-2023.

Daarnaast kwamen aan de orde:
• de algemene gang van zaken;
• de tussentijdse financiële resultaten, de kwartaalcijfers 

en de eindejaarsprognose;
• de Managementletter van de externe accountant;
• een analyse van de eindexamenresultaten;
• de nadere concretisering van de strategische visie van 

OGVO in de notitie “Tijd voor een nieuwe Tijd!”;
• het verslag van de Onderwijsinspectie en de reactie 

van OGVO daarop.

Overige activiteiten
De Raad van Toezicht voert in 2019 tweemaal overleg 
met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
van OGVO.

Accountantscontrole
De Raad van Toezicht heeft de extern accountant op-
dracht gegeven om de juistheid van de verslaglegging 
van de besteding van middelen te controleren. De Raad 
onderschrijft het belang van een rechtmatige en doel-
matige besteding van gemeenschappelijke middelen.

Werkgeverschap
Medio 2019 heeft een eerste evaluatiegesprek plaats-
gevonden tussen de voltallige Raad van Toezicht en 
de bestuurder. Daarnaast hebben de voorzitter van de 
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Raad van Toezicht en de bestuurder periodiek overleg. 
Op 21 november 2019 vond een tweede evaluatiege-
sprek plaats.
Gedurende het jaar heeft de Raad van Toezicht de be-
stuurder actief en frequent geadviseerd over de ontwik-
kelingen in de organisatie.

Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2019
Statutair is vastgelegd dat de Raad van Toezicht bestaat 
uit minimaal drie en maximaal vijf leden. De leden heb-
ben zitting voor een termijn van vier jaar, met de mo-
gelijkheid van herbenoeming voor opnieuw vier jaar. Zij 
treden af volgens een door de Raad vastgesteld rooster. 
De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld, dat de 
leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur 
en andere mogelijke belanghebbenden en deelbelan-
gen, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

De samenstelling van de Raad van Toezicht blijft in 
2019 ongewijzigd en is als volgt:
de heer M. (Marcel) Frielinck (1964), voorzitter vanaf 
1 oktober 2016
Senior Vice President, Canon Production Printing
De heer Frielinck is voorzitter van de Raad sinds 
oktober 2016, daarmee zittend in de eerste termijn. 
Uiterlijk 1 oktober 2024 treedt hij definitief af.

de heer A. (Arnold) van Hoof, (1947), vicevoorzitter
oud directeur-bestuurder woningcorporatie
nevenactiviteit:
• ad hoc adviseur vastgoed
De heer Van Hoof is lid van de Raad sinds juni 2013 
en vanaf juni 2017 zittend in de tweede termijn. 
Uiterlijk 1 juni 2021 treedt hij definitief af.

de heer B.J.M. (Ben) van Essen, (1949)
oud Senior Strateeg provincie Limburg
nevenfuncties:
• adviseur Landelijke Vereniging Kleine Kernen
• voorzitter Gezondheidscentrum ’t Laefhoês America
• lid Raad van Toezicht Koepel Zorgcoöperaties 

Zuid-Nederland
• bestuurslid Nederland Zorgt Voor Elkaar
• eigenaar adviesbureau “Essen Sociale Strategie”
De heer van Essen is lid van de Raad sinds oktober 2014 
op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeg-
genschapsraad (GMR) en daarmee zittend in de tweede 
termijn. Uiterlijk 1 oktober 2022 treedt hij definitief af.
de heer P.G. (Pieter) Janssen, (1978)
RVE Manager Zuyderland

nevenfunctie:
•  lid Raad van Toezicht Stichting Onbeperkt Werken
De heer Janssen is lid van de Raad sinds april 2012 en 
daarmee zittend in de tweede termijn. Uiterlijk 1 april 
2020 treedt hij definitief af.

Vergoedingsregeling 
De vergoedingen voor de leden en voorzitter van de 
Raad van Toezicht zijn conform de richtlijnen binnen de 
VO-sector. De leden van de Raad van Toezicht ont-
vangen voor hun werkzaamheden een vergoeding van 
€ 6.250 per kalenderjaar. De voorzitter van de Raad 
van Toezicht ontvangt een vergoeding van € 9.400 per 
kalenderjaar.

Resultaat zelfevaluatie
De raad heeft zijn eigen functioneren over het jaar 2019 
besproken. Aan deze evaluatie hebben alle leden van 
de raad deelgenomen. Onze bevindingen zijn in een 
verslag vastgelegd en door de voorzitter besproken met 
het College van Bestuur.

Door het nieuwe CvB is de sturing energiek ter hand 
genomen en zijn processen in gang gezet die de on-
derwijsgemeenschap verder kan, en naar onze overtui-
ging zal, brengen. De eerste resultaten zijn zichtbaar. 
In deze omstandigheid heeft de raad zich, meer dan in 
voorgaande jaren, op haar kerntaak van toezichthouder 
kunnen richten. In de zelfevaluatie hebben wij, aan de 
hand van een schriftelijk voorbereidingsdocument, het 
functioneren van de raad besproken. Daar is tijd voor 
genomen.

Samengevat zijn de hoofdpunten dat:
• Toezichtkader
Het kader waarbinnen de raad zijn toezicht uitoefent 
is stevig in opbouw. In 2019 zijn een Toezichtplan, een 
Reglement RvT en Competentieprofielen opgesteld. 
Implementatie heeft nu de aandacht. Er gaat, zodra 
de lopende werving van een drietal leden is afgerond, 
binnen de raad gewerkt worden met (advies)commissies 
die dossiers voorbereid kunnen agenderen.
• Werkgever
De rol als werkgever van het bestuur dient in de agenda 
van RvT een vaste plaats te krijgen. Jaarlijks worden 
twee gesprekken met het CvB gepland waarin het func-
tioneren van het bestuur en onze bevindingen daarover 
aan de orde komen.
• Samenwerking RvT, CvB, MT en GMR
De onderwijsorganisatie kent vele organen. Zij hebben, 
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“overall” gezien, hetzelfde doel; het bijdragen aan 
excellent voortgezet onderwijs. Naast hun specifieke ta-
ken en posities is kennis van elkaar en een geest van sa-
menwerking daarvoor betekenisvol. De RvT wil graag, 
waar dit past, present zijn bij gezamenlijk bijeenkomsten 
(vergaderingen, workshops etc.) die een oriëntatie op 
het gezamenlijk belang bevorderen.
• Onderlinge afstemming leden RvT
Voor de eenheid van toezicht wordt afgesproken dat, 
in relevante situaties waar leden van de RvT vanuit de 
OGVO-organisatie rechtstreeks om visies en standpun-
ten op zaken gevraagd wordt, de reactie via de voorzit-
ter kenbaar wordt gemaakt.

Slotwoord
De onderwijsgemeenschap staat voor meerdere uitda-
gingen. Zoals een leraar graag het optimale leerresultaat 
bij een leerling wil bereiken, zo willen wij allen OGVO 
naar een optimaal niveau brengen. De OGVO heeft rui-
me kwaliteiten, dus ook ruime kansen die bij een goede 
samenwerking en professioneel handelen succesvol 
kunnen worden benut.

De Raad van Toezicht steunt de door het College 
van Bestuur ingezette verbeteringsprocessen. Het is 
de overtuiging van de Raad dat daarmee kwalitatief 
goed voortgezet onderwijs voor leerlingen uit Venlo en 
omgeving voor langere tijd ondersteund en geborgd 
wordt.

De Raad van Toezicht wil op deze plaats alle mede-
werkers en geledingen van OGVO bedanken voor hun 
inzet. We zijn zeker op de goede weg!

Venlo,

Raad van Toezicht OGVO

M. Frielinck

Voorzitter 

3.5 Omgeving 
OGVO voert beleid om met stakeholders te communi-
ceren over de koers en bijhorende acties. Hiertoe parti-
cipeert OGVO in relevante netwerken en zoekt partijen 
zelf actief op. De volgende acties en contacten waren 
daarin belangrijk:  
• onze medezeggenschapsorganen;  
• stakeholdersbijeenkomsten / klankbordgroepen met 

op overeenstemming gericht overleg met gemeen-
ten, primair en voortgezet onderwijs op locaties in de 
regio; 

• medewerkers (personeelsbijeenkomsten en CvB);  
• actieve landelijke deelname aan VO Raad;  
• actief partner in VSV-convenanten;  
• actieve samenwerking in de regio met primair en 

voortgezet onderwijs, mbo, hbo en RMC om kennis-
circulatie en zorgaanbod af te stemmen;  

• actieve samenwerking met andere onderwijs partijen 
en maatschappelijke organisaties binnen Greenport, 
Keyport en LED;  

• gemeenten.

Een voorbeeld van onze samenwerking in regio Venlo 
is de samenwerking met De Bibliotheek Venlo. Direc-
teur-bestuurder van De Bibliotheek Venlo Geja Olijnsma 
zegt hierover: “Ons werk om kinderen aan het lezen te 
krijgen wordt alleen maar belangrijker en lukt alleen als 
de Bibliotheek, ouders en leraren samenwerken. We sti-
muleren kinderen van 0 tot 18 jaar om zoveel mogelijk 
leeskilometers te maken. Samen met OGVO werken we 
aan een rijk lees- en leerklimaat in de gemeente Venlo 
voor scholieren. We willen hun leesplezier vergroten en 
hen laten ontdekken wat lezen kan betekenen in hun 
leven.”

3.5.1. Afhandeling van klachten 
Het klachtrecht in het voortgezet onderwijs is wettelijk 
verankerd. De insteek van OGVO is dat klachten in de 
eerste plaats op de campus in goed overleg worden op-
gelost. De praktijk wijst uit dat dit in de meeste gevallen 
ook lukt. Voor leerlingen en ouders is de leraar, mentor 
en interne vertrouwenspersoon vaak de juiste persoon 
om de klacht bij te ventileren. De leraar, mentor of 
interne vertrouwenspersoon is in veel gevallen in staat 
de klacht op te lossen. Mocht een dergelijke interventie 
geen soelaas bieden, dan kan de onderwijs- of campus-
directeur of het bevoegd gezag worden opgezocht.  
Als het ondanks deze inspanningen niet lukt tot een 
goede oplossing te komen, kan de leerling, ouder en 
medewerker zich tot de onafhankelijke klachtencom-
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missie wenden. In 2019 heeft de Externe Onafhanke-
lijke Klachtencommissie OGVO één klacht ontvangen. 
De ouders hebben deze klacht, na bemiddeling door de 
extern vertrouwenspersoon, ingetrokken.

3.5.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen 
 in het afgelopen jaar m.b.t. internationalisering 
Leven, leren, werken in een interculturele samenle-
ving en internationale arbeidsmarkt. Een goede school 
bereidt de leerling voor op de toekomst. Niet alleen op 
de diverse vakgebieden maar ook op het omgaan met 
andere mensen en het omgaan met mensen met een 
andere (talige en/of culturele) achtergrond. Dit gaat 
niet alleen over reizen en uitwisselingen, maar over 
interculturele competenties, internationale oriëntatie en 
persoonlijke ontwikkeling.
Het opdoen van internationale ervaring op school en tij-
dens de studie is onmisbaar voor leerlingen en studen-
ten om zich te kunnen redden op de arbeidsmarkt en in 
de maatschappij. Door ze internationaal competent te 
maken, kunnen ze beter omgaan met andere culturen 
en leren ze hun eigen cultuur beter kennen. 
Het aanbieden van een internationale omgeving of 
inhoud leidt niet automatisch tot leren. Leerlingen en 
studenten moeten actief reflecteren op de ervaring en 
bewust worden gemaakt van wat ze daarvan leren. 

OGVO besteedt onder andere via onderstaande manie-
ren aandacht aan internationalisering waarbij de school 
het belangrijk vindt dat leerlingen meerdere moderne 
vreemde talen op een hoog niveau beheersen en de 
school stimuleert om die reden (versterkt) meertalen-
onderwijs. De beheersing van minimaal twee moder-
ne vreemde talen op een hoger niveau maakt dat de 
leerling straks opener en zelfverzekerder in de vervolg-
studie, de toekomstige werksituatie en de samenle-
ving staat. Deze hoofdlijn willen we naar de toekomst 
voortzetten.
Binnen de campussen vinden activiteiten plaats op 
het gebied van internationalisering. Deze activiteiten 
kunnen per campus verschillen. Onderstaand enkele 
voorbeelden:

Engels/Cambridge
3 vwo gaat jaarlijks op culturele reis naar Oxford, met 
excursies naar Canterbury en Londen. Doel is kennis-
making met het ‘echte’ Engeland door zoveel mogelijk 
contact met ‘native speakers’ (excursies, museum-
bezoek), verblijf in Engelssprekende gastgezinnen en 
bezoek Engelstalige musical. 

Uitwisseling met Zweden
Zweedse leerlingen komen drie dagen hier naartoe 
en onze leerlingen uit het vierde leerjaar gaan naar 
Zweden toe. Zij verblijven in gastgezinnen en onderne-
men gezamenlijke activiteiten in en om de school. 
Er vindt een gezamenlijke dagtrip naar Amsterdam 
plaats. Deze dagtrip staat in het kader van de tweede 
wereldoorlog (Zweeds curriculum). Tijdens deze uit-
wisseling wordt Engels gesproken. Dit willen we zeker 
voortzetten.

Duits
Al jarenlang zijn er meerdaagse uitwisselingen met een 
Duitse partnerschool uit Salzhemmendorf en met een 
partnerschool in Rheinberg. Onze leerlingen (2 VTO en 
3VTO) leren tijdens deze uitwisseling over de Duitse 
taal en cultuur en het dagelijkse leven in Duitsland, om-
dat ze in een gastgezin verblijven. Tijdens deze uitwis-
seling wordt Duits gesproken. Uitbreiding naar overige 
klassen staat voor de toekomst gepland. Verder zijn er 
projecten met een partnerschool in Bedburg en in Wald-
niel. Dit betreft uitwisselingen voor geïnteresseerde 
leerlingen uit de bovenbouw. Het vmbo heeft al meer 
dan 15 jaar uitwisselingen met Schule an der Dorenburg 
uit Grefrath.

Samenwerking met het PO
In de vorm van een pilot wordt een aantal lessen Duits 
gegeven door een groepje VTO-leerlingen uit klas 2 
en 3 aan groep 8 leerlingen van de basisschool Novo 
Montessori. Dit willen we voortzetten.

Frans
De Delf Scolaire examens zijn de examens voor het 
vak Frans. Al zeventien jaar nemen leerlingen deel aan 
deze examens. Daarnaast zijn er uitwisselingen met 
Angers.

e-Twinning
In schooljaar 2019-2020 nemen 24 leerlingen uit de 
brugklas deel aan een eTwinning project genaamd ‘Eu-
rope by bike’. In dit project wordt samengewerkt met 
scholen uit Polen, Italië, België en Griekenland. Doelen 
zijn: een culturele uitwisseling van schoolgerelateerde 
activiteiten van verschillende aspecten rond het thema 
‘fietsen’: fietsen naar school, de ecologische impact van 
(meer) fietsen, gezondheidsaspecten, kunstactiviteiten. 
Tegelijkertijd vergroten de leerlingen hun ICT-vaardig-
heden en sociale vaardigheden door online internatio-
naal samen te werken.
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Internationaliseringsweek
In de internationaliseringsweek worden onder andere 
gastlessen, workshops en een speurtocht in Kaldenker-
ken aangeboden. 

Uitwisselingen 
Er vinden verschillende uitwisselingen plaats. In 2019  
heeft er o.a. een uitwisseling met een school in Madrid 
plaatsgevonden.

Nuffic
Er wordt samengewerkt met Nuffic. Nuffic benadrukt 
dat internationalisering een bredere impact heeft: het 
kan bijdragen aan versterking van onze kennisecono-
mie, betere aansluiting van het onderwijs op de arbeids-
markt en betere samenwerking met andere landen op 
politiek, sociaal en economisch vlak.
 
3.5.3 Verwachte toekomstige ontwikkelingen op het 
gebied van internationalisering 
Voor de komende jaren zal er een verdere ontwikkeling 
op het gebied van internationalisering plaatsvinden 
door bijvoorbeeld:
• Opstellen werkgroep internationalisering regulier 

havo/vwo: met een groep van 2 á 3 personen zorg-
dragen dat we juist de reguliere havo/vwo-leerlingen 
iets extra’s te bieden hebben.

• Focus op directe omgeving. Hierbij valt te denken aan 
hoe om te gaan met andere culturen, breng de wereld 
de school in en het uitnodigen van buitenlandse do-
centen.

• Een internationale club op vrijwillige basis. Hierbij valt 
te denken aan het organiseren van diverse uitstapjes, 
eventueel met partnerscholen in Duitsland of België, 
bijvoorbeeld naar steden net over de grens zoals Luik 
en Aken. Maar ook het organiseren van een meer-
daagse reis samen met een school uit Duitsland/Bel-
gië waarbij samenwerken centraal staat.

• Internationale bedrijven uit de omgeving betrekken. 
Hierbij valt te denken aan excursies, het binnenha-
len van bedrijven in de school en dit koppelen aan 
bepaalde lessen/vakgebieden.

• Vrijwillige stage in het buitenland voor bovenbouw-
leerlingen.

• Internationaal portfolio opbouwen: alle deelgenomen 
activiteiten bijhouden in digitaal portfolio van de 
decanen. 
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4 Risicomanagement 

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de 
opzet en de werking van interne risicobeheersing- en 
controlesystemen binnen OGVO. Het doel hiervan is de 
strategische, operationele en financiële doelstellingen 
behalen en beheersen.

Voor OGVO wordt het belang ingezien van een goede 
controle op haar besturende, primaire en ondersteu-
nende processen. Een goede planning- en controlcyclus 
heeft een positieve invloed op de geleverde prestaties 
omdat managementinformatie een hogere mate van 
betrouwbaarheid heeft en omdat de transparantie naar 
onze stakeholders verbetert. Daarnaast wordt de kans 
op menselijke fouten geminimaliseerd.

Een adequaat risicomanagement is een wezenlijk onder-
deel van de governance en is nadrukkelijk op de agenda 
gezet. Binnen dit proces hebben de Raad van Toezicht, 
College van Bestuur, campusdirecties, teamleiders en 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad allen een 
rol.

4.1 Beschrijving van de belangrijkste 
risico’s en onzekerheden

4.1.1 Strategie
Ontwikkeling leerlingaantallen en concurrentiepositie
De regio heeft te maken met een daling van leerlingen-
aantallen. Het aantal brugklasleerlingen in 2019 was 
ruim 2% lager dan in 2018.
Het marktaandeel van OGVO ten opzichte van de an-
dere V(S)O scholen in de regio is in 2019 toegenomen 
ten opzichte van het aandeel in 2018. In 2018 bedroeg 
het aandeel 44% en in 2019 bedroeg het aandeel op 
basis van de voorlopige aanmeldingen 49%. De abso-
lute toename van het aantal aanmeldingen bedroeg 85 
(1.083 in 2019 ten opzichte van 998 in 2018).
Daarnaast heeft de ontwikkeling van een meer even-
wichtige verdeling van de leerlingen over de campussen 
die in 2018 al zichtbaar was, doorgezet. 

Gekwalificeerd personeel
In de regio is al geruime tijd sprake van een toenemend 
lerarentekort, met name voor de vakken Nederlands, 
Engels, informatica, scheikunde, natuurkunde, Duits, 
klassieke talen, Frans en wiskunde. De komende jaren 
gaan veel leraren met pensioen en is de instroom in de 

lerarenopleidingen naar verwachting niet voldoende 
om deze vacatures op te vullen. Hierdoor zal het tekort 
waarschijnlijk nog verder toenemen. Om die reden 
bouwt OGVO in samenwerking met de Stichting On-
derwijs Midden-Limburg en het Citaverde College aan 
de opbouw van een ‘regionaal arbeidsmarktplatform’. 
Binnen dat platform zullen diverse initiatieven worden 
ondernomen om deze tekorten zoveel mogelijk voor te 
blijven. 

Onderwijsaanbod
Door de autonome financiële ontwikkelingen in combi-
natie met de daling van leerlingaantallen is in 2019 een 
werkgroep gestart met als onderwerp het onderwijsaan-
bod. Dit betreft zowel de breedte van het aanbod als de 
verdeling van het aanbod over de campussen. 
De adviezen van de werkgroep worden in 2020 ver-
wacht.

Passend Onderwijs
De inzet van de middelen vanuit het Samenwerkings-
verband wordt de komende jaren gewijzigd. Dit bete-
kent dat de financiering van activiteiten die door OGVO 
worden uitgevoerd, gaat wijzigen. 

4.1.2 Operationele activiteiten
Interne organisatie en administratie
In ‘Tijd voor een nieuwe Tijd’ staat tevens de positie en 
vormgeving van de ondersteuning op de agenda. Voor 
dit onderwerp is de werkgroep ‘gezamenlijke onder-
steunende processen’ in het leven geroepen die advie-
zen aan de het College van Bestuur uitbrengt inzake de 
inrichting van de ondersteuning. Met als uitgangspun-
ten: effectiviteit, hoogwaardige gespecialiseerde onder-
steuning en soepele, op de gebruiker gerichte bedrijfs-
processen. Deze adviezen worden in 2020 uitgebracht 
en het College van Bestuur zal op basis van de adviezen 
besluiten nemen.

Informatiesystemen
Er is geen dynamische verbinding tussen de verschillen-
de informatiesystemen. Integrale managementinforma-
tie ijlt na waardoor de tijdigheid van sturing in gevaar 
komt. De doorontwikkeling van de informatiesystemen 
en verbinding tussen de verschillende systemen ten 
behoeve van management stuurinformatie dient de 
komende jaren versneld en versterkt te worden.
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Financiële positie
Indien in de komende jaren investeringen gereali-
seerd moeten worden in het kader van renovatie of 
verduurzaming van de gebouwen, is het noodzakelijk 
hiervoor additionele financiering aan te trekken. Gezien 
de schommelingen in de financiële resultaten en de 
verwachte daling van de opbrengsten in de komende 
jaren, kan het aantrekken van dergelijke financiering 
een risico worden.

Financiële verslaglegging
De toenemende automatiseringsgraad in administratie-
ve processen leidt tot een verdere optimalisering van de 
financiële verslaglegging. Echter de eisen ten aanzien 
van de inrichting van deze systemen vragen om andere 
kennis. Een risico voor de komende jaren is mogelijk 
het ontbreken van voldoende kwalitatieve kennis op dit 
gebied.

4.1.3 Wet- en regelgeving
Duurzaamheid schoolgebouwen
In het Besluit Energieprestatie Gebouwen (GEB) zijn de 
nieuwe regels vastgelegd voor de duurzaamheid van de 
gebouwen. De financiële vergoeding als gevolg van de 
doordecentralisatie is onvoldoende om deze transitie te 

faciliteren. Met als gevolg dat de kosten voor huisves-
ting zullen toenemen zonder aanvullende dekking. 
Dit leidt tot een negatief resultaat indien geen additio-
nele maatregelen getroffen zullen worden.

Aanbesteding
Door de Europese aanbestedingsregels neemt de druk 
op de interne inkooporganisatie toe. Het risico bestaat 
dat de kosten van het aanbesteden van inkopen hoger 
zijn dan het prijsvoordeel dat behaald kan worden met 
de aanbestedingen.

Opschuiven pensioenleeftijd
De opschuivende pensioenleeftijd leidt ertoe dat 
medewerkers langer moeten doorwerken. Dat is zeker 
niet voor iedereen weggelegd. Daarnaast leidt langer 
doorwerken tot oplopende personeelslasten en toene-
mende risico’s op verzuim en arbeidsongeschiktheid. 
Ook OGVO staat voor de uitdaging om deze ontwik-
keling het hoofd te bieden. Daartoe wordt begin 2020 
voor de tweede keer een zogeheten generatieregeling 
opengesteld. We beogen daarmee oudere werknemers 
hun loopbaan af te bouwen naar 60% om zodoen-
de gezond de pensioengerechtigde leeftijd te kunnen 
bereiken.

Foto 



Jaarverslag 2019  |  Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken  21

4.2.1 Risico’s en onzekerheden afgelopen boekjaar 
Middels een nadere concretisering van de huidige koers 
in het document ‘Tijd voor nieuwe Tijd’ wordt in 2019 
de koers meer op actie gericht. De ontwikkelingen die 
voortvloeien uit dit programma hebben geleid tot een 
nieuwe dynamiek. 
Terugkijkend op het eerste halfjaar van 2019 consta-
teert het College van Bestuur dat
• veel meer bedrijfsprocessen dan gedacht onvoldoen-

de op orde zijn; 

• routines in de organisatie vaak ontbreken; 
• een politiek - ambtelijk cultuur zich als het ware in de 

organisatie heeft vastgezet in een situatie van ‘gestold 
wantrouwen’; 

• initiatieven tot veranderingen en/of verbeteringen 
vaak leiden tot diverse gesprekken, mails en notities 
maar onvoldoende leidt tot handelen en/of actie; 

• de bestuurder en controller vanuit deze context steeds 
meer operationeel de organisatie zijn ingezogen; 

• de interne communicatie (schriftelijk en mondeling) 

4.2 Risicoprofiel
Ten aanzien van bovenstaande risico’s is een inschatting 
gemaakt van de impact en de kans van voorkomen. 

Op basis hiervan is besloten welke beheersingsmaat-
regelen genomen moeten worden om de risico’s af te 
dekken.

Risico Kans Impact Opmerking

Ontwikkeling leerling-
aantallen en concurren-
tiepositie

80% €1.600.000 Deels meegenomen in aanpassing begroting (formatie), 
overige verwerkt als aanvullende taakstelling.

Gekwalificeerd 
personeel

80% € 200.000 Via stimuleren opleiding zittend personeel extra bevoegd-
heid laten halen.

Heroriëntatie inrichting 
organisatie

80% € 500.000 Middels PR de unique sellings points van de afzonderlijke 
campus uitdragen en op deze wijze de eventuele negatieve 
effecten van een wijziging in onderwijsaanbod etc. nivel-
leren. Aanvullende kosten om de veranderingen te imple-
menteren.

Passend onderwijs 80% € 200.000 De diensten die momenteel middels middelen vanuit het 
Samenwerkingsverband worden bekostigd, afbouwen dan 
wel zorgen voor andere dekking van deze kosten.

Financiële positie 40% € 2.000.000 Met eventuele financierders bespreken wat de mogelijk-
heden zijn voor het aantrekken van een extra lening ter 
financiering van de verbouwing, dan wel de verduurzaming 
van de gebouwen.

Professionalisering 
van de ondersteuning

80% € 200.000 Expertise inhuren of huidige medewerkers scholen zodat de 
kennis voldoet aan de benodigde kwaliteit.

Duurzaamheid 
schoolgebouwen

50% € 1.000.000 Met eventuele financierders bespreken wat de mogelijk-
heden zijn voor het aantrekken van een extra lening ter 
financiering van de verduurzaming van de gebouwen.

Aanbesteding  80% € 100.000 In de begroting is een extra post opgenomen voor het 
uitvoeren van aanbestedingen.

Opschuiven 
pensioenleeftijd

80% € 500.000 In de begroting de salarissen begroten op het niveau van 
de daadwerkelijke kosten. Tevens wordt een generatie-
regeling aangeboden waarvoor een voorziening wordt 
gevormd.
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op OGVO-niveau niet op orde is, omdat schoolleiding 
en veel medewerkers (wellicht door beeldvorming uit 
het verleden) OGVO in onvoldoende mate ervaren 
als een samenwerkingsstichting met een gemeen-
schappelijk belang.

Te constateren was dat:
• nieuw gedrag, veranderingen en leren te vaak leidde 

tot een situatie die typerend is voor de ‘OGVO-cul-
tuur’; 

• de noodzakelijke veranderingen en nieuw gedrag op 
deze wijze te langzaam en in onvoldoende mate tot 
stand zou komen;

• ‘opschakelen’ na het eerste halfjaar noodzakelijk was.

Vanaf juli 2019 is de span of control van de bestuurder 
en de controller vergroot door het (tijdelijk) aanstellen 
van een programmamanager. Naast sparren en advise-
ren van bestuurder en controller is zijn opdracht:

• ‘Tijd voor een Nieuwe Tijd’ van concept ombuigen 
naar een programma dat leidt tot actie en implemen-
tatie en collectieve coherentie en samenhang; 

• samen met de controller een begroting 2020 en een 
meerjarenraming 2021-2024 tot stand te brengen, 
die duidelijk maakt wat er nodig is om te komen tot 
een situatie waarin OGVO structureel in control is; 

• de dagelijkse operationele leiding van de Service Unit 
in te vullen.

Daarnaast is afgelopen jaar gebleken dat de planning- 
en controlcyclus nog verder geprofessionaliseerd moet 
worden. Er zijn weer verdere stappen gezet maar er 
zullen er nog vele moeten volgen. 
Er is een start gemaakt met een KPI-systeem (Beter Sco-
ren) en het besluit is genomen om het HRM-pakket aan 
te besteden waarbij veel aandacht wordt besteed aan 
de informatievoorziening middels het pakket.
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5 Bedrijfsvoering

5.1 Bedrijfsvoering
5.1.1 Interne bedrijfsvoering
Begin schooljaar 2019-2020 werd het College van 
Bestuur van OGVO geconfronteerd met een aantal 
signalen en vraagstukken betreffende de doelmatigheid 
en rechtmatigheid van bestede middelen.  

Dit heeft geleid tot een specifieke onderzoeksvraag van 
het College van Bestuur aan de Controller inzake ver-
antwoording van  besteding van middelen op onderwijs 
instellingsniveau.

De primaire onderzoeksvraag had betrekking op onder-
werpen als sturing, vertegenwoordigingsbevoegdheid, 
integriteit en/of (risico op/schijn van) mogelijke be-
langenverstrengeling. In december 2019 zijn de eerste 
onderzoeksbevindingen met het College van Bestuur 
gedeeld. De inhoud hiervan noopte tot het instellen van 
nader onderzoek, hetgeen heeft geleid tot een be-
stuursbesluit inhoudende het (extern) voortzetten van 
nader onderzoek. Het College van Bestuur heeft parallel 
hieraan de externe accountant, Raad van Toezicht en 
inspectie ter zake geïnformeerd.

Aan de uitkomsten van het extern onderzoek zullen 
indien nodig passende bestuurlijke conclusies worden 
gekoppeld.

5.1.2 Zaken in het afgelopen jaar met behoorlijke 
 personele betekenis
Medewerkers 
Ruim 650 medewerkers van de Onderwijsgemeenschap 
werken voortdurend aan goed, vernieuwend en eigen-
tijds (voortgezet) onderwijs voor ruim 6.000 leerlingen 
in de regio Venlo. Wij werken vanuit transparantie, 
respect en vertrouwen, waarbij wij zowel leerlingen 
als medewerkers maximaal tot ontplooiing willen laten 
komen.
Om onze docenten en leerlingen een herkenbare 
‘thuisbasis’ te geven in onze grote onderwijsgemeen-
schap, creëren wij een kleinschalige organisatie binnen 
elke campus. Wij werken volgens het principe van 
de teamorganisatie: een vaste groep docenten is ge-
zamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs en de 
begeleiding van een vaste groep leerlingen. Ook de 
onderwijsondersteunende organisatie werkt volgens 
dit principe.

Personeelsformatie en -bezetting
Na enkele fluctuaties is de personeelsformatie in het 
verslagjaar structureel verder omlaag gebracht. In de 
tabel hieronder geven we een beeld van de ontwikke-
ling van de personeelsformatie (excl. formatie SMO), 
uitgedrukt in een aandeel van de betrekkingsomvang, 
de werktijdfactor (WTF). 

WTF medewerkers Aandeel in werktijdfactor

 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Geslacht Man 306,10 301,85 288,05 282,57 54,6% 52,8% 52,8% 53,1%

Vrouw 254,84 270,31 257,61 249,78 45,4% 47,2% 47,2% 46,9%

Leeftijd opbouw
< 45 256,65 277,45 267,54 265,12 45,8% 48,5% 49,0% 49,8%

>= 45 304,29 294,70 278,12 267,23 54,2% 51,5% 51,0% 50,2%

Omvang
Deeltijd 278,93 282,13 268,48 272,24 49,7% 49,3% 49,2% 51,1%

Voltijd 282,01 290,02 277,17 260,11 50,3% 50,7% 50,8% 48,9%

Functie cat.

DIR 10,88 12,44 9,90 7,55 1,9% 2,2% 1,8% 1,4%

LIO 1,02 2,03 2,94 3,47 0,2% 0,4% 0,5% 0,7%

OOP 124,38 130,61 123,73 123,84 22,2% 22,8% 22,7% 23,3%

OP 424,65 427,08 409,09 397,49 75,7% 74,6% 75,0% 74,7%

Totaal 560,94 572,16 545,65 532,35 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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In de samenstelling van de personeelsformatie is zicht-
baar dat we het aandeel van CvB en directie (DIR) in 
omvang hebben teruggebracht. Dat is gerealiseerd door 
het niet herbezetten van natuurlijk verloop. Het aandeel 
van onze docentformatie (OP) schommelt structureel 
rond de 75% en dat van de ondersteunende functies 
(OOP) rond 23%.
Verder signaleren we een structurele stabilisering van 
het aandeel vrouwelijke medewerkers en een voort-
schrijdende verbetering van het evenwicht in de 
leeftijdsopbouw. Een evenwichtige samenstelling draagt 
bij aan de kwaliteit en continuïteit van ons personeels-
bestand en daarmee - uiteindelijk - aan de kwaliteit van 
ons onderwijs.

Last but not least is een voldoende mate van flexibi-
liteit van groot belang voor de wendbaarheid van de 
organisatie op kortere en langere termijn. Voor de korte 
termijn gaat het vooral over de omvang van de flexibele 
schil. Per balansdatum bedraagt deze ongeveer 11,5% 
van de totale formatie. Dat is minder dan gemiddeld 
in het voortgezet onderwijs (17%). In samenhang met 
het verwachte natuurlijk verloop van ongeveer 13% in 
de komende 4 jaar, is dat echter voldoende om tijdig te 
kunnen inspelen op veranderingen.

Ziekteverzuim
Het voorkomen van ziekteverzuim vinden wij belangrijk. 
Daarom besteedt OGVO veel aandacht aan preventie 
door bevordering van de vitaliteit van onze medewer-
kers en het tijdig signaleren van uitval(-risico’s). 
Het onderkennen en oplossen van dergelijke risico’s 
en waar nodig het inzetten van de juiste hulpverlening 
vormen het vervolg. Indien een collega desondanks 
uitvalt, is ons beleid gericht op een zo spoedig moge-
lijke terugkeer in het arbeidsproces. Dit kan eventueel 
met aangepast of passend werk, indien terugkeer in de 
eigen functie (nog) niet mogelijk is.
Uit onderstaande tabel blijkt dat ons beleid leidt tot 
een redelijk stabiel verzuim  van nu 4,74% (4,76% in 
2018), waarbij sprake is van een forse toename van 
de gemiddelde verzuimduur voor docenten (OP) naar 
15,07 dagen (12,06 in 2018) en een afname van het 
gemiddeld aantal ziekmeldingen per jaar (van 1,36 naar 
1,24). 

Afgelopen jaar stak ons verzuim-%, zeker voor het OP, 
gunstig ten opzichte van de gemiddelden in de VO-sec-
tor als geheel (5,4% in 2017) en ten opzichte van het 
voortgezet onderwijs in de provincie Limburg (6% in 

2017) in het bijzonder. Voor 2019 zijn er nog geen 
landelijke cijfers bekend. 
Overigens hangt het hogere ziekteverzuim in het 
voortgezet onderwijs in onze provincie mogelijk samen 
met de sterkere vergrijzing van de beroepsbevolking ten 
opzichte van het landelijke gemiddelde.

5.1.3 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen 
 in het afgelopen jaar m.b.t. personeel 
Arbo-beleid
Een goed Arbo-beleid draagt in positieve zin bij aan 
de gezondheid en het welbevinden van medewerkers 
en leerlingen / studenten. Conform het Arbo-beleid 
worden jaarlijks veiligheidsplannen opgesteld, uitge-
voerd en geëvalueerd. De lokale veiligheidsplannen 
worden door de campus directies naar aanleiding van 
RIE’s opgesteld.

Arbeidsvoorwaarden
Voortvloeiend uit de CAO 2018-2019 is op 1 juni 
2019 een salarisverhoging doorgevoerd van 2,15%. 
Daarnaast verwachten we nog een eenmalige uitkering 
van 0,8%, maar deze is als gevolg van de vastgelopen 
cao-onderhandelingen in het verslagjaar nog niet tot 
uitkering gekomen. De daarvoor benodigde middelen 
zijn dan ook opgenomen in een bestemmingsreserve 
voor uitbetaling in 2020. De verhoging van de loonkos-
ten wordt goeddeels gedekt door een verhoging van de 
vergoedingen door de overheid.

Taakbeleid
In de loop van het verslagjaar is in dialoog met een 
afvaardiging van het ondersteunend personeel gewerkt 
aan een nieuw taakbeleid dat in 2020 moet ingaan. 
De kern van dit nieuwe taakbeleid is de professionele 
grondhouding op basis waarvan we ons werk doen. 

Functie
cat. 

Ziekte-
verzuim

in %

Gem. ver-
zuimduur in 

dagen

Gemiddeld 
aantal ziek-
meldingen

2019 2019 2019

DIR 0,94 1,5 0,40

LIO 0,47 4,00 0,57

OOP 4,43 18,64 0,96

OP 4,94 14,31 1,36

Totaal 4,74 15,07 1,24
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Vanuit eigen verantwoordelijkheid en in teamverband 
wordt invulling gegeven aan de inhoud en planning van 
het werk, waarbij ook de afstemming met privé wensen 
en -belangen zodanig wordt ingebed dat de voortgang 
van het werk daar niet door wordt belemmerd.

Werving en selectie, professionalisering
OGVO staat voor de uitdaging om, ondanks een krim-
pend aanbod op de arbeidsmarkt, ook in de toekomst 
goed gekwalificeerde, bevoegde docenten in te kunnen 
zetten. De kwaliteit van de docent is immers de belang-
rijkste invloedsfactor op de kwaliteit van ons onderwijs. 
Met het oog daarop hebben we al in 2009 de stra-
tegische keuze gemaakt voor het samen opleiden en 
professionaliseren van (aanstaande) docenten. 
Dit wordt vormgegeven binnen aspirant Opleidings-
school Noord-Limburg (OSNL), een netwerkorganisatie 
met de scholen van LVO-Noord, ILS HAN en de Rad-
boud Docenten Academie. Visiepijlers zijn Maatwerk in 
leren, Leren in context van beroep en samenleving en 
Onderzoekend leren in gemeenschap.

Binnen OSNL worden ervaren docenten opgeleid tot 
schoolopleiders, werkplek- of onderzoeksbegeleiders. 
De intensieve samenwerking tussen scholen en oplei-
dingsinstituten draagt eraan bij dat opleidingsaanbod 
en onderwijspraktijk op elkaar afgestemd blijven.

Scholing
Al onze docenten moeten in het bezit zijn van een 
onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs. 
Onze onder- of onbevoegde docenten zijn dan ook ver-
plicht om deze te verwerven. Wij bieden bij dergelijke 
studies extra faciliteiten, zoals studieverlof en begelei-
ding. Vanuit die behoefte stimuleren wij onze tweede-
graads docenten ook tot het behalen van een master 
degree of een extra onderwijsbevoegdheid. Wij onder-
steunen vervolgens de aanvragen van een lerarenbeurs 
en verlenen daarenboven extra studieverlof indien de 
studie samenhangt met de behoefte van OGVO aan 
bepaalde bekwaamheden. In  schooljaar 2018-2019 
hebben 32 collega’s met inzet van een Lerarenbeurs 
gestudeerd.  

De gesprekkencyclus
De gesprekkencyclus is een belangrijk instrument voor 
onze leidinggevenden om de kwaliteiten en de loop-
baan van hun medewerkers zo optimaal mogelijk te 
laten aansluiten bij de doelstellingen van onze veran-
derende onderwijsorganisatie. Deze gesprekken wor-

den nog niet op alle plekken in de organisatie met de 
gewenste frequentie en kwaliteit gevoerd. Dat is een 
punt van zorg. Om die reden wordt gewerkt aan een 
doorstart van de gesprekkencyclus in een verbeterde 
vorm. De eind 2019 opgerichte werkgroep Ontwikke-
lingsgericht HRM ontwikkelt in het voorjaar van 2020 
de voorstellen daartoe.

5.1.4 Gevoerde beleid inzake de beheersing van 
 uitkeringen na ontslag  
OGVO voert een actief instroom- doorstroom- en 
uitstroombeleid om het personeelsbestand ‘gezond 
te houden’. Na het vervallen van de aansluiting bij 
het Participatiefonds wordt een deel van de indertijd 
vrijgevallen premies begroot als kosten van ‘individuele 
arrangementen’. Het gaat dan om individuele situa-
ties waarin, aan het eindpunt van begeleidings- en/
of verbetertrajecten, het eindoordeel luidt dat een 
arbeidsverhouding met een werknemer in het belang 
van werkgever en werknemer moet worden beëindigd. 
In vrijwel alle gevallen geschiedt dat in de vorm van een 
vaststellingsovereenkomst die op maat wordt gemaakt 
van de individuele situatie. Zo veel mogelijk zet OGVO 
daarbij in op ‘van werk-naar-werk’ trajecten. Maar dat 
is niet in alle gevallen reëel. De aldus ontstane samen-
stelling van ons bestand uitkeringsgerechtigden maakt 
dat versterkte investeringen in reïntegratiebeleid tot op 
heden weinig uitzicht biedt op resultaat. 

Nadat de wetgever had besloten tot beëindiging van de 
aansluiting bij het Participatiefonds voor het voortgezet 
onderwijs per 1 januari 2007, heeft OGVO aangestuurd 
op het voorkomen van met name bovenwettelijke 
uitkeringen na beëindiging van een tijdelijk dienstver-
band. Als alternatief heeft OGVO ervoor gekozen om 
de tijdelijke contracten met ingang van 1 augustus 
2008 onder te brengen in een tweede rechtspersoon 
(de Steunstichting) waarop de wettelijke WW van toe-
passing was en de bovenwettelijke uitkeringen volgens 
CAO VO contractueel werden uitgesloten. Met ingang 
van 1-8-2019 wordt de Steunstichting buiten gebruik 
gesteld met het oog op de invoering van de WAB per 
1-1-2020. Als gevolg daarvan zullen de uitkeringsrisi-
co’s van aflopende tijdelijke contracten per 1-8-2020 op 
OGVO drukken. Daarmee is rekening gehouden bij de 
begroting voor 2020. 

5.1.5 Toelichting op de belangrijkste ontwikkeling 
 in het afgelopen jaar betreffende de huisvesting
Gerealiseerde werkzaamheden zijn met het oog op 
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doelmatigheid en duurzaamheid uitgevoerd. In het 
kader WMI is gestart met inventarisatie als leidraad 
voor de te treffen huidige en toekomstige maatregelen/
projecten: Gerealiseerd is de grootschalige verbouwing 
van de kleedlokalen bij College den Hulster die nu weer 
aan de huidige normen voldoet. 
Er is een inventarisatie gemaakt ten aanzien van de be-
staande huisvesting, dat onderdeel uitmaakt van het op 
te stellen Strategisch Huisvestingsplan. Dit zal in 2020 
verder uitgewerkt worden.

5.1.6 Toelichting op het resultaat
In dit onderdeel wordt een analyse gemaakt van het 
resultaat, vermogenspositie en bijbehorende kengetal-
len.

Exploitatieresultaat
In 2019 heeft OGVO een positief exploitatieresultaat 
van € 2.775.805 behaald ten opzichte van een begro-
ting van € 92.291. Per saldo resulteert dit in een afwij-
king ten opzichte van de begroting van € 2.683.514.  

Naast deze afwijkingen op hoofdlijnen volgt onderstaand een nadere analyse van de realisatie versus begroting.

Inkomsten
(Rijks)bijdragen OC&W
Deze post toont een positieve afwijking ten opzichte 
van de begroting van € 1.915.000. 
Deze afwijking is voor € 869.000 een gevolg van de 
verwerking van de personele index. De ontvangen in-
dex-verhoging bedraagt € 1.210.000, echter € 341.000 
dient ter dekking voor de CAO-maatregelen die geef-
fectueerd worden in 2020 en is via een bestemmingsre-
serve verwerkt (zie paragraaf eigen vermogen). Daar-
naast zijn eind 2019 de werkdrukmiddelen ( € 897.000) 
ontvangen waarover separaat verantwoording moet 
worden afgelegd. Deze middelen worden de komende 
jaren (in de schooljaren 20-21 en 21-22) na afronding 
van het overleg met de GMR ingezet. Ook voor deze 
middelen is een bestemmingsreserve aangelegd. 

De begrote personele lumpsum was € 148.000 te laag 
begroot, met name vanwege een te laag aantal LWOO 
leerlingen.
In de begroting is geen rekening gehouden met 
indexering van opbrengsten aangezien de begrote 
kosten ook niet geïndexeerd zijn.

Daarnaast zijn de opbrengsten in het kader 
van financiering nieuwkomers € 151.000 
hoger dan begroot. De middelen vanuit het 
Samenwerkingsverband zijn € 154.000 hoger dan 
begroot. Echter door de verschuiving in de begroting 
tussen LWOO en TOV (zie boven) bedraagt de 
overschrijding € 302.000. Dit wordt voor € 232.000 
veroorzaakt door een te lage begroting, additionele 
toekenningen en  de indexering.

Begroting   2019 Realisatie 2019 Verschil     

Baten
3.1 Rijksbijdragen 49.697.881 51.768.112 2.070.230
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 2.698.390 2.738.649 40.259
3.5 Overige baten 2.542.680 3.021.871 479.191

Totaal baten 54.938.952 57.528.632 2.589.680

Lasten
4.1 Personele lasten 40.428.638 41.079.222 -650.584
4.2 Afschrijvingen 2.740.118 2.544.626 195.493
4.3 Huisvestingslasten 3.919.374 3.749.429 169.945
4.4 Overige materiële lasten 7.313.574 6.929.792 383.782

Totaal lasten 54.401.704 54.303.069 98.635

Saldo baten en lasten 537.247 3.225.563 2.688.316

5 Financiële baten en lasten 444.952 449.757 -4.805

Resultaat 92.295 2.775.806 2.683.511

Staat van baten en lasten
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In 2019 is de tweede tranche van de middelen aan-
vullende bekostiging voor technisch onderwijs in het 
VMBO ontvangen. De daadwerkelijke inzet van deze 
middelen heeft nog niet volledig plaats gevonden. Op 
basis van de gerealiseerde inzet zijn de middelen ten 
gunste van het resultaat gebracht. Dit resulteert in een 
onderuitputting van de middelen van € 412.000 Er ligt 
een bestedingsplan voor het totaal van de ontvangen 
middelen. Deze zullen de komende periodes worden 
ingezet.

Overige baten
De afwijking ten opzichte van de begroting bedraagt 
bij de overige baten € 479.000. 
In de begroting was rekening gehouden met het ein-
digen van een verhuurcontract. Het verlengen van dit 
contract betekende een overschrijding van de begroting 
met € 97.000.

Daarnaast is er sprake van een hogere opbrengst 
bedrijfsvoering ( € 112.000) (deze is gesaldeerd met 
detachering personeel vanwege verschuiving van een 
begrotingspost) en subsidieverstrekkers ( € 239.000). 
Dit laatste betreft o.a. een vrijval van ontvangen mid-
delen voor de Handbalschool ( € 91.000) waarvan de 
kosten reeds de afgelopen jaren in het resultaat zijn 
verwerkt. En vrijval van middelen curriculum.nu en 
doorstroomprogramma waarvoor de kosten in 2019 
zijn gerealiseerd. Daarnaast zijn de opbrengsten AOSL 
hoger dan begroot ( € 25.000) en zijn er middelen voor 
W&T ontvangen ( € 25.000). 

Uitgaven
Personele lasten
De afwijking van deze post ten opzichte van de be-
groting 2019 bedraagt -/- € 651.000. Deze stijging 
bestaat uit een overschrijding van de salarissen inclusief 
terugontvangen ziekengelden ten opzichte van begroot 
(€ 500.000). De post inhuur personeel overschrijdt de 
begroting met -/- € 484.000,

De stijging van de overige personele lasten is 
met name een gevolg van lagere kosten in bestaande 
personele voorzieningen dan begroot (€ 336.000), 
waaronder een lagere dotatie van de voorziening 
Individuele arrangementen ( € 194.000) en een 
vrijval en geen dotatie van de voorziening WGA 
( € 265.000), echter de mutatie van de voorziening 
langdurig zieken was hoger dan begroot 
-/- ( € 574.000).

Ten slotte is er een restpost van kosten die per sal-
do lager ligt dan begroot (€ 110.000). Deze restpost 
bestaat onder andere uit scholing ( € 93.000), preventie 
ziekteverzuim en ARBO.
 
Afschrijvingen
De gerealiseerde afschrijvingen zijn € 195.000 lager dan 
waarmee in de begroting 2019 rekening was gehouden. 
Dit is voornamelijk veroorzaakt door een fout in het 
begrotingsmodel en daarnaast was er sprake van een 
lager investeringsniveau dan begroot.
 
Huisvestingslasten
Ten opzichte van de begroting is er sprake van onder-
schrijding van de kosten met € 170.000, dit betreft 
zowel schoonmaak, onderhoud, gas/water/licht als ook 
lagere huurkosten.

Overige instellingslasten
Ten opzichte van de begroting 2019 ligt de realisatie 
€ 383.000 lager. Dit wordt veroorzaakt door lagere 
kosten leermiddelen dan begroot ( € 298.000), dit 
is deels een gevolg van een onderuitputting van het 
budget leermiddelen van techniekgelden van 
€ 130.000, maar in zijn algemeenheid is deze post te 
hoog begroot. 

Ook de posten huur schoolboeken ( € 57.000), kosten 
extra schoolactiviteiten ( € 68.000) en lidmaatschappen 
en abonnementen ( € 89.000) zijn lager uitgevallen 
dan begroot. De realisatie advieskosten zijn hoger dan 
begroot ( € 142.000).

5.1.7 Toelichting op de ontwikkeling van de 
 balansposten (vergelijking met voorgaand jaar)
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Eigen vermogen

Algemene reserve
De algemene reserve is toegenomen met € 2.775.805 door de verwerking van het positieve 
exploitatieresultaat. Het verschil tussen het exploitatieresultaat en de mutatie in de algemene 
reserve wordt veroorzaakt door de mutatie in de bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve is gemuteerd voor de BAPO-reserve -/- € 39.388, verder is de 
bestemmingsreserve gemuteerd voor de eenmalige uitkering CAO 2020 (€ 341.103) en de 
“werkdrukmiddelen” ( € 897.451). 

Kengetallen
Kengetallen geven inzicht in het feit of een instelling financieel gezond is en op korte en 
langere termijn aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Onderstaand is een set van 
zowel financiële als niet-financiële kengetallen opgenomen die van belang zijn voor OGVO 
en die worden gebruikt bij de sturing van de organisatie.
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reserve wordt veroorzaakt door de mutatie in de bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve is gemuteerd voor de BAPO-reserve -/- € 39.388, verder is de 
bestemmingsreserve gemuteerd voor de eenmalige uitkering CAO 2020 (€ 341.103) en de 
“werkdrukmiddelen” ( € 897.451). 

Kengetallen
Kengetallen geven inzicht in het feit of een instelling financieel gezond is en op korte en 
langere termijn aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Onderstaand is een set van 
zowel financiële als niet-financiële kengetallen opgenomen die van belang zijn voor OGVO 
en die worden gebruikt bij de sturing van de organisatie.
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Eigen vermogen
Algemene reserve
De algemene reserve is toegenomen met € 2.775.805 
door de verwerking van het positieve exploitatieresul-
taat. Het verschil tussen het exploitatieresultaat en de 
mutatie in de algemene reserve wordt veroorzaakt door 
de mutatie in de bestemmingsreserve.
 
Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve is gemuteerd voor de BAPO-re-
serve -/- € 39.388, verder is de bestemmingsreserve 

gemuteerd voor de eenmalige uitkering CAO 2020 
(€ 341.103) en de “werkdrukmiddelen” ( € 897.451). 
 
Kengetallen
Kengetallen geven inzicht in het feit of een instelling 
financieel gezond is en op korte en langere termijn aan 
haar financiële verplichtingen kan voldoen. Onder-
staand is een set van zowel financiële als niet-financi-
ele kengetallen opgenomen die van belang zijn voor 
OGVO en die worden gebruikt bij de sturing van de 
organisatie.
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Financiële kengetallen:

Overige kengetallen

Onderstaand is beschreven hoe de verschillende kengetallen tot stand zijn gekomen.

Solvabiliteit is het vermogen van een bedrijf om aan zijn verplichtingen tegenover zijn 
vermogensverschaffers te voldoen. De solvabiliteit wordt uitgedrukt in een 
solvabiliteitskengetal. De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen te delen door
het totaal vermogen. De solvabiliteit 2 gaat uit van het eigen vermogen plus voorzieningen.

De current ratio is een kengetal voor het meten van de liquiditeit van de onderneming. De 
current ratio geeft aan tot op welke hoogte de kortlopende schulden terugbetaald kunnen 
worden met op korte termijn beschikbare bezittingen van de onderneming. 

38

Financiële kengetallen:

Overige kengetallen

Onderstaand is beschreven hoe de verschillende kengetallen tot stand zijn gekomen.

Solvabiliteit is het vermogen van een bedrijf om aan zijn verplichtingen tegenover zijn 
vermogensverschaffers te voldoen. De solvabiliteit wordt uitgedrukt in een 
solvabiliteitskengetal. De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen te delen door
het totaal vermogen. De solvabiliteit 2 gaat uit van het eigen vermogen plus voorzieningen.

De current ratio is een kengetal voor het meten van de liquiditeit van de onderneming. De 
current ratio geeft aan tot op welke hoogte de kortlopende schulden terugbetaald kunnen 
worden met op korte termijn beschikbare bezittingen van de onderneming. 

Financiële kengetallen

Overige kengetallen



Jaarverslag 2019  |  Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken  29

Onderstaand is beschreven hoe de verschillende kenge-
tallen tot stand zijn gekomen.

Solvabiliteit is het vermogen van een bedrijf om aan zijn 
verplichtingen tegenover zijn vermogensverschaffers te 
voldoen. De solvabiliteit wordt uitgedrukt in een solva-
biliteitskengetal. De solvabiliteit wordt berekend door 
het eigen vermogen te delen door het totaal vermogen. 
De solvabiliteit 2 gaat uit van het eigen vermogen plus 
voorzieningen.
 
De current ratio is een kengetal voor het meten van 
de liquiditeit van de onderneming. De current ratio 
geeft aan tot op welke hoogte de kortlopende schul-
den terugbetaald kunnen worden met op korte termijn 
beschikbare bezittingen van de onderneming. 

De current ratio wordt berekend door de vlottende acti-
va inclusief liquide middelen te delen door kortlopende 
schulden.    
 
De rentabiliteit is de winstgevendheid van een onderne-
ming in verhouding tot de omzet, het eigen vermogen, 
of het totale vermogen. 

De rentabiliteit op het eigen vermogen wordt berekend 
door het resultaat uit gewone bedrijfsvoering te delen 
door het eigen vermogen.
 
Het weerstandsvermogen presenteert de toegestane 
omvang van financiële reserves gebaseerd op het eigen 
vermogen. De ondergrens is 10%, de bovengrens 40% 
tenzij verklaarbaar over/- onderschreden. 
Het weerstandsvermogen wordt berekend door het ei-
gen vermogen te delen door de totale baten uit gewo-
ne bedrijfsvoering.
 
De kapitalisatiefactor presenteert de toegestane om-
vang van het totale vermogen ten opzichte van de 
totale baten (exclusief vermogen met betrekking 
tot gebouwen en terreinen). De bovengrens van 
de kapitalisatiefactor is 35%. De kapitalisatiefactor 
wordt berekend door het totale vermogen (minus 
gebouwen en terreinen) te delen door de totale ba-
ten.                                              

Rapportage toezichthoudend orgaan

Voor de rapportage van het toezichthoudend orgaan 
wordt verwezen naar het verslag van de Raad van 
Toezicht.
 
5.1.8 Toelichting op het investeringsbeleid, 
 de investeringen in het boekjaar en de 
 verwachte toekomstige investeringen
Chromebooks voor leerlingen
Q1 2019 is er een Europese aanbesteding afgerond 
voor het vinden van een partner inzake Chromebooks 
voor leerlingen. The Rent Company heeft deze aan-
besteding gewonnen en is preferred supplier voor het 
leveren van Chromebooks aan leerlingen. Overeenkom-
sten ontstaan bij levering tussen The Rent Company en 
ouders, OGVO is geen partij in deze.

Repro
Begin 2019 is een Europese aanbesteding gepubliceerd 
inzake de vervanging van alle printers en multifunctio-
nals binnen OGVO. Deze is uitgezet in twee verschil-
lende percelen: perceel A betrof de multifunctionals en 
printers op de decentrale locaties, perceel B betrof de 
multifunctionals op de Repro. Eind Q2 2019 is de gun-
ning van beide percelen verstrekt aan Canon. 

Eind 2019 zijn alle printers en multifunctionals vervan-
gen. Contractduur die is aangegaan is 5 jaar + 1 + 1.
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5.1.9 Toelichting op kasstromen en financiering

 5.1.10 Informatie over financiële instrumenten 
  (o.a. renteswaps)
In 2017 heeft herfinanciering plaatsgevonden tegen een 
vaste rente. De hypothecaire lening bedraagt exclusief 
het kortlopende deel van de schuld € 20.731.250 op de 
balansdatum en heeft een looptijd van 30 jaar en een 
rentepercentage van 1,95%.

5.1.11 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen 
  in het afgelopen jaar m.b.t kwaliteitszorg
In oktober 2018 heeft de Inspectie van het Onderwijs 

een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij OGVO. 
Daarnaast is er in dezelfde periode een aantal afdelin-
gen van de drie campussen onderzocht. Het onderzoek 
is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en op 
het niveau van de campussen.
In het vierjaarlijkse onderzoek op bestuursniveau heeft 
de Inspectie van het Onderwijs de standaarden kwa-
liteitszorg (KA1), kwaliteitscultuur (KA2) en verant-
woording en dialoog (KA3) die vallen onder het kwa-
liteitsgebied kwaliteitszorg en ambitie als onvoldoende 
beoordeeld. 
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Het oordeel van de inspectie bevestigde de noodzaak 
die wij zagen om ná het doorvoeren van de 
benodigde financiële verbeteringen te sturen op de 
drie standaarden van kwaliteitszorg. In een aantal 
intensieve sessies is ieder van de herstelopdrachten 
geanalyseerd. In samenwerking met de controller, de 
drie campusdirecteuren en de kwaliteitszorgmedewerker 
van het Blariacumcollege heeft het College van Bestuur 
een verbeterplan opgesteld dat de tekortkomingen 
van het inspectierapport adresseert. Op deze manier is 
een uniform beeld gecreëerd van de tekortkomingen 
op bestuurs- en campusniveau en is op dit niveau 
draagvlak gecreëerd voor de te nemen stappen. Het 
verbeterplan is tevens besproken met de Raad van 
Toezicht. De verbeterstrategie die wij hanteren zet in 
op vijf speerpunten: kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur, 
verantwoording en dialoog, financieel beheer en het 
creëren van draagvlak.
Op 4 april en 3 juli 2019 is de Inspectie van het Onder-
wijs met het bestuur in gesprek gegaan over de voort-
gang met betrekking tot het verbetertraject. De inspec-
tie heeft hierbij geconstateerd dat er een ontwikkeling 
in gang is gezet waarbij het bestuur en de campussen 
in gezamenlijkheid werken aan herstel van de tekortko-
mingen. Het bestuur heeft gerichte interventies geno-
men om te komen tot verbetering van de geconstateer-
de tekortkomingen. Daarbij hoorde en zag de inspectie 
terug dat het bestuur op een gedegen en doordachte 
manier werkt aan een kwaliteitscultuur die ondersteu-
nend is aan de uitvoering van de kwaliteitszorg en aan 
de uitvoering van verantwoording en dialoog. 

Kwaliteitszorg (KA1)
Wat constateerde de Inspectie van het Onderwijs?
Het bestuur heeft onvoldoende zicht op de onderwijs-
resultaten en de onderwijskwaliteit. Er ontbreekt een 
stelsel van kwaliteitszorg. Er zijn geen concrete doelen 
en kaders gesteld op onderwijskundig gebied. Het 
bestuur kan daardoor niet sturen op de verbetering van 
het onderwijsproces. 

Welke doelen/resultaten hebben we opgesteld?
Het bestuur (en de campussen) hebben een stelsel van 
kwaliteitszorg ingericht. Op basis van dit stelsel bewaakt 
en bevordert het bestuur de kwaliteit van het onderwijs-
proces en de leerresultaten. Het bestuur (en de campus-
sen) hebben zicht op de kwaliteit van het onderwijs. 
Er zijn toetsbare doelen geformuleerd en er wordt 
regelmatig geëvalueerd of deze doelen worden gehaald. 
De oorzaken van eventueel tekortschietende onder-

wijskwaliteit zijn geanalyseerd en waar nodig worden 
verbeteringen doelgericht doorgevoerd. De verantwoor-
delijkheidsverdeling tussen bestuur en scholen maakt 
een functionerend stelsel van kwaliteitszorg mogelijk.

Hoe staan we er nu voor?
Op basis van de feedback van de inspectie zijn een aan-
tal zaken direct opgepakt. Te noemen zijn onder meer:
• Het opstellen van een kwaliteitsbeleidsplan.
• Kwartaalgesprekken tussen College van Bestuur en de 

campusdirecteuren.
• Een beleidscommissie Onderwijs & Kwaliteit waarin 

College van Bestuur, campusdirecteuren en onderwijs-
directeuren het gesprek voeren over de onderwijsop-
brengsten, het onderwijsproces en de schoolontwik-
keling.

• Het toewerken naar een OGVO-examencommissie.

OGVO heeft gekozen voor het instrument ‘Beter 
Scoren’ dat middels ‘Balanced Scorecards’ een helder 
overzicht geeft van de resultaten op basis van kritieke 
prestatie-indicatoren (Kpi’s). De campussen werkten de 
afgelopen maanden in Beter Scoren aan het uitwerken 
van de kpi’s zodat deze toepasbaar zijn binnen OGVO. 
Dit geldt met name voor de basis-kpi’s. Er is een aanzet 
gemaakt om onderwijsambities per campus te vertalen 
naar campus-kpi’s. Op de campussen zijn medewer-
kers getraind in Beter Scoren tot Interne Implementatie 
Partner (IIP).

Kwaliteitscultuur (KA2)
Wat constateerde de Inspectie van het Onderwijs?
Er is onvoldoende sprake van een professionele kwali-
teitscultuur aangezien het bestuur in onvoldoende mate 
een rol heeft bij de versterking van de onderwijskwali-
teit. Er wordt gewerkt volgens een besturingsfilosofie 
waarbij alleen vertrouwen het uitgangspunt is. 
Het vertrouwen dat het bestuur aan de campussen gunt, 
wordt teruggezien door de Inspectie van het Onderwijs. 
De bijbehorende verantwoording is onvoldoende vorm-
gegeven. Daarnaast is er onvoldoende duidelijkheid hoe 
het bestuur zorg draagt voor de professionalisering van 
het onderwijskundig leiderschap van de schoolleiding.

Welke doelen/resultaten hebben we opgesteld?
Het bestuur stuurt op een kwaliteitscultuur waarin rol-
len, taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn. 
Het bestuur zorgt voor een organisatiecultuur waarbin-
nen transparantie, integer handelen en aanspreken op 
resultaten en gedrag herkenbare elementen zijn.
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Hoe staan we er nu voor?
Op het gebied van planmatig werken aan een professi-
onele kwaliteitscultuur zijn in het kwaliteitsbeleidsplan 
de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
beschreven, evenals de gewenste professionele cultuur. 
Tevens is scholing op de campussen gestart betreffende 
het instrument Beter Scoren en er is een ambitiegesprek 
gevoerd met de personeelsgeleding van de Gemeen-
schappelijke Medezeggenschapsraad.
De portefeuilleverdeling van de bovenschoolse verant-
woordelijkheden van de campusdirecteuren is ingevuld. 
Met behulp van externe ondersteuning heeft de Raad 
van Toezicht een Toezichtplan vastgesteld. Ook wordt 
de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad on-
dersteund in gesprek met de voorzitter van het College 
van Bestuur om tot werkafspraken, herinrichting van de 
medezeggenschap en nieuwe reglementen te komen 
(zie ook Governance en Sturing).
In concept is een integrale planning en control cyclus 
2020 (financiën, kwaliteit afgestemd op intern toezicht 
en medezeggenschap) gereed. De verantwoordings-
gesprekken worden in een nieuw ritme in april en in 
oktober (en in februari 2021) verder voortgezet.
Op de campussen worden lesobservaties uitgevoerd ter 
verbetering van de professionaliteit van de leraren. 
Hierbij maken alle campussen gebruik van het instru-
ment ‘de vijf rollen van de docent’.

5.1.12 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen 
  in het afgelopen jaar m.b.t ICT
ICT-beveiliging
Het document omtrent gebruikersnaam en wachtwoord 
beleid is medio 2019 door het bestuur geaccordeerd. 
In fases wordt dit document ten uitvoer gebracht.
Het aantal karakters t.b.v. het OGVO-wachtwoord is 
voor personeel uitgebreid naar 15 karakters en voor 
leerlingen naar 10 karakters. Verder is de eerste groep 
medewerkers, medewerkers met een Smartphone van 
OGVO en / toegang tot persoonlijke informatie van 
leerlingen en medewerkers, verplicht om voor 01-12-
2019 2 factor authenticatie te activeren op hun 
OGVO-account.
Overige medewerkers dienen dit uiterlijk 31-05-2020 
geactiveerd te hebben. Communicatie hierover is ge-
start.

Identity management
Het uitbreiden en finetunen van identitymanagement 
blijft een lopend proces. Doel hiervan is om zoveel 

mogelijk omtrent in dienst en uit dienst als verandering 
van rollen in de organisatie te automatiseren. Automa-
tisering betreft het openen en sluiten van ICT accounts 
en de toegang tot de benodigde bedrijfsdata.

5.2 Onderwijsprestaties en onderwijs-
kundige zaken
5.2.1 Onderwijsprestaties
De scholen behalen met hun leerlingen leerresultaten 
die in overeenstemming zijn met de door de Inspectie 
van het Onderwijs gestelde norm. De leerresultaten lig-
gen de afgelopen drie jaar op het niveau dat op grond 
van de kernmerken van onze leerlingenpopulatie mag 
worden verwacht. De inspectie richt zich hierbij op de 
volgende indicatoren:
• positie in leerjaar 3 ten opzichte van het advies van 
 de basisschool (onderwijspositie t.o.v. advies po)
• percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 
 1 en 2 (onderbouwsnelheid)
• percentage onvertraagde studievoortgang vanaf 
 leerjaar 3 per afdeling (bovenbouwsucces)
• gemiddeld cijfer Centraal Examen van alle vakken 
 per afdeling (examencijfer).

In onderstaande tabellen staan de onderwijsresultaten 
per school specifiek over het schooljaar 2018-2019. 
Deze resultaten zijn afkomstig van de rapportages in 
Vensters. Deze onderwijsresultaten laten zien dat voor 
het schooljaar 2018-2019 het bovenbouwsucces van 
vmbo-b en vwo van College Den Hulster en havo van 
het Valuascollege onder de norm ligt, daarnaast ligt het 
gemiddelde examencijfer van vmbo-k van het Blariac-
umcollege onder de norm van de inspectie.

Bij de beoordeling van de leerresultaten kijkt de inspec-
tie naar de balans tussen enerzijds leerlingen kansen 
bieden door een ruimhartige determinatie en anderzijds 
leerlingen hoge resultaten laten halen aan het einde van 
hun schoolloopbaan. Vanuit dit balanced-score-principe 
staat de inspectie toe dat één indicator onder de norm 
scoort voor een voldoende totaaloordeel. 
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College Den Hulster

Onderwijspositie t.o.v. advies po Onderbouwsnelheid

2018-2019 Inspectienorm 2018-2019 Inspectienorm

-0,71% Boven de norm 97,48% Boven de norm

Bovenbouwsucces Examencijfer

2018-2019 Inspectienorm 2018-2019 Inspectienorm

vmbo-b 81,94% Onder de norm 6,89 Boven de norm

vmbo-k 90,70% Boven de norm 6,27 Boven de norm

vmbo-(g)t 86,67% Boven de norm 6,24 Boven de norm

havo 84,78% Boven de norm 6,74 Boven de norm

vwo 77,69% Onder de norm 6,63 Boven de norm

Onderwijspositie t.o.v. advies po Onderbouwsnelheid

2018-2019 Inspectienorm 2018-2019 Inspectienorm

2,54% Boven de norm 96,46% Boven de norm

Blariacumcollege

Bovenbouwsucces Examencijfer

2018-2019 Inspectienorm 2018-2019 Inspectienorm

vmbo-b 89,87% Boven de norm 6,50 Boven de norm

vmbo-k 86,03% Boven de norm 6,08 Onder de norm

vmbo-(g)t 93,67% Boven de norm 6,51 Boven de norm

havo 85,51% Boven de norm 6,53 Boven de norm

vwo 88,10% Boven de norm 6,43 Boven de norm

Onderwijspositie t.o.v. advies po Onderbouwsnelheid

2018-2019 Inspectienorm 2018-2019 Inspectienorm

24,05% Boven de norm 99,19% Boven de norm

Valuascollege

Bovenbouwsucces Examencijfer

2018-2019 Inspectienorm 2018-2019 Inspectienorm

vmbo-b 94,55% Boven de norm 6,56 Boven de norm

vmbo-k 93,40% Boven de norm 6,23 Boven de norm

vmbo-(g)t 84,33% Boven de norm 6,15 Boven de norm

havo 76,59% Onder de norm 6,36 Boven de norm

vwo 84,62% Boven de norm 6,42 Boven de norm
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Voortijdig schoolverlaten
OGVO voldoet niet aan alle normen met betrekking 
tot het verminderen van het aantal VSV’ers. 
Een VSV’er is een ex-leerling, jonger dan 23 jaar en 
zonder startkwalificatie. Leerlingen met een Entree-di-
ploma die minder dan 12 uur werk hebben, worden ook 
als VSV’er aangemerkt.

Realisatie 18/19
Onderstaande tabel geeft een totaalbeeld van het 
aantal vsv’ers per campus. 

Voor het opstellen van deze tabel zijn de ‘voorlopige’ 
vsv-cijfers 2018-2019 gebruikt. 

Valuascollege Blariacumcollege College Den Hulster
Prestatienorm 
maximale uitval 
schooljaar

Vo onderbouw 0,49% 0,11% 0% 0,5%

Vmbo bovenbouw 0% 0,41% 2,75% 2,0%

Havo bovenbouw 1,26% 0,71% 0,68% 0,5%

Vwo bovenbouw 0,22% 1,64% 0,61% 0,5%



Jaarverslag 2019  |  Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken  35

De locaties scoren voldoende met betrekking tot de 
indicator van de Inspectie van het Onderwijs, met 
uitzondering van vmbo bovenbouw op een van de drie 
locaties, havo bovenbouw en vwo bovenbouw op twee 
van de drie locaties. Dat de bovenbouw van havo en 
vwo boven de prestatienorm uitkomt is een landelijke 
tendens. In RMC regio 38 (Noord- en midden Limburg 
is het monitoren van deze leerlingen goed onder de 
aandacht. We blijven inzetten op het bovengemiddeld 
scoren, hoger dan het landelijk gemiddelde, voor zowel 
vmbo, havo als vwo.

5.2.2 Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische 
 zaken
Om op OGVO-niveau het totale rijke onderwijsaanbod 
in stand te kunnen houden is ontdubbelen van het on-
derwijsaanbod in de bovenbouw noodzakelijk. Er is een 
werkgroep opgestart waarin op basis van onderzoek, 
analyse en gesprek een advies ‘ontdubbelen onderwijs-
aanbod’ wordt ontwikkelt. 

Daarnaast zijn de drie scholen in 2019 met een aantal 
onderwijskundige thema’s aan de slag gegaan:
• Persoonlijk onderwijs in de vorm van 
 maatwerktrajecten.
• Het bevorderen van de doorstroom van het primair 

onderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Op het gebied van LOB biedt OGVO door middel van 
de profielmodules en de bijbehorende keuzevakken 
een inspirerend en leerzaam loopbaanprogramma aan. 
Daarnaast vindt begeleiding plaats door middel van 
LOB-gesprekken en/of lessen om zo inzichtelijk te krij-
gen welke interesses en kwaliteiten de leerling heeft en 
welke opleidingen en beroepen hierbij passen. Tevens 
neemt elke campus deel aan VENLO on Stage, een 
landelijk beroepenoriëntatieprogramma. Hierin blijven 
we participeren.

Om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leef-
omgeving en de samenleving hechten wij veel waarde 
aan burgerschapsvorming. Leerlingen maken kennis 
met begrippen als democratie, grond- en mensenrech-
ten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale 
verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan 
met maatschappelijke diversiteit. Die kennis komt niet 
alleen uit het boekje, maar wordt ook geleerd door te 
oefenen in de praktijk. In dit kader worden er activitei-
ten georganiseerd die direct en indirect raken aan allerlei 
omgangsvormen, normen en waarden en burgerschaps-

vorming. Een greep uit deze activiteiten: activiteiten op 
het gebied van musical, LHBT, culturele activiteiten, (in-
ternationale) uitwisselingen, reizen en excursies, stages, 
debatavonden, lifestyle activiteiten, mindfulness, sociale 
vaardigheidstrainingen, het Europees jeugd Parlement, 
het stewardprogramma, reanimatie-onderwijs, deelna-
me in klankbordgroepen, leerlingenraad en medezeg-
genschapsraad, een opruimdag waarin leerlingen helpen 
met het schoonhouden van de buurt, het mee-organise-
ren van  activiteiten zoals de Passiespelen, de bezoeken 
van leerlingen uit het primair onderwijs aan onze scho-
len, samenwerking met onder andere Global Explorati-
on, Big Climb, de Dialoog en de Boekenbeurs.

Om een gezonde en actieve leefstijl van onze leerlingen 
te stimuleren hebben wij samen met de gemeente Venlo 
een Lifestyle visie ontwikkeld. Deze leefstijl wordt gesti-
muleerd door onder andere pauze activiteiten, iRun2B-
fit, naschoolse sport en gezonde voeding.    

5.2.3 Informatie over de toegankelijkheid en het 
 toelatingsbeleid 
Voor iedere school beslist een commissie over de toe-
lating tot de brugklas. Deze hanteert het advies van de 
basisschool in combinatie met eventuele andere docu-
menten aangeleverd door de ouders/ verzorgers of de 
school. 

5.2.4 Toelichting inzake de werkzaamheden op het 
 gebied van onderzoek en ontwikkeling 
Werving en selectie, professionalisering 
OGVO staat voor de uitdaging om, ondanks een krim-
pend aanbod op de arbeidsmarkt, ook in de toekomst 
goed gekwalificeerde, bevoegde docenten in te kunnen 
zetten. De kwaliteit van de docent is immers de belang-
rijkste invloedsfactor op de kwaliteit van ons onderwijs. 
Met het oog daarop hebben we verschillende ontwik-
kelingen in gang gezet die hieraan duurzaam moeten 
bijdragen. Samen opleiden en professionaliseren is voor 
OGVO al sinds 2009 een strategische keuze, ingegeven 
door een met onze partners gedeelde visie op en een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het opleiden, 
begeleiden en professionaliseren van (aanstaande) 
docenten. Dit wordt vormgegeven binnen aspirant 
Opleidingsschool Noord-Limburg (OSNL), een netwerk-
organisatie met de scholen van LVO-Noord en de oplei-
dingsinstituten HAN ILS, HAN ALO, HAN Masters en de 
Radboud Docenten Academie. Ons OSNL beroepsbeeld 
is dat van een docent die een context vol uitdaging voor 
leren creëert, die sterk is in talentontwikkeling en die 
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op onderzoek uit gaat. Met als uitgangspunten Samen 
sterk in leren en Persoon, praktijk en theorie in samen-
hang.
In schooljaar 2018-2019 heeft OSNL in totaal 232 
opleidingsplaatsen gerealiseerd, waarvan 118 binnen 
OGVO. Jaarlijks wordt de ervaren kwaliteit van deze 
opleidingsplaatsen onderzocht; in 2018-2019 gaven 
studenten OSNL gemiddeld een 7,8 (op een 10-punts-
schaal). 
Opleidingsschool Noord-Limburg leidt ervaren docenten 
op tot schoolopleiders, werkplek- of onderzoeksbege-
leiders. De intensieve samenwerking tussen scholen en 
opleidingsinstituten levert een OSNL-eigen werkplek-
curriculum op dat ertoe bijdraagt dat opleidingsaanbod 
en onderwijspraktijk op elkaar afgestemd blijven.
In schooljaar 2019-2020 doorloopt aspirant Opleidings-
school Noord-Limburg een accreditatietraject en volgt 
er een beoordeling door de NVAO op de ontwikkeling 
als opleidingsschool. In juni 2020 wordt het besluit van 
de minister hieromtrent verwacht.
Binnen OGVO neemt het Blariacumcollege ook deel 

aan de Academische Opleidingsschool Limburg (AOSL). 
Binnen dit partnerschap heeft de school in 2018-2019 
24 studenten opgeleid.

Scholing 
Onze docenten moeten in het bezit zijn van een onder-
wijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs. Onder- 
of onbevoegde docenten zijn dan ook verplicht om 
deze bevoegdheid te verwerven waarbij we studieverlof 
en begeleiding bieden. We stimuleren onze tweede-
graads docenten ook tot het behalen van een master 
degree of een extra onderwijsbevoegdheid. Wij onder-
steunen de aanvragen van een Lerarenbeurs en ver-
lenen daarenboven extra studieverlof indien de studie 
samenhangt met de behoefte van OGVO aan bepaalde 
bekwaamheden. In schooljaar 2018-2019 hebben 
32 collega’s met inzet van een Lerarenbeurs gestudeerd, 
in 2019-2020 zijn dat er 21. Daarnaast volgen onge-
veer 20 collega’s andersoortige opleidingen, variërend 
van de opleiding tot onderwijsassistent tot een promo-
tietraject.
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6. Toekomstige ontwikkelingen

6.1 Ontwikkelingen per beleidsterrein
6.1.1 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied 
 van onderwijs
Op het gebied van onderwijs staan voor 2020 de 
volgende ontwikkelingen:
• De ontwikkeling van een masterclass vmbo. Tijdens 

deze masterclass maken leerlingen van groep 8 kennis 
met de verschillende profielen van het vmbo. 

• OGVO breed aanbod competentiegericht onderwijs. 
Vanwege de wens (zoals opgenomen in het koers-
document 2019-2023) gezamenlijk meer competen-
tiegericht onderwijs voor leerlingen te ontwikkelen, 
moet naast de monovakken vorm en inhoud gegeven 
worden aan gepersonaliseerd leren. Een oogmerk 
hierbij is, in termen van profilering van het OGVO, 
meer onderscheidend te worden. 

6.1.2 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van  
 onderzoek en ontwikkeling
In 2019 is een werkgroep binnen OGVO gestart met 
de vormgeving van een OGVO-onderwijsdag (die heeft 
plaatsgevonden op 13 januari 2020). Medewerkers 
verzorgen die dag een workshop vanuit hun eigen ex-
pertise of nemen deel aan workshops die hun interesse 
hebben. Het is het streven om deze dag jaarlijks te laten 
plaatsvinden.

6.1.3 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van 
 kwaliteitszorg 
In januari 2020 is een beleidsmedewerker onderwijs-
kwaliteit gestart. Deze functionaris bewaakt en organi-
seert de kwaliteitscyclus op bestuurlijk niveau. 
In deze cyclus is drie keer per schooljaar:
• Een zelfevaluatie per campus o.a. middels Beter 
 Scoren;
• Een campusreview waarin de bestuurder feedbackvra-

gen stelt n.a.v. de zelfevaluatie;
• Een bespreking van de evaluaties in de beleidscom-

missie Onderwijs & Kwaliteit.

Elk schooljaar wordt afgesloten met een nieuw jaarplan 
per campus en het OGVO-jaarverslag ‘kwaliteit’. 

Deze cyclus is geagendeerd vanaf januari 2020 en er is 
in oktober/november 2019 een start gemaakt met de 
campus evaluaties Basiskwaliteit en de reviews daarop 
met de bestuurder.

6.1.4 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van 
 personeel
Binnen OGVO zijn in het kader van het programma ‘ 
Tijd voor een nieuwe Tijd ‘ de volgende
ontwikkelingen in gang gezet (en in ontwikkeling):
• Versterking van de medezeggenschap: In een inten-

sief traject in overleg met de gemeenschappelijke me-
dezeggenschapsraad is het volgende in ontwikkeling:
• Ongedeelde medezeggenschap met name aandacht 

voor de positie van ouders / leerlingen en het OOP;
• Actualisatie van de regelgeving en mogelijk ook een 

aanpassing van de medezeggenschapsstructuur;
• De wijze waarop we met elkaar omgaan middels 

een werkplan en het inschakelen van externe on-
dersteuning (zo dat we met elkaar leren en oefe-
nen).

• Professionele cultuur en veiligheid: In het programma 
‘Tijd voor een nieuwe Tijd’ zijn de bevindingen uit het 
rapport van de inspectie en de rapportage ‘soft con-
trols’ van BDO nader ingevuld in termen van gewens-
te gedragingen (werkwoorden bij de professionele 
cultuur). Zaken worden meer bespreekbaar gemaakt, 
grenzen worden gesteld enz. 

 Medio 2020 zal de ontwikkeling hieromtrent wor-
den gemeten middels een uitbreiding van het reeds 
bekende instrument ‘ kwaliteitsscholen ‘ voor wat 
betreft het onderdeel van een medewerkers tevreden-
heidsonderzoek.

• Sturing: In de nota ’ Gedeeld Leiderschap ‘ worden 
voorstellen gedaan ten aanzien van
• Het terugbrengen van de managementstructuur 

van 3 naar 2 lagen per 1-8-20
• Versterking van de positie van teamleider per 
 1-8-21
• De invoering van een LE functie per 1-8-21
• Het uitrollen van OGVO breed MD programma 

vanaf juni 2020 tot juni 2021.

Het proces van medezeggenschap dienaangaande zal 
naar verwachting eind mei 2020 zijn afgerond.

• Samenwerking OGVO breed: In de nota ‘ Wij zijn de 
Service Unit’ wordt met het motto ‘ Onderwijs aan 

 de basis en de rest doen we samen’ de volgende 
voorstellen gedaan
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• OGVO brede sturing op de gezamenlijke indirecte 
ondersteunende processen;

• De benoeming van een directeur Service Unit, een 
hoofd personeelszaken, een beleidsmedewerker 
huisvesting, een applicatiebeheerder (start per 

 1 mei 2020) en beleidsmedewerker kwaliteit (reeds 
gestart per 1 januari 2020).

Het proces van medezeggenschap dienaangaande zal 
naar verwachting eind mei zijn afgerond.

• Instrumentarium: Geconstateerd is dat met een 
salarisprogamma wordt gewerkt dat niet verder meer 
wordt ontwikkeld en dat diverse elementen van de 
personeelsadministratie in Excel handmatig in aparte 
bestanden worden bijgehouden.

 De veldverkenning naar een geïntegreerd perso-
neelsadministratiesysteem en de formulering van de 
wensen en de eisen is december 2019 afgerond. 

 Naar verwachting zal het Europese aanbestedingstra-
ject ter zake juni 2020 worden afgerond. Dit zodat dit 
systeem per 1-1-2021 operationeel kan zijn.

6.1.5 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van 
 de huisvesting 
Er is de afgelopen maanden aan het strategisch huisves-
tingsplan gewerkt en het rapport is door ICS eind maart 
opgeleverd. Een aantal scenario’s zullen de komende 

maanden moeten worden uitgewerkt om de hoeveel-
heid huisvesting op orde te kunnen brengen en daarna 
het integraal huisvestingsplan met de gemeente kan 
worden vastgesteld.
In deze scenario’s zal zo veel mogelijk rekening worden 
gehouden met meerdere initiatieven op de diverse lo-
caties. Het betreft onder andere initiatieven van externe 
onderwijsinstellingen die samen willen werken met 
OGVO en/of sec gebruik kunnen en willen maken van 
een bepaalde overmaat van de bewuste locatie.
Tevens is dit de gelegenheid om de diverse locaties 
onderhoud technisch op peil te brengen.

6.1.6 Toelichting op het investeringsbeleid, 
 de investeringen in het boekjaar en de 
 toekomstige investeringen
Het investeringsbeleid voor de toekomst zal zijn geba-
seerd op de scenario’s voortkomend uit het strategisch 
huisvestingsplan. De uiteindelijke scenario keuze zal 
leiden tot het integraal huisvestingsplan en hier moet 
het investeringsbeleid op worden afgestemd.
Het huidige beleid en dus de investeringen voor 
komend boekjaar is nu voornamelijk gericht op een 
correcte instandhouding en veiligheid.

Investering voor de meerdere initiatieven op de diverse 
locaties zijn zo veel mogelijk gericht op een lange ter-
mijn verhouding tenzij er directe of anderszins vergoe-
dingen tegenover staan.

Investeringsbegroting 
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6.1.6 Toelichting op het investeringsbeleid, de investeringen in het 
boekjaar en de toekomstige investeringen
Het investeringsbeleid voor de toekomst zal zijn gebaseerd op de scenario’s voortkomend uit 
het strategisch huisvestingsplan. De uiteindelijke scenario keuze zal leiden tot het integraal 
huisvestingsplan en hier moet het investeringsbeleid op worden afgestemd.
Het huidige beleid en dus de investeringen voor komend boekjaar is nu voornamelijk gericht 
op een correcte instandhouding en veiligheid.
Investering voor de meerdere initiatieven op de diverse locaties zijn zo veel mogelijk gericht 
op een lange termijn verhouding tenzij er directe of anderszins vergoedingen tegenover 
staan.

Investeringsbegroting

Het Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) heeft als uitgangspunt gediend voor de
investeringen op het gebied van huisvesting. Dit is aangevuld met investeringen ten aanzien 
van verbouwingen, inventaris, apparatuur, ICT etc.
Zoals reeds in voorgaande paragrafen is vermeld is er een strategisch huisvestingsplan 
opgesteld. Hierin worden meerdere scenario’s nader uitgewerkt. De toekomstige 
investeringsbegroting zal in grote mate beïnvloed worden door de keuze die uiteindelijk met 
betrekking tot huisvesting wordt gemaakt. Hierbij spelen meerdere factoren een rol zoals 
eventuele huisvesting van speciaal onderwijs, basis onderwijs, etc.
Op het gebied van ICT staan met name voor 2021 grote investeringen op de planning inzake 
LAN-apparatuur en WIFI-netwerk.
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Het Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) heeft als uit-
gangspunt gediend voor de investeringen op het gebied 
van huisvesting. Dit is aangevuld met investeringen ten 
aanzien van verbouwingen, inventaris, apparatuur, ICT 
etc.

Zoals reeds in voorgaande paragrafen is vermeld is er 
een strategisch huisvestingsplan opgesteld. Hierin wor-
den meerdere scenario’s nader uitgewerkt. De toekom-
stige investeringsbegroting zal in grote mate beïnvloed 
worden door de keuze die uiteindelijk met betrekking 
tot huisvesting wordt gemaakt. Hierbij spelen meerdere 
factoren een rol zoals eventuele huisvesting van speciaal 
onderwijs, basis onderwijs, etc.
Op het gebied van ICT staan met name voor 2021 gro-
te investeringen op de planning inzake LAN-apparatuur 
en WIFI-netwerk.
 
6.1.7 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van 
 duurzaamheid
Er ligt een opgave van de overheid om alle onderwijs-
gebouwen te verduurzamen middels bijvoorbeeld een 
energiebeheersysteem (op basis van verbruik) en andere 
energetische maatregelen zoals onder andere het (na-) 
isoleren van gebouwen en installaties.
Momenteel wordt voor alle gebouwen van OGVO 
in kaart gebracht het energie-label met de mogelijke 
duurzaamheids-maatregelen met de daarbij behorende 
kosten. Dit zal eind april 2020 afgerond zijn.

De te nemen maatregelen zullen dus uit deze opname 
blijken en OGVO zal daarin keuzes moeten maken.
Door de aanwezigheid van de WKO installaties zijn de 
gebouwen al zeer behoorlijk verduurzaamd.

6.2. Continuïteitsparagraaf:

Demografische ontwikkelingen

6.2.1 A.1 kengetallen 2020-2024
Zoals bekend behoort Limburg op het gebied van 
ontwikkeling leerlingaantallen tot de krimpregio’s. 
Uit demografische onderzoeken blijkt dat de krimp in 
het stedelijke gebied in Noord-Limburg kleiner is dan in 
het omringende platteland. Voor de ramingen van leer-
lingaantallen is gebruik gemaakt van de aantal inwo-
ners per leeftijdscategorie (0-12 jaar) van de gemeente 
Venlo.

De ramingen zijn gecombineerd met verwachte door-
stroomcijfers en de nieuwe aanmeldingen voor school-
jaar 2019-2020 en leveren daarmee het meest recente 
beeld van onze leerlingpopulatie. 
Onderstaand is het (verwachte) leerlingenaantal (excl. 
VAVO) 2018-2024 weergegeven. Deze verwachting is 
gebaseerd op externe ontwikkelingen van de bevolking 
van de gemeente Venlo gecombineerd met interne 
prognoses ten aanzien van leerlingenstromen. 
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Per campus is het beeld als volgt:

Personeel
De bepaling van de benodigde formatie vindt plaats 
met ingang van het schooljaar per 1 augustus. 
De formatie wordt door de verantwoordelijke van de 
entiteit gemuteerd zodat de formatie in evenwicht is 
met de benodigde capaciteit voor het leveren van on-
derwijs aan het begrote aantal leerlingen. De basis voor 
de personele lasten is het personeelsbestand per 1 sep-
tember 2019 uit de salarisadministratie. Deze ‘foto’ is 
voor 2020 en verder aangepast met de volgende zaken:
• Verloop van personeel op basis van onder andere 

natuurlijk verloop, afloop contracten, boventalligheid 
en pensioendata.

• Een correctie van aantal FTE’s bij mutaties van het 
aantal leerlingen.

• Per campus is ziektevervanging (4%) begroot.
• De dotatie voor de voorziening individuele 

arrangementen is gebaseerd op een inschatting van 
het mogelijk aantal individuele arrangementen.

• Het verschil in Gemiddelde Personeelslast (GPL) 
tussen de campussen is gecorrigeerd zodat in 
de berekening van de personeelskosten een 
totaalmutatie is verwerkt voor dit verschil.

Parallel aan het begrotingstraject is een traject gestart 
om te werken met een meerjaren-bestuursformatieplan 
waarin inzichtelijk wordt gemaakt welke effecten enkele 
toekomstige ontwikkelingen hebben op het formatie-
plan.

55

Kengetallen personeel

6.2.2 A.2 meerjarenbegroting T, T+1, T+2 en T+3
OGVO hanteert een begrotingsmodel voor de meerjarenbegrotingen 2020-2024.
In dit model zijn o.a. meegenomen:

● Vereenvoudiging bekostiging
● Verhoging ABP-premie;
● Meerjarenonderhoudsplan 2020-2024;
● Ontwikkelingen Passend Onderwijs;
● Leerlingontwikkeling
● GPL-ontwikkeling
● Verdere ontwikkeling gezamenlijke activiteiten
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6.2.2 A.2 meerjarenbegroting 2020-2024
OGVO hanteert een begrotingsmodel voor de meerja-
renbegrotingen 2020-2024.
In dit model zijn o.a. meegenomen:
• Vereenvoudiging bekostiging
• Verhoging ABP-premie;
• Meerjarenonderhoudsplan 2020-2024;

• Ontwikkelingen Passend Onderwijs;
• Leerlingontwikkeling
• GPL-ontwikkeling
• Verdere ontwikkeling gezamenlijke activiteiten

In onderstaande tabel is de begroting voor het jaar 
2020 tot en met 2024 opgenomen. 
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In onderstaande tabel is de begroting voor het jaar 2020 tot en met 2024 opgenomen.

Bovenstaande meerjarenbegroting is tot stand gekomen op basis van de verwachte 
ontwikkelingen van de leerlingaantallen voor de jaren 2020-2024. De personele formatie is 
op basis van ratio’s aangepast aan de leerlingaantallen. 
Zonder de aanvullende taakstelling is er sprake van negatief resultaat van ruim € 300.000 tot 
ruim € 2,5 mln in 2024.

De interventies betreffen de personele lasten (4.1) en de post 4.4.3 leer – en hulpmiddelen.

Personele lasten: De personele inzet moet worden verminderd vanwege de sterk stijgende 
trend van de gemiddelde personeelslast. Om maximaal te realiseren dat vermindering van 
de formatie zo min mogelijk leidt tot verhoging van de werkdruk zal in het 
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Bovenstaande meerjarenbegroting is tot stand geko-
men op basis van de verwachte ontwikkelingen van de 
leerlingaantallen voor de jaren 2020-2024. De perso-
nele formatie is op basis van ratio’s aangepast aan de 
leerlingaantallen. 
Zonder de aanvullende taakstelling is er sprake van 
negatief resultaat van ruim € 300.000 tot ruim 
€ 2,5 mln in 2024.

De interventies betreffen de personele lasten (4.1) 
en de post 4.4.3 leer- en hulpmiddelen.

Personele lasten: De personele inzet moet worden 
verminderd vanwege de sterk stijgende trend van de 
gemiddelde personeelslast. Om maximaal te realiseren 
dat vermindering van de formatie zo min mogelijk leidt 
tot verhoging van de werkdruk zal in het bestuursfor-
matieplan 2020 – 2021 de geprogrammeerde onder-
wijstijd (door middel van reductie op de lessentabel of 
anderszins) worden teruggebracht naar de wettelijke 
normen (1.000 respectievelijk 700 klokuren op jaarbasis 
gemiddeld).

Op basis van maatwerk (de financiële situatie en de 
geprogrammeerde onderwijstijd is per campus immers 
verschillend) zal de verdeling van de taakstelling per 
campus in het bestuursformatieplan 2020 -2021 door 
het College van Bestuur nader worden vastgesteld.

Concreet dient per 1-8-20 een bezuiniging van  
1.4 miljoen euro te worden gerealiseerd. Deze taakstel-
ling is exclusief de aanpassing van de formatie vanwege 
de mutatie van het aantal leerlingen.

Vervolgens zal jaarlijks met het oog op de raming 2025 
circa 8 – 10 fte (op OGVO niveau) verder op de forma-
tie moeten worden bezuinigd.

In de begroting is een taakstellende bezuiniging opge-
nomen in het kader van leermiddelen. Uit een nadere 
analyse is gebleken dat deze niet in die omvang haal-
baar is. De stappen om te komen tot lagere kosten op 
het gebied van leermiddelen zullen worden geconti-
nueerd maar de taakstelling op deze post is inmiddels 
komen te vervallen.

Daarnaast is de taakstelling ten aanzien van de formatie 
op basis van de aanmeldingen inmiddels concreet in een 
opdracht vormgegeven. 
Dit heeft geleid (onder voorbehoud van maatwerk per 

campus) tot de volgende taakstelling voor het kalender-
jaar 2020:

 
 

Het effect van de maatregelen inkrimpen van formatie 
per 1 augustus 2020 heeft een doorwerking naar de 
komende jaren. 
 
In onderstaande tabel is het effect van de maatregelen 
in de tijd weergegeven:

Personeel

 
 

Ten slotte, de voorgenomen reductie van de lasten op 
de post huisvesting en op post ontdubbelen van het 
onderwijsaanbod zijn nog niet in deze begroting opge-
nomen. Het principe van solide financieel beleid schrijft 
immers voor dat vermindering van deze lasten pas in 
een begroting wordt opgenomen op basis van een con-
crete planvorming.

Taakstelling
2020

Valuas-
college

College
Den

Hulster

Blariacum-
college

Inkrimpen
formatie

-223.000 -161.000 -198.000

Taakstelling
2020

2021 2022 2023

Valuas-
college

553.000 544.000 535.000

College 
Den Hulster

385.000 395.000 406.000

Blariacum-
college

462.000 464.000 460.000

1.400.000 1.403.000 1.401.000
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Uitgaande van de resultaten in de exploitatiebegroting 

en de investeringsbegroting van de komende jaren is 
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Jaarrekening
B1 Grondslagen

1 Algemeen

1.1 Activiteiten

1.2 Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

1.3 Stelselwijzigingen
In 2019 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.

1.4 Schattingen

1.5 Consolidatie

De in de consolidatie begrepen rechtspersonen zijn:
• Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo (100%)
• Steunstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo, Venlo (100%)
• Stichting Sociaal Maatschappelijke Ondersteuning, Venlo (100%)

1.6 Verbonden partijen

In de consolidatie worden de financiële gegevens opgenomen van Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo samen met 
haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale 
leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin de stichting direct of indirect overheersende zeggenschap kan uitoefenen 
doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enige andere wijze de financiële en operationele activiteiten kan 
beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend op balansdatum.

De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale 
leiding heeft, worden voor 100% in de consolidatie betrokken.

Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen en andere in de 
consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn 
gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere 
waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn 
waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de groep.

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed 
van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als 
verbonden partij. Ook de statutaire bestuursleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Samenwerkingsstichting Voorgezet 
Onderwijs Regio Venlo en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. 
Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

De activiteiten van Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo (OGVO) bestaan voornamelijk uit dienstverlening op het 
gebied van onderwijs.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Samenwerkingsstichting Voortgezet 
Onderwijs Regio Venlo zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 
bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en 
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. De feitelijke 
resultaten kunnen van deze schattingen afwijken. 

De Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo is feitelijk gevestigd op Hogeweg 26a, 5911 EB te Venlo en is ingeschreven 
bij het handelsregister onder nummer 41064644.

Jaarrekening
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2. Algemene grondslagen voor opstelling van de jaarrekening

2.1 Algemeen

2.2 Vergelijking met voorgaand jaar

2.3 Financiële instrumenten

Afgeleide financiële instrumenten (derivaten)

Hedge accounting

Onder financiële instrumenten worden zowel de primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als de afgeleide financiële 
instrumenten (derivaten) verstaan.

De geconsolideerde jaarrekening en enkelvoudige jaarrekening zijn opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 
Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving, specifiek Richtlijn 660 "Onderwijsinstellingen" en de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld. 
In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar 
de toelichting.

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.

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt 
van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen, wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de 
toelichting op de ‘Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen en voorwaardelijke activa en verplichtingen’.

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost van de ‘Grondslagen voor de 
waardering van activa en passiva’.

Primaire financiële instrumenten

Financiële derivaten waarbij de onderliggende waarde niet beursgenoteerd is, worden tegen kostprijs opgenomen. Indien per balansdatum 
de reële waarde lager is dan de kostprijs dan wel negatief is, wordt het derivaat ten laste van de winst-en-verliesrekening afgewaardeerd 
naar de lagere reële waarde, tenzij kostprijshedge-accounting wordt toegepast. Bij de bepaling van de lagere reële waarde wordt het effect 
van lopende rente buiten beschouwing gelaten. 

Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo past hedge-accounting toe op basis van individuele documentatie per individuele 
hedgerelatie.

Afgeleide financiële instrumenten die worden gewaardeerd tegen kostprijs en waarop kostprijshedge-accounting wordt toegepast
Het effectieve deel van financiële derivaten die zijn toegewezen voor kostprijshedge-accounting, wordt tegen kostprijs gewaardeerd. 
Op iedere balansdatum wordt bepaald of er een indicatie is voor ineffectiviteit door de kritische kenmerken van het hedge-instrument te 
vergelijken met de kritische kenmerken van de afgedekte positie. In het geval dat de kritische kenmerken van het hedge-instrument en de 
kritische kenmerken van de afgedekte positie niet aan elkaar gelijk zijn, is dit een indicatie dat de kostprijshedge een ineffectief deel bevat. In 
dat geval wordt een kwantitatieve ineffectiviteitsmeting uitgevoerd door het vergelijken van de cumulatieve verandering van de reële waarde 
van het hedge-instrument met de cumulatieve verandering van de reële waarde van de afgedekte positie sinds het aanwijzen van de 
hedgerelatie.
Ineffectiviteit wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt indien en voor zover uit de kwantitatieve ineffectiviteitsmeting (cumulatief) een 
verlies blijkt.

3. Grondslagen voor waardering van activa en passiva

3.1 Materiële vaste activa

3.2. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

    

3.3 Vorderingen

3.4 Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

3.5 Voorzieningen

3.5.1 Voorziening Individuele Arrangementen (uitkeringsrisico's)

3.5.2 Voorziening ADV sparen 

De voorziening uitkeringsrisico's is gevormd op basis van de UWV uitkeringen waar Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio 
Venlo eigen risicodrager voor is. De voorziening is gebaseerd op basis van individuele beoordeling van de verschillende UWV- uitkeringen 
waarbij een inschatting is gemaakt van de mogelijke toekomstige verplichtingen voor Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio 
Venlo.

De voorziening ADV sparen is gebaseerd op het totaal van opgebouwde ADV-uren per medewerker.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan 
wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen 
bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing 
met bijzondere waardeverminderingen. Hier is één uitzondering op: de terreinen die in 2003 om niet van de gemeente Venlo zijn verkregen, 
worden gewaardeerd tegen de destijds met de gemeente afgesproken opbrengstwaarde. 

De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van 
de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op 
terreinen wordt niet afgeschreven.

Materiële vaste activa in aanbouw worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs en indien van toepassing verminderd met bijzondere 
waardeverminderingen. De vervaardigingsprijs bestaat uit materiaalkosten, directe arbeidskosten, een toerekenbaar deel van de indirecte 
productiekosten en de rente op schulden over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend.

Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven toegewezen aan de 
samenstellende delen. 

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig 
kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de 
realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid 
waartoe het actief behoort. 
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare 
waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last 
verwerkt in de staat van baten en lasten onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per 
balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan het bedrag waartegen een actief maximaal kan worden verkocht, onder aftrek van de nog te 
maken kosten (artikel 5 BAW). De opbrengstwaarde wordt bepaald aan de hand van een verkoopovereenkomst of op basis van een 
marktprijs bepaald op een liquide (actieve) markt, te corrigeren voor nog te maken kosten.

Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa toe te rekenen geschatte 
toekomstige kasstromen die kunnen worden verkregen met de uitoefening van het bedrijf (artikel 3 BAW). Het bepalen van de bedrijfswaarde 
van een actief omvat het schatten van de toekomstige in- en uitgaande kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief en bij het 
uiteindelijke afstoten, en het toepassen van de passende disconteringsvoet op deze geschatte toekomstige kasstromen.

Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste 
verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke meestal gelijk is aan de nominale waarde. Voorzieningen wegens 
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn 
opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het 
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
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2. Algemene grondslagen voor opstelling van de jaarrekening

2.1 Algemeen

2.2 Vergelijking met voorgaand jaar

2.3 Financiële instrumenten

Afgeleide financiële instrumenten (derivaten)

Hedge accounting

Onder financiële instrumenten worden zowel de primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als de afgeleide financiële 
instrumenten (derivaten) verstaan.

De geconsolideerde jaarrekening en enkelvoudige jaarrekening zijn opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 
Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving, specifiek Richtlijn 660 "Onderwijsinstellingen" en de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld. 
In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar 
de toelichting.

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.

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt 
van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen, wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de 
toelichting op de ‘Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen en voorwaardelijke activa en verplichtingen’.

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost van de ‘Grondslagen voor de 
waardering van activa en passiva’.

Primaire financiële instrumenten

Financiële derivaten waarbij de onderliggende waarde niet beursgenoteerd is, worden tegen kostprijs opgenomen. Indien per balansdatum 
de reële waarde lager is dan de kostprijs dan wel negatief is, wordt het derivaat ten laste van de winst-en-verliesrekening afgewaardeerd 
naar de lagere reële waarde, tenzij kostprijshedge-accounting wordt toegepast. Bij de bepaling van de lagere reële waarde wordt het effect 
van lopende rente buiten beschouwing gelaten. 

Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo past hedge-accounting toe op basis van individuele documentatie per individuele 
hedgerelatie.

Afgeleide financiële instrumenten die worden gewaardeerd tegen kostprijs en waarop kostprijshedge-accounting wordt toegepast
Het effectieve deel van financiële derivaten die zijn toegewezen voor kostprijshedge-accounting, wordt tegen kostprijs gewaardeerd. 
Op iedere balansdatum wordt bepaald of er een indicatie is voor ineffectiviteit door de kritische kenmerken van het hedge-instrument te 
vergelijken met de kritische kenmerken van de afgedekte positie. In het geval dat de kritische kenmerken van het hedge-instrument en de 
kritische kenmerken van de afgedekte positie niet aan elkaar gelijk zijn, is dit een indicatie dat de kostprijshedge een ineffectief deel bevat. In 
dat geval wordt een kwantitatieve ineffectiviteitsmeting uitgevoerd door het vergelijken van de cumulatieve verandering van de reële waarde 
van het hedge-instrument met de cumulatieve verandering van de reële waarde van de afgedekte positie sinds het aanwijzen van de 
hedgerelatie.
Ineffectiviteit wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt indien en voor zover uit de kwantitatieve ineffectiviteitsmeting (cumulatief) een 
verlies blijkt.

3. Grondslagen voor waardering van activa en passiva

3.1 Materiële vaste activa

3.2. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

    

3.3 Vorderingen

3.4 Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

3.5 Voorzieningen

3.5.1 Voorziening Individuele Arrangementen (uitkeringsrisico's)

3.5.2 Voorziening ADV sparen 

De voorziening uitkeringsrisico's is gevormd op basis van de UWV uitkeringen waar Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio 
Venlo eigen risicodrager voor is. De voorziening is gebaseerd op basis van individuele beoordeling van de verschillende UWV- uitkeringen 
waarbij een inschatting is gemaakt van de mogelijke toekomstige verplichtingen voor Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio 
Venlo.

De voorziening ADV sparen is gebaseerd op het totaal van opgebouwde ADV-uren per medewerker.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan 
wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen 
bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing 
met bijzondere waardeverminderingen. Hier is één uitzondering op: de terreinen die in 2003 om niet van de gemeente Venlo zijn verkregen, 
worden gewaardeerd tegen de destijds met de gemeente afgesproken opbrengstwaarde. 

De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van 
de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op 
terreinen wordt niet afgeschreven.

Materiële vaste activa in aanbouw worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs en indien van toepassing verminderd met bijzondere 
waardeverminderingen. De vervaardigingsprijs bestaat uit materiaalkosten, directe arbeidskosten, een toerekenbaar deel van de indirecte 
productiekosten en de rente op schulden over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend.

Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale uitgaven toegewezen aan de 
samenstellende delen. 

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig 
kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de 
realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid 
waartoe het actief behoort. 
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare 
waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last 
verwerkt in de staat van baten en lasten onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per 
balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan het bedrag waartegen een actief maximaal kan worden verkocht, onder aftrek van de nog te 
maken kosten (artikel 5 BAW). De opbrengstwaarde wordt bepaald aan de hand van een verkoopovereenkomst of op basis van een 
marktprijs bepaald op een liquide (actieve) markt, te corrigeren voor nog te maken kosten.

Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa toe te rekenen geschatte 
toekomstige kasstromen die kunnen worden verkregen met de uitoefening van het bedrijf (artikel 3 BAW). Het bepalen van de bedrijfswaarde 
van een actief omvat het schatten van de toekomstige in- en uitgaande kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief en bij het 
uiteindelijke afstoten, en het toepassen van de passende disconteringsvoet op deze geschatte toekomstige kasstromen.

Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste 
verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke meestal gelijk is aan de nominale waarde. Voorzieningen wegens 
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn 
opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het 
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
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3.5.3 Voorziening verlofuren en Aanvullend Budget Verlof

3.5.4 Voorziening Persoonlijk budget

3.5.5 Voorziening jubileumgratificaties 

3.5.6 Voorziening langdurig zieke werknemers

3.5.7 Voorziening WGA uitkeringen

3.5.8 Voorziening uitstroom- en generatieregelingen

3.5.9 Pensioenvoorzieningen

3.6 Langlopende schulden

3.7 Kortlopende schulden

  
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Deze voorziening is gevormd op basis van de toekomstige jubileumgratificatie per FTE gedeeld door de verplichte duur van het jubileum. Dit 
bedrag wordt voor ieder gewerkt jaar per medewerker toegevoegd aan de voorziening. Het geheel wordt contant gemaakt met een 
disconteringsvoet van 2% op basis van de nog te werken toekomstige jaren per medewerker. Op de totale voorziening wordt rekening 
gehouden met de kans dat een medewerker uit dienst gaat voor zijn of haar jubileum.

De voorziening voor WGA wordt getroffen ter dekking van per balansdatum te verwachten verplichtingen in het kader van het 
eigenrisicodragerschap.

De voorziening voor uitstroom- en generatieregelingen wordt getroffen ter dekking van per balansdatum te verwachten verplichtingen in het 
kader van de verschillende maatregelen met betrekking tot formatiereductie.

Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo heeft voor de in te schatten gevolgen van de kosten voor langdurig zieke 
werknemers een schatting gemaakt van de financiële consequenties bij doorlopende ziekte. Het bedrag van de schatting is opgenomen in de 
voorziening.

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan 
de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste 
verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek 
van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de 
geschatte looptijd van de schulden in de staat van baten en lasten als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van 
transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De voorziening voor persoonlijk budget is bepaald op basis van individuele beoordeling waarbij het aantal uren zijn omgerekend tegen het 
geldende uurtarief.

Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo heeft een pensioenregeling welke is ondergebracht bij een 
bedrijfstakpensioenfonds. Het belangrijkste kenmerk van deze regeling is dat het een middelloonregeling betreft. Op de pensioenregeling zijn 
de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan het 
bedrijfstakpensioenfonds betaald door de Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo. De premies worden verantwoord als 
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een 
terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als (kortlopende) verplichting op de 
balans opgenomen.

Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als 
een toegezegde-bijdrageregeling: de verplichtingen van Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo gaan niet verder dan het 
betalen van een jaarlijkse bijdrage aan het bedrijfstakpensioenfonds. De in de toekomst te betalen bijdragen zullen mede afhankelijk zijn van 
de ontwikkelingen van de arbeidsvoorwaarden in de bedrijfstak en van de rendementen die het bedrijfstak- pensioenfonds behaald op de 
belegde bijdragen.

De reservering voor opgebouwde uren medewerkers is gevormd op basis van de individuele beoordeling van de opgebouwde verlofuren 
welke het reguliere verlof van 80 uur per medewerker overschrijd. Het is niet zeker dat de post opgebouwde uren medewerkers binnen één 
jaar worden opgenomen.

4. Grondslagen voor bepaling van het resultaat

4.1 Resultaatbepaling

4.2 Opbrengstverantwoording

4.2.1 Rijksbijdragen

4.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

4.2.3 Overige baten
Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit baten uit verhuur, detachering, ouderbijdragen en overige baten.

4.3 Personele lasten

4.4 Afschrijvingen op materiële vaste activa

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

4.5 Financiële baten en lasten

5. Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

5.1 Algemeen

Onder de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen opgenomen de investeringen waarvoor in het  boekjaar geldmiddelen zijn 
opgeofferd.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de 
balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of 
opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het 
waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als 
onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen 
instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo heeft haar pensioenregeling verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De 
over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Zie ook de grondslagen voor waardering van activa en passiva, bij 
Pensioenvoorziening.

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige 
gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en 
passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide 
middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden 
afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

De presentatie van de inkomensoverdracht van rijksbijdragen is vanaf de jaarrekening 2018 gewijzigd en apart opgenomen onder de post 
"3.1.3 Inkomensoverdracht van Rijksbijdragen". Deze bedragen zijn tot en met 2017 opgenomen onder de posten "3.1.1 Rijksbijdrage OCW" 
en "3.5.6 Zorgverbeterplan".

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze 
verschuldigd zijn aan werknemers.

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts genomen voor zover zij op 
balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen 
indien zij voor het vaststellen van de  jaarrekening bekend zijn geworden.
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B2 Geconsolideerde balans 2019 na resultaatbestemming

                                                                                
1 ACTIVA
                                                                                € € € €
                                                                                
1.2 Materiële vaste activa                                                      
1.2.1 Gebouwen                                                                        33.233.237        34.533.439    
1.2.1 Terreinen                                                                       3.819.544          3.819.544      
1.2.2 Inventaris                                                                      4.089.080          4.267.625      
1.2.3 Onderhanden werk                                                                   869.461             97.874           
                                                                                
                                                                                42.011.321       42.718.482    

                                                                                
1.5 Vorderingen                                                                 
1.5.1 Debiteuren                                                                      18.667               224.810         
1.5.2 Kortlopende vordering op OCW                                               -                    66.225           
1.5.5 Overige vorderingen                                                             218.636             241.401         
1.5.6 Overlopende activa 2.239.246          2.019.689      
                                                                                
                                                                                2.476.549         2.552.125      

                                                                                
1.7 Liquide middelen                                                             
1.7.1 Bank 9.856.390          6.174.090      
1.7.2 Kasmiddelen                                                                     4.965                 15.975           
                                                                                
                                                                                9.861.355         6.190.065      
                                                                                

                                                                                
TOTAAL ACTIVA                                                                   54.349.225       51.460.671    

31-12-201831-12-2019 2 PASSIVA
€ € € €

2.1 Eigen vermogen                                                              
2.1.1 Kapitaal                                                                        -                    -                 
2.1.2 Algemene reserve                                                                5.820.876          4.244.236      
2.1.3 Bestemmingsreserve 10.049.241        8.850.076      
2.1.4 Herwaarderingsreserve                                                            1.248.985          1.248.985      
                                                                                

17.119.102       14.343.297    
                                                                                
2.2 Voorzieningen                                                               
2.2.2 Voorziening beëindigingsregelingen 2.104.051          2.601.416      
2.2.3 Overige voorzieningen                                                           5.182.414          4.309.219      
                                                                                
                                                                                7.286.465         6.910.635      
                                                                                
2.3 Langlopende schulden                                                        
2.3.2 Kredietinstellingen                                                             20.731.250        21.506.250    
2.3.4 Overige langlopende schulden 300.000             300.000         
                                                                                
                                                                                21.031.250       21.806.250    
                                                                                
2.4 Kortlopende schulden                                                        
2.4.1 Kredietinstellingen                                                             775.000             775.000         
2.4.3 Crediteuren                                                                     1.194.634          736.496         
2.4.4 Schulden Ministerie OCW                                                        546.119             567.542         
2.4.6 Belastingen en premies                          1.744.061          1.730.224      
        sociale verzekeringen
2.4.7 Schulden terzake pensioenen                                                  600.773             487.808         
2.4.8 Overige kortlopende schulden 1.346.518          1.444.915      
2.4.9 Overlopende passiva                                                             2.705.302          2.658.504      
                                                                                
                                                                                8.912.408         8.400.490      
                                                                                
                                                                                
TOTAAL PASSIVA                                                                  54.349.225       51.460.671    

31-12-201831-12-2019
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B3 Geconsolideerde staat van baten en lasten 2019

€ € € € € €

3 Baten                                                                         
3.1 (Rijks)bijdragen OCW 51.768.112  49.697.881  50.176.850  
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies     2.738.649    2.698.390    2.735.667    
3.5 Overige baten                                                 3.704.215    3.132.273    3.826.602    
                                                                                
Totaal baten                                                                    58.210.976       55.528.545  56.739.119      
                                                                                
4 Lasten                                                                        
4.1 Personele lasten                                            42.550.439  41.917.364  43.368.323  
4.2 Afschrijvingen                                                 2.544.626    2.740.118    2.603.335    
4.3 Huisvestingslasten                                         2.945.694    3.020.248    2.824.240    
4.4 Overige instellingslasten                                6.945.596    7.313.571    6.909.271    

Totaal lasten                                                                   54.986.355       54.991.302  55.705.169      

Saldo baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering 3.224.621         537.243       1.033.950        
                                                                                
5 Financiële baten en lasten                                                    
5.1 Financiële baten -               -               -               
5.2 Financiële lasten 448.816       444.952       465.939       

Saldo financiële baten en lasten 448.816            444.952       465.939           

Totaal resultaat 2.775.805         92.291         568.011           

Begroting 2019Realisatie 2019 Realisatie 2018

B4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2019

€ € € €

1 Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 3.224.621      1.033.950      

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen en overige waardeverminderingen 2.544.626      2.603.334      
Mutatie voorzieningen 375.830         1.387.151      

2.920.456      3.990.486      

Verandering in werkkapitaal:
 - Vorderingen 75.576           140.948         
 - Kortlopende schulden 511.919         60.704           

587.494         201.652         

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 6.732.571      5.226.087      

Ontvangen interest -                 -                 
Betaalde interest 448.816-         465.939-         

448.816-         465.939-         

Kasstroom uit operationele activiteiten 6.283.755      4.760.149      

2 Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 1.837.464-      825.964-         
Desinvesteringen in materiële vaste activa -                 253                

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 1.837.464-      825.710-         

3 Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossingen van leningen o/g 775.000-         775.000-         

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 775.000-         775.000-         

Netto kasstroom 3.671.291      3.159.438      

Het verloop van de liquide middelen is als volgt:

Stand per 1 januari 6.190.065      3.030.627      
Mutatie boekjaar 3.671.291      3.159.438      
Stand per 31 december 9.861.356      6.190.065      

2019 2018
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B3 Geconsolideerde staat van baten en lasten 2019

€ € € € € €
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5.2 Financiële lasten 448.816       444.952       465.939       
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Totaal resultaat 2.775.805         92.291         568.011           

Begroting 2019Realisatie 2019 Realisatie 2018
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Verandering in werkkapitaal:
 - Vorderingen 75.576           140.948         
 - Kortlopende schulden 511.919         60.704           

587.494         201.652         

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 6.732.571      5.226.087      

Ontvangen interest -                 -                 
Betaalde interest 448.816-         465.939-         

448.816-         465.939-         

Kasstroom uit operationele activiteiten 6.283.755      4.760.149      

2 Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 1.837.464-      825.964-         
Desinvesteringen in materiële vaste activa -                 253                

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 1.837.464-      825.710-         

3 Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossingen van leningen o/g 775.000-         775.000-         

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 775.000-         775.000-         

Netto kasstroom 3.671.291      3.159.438      

Het verloop van de liquide middelen is als volgt:

Stand per 1 januari 6.190.065      3.030.627      
Mutatie boekjaar 3.671.291      3.159.438      
Stand per 31 december 9.861.356      6.190.065      

2019 2018
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B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans

1.2 Materiële vaste activa

Terreinen

€
Technodome 689.985           
Hogeweg 375.000           
Petrus Canisius en Craneveldstraat (kavel gymzaal) 184.000           
Subtotaal 1.248.985          

De overige terreinen (48.066 m²) zijn conform de richtlijnen gewaardeerd op kostprijs:
Drie Decembersingel 1.791.507        
Valuascollege 232.949           
Subtotaal 2.024.456          
Overige 546.103             
Totaal terreinen 3.819.544          

Gebouwen

De componenten die gebruikt zijn:
Elementen Afschrijfmethode
I Directievoering 50 jaar
II Bouwkundig aannemer 10 / 50 jaar 
III Werktuigbouwkundig aannemer 20 jaar
IV Electrotechnisch aannemer 40 jaar
V Infrastructuur 50 jaar
VI Inventaris SMO 3 jaar
VII Leermiddelen 4 jaar
VIII Inventaris / vaste voorziening 5 - 20 jaar
IX iPads 3 jaar

1.2.1 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 Totaal 
Gebouwen Terreinen Inventaris Leermiddelen Materiële vaste Materiële

bedrijfsactiva in vaste activa
uitvoering en

vooruitbetalingen
mat.vaste activa

Verkrijgings- 52.002.746                  3.819.544                  18.018.359             -                          97.874                    73.938.523               
prijs t/m 2018
Afschrijvingen 17.469.308                  -                             13.750.733             -                          -                          31.220.041               
t/m 2018
Boekwaarde 34.533.438                  3.819.544                  4.267.626               -                          97.874                    42.718.482               
31-12-2018

Investeringen 353.410                       -                             692.807                  -                          791.248                  1.837.464                 
2019
Activering 19.661                         -                             -                          -                          19.661-                    -                            
onderhanden werk
Desinvesteringen 407.392-                       -                             4.881.420-               -                          -                          5.288.813-                 
verkrijgingsprijs
Desinvesteringen 407.392-                       -                             4.881.420-               -                          -                          5.288.813-                 
afschrijvingen
Afschrijvingen 1.673.273                    -                             871.352                  -                          -                          2.544.626                 
2019

Verkrijgings- 51.968.424                  3.819.544                  13.829.745             -                          869.461                  70.487.175               
prijs t/m 2019
Afschrijvingen 18.735.189                  -                             9.740.665               -                          -                          28.475.854               
t/m 2019 ,
Boekwaarde 33.233.235                  3.819.544                  4.089.081               -                          869.461                  42.011.321               
31-12-2019

Per 1 januari 2003 is een contract met de gemeente Venlo gesloten, dat de doordecentralisatie van de huisvesting regelt. Per voorgenoemde 
datum heeft OGVO onderstaande terreinen van de gemeente verkregen om niet. Conform richtlijnen zijn deze terreinen gewaardeerd tegen de 
met de gemeente afgesproken opbrengstwaarde:

OGVO is zowel juridisch als economisch eigenaar van haar gebouwen en activeert deze volgens de componentenmethode. Hierbij 
vertegenwoordigen de verschillende componenten andere afschrijvingstermijnen, waardoor een realistisch beeld van de levensduur ontstaat. 

1.2.A WOZ en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

Totaal 
WOZ gebouw en terreinen, (peildatum 01-01-2018) 36.500.000€      

Verzekerde waarde gebouwen en terreinen per 31 december 2019 103.681.712€    

Waardevermindering

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren
Debiteuren 26.709                    237.575                    
Voorziening oninbare debiteuren 8.042-                      12.765-                      
Totaal 18.667                    224.810                  

1.5.2 Kortlopende vordering op OCW / Samenwerkingsverband
Leerlinggebonden budget LGFVO 16/17 -                          395                           
Eerste opvang vreemdelingen -                          66.225                      
Totaal -                          66.620                    

1.5.5 Overige vorderingen
Vorderingen op Bovenschoolse Zorg Voorziening 49.113                    125.923                    
Vordering ouderbijdragen 53.868                    77.383                      
Waarborgsommen 31.521                    31.021                      
Overige 84.134                    7.074                        
Totaal 218.636                  241.401                  

1.5.6 Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten 1.779.222               1.743.943                 
Nog te factureren bedragen 127.671                  69.872                      
Transitoria debet 332.354                  205.874                    
Totaal 2.239.246               2.019.689               

Totaal vorderingen 2.476.549               2.552.520               

1.5.6 De post "Vooruitbetaalde kosten" bestaat uit onderstaande posten:

Inkoop werkboeken 1.077.101               1.027.608                 
ICT en software licenties 263.439                  236.964                    
Leermiddelen 133.391                  120.318                    
Schoolreizen 113.356                  100.705                    
Overig 56.102                    22.578                      
Verzekeringen 50.974                    41.612                      
Inhuur personeel 34.342                    21.450                      
Huur 28.045                    41.431                      
Deskundigheidsbevordering 18.379                    5.566                        
VAVO 4.094                      125.712                    
Totaal 1.779.222               1.743.943               

De actuele waarde van de gebouwen en inventaris zijn in 2017 door een actuarieel bureau bepaald en waren ruimschoots hoger dan de 
boekwaarde op 31-12-2019. Het verschil tussen de boekwaarde en actuele waarde geeft geen aanleiding om te twijfelen aan een te hoge 
boekwaarde in vergelijking met de actuele waarde.

€
31-12-201831-12-2019

€

31-12-2019 31-12-2018
€€
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bedrijfsactiva in vaste activa
uitvoering en
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Verkrijgings- 52.002.746                  3.819.544                  18.018.359             -                          97.874                    73.938.523               
prijs t/m 2018
Afschrijvingen 17.469.308                  -                             13.750.733             -                          -                          31.220.041               
t/m 2018
Boekwaarde 34.533.438                  3.819.544                  4.267.626               -                          97.874                    42.718.482               
31-12-2018

Investeringen 353.410                       -                             692.807                  -                          791.248                  1.837.464                 
2019
Activering 19.661                         -                             -                          -                          19.661-                    -                            
onderhanden werk
Desinvesteringen 407.392-                       -                             4.881.420-               -                          -                          5.288.813-                 
verkrijgingsprijs
Desinvesteringen 407.392-                       -                             4.881.420-               -                          -                          5.288.813-                 
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Afschrijvingen 1.673.273                    -                             871.352                  -                          -                          2.544.626                 
2019

Verkrijgings- 51.968.424                  3.819.544                  13.829.745             -                          869.461                  70.487.175               
prijs t/m 2019
Afschrijvingen 18.735.189                  -                             9.740.665               -                          -                          28.475.854               
t/m 2019 ,
Boekwaarde 33.233.235                  3.819.544                  4.089.081               -                          869.461                  42.011.321               
31-12-2019

Per 1 januari 2003 is een contract met de gemeente Venlo gesloten, dat de doordecentralisatie van de huisvesting regelt. Per voorgenoemde 
datum heeft OGVO onderstaande terreinen van de gemeente verkregen om niet. Conform richtlijnen zijn deze terreinen gewaardeerd tegen de 
met de gemeente afgesproken opbrengstwaarde:

OGVO is zowel juridisch als economisch eigenaar van haar gebouwen en activeert deze volgens de componentenmethode. Hierbij 
vertegenwoordigen de verschillende componenten andere afschrijvingstermijnen, waardoor een realistisch beeld van de levensduur ontstaat. 

1.2.A WOZ en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

Totaal 
WOZ gebouw en terreinen, (peildatum 01-01-2018) 36.500.000€      

Verzekerde waarde gebouwen en terreinen per 31 december 2019 103.681.712€    

Waardevermindering

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren
Debiteuren 26.709                    237.575                    
Voorziening oninbare debiteuren 8.042-                      12.765-                      
Totaal 18.667                    224.810                  

1.5.2 Kortlopende vordering op OCW / Samenwerkingsverband
Leerlinggebonden budget LGFVO 16/17 -                          395                           
Eerste opvang vreemdelingen -                          66.225                      
Totaal -                          66.620                    

1.5.5 Overige vorderingen
Vorderingen op Bovenschoolse Zorg Voorziening 49.113                    125.923                    
Vordering ouderbijdragen 53.868                    77.383                      
Waarborgsommen 31.521                    31.021                      
Overige 84.134                    7.074                        
Totaal 218.636                  241.401                  

1.5.6 Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten 1.779.222               1.743.943                 
Nog te factureren bedragen 127.671                  69.872                      
Transitoria debet 332.354                  205.874                    
Totaal 2.239.246               2.019.689               

Totaal vorderingen 2.476.549               2.552.520               

1.5.6 De post "Vooruitbetaalde kosten" bestaat uit onderstaande posten:

Inkoop werkboeken 1.077.101               1.027.608                 
ICT en software licenties 263.439                  236.964                    
Leermiddelen 133.391                  120.318                    
Schoolreizen 113.356                  100.705                    
Overig 56.102                    22.578                      
Verzekeringen 50.974                    41.612                      
Inhuur personeel 34.342                    21.450                      
Huur 28.045                    41.431                      
Deskundigheidsbevordering 18.379                    5.566                        
VAVO 4.094                      125.712                    
Totaal 1.779.222               1.743.943               

De actuele waarde van de gebouwen en inventaris zijn in 2017 door een actuarieel bureau bepaald en waren ruimschoots hoger dan de 
boekwaarde op 31-12-2019. Het verschil tussen de boekwaarde en actuele waarde geeft geen aanleiding om te twijfelen aan een te hoge 
boekwaarde in vergelijking met de actuele waarde.

€
31-12-201831-12-2019
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31-12-2019 31-12-2018
€€
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1.5.6 De post "Transitoria debet"  bestaat uit onderstaande posten:

Omschrijving

Reizen 139.797                  91.801                      
Lesgeld leerlingen (VAVO) 109.127                  -                            
ICT en software licenties 30.227                    20.963                      
Onderhoud 13.461                    18.582                      
Verzekeringen 8.932                      8.510                        
Inventaris en apparatuur 8.438                      -                            
Deskundigheidsbevordering 5.832                      12.618                      
Leermiddelen 5.502                      939                           
Overig 4.812                      15.530                      
Repro 4.058                      35.262                      
Huur 2.166                      1.670                        
Totaal 332.354                  205.874                  

Looptijd
Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Banken 9.856.390               6.174.090                 
1.7.2 Kasmiddelen 4.965                      15.975                      

9.861.355               6.190.065               

Rekening courant krediet
Het maximaal op te nemen krediet bedraagt € 1.000.000.

Rente en kasstroomrisico:

Er wordt geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten om de rente- en/of kasstroomrisico's af te dekken.

Kredietrisico:

31-12-2018
€ €

OGVO heeft geen significante concentraties van kredietrisico. De liquide middelen staan uit bij de ING Bank, welke minimaal een A-rating heeft.

31-12-2019

OGVO loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en rentedragende langlopende en kortlopende schulden. Voor vorderingen en 
schulden met variabele renteafspraken loopt OGVO risico ten aanzien van toekomstige kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen 
en schulden loopt OGVO risico’s over de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente.

€
31-12-2018

€
31-12-2019
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Overig 4.812                      15.530                      
Repro 4.058                      35.262                      
Huur 2.166                      1.670                        
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1.7 Liquide middelen

1.7.1 Banken 9.856.390               6.174.090                 
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Rente en kasstroomrisico:
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OGVO heeft geen significante concentraties van kredietrisico. De liquide middelen staan uit bij de ING Bank, welke minimaal een A-rating heeft.

31-12-2019

OGVO loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en rentedragende langlopende en kortlopende schulden. Voor vorderingen en 
schulden met variabele renteafspraken loopt OGVO risico ten aanzien van toekomstige kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen 
en schulden loopt OGVO risico’s over de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente.

€
31-12-2018

€
31-12-2019

2.1 Eigen vermogen
Saldo Bestemming Overige Saldo 

31-12-2018 resultaat mutaties 31-12-2019
€ € € €

2.1.1 Kapitaal -                          -                          -                          -                            
Totaal Kapitaal -                          -                          -                          -                            

2.1.2 Algemene reserve (publiek) 4.244.236               1.576.640               5.820.876                 
Totaal - Algemene reserve (publiek) 4.244.236               1.576.640               -                          5.820.876                 

2.1.3 Bestemmingsreserve (Publiek)
BAPO 167.506                  39.388-                    128.118                    
Reserve ISK 150.000                  -                          150.000                    
Huisvesting 8.532.570               -                          8.532.570                 
Loonruimte personele lumpsum 2019 t.b.v. CAO 2020 -                          341.103                  341.103                    
Aanvullende bekostiging VO 2019 -                          897.451                  897.451                    
Totaal - Bestemmingsreserve (publiek) 8.850.076               1.199.165               -                          10.049.241               

2.1.4 Herwaarderinsreserve (Publiek) 1.248.985               -                          -                          1.248.985                 
Totaal - Herwaarderingsreserve 1.248.985               -                          -                          1.248.985                 

Totaal eigen vermogen 14.343.297             2.775.805               -                          17.119.102               

2.1.3 Bestemmingsreserve BAPO (publiek)
Het bestuur heeft de beperkte bestedingsmogelijkheid aangebracht op de bestemmingsreserve BAPO.

2.1.3 Bestemmingsreserve ISK (publiek)

2.1.3 Bestemmingsreserve Huisvesting (publiek)

2.1.3 Bestemmingsreserve Loonruimte personele lumpsum 2019 t.b.v. CAO 2020 (publiek)

2.1.3 Bestemmingsreserve Aanvullende bekostiging VO 2019 (publiek)

2.1.4 Herwaarderingsreserve (publiek)

€
Technodome 689.985                  
Hogeweg 375.000                  
Petrus Canisius en Craneveldstraat (kavel gymzaal) 184.000                  
Subtotaal 1.248.985               

Deze reserve bedraagt € 8.532.570 en is ter dekking van toekomstige huisvestingslasten. Het bestuur heeft de beperkte bestedingsmogelijkheid 
aangebracht op de bestemmingsreserve huisvesting.

De reserve ISK van € 150.000 is gevormd om het risico van een daling van ISK-leerlingen en een daling van ISK-subsidies in de toekomst te 
kunnen opvangen. Het bestuur heeft de beperkte bestedingsmogelijkheid aangebracht op de bestemmingsreserve ISK.

Ten tijde van de aanvang van de nieuwbouw (2003) heeft er een herwaardering van een aantal terreinen plaatsgevonden op basis van 
EUR 125,- per m2. Hieronder een opsomming van deze terreinen.

Deze reserve is gevormd uit de index van de personele lumpsum welke in het resultaat van 2019 is verwerkt. Het bedrag ad € 341.103 is ter 
dekking van de in 2020 te verlonen eenmalige salariskosten die voortvloeien uit afspraken vanuit de CAO 2020. Deze bestemmingsreserve zal 
daarmee in 2020 vrijvallen.

Deze reserve is gevormd uit de extra aanvullende bekostiging welke in het resultaat van 2019 is verwerkt. Aangezien er in 2019 tegenover deze 
opbrengsten nog geen uitgaven staan, is hier een bestemmingsreserve voor opgenomen. Het bedrag ad € 897.451 is bestemd voor verlichting 
van het lerarentekort en de werkdruk binnen de organisatie. Deze bestemmingsreserve zal in 2020 en 2021 geheel gebruikt worden en daarmee 
vrijvallen.



58 Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken  |  Jaarverslag 2019  

2.2 Voorzieningen

Saldo Dotaties Onttrekking Vrijval Saldo 
31-12-2018 2019 2019 2019 31-12-2019

2.2.1 Voorziening beëindigingsregelingen
Voorziening individuele arrangementen 1.840.067               455.584                  583.569-                  30.380-                      1.681.702               
Voorziening uitstroomregelingen (2015) 112.858                  1.329                      33.169-                    17.909-                      63.108                    
Voorziening generatieregelingen (2018) 300.104                  4.463                       92.512-                    -                            212.055                  
Voorziening WGA uitkeringen 348.387                  -                          36.132-                    165.070-                    147.185                  

2.601.417               461.376                  745.383-                  213.359-                    2.104.051               
2.2.2 Overige voorzieningen
Voorziening ADV 616.817                  62.228                    130.867-                  361                           548.539                  
Voorziening verlofuren en Aanvullend Budget Verlof 590.542                  92.508                    68.591-                    17.073-                      597.386                  
Voorziening Persoonlijk Budget 1.743.686               722.818                  380.529-                  20.523-                      2.065.453               
Voorziening langdurig zieke werknemers 286.291                  853.567                   179.731-                  99.341-                      860.786                  
Voorziening jubileumgratificaties 959.479                  70.515                     38.650-                    -                            991.344                  
Voorziening jubileumgratificaties aanvullende regelingen 112.402                  6.504                      -                          -                            118.906                  

4.309.218               1.808.140               798.369-                  136.576-                    5.182.414               

Totaal voorzieningen 6.910.635               2.269.516               1.543.751-               349.935-                    7.286.465               

2.2 Voorzieningen

De looptijd van het totale saldo van ad EUR 7.286.465 (verdeeld naar: < 1 jaar, tussen 1 en 5 jaar en > 5 jaar) is:

< 1 jaar: 2.167.172               
tussen 1 en 5 jaar: 3.392.358               

> 5 jaar: 1.726.935               

2.3 Langlopende schulden

2.3.2 Kredietinstellingen

Saldo Opgenomen in Afgelost in Saldo 
31-12-2018 2019 2019 31-12-2019

21.506.250                        -                               775.000                     20.731.250             

2.3.4 Overige langlopende schulden

Totale Betaalde Saldo 
waarborgsom termijnen 31-12-2019

300.000                             -                               300.000

Nieuwe 
waarborgsom

De rente op de geldlening bedraagt 1,95% voor een rentevastperiode van 10 jaar.

Onder de langlopende schulden is een waarborgsom opgenomen met betrekking tot de in 2009 nieuw opgerichte stichting SMO. Deze 
waarborgsom bedraagt € 300.000.

Het totaalsaldo van de geldlening per balansdatum bedraagt € 21.506.250 (langlopend deel bedraagt € 20.731.250 en het kortlopend deel € 
775.000). De geldlening heeft een looptijd tot 1 augustus 2047 met een aflossing van vier gelijke delen per jaar. 

Van bovenstaand saldo, betreffende het langlopende deel van de lening, ad. € 20.731.250 heeft een bedrag van € 17.631.250 een looptijd langer 
dan 5 jaar.

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter. In onderstaande tabel is op basis van eerdere ervaringen een inschatting 
gemaakt van de looptijden van de voorzieningen.

2.4 Kortlopende schulden

€ € € €
2.4.1 Kredietinstellingen
Aflossingsverplichting 775.000                  775.000                  
2.4.3 Crediteuren 1.194.634               736.496                  
2.4.4 Schulden Ministerie OCW 546.119                  567.542                  
2.4.6 Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.744.061               1.730.224               
2.4.7 Schulden terzake pensioenen 600.773                  487.808                  
2.4.8 Overige kortlopende schulden
Vooruitontvangen subsidie "Prov. Limburg Project "De Werkplaats" 803.070                  725.590                    
Vooruitontvangen subsidie "Opleidingsschool Noord-Limburg" 86.915                    136.160                    
Vooruitontvangen subsidie "EP Nuffic" 20.000                    -                            
Vooruitontvangen subsidie "OCW doorstroomprogramma vmbo-mbo" 17.680                    26.600                      
Vooruitontvangen subsidie "Curriculumontwikkeling leraren" 15.269                    17.591                      
Vooruitontvangen subsidie "KOVL Traject 1 en 2" 9.750                      13.900                      
Vooruitontvangen subsidie "LVO voorschot AOSL" 7.967                      23.085                      
Vooruitontvangen subsidie "BCO Leerlingondersteuning VO" -                          13.796                      
Nog te betalen rente hypothecaire lening 107.498                  111.360                    
Nog te betalen energiekosten 40.175                    34.717                      
Af te dragen BTW 26.497                    5.549                        
Nog te betalen accountantskosten 21.613                    21.722                      
Nog te betalen Gilde detachering 19.272                    45.013                      
Netto Salarissen 11.542                    6.864                        
Rekening courant verbonden partijen 5.605                      25.388                      
Nog te betalen bankkosten 1.700                      1.700                        
Lopende projecten -                          91.924                      
Overige kortlopende schulden 151.964                  143.954                    

1.346.518               1.444.915               
2.4.9 Overlopende passiva
Reservering vakantiegeld 1.292.366               1.268.547                 
Reservering verlofuren 177.605                  166.104                    
Reservering bindingstoelage 130.421                  125.238                    
Vooruitontvangen ouderbijdragen 610.931                  708.593                    
Voorschotten WAA 294.105                  171.945                    
Schulden Ministerie OCW zij-instroom 83.504                    63.504                      
Overige overlopende passiva 116.370                  154.574                    

2.705.302               2.658.504               

Totaal kortlopende schulden 8.912.408               8.400.489

2.4.4 Specificatie schulden Ministerie OCW:

Omschrijving

Verlofsubsidie 2019/2020 (lerarenbeurs) 88.856                    -                            
Verlofsubsidie 2018/2019 (lerarenbeurs) -                          140.209                    
Aanvullende bekostiging technisch VMBO 2019/2020 267.142                  -                            
Aanvullende bekostiging technisch VMBO 2018/2019 11.371                    219.606                    
VSV vast 51.000                    55.678                      
VSV variabel 41.250                    39.000                      
Lenteschool 59.500                    86.050                      
Prestatiebox 2017 800                         800                           
Materiële lumpsum 2017 3.600                      3.600                        
Personele lumpsum 2017 22.600                    22.600                      

546.119                  567.543

2.4.9 Specificatie overige overlopende passiva:

Omschrijving

Inhuur personeel en advies 35.172                    43.117                      
Energie 17.026                    40.482                      
Vergoeding RvT 11.423                    26.539                      
Schoolreizen 10.101                    -                            
Onderhoud 9.115                      -                            
ARBO / EHBO 5.063                      4.781                        
Kosten horeca 3.865                      -                            
Ziektevervanging 2.192                      9.319                        
Leermiddelen 1.547                      19.657                      
Accountantskosten 726                         7.531                        
Overig 20.140                    3.146                        

116.370                  154.574

Looptijd
Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.

31-12-2019 31-12-2018

€ €

31-12-2019 31-12-2018
€ €

31-12-2019 31-12-2018
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2.2 Voorzieningen
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31-12-2018 2019 2019 2019 31-12-2019

2.2.1 Voorziening beëindigingsregelingen
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Voorziening generatieregelingen (2018) 300.104                  4.463                       92.512-                    -                            212.055                  
Voorziening WGA uitkeringen 348.387                  -                          36.132-                    165.070-                    147.185                  

2.601.417               461.376                  745.383-                  213.359-                    2.104.051               
2.2.2 Overige voorzieningen
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Voorziening jubileumgratificaties 959.479                  70.515                     38.650-                    -                            991.344                  
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775.000). De geldlening heeft een looptijd tot 1 augustus 2047 met een aflossing van vier gelijke delen per jaar. 

Van bovenstaand saldo, betreffende het langlopende deel van de lening, ad. € 20.731.250 heeft een bedrag van € 17.631.250 een looptijd langer 
dan 5 jaar.

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter. In onderstaande tabel is op basis van eerdere ervaringen een inschatting 
gemaakt van de looptijden van de voorzieningen.
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Vergoeding RvT 11.423                    26.539                      
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B6 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Rechten

1 Vordering OC&W

Verplichtingen

1 Huren
Ultimo boekjaar zijn de verplichtingen uit hoofde van huurovereenkomsten en operationele leases als volgt te specificeren:

Te betalen: Binnen één jaar 1.046.280        
Tussen één en vijf jaar 3.796.635        
Meer dan vijf jaar 6.074.080        
Totaal 10.916.995      

2 Zekerheden t.b.v. hypotheekverstrekker
Verpanding gebouwen

- Drie Decembersingel 36 te Venlo
- Hogeweg 24 te Venlo
- Waterhoenstraat 44 te Venlo
- Burgemeester Gommansstraat 224 te Venlo

Verpanding creditgelden

Convenanten
De volgende convenanten zijn overeengekomen met de financier:

De solvabiliteit ultimo 2019 bedraagt: 31% (2018: 28%)

De EBITDA over een bepaalde periode houdt in de nettowinst over die periode:
+/+ de netto rentelasten
+/+ de afschrijvingen en afboekingen (voor zover via de Winst- en verliesrekening verantwoord) op materiële en immateriële activa in die periode
-/- bedrag dien zin toe te schrijven aan minderheidsdeelnemingen in derden
+/- bijzondere en buitengewone baten en lasten buiten beschouwing latend
De 'debt-service' betreft de optelsom van de rente- en aflossingsverplichtingen

De EBITDA / debt-service ratio bedraagt ultimo 2019: 4,77 (2018: 2,96)

Investeringen

3 Investeringsverplichtingen
Ultimo 2019 zijn er geen investeringsverplichtingen aanwezig.

Ten behoeve van het verkrijgen van een hypotheek van € 31.000.000 zijn zekerheden verstrekt aan de de hypotheeknemer. Deze zijn verstrekt in 
de vorm van bedrijfspanden die als onderpand dienen van deze hypotheek. Het betreft de bedrijfspanden met de volgende adressen:

Eind 2019 heeft OGVO een vordering op het ministerie van OCW ten bedrage van 2,85 miljoen euro (eind 2018: 2,87 miljoen euro). Dit betreft een 
vordering uit hoofde van de "Regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs". Deze vordering heeft 
betrekking op de op balansdatum nog te ontvangen financiering voor de betaling van de ABP-premie en de loonheffing over de maand december en 
de opgebouwde vakantie-uitkering over de periode juni tot en met december. Aangezien deze vordering pas opeisbaar is bij discontinuïteit van de 
vereniging, is de vordering in de jaarrekening gewaardeerd op nihil.   

OGVO verpandt, voor zover nodig bij voorbaat, aan ING Bank N.V. alle vorderingen die zij nu of te eniger tijd, uit welken hoofde ook, op de ING 
Bank N.V. heeft of krijgt tot meerdere zekerheid voor betaling of teruggave van al hetgeen OGVO aan ING Bank N.V. nu of te eniger tijd uit welken 
hoofde ook schuldig mocht zijn of worden. 

Een overschrijding van de in het betreffende boekjaar gebudgetteerde investeringskosten - conform de investeringsbegroting in de MJB 2019-2022 - 
is toegestaan, mits deze niet meer bedraagt dan € 200.000.

- Er is een 25% solvabiliteitsratio gesteld door de financier waarbij het solvabiliteitsratio wordt gedefinieerd als het totale eigen vermogen uitgedrukt 
in procenten van het balanstotaal.

- Er is een EBITDA / debt-service ratio > 1,75 gesteld door de financier waarbij de EBITDA / debt-service ratio door de financier als volgt is 
geformuleerd: 
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3 Investeringsverplichtingen
Ultimo 2019 zijn er geen investeringsverplichtingen aanwezig.

Ten behoeve van het verkrijgen van een hypotheek van € 31.000.000 zijn zekerheden verstrekt aan de de hypotheeknemer. Deze zijn verstrekt in 
de vorm van bedrijfspanden die als onderpand dienen van deze hypotheek. Het betreft de bedrijfspanden met de volgende adressen:

Eind 2019 heeft OGVO een vordering op het ministerie van OCW ten bedrage van 2,85 miljoen euro (eind 2018: 2,87 miljoen euro). Dit betreft een 
vordering uit hoofde van de "Regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs". Deze vordering heeft 
betrekking op de op balansdatum nog te ontvangen financiering voor de betaling van de ABP-premie en de loonheffing over de maand december en 
de opgebouwde vakantie-uitkering over de periode juni tot en met december. Aangezien deze vordering pas opeisbaar is bij discontinuïteit van de 
vereniging, is de vordering in de jaarrekening gewaardeerd op nihil.   

OGVO verpandt, voor zover nodig bij voorbaat, aan ING Bank N.V. alle vorderingen die zij nu of te eniger tijd, uit welken hoofde ook, op de ING 
Bank N.V. heeft of krijgt tot meerdere zekerheid voor betaling of teruggave van al hetgeen OGVO aan ING Bank N.V. nu of te eniger tijd uit welken 
hoofde ook schuldig mocht zijn of worden. 

Een overschrijding van de in het betreffende boekjaar gebudgetteerde investeringskosten - conform de investeringsbegroting in de MJB 2019-2022 - 
is toegestaan, mits deze niet meer bedraagt dan € 200.000.

- Er is een 25% solvabiliteitsratio gesteld door de financier waarbij het solvabiliteitsratio wordt gedefinieerd als het totale eigen vermogen uitgedrukt 
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- Er is een EBITDA / debt-service ratio > 1,75 gesteld door de financier waarbij de EBITDA / debt-service ratio door de financier als volgt is 
geformuleerd: 

B7 Overzicht verbonden partijen

Model E: Verbonden Partijen

Naam
Juridische 

vorm
Statutaire 

zetel
Code 

Activiteiten

Eigen 
vermogen per 

31-12-2019 Resultaat 2019 Art 2: 403 BW Deelname Consolidatie
Stichting Sociaal Maatschappelijke 
Ondersteuning Stichting Venlo 4 0 0 nee 100% 100%
Steunstichting Voortgezet Onderwijs 
Regio Venlo Stichting Venlo 4 0 0 nee 100% 100%
Samenwerkingsverband Voortgezet 
Passend Onderwijs Noord-Limburg Stichting Venlo 4 n.v.t. n.v.t. nee 0% n.v.t.

Legenda code activiteiten
1. Contractonderwijs
2. Contractonderzoek
3. Onroerende zaken
4. Overige
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B8 Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde staat van baten en lasten

3.1 Rijksbijdragen OCW                                                      € € € €

3.1.1 Rijksbijdrage OCW                                                       44.016.479   43.484.710       
3.1.2 Overige subsidies OCW                                               5.392.152     5.256.324         
3.1.3 Inkomensoverdracht van rijksbijdragen                        2.359.480     1.435.815         

Totaal rijksbijdragen OCW 51.768.112   50.176.850       
                                                                         
3.1.1 Rijksbijdrage OCW                                                              

3.1.2 Overige subsidies OCW                                                          

€ € € €

Prestatiebox 1.873.550            1.746.253                
Leerplusarrangement 306.774               303.680                   
Eerste opvang vreemdelingen 768.495               801.626                   
Verlofsubsidie 203.678               228.465                   
Lesmateriaal 1.837.935            1.876.529                
Aanvullende bekostiging technisch VMBO 132.161               9.669                       
VSV vast 55.678                 54.212                     
VSV variabel 39.000                 32.000                     
Opleidingsschool Noord-Limburg 171.022               173.291                   
VSV VO niet uitg middelen 3.859                   -                           
Lenteschool -                       30.600                     

Totaal 5.392.153           5.256.324                

3.1.3 Inkomensoverdracht van rijksbijdragen                                                        

€ € € €

Toekenning Ondersteuning VMBO (TOV - LWOO) 1.341.489            675.831                   
Ambulante begeleiding 176.811               66.350                     
Ondersteuningsverbeterplan 70.294                 62.295                     
Projecten subsidietoekenningen 42.123                 27.292                     
Bijdrage Maasland 130.377               209.904                   
Leerling Gebonden Financiering (LGF-gelden) 387.792               394.144                   
Thuis Nabij 210.594               -                           

Totaal 2.359.480           1.435.815                

€ € € €

3.2.1 Gemeentelijke doordecentralisatie                               2.738.649     2.735.667         

Totaal overige overheidsbijdragen 2.738.649     2.735.667         

20182019

3.2 Overige overheidsbijdragen                                         

2019

2019 2018

2018

De rijksbijdragen stijgen in 2019 met € 531.768 (+1,2%). Dit betreft met name een stijging van de personele lumpsum van € 
657.659 en een daling van de materiële lumpsum van  € 117.355.

De overige Rijksbijdrage OCW stijgen in 2019 met € 135.828 (+2,6%). In onderstaande tabel worden de verschillen nader 
toegelicht.

De overige Rijksbijdrage OCW stijgen in 2019 met € 923.665 (+64,3%). In onderstaande tabel worden de verschillen nader 
toegelicht. De inkomensoverdracht van rijksbijdragen betreft ontvangen bedragen vanuit samenwerkingsverbanden.

2019 2018

3.5 Overige baten                                           € € € €

3.5.2 Ouderbijdragen 1.464.292     1.585.748         
3.5.3 Verhuur onroerende zaken                                                        214.768        238.137            
3.5.4 Detachering personeel                                                           335.947        526.426            
3.5.5 Sponsoring                                                                      36.886          1.213                
3.5.7 SMO subsidiebijdrage                                                                    682.344        678.890            
3.5.8 Overige                                                                         
Opbrengst kantine                                                               277.061        285.447            
Opbrengst Restaurant en bakkerij 41.422          40.219              
Opbrengst VSV 139.673        118.208            
Overige posten 511.822        352.315            

969.978        796.188            

Totaal overige baten                                                            3.704.215     3.826.602         

4.1 Personele lasten                                                            € € € €

4.1.1 Lonen en salarissen                                                      29.425.204   29.897.966       
4.1.2 Sociale lasten                                  4.214.783     4.145.971         
4.1.3 Pensioenen 4.818.506     4.503.868         
Totaal lonen en salarissen                                                      38.458.493   38.547.805       
                                                                                
4.1.4.1 Personeel niet in loondienst 1.350.264     1.073.401         
4.1.4.2 Dotatie en vrijval personele voorzieningen 1.919.581     2.835.513         
4.1.4.3 Overige                                                                      1.112.190     1.181.325         
                                                                                
4.1.4 Totaal overige personele lasten                                                 4.382.034     5.090.238         
                                                                                
4.1.5 Uitkeringen                                                                     290.088-        269.720-            
                                                                                
Totaal personele lasten                                                         42.550.439   43.368.323       
                                                                         

4.1.3 Pensioenen

Gemiddeld aantal werknemers

Onderwijs personeel (OP) 400               409                   
Onderwijsondersteunend personeel (OOP) 184               183                   

584               592                   

2018

2019 2018

2019

20182019

OGVO heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegde-bijdrageregeling: de 
verplichtingen van OGVO gaan niet verder dan het betalen van een jaarlijkse bijdrage aan het bedrijfstakpensioenfonds. De in de 
toekomst te betalen bijdragen zullen mede afhankelijk zijn van de ontwikkelingen van de arbeidsvoorwaarden in de bedrijfstak en 
van de rendementen die het bedrijfstakpensioenfonds behaald op de belegde bijdragen. OGVO treft geen voorziening voor 
eventuele toekomstige verhogingen van de bijdragen.

De dekkingsgraad van de pensioenuitvoerder bedraagt per 31 december 2019 97,8% (2018: 97,0%). Het ABP beoordeelt jaarlijks 
of indexatie mogelijk is, alvorens hierover een besluit wordt genomen.
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B8 Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde staat van baten en lasten

3.1 Rijksbijdragen OCW                                                      € € € €

3.1.1 Rijksbijdrage OCW                                                       44.016.479   43.484.710       
3.1.2 Overige subsidies OCW                                               5.392.152     5.256.324         
3.1.3 Inkomensoverdracht van rijksbijdragen                        2.359.480     1.435.815         

Totaal rijksbijdragen OCW 51.768.112   50.176.850       
                                                                         
3.1.1 Rijksbijdrage OCW                                                              

3.1.2 Overige subsidies OCW                                                          

€ € € €

Prestatiebox 1.873.550            1.746.253                
Leerplusarrangement 306.774               303.680                   
Eerste opvang vreemdelingen 768.495               801.626                   
Verlofsubsidie 203.678               228.465                   
Lesmateriaal 1.837.935            1.876.529                
Aanvullende bekostiging technisch VMBO 132.161               9.669                       
VSV vast 55.678                 54.212                     
VSV variabel 39.000                 32.000                     
Opleidingsschool Noord-Limburg 171.022               173.291                   
VSV VO niet uitg middelen 3.859                   -                           
Lenteschool -                       30.600                     

Totaal 5.392.153           5.256.324                

3.1.3 Inkomensoverdracht van rijksbijdragen                                                        

€ € € €

Toekenning Ondersteuning VMBO (TOV - LWOO) 1.341.489            675.831                   
Ambulante begeleiding 176.811               66.350                     
Ondersteuningsverbeterplan 70.294                 62.295                     
Projecten subsidietoekenningen 42.123                 27.292                     
Bijdrage Maasland 130.377               209.904                   
Leerling Gebonden Financiering (LGF-gelden) 387.792               394.144                   
Thuis Nabij 210.594               -                           

Totaal 2.359.480           1.435.815                

€ € € €

3.2.1 Gemeentelijke doordecentralisatie                               2.738.649     2.735.667         

Totaal overige overheidsbijdragen 2.738.649     2.735.667         

20182019

3.2 Overige overheidsbijdragen                                         

2019

2019 2018

2018

De rijksbijdragen stijgen in 2019 met € 531.768 (+1,2%). Dit betreft met name een stijging van de personele lumpsum van € 
657.659 en een daling van de materiële lumpsum van  € 117.355.

De overige Rijksbijdrage OCW stijgen in 2019 met € 135.828 (+2,6%). In onderstaande tabel worden de verschillen nader 
toegelicht.

De overige Rijksbijdrage OCW stijgen in 2019 met € 923.665 (+64,3%). In onderstaande tabel worden de verschillen nader 
toegelicht. De inkomensoverdracht van rijksbijdragen betreft ontvangen bedragen vanuit samenwerkingsverbanden.
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Opbrengst Restaurant en bakkerij 41.422          40.219              
Opbrengst VSV 139.673        118.208            
Overige posten 511.822        352.315            

969.978        796.188            

Totaal overige baten                                                            3.704.215     3.826.602         

4.1 Personele lasten                                                            € € € €

4.1.1 Lonen en salarissen                                                      29.425.204   29.897.966       
4.1.2 Sociale lasten                                  4.214.783     4.145.971         
4.1.3 Pensioenen 4.818.506     4.503.868         
Totaal lonen en salarissen                                                      38.458.493   38.547.805       
                                                                                
4.1.4.1 Personeel niet in loondienst 1.350.264     1.073.401         
4.1.4.2 Dotatie en vrijval personele voorzieningen 1.919.581     2.835.513         
4.1.4.3 Overige                                                                      1.112.190     1.181.325         
                                                                                
4.1.4 Totaal overige personele lasten                                                 4.382.034     5.090.238         
                                                                                
4.1.5 Uitkeringen                                                                     290.088-        269.720-            
                                                                                
Totaal personele lasten                                                         42.550.439   43.368.323       
                                                                         

4.1.3 Pensioenen

Gemiddeld aantal werknemers

Onderwijs personeel (OP) 400               409                   
Onderwijsondersteunend personeel (OOP) 184               183                   

584               592                   

2018

2019 2018

2019

20182019

OGVO heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegde-bijdrageregeling: de 
verplichtingen van OGVO gaan niet verder dan het betalen van een jaarlijkse bijdrage aan het bedrijfstakpensioenfonds. De in de 
toekomst te betalen bijdragen zullen mede afhankelijk zijn van de ontwikkelingen van de arbeidsvoorwaarden in de bedrijfstak en 
van de rendementen die het bedrijfstakpensioenfonds behaald op de belegde bijdragen. OGVO treft geen voorziening voor 
eventuele toekomstige verhogingen van de bijdragen.

De dekkingsgraad van de pensioenuitvoerder bedraagt per 31 december 2019 97,8% (2018: 97,0%). Het ABP beoordeelt jaarlijks 
of indexatie mogelijk is, alvorens hierover een besluit wordt genomen.
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WNT-verantwoording 2019 - Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Naam R.J.J. Palmen P.B.M. Badoux

Functiegegevens
Voorzitter college 

van bestuur
Voorzitter college 

van bestuur

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 - 31/12 n.v.t.

Deeltijdfactor (in FTE) 1,0 n.v.t.

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja n.v.t.

Bezoldiging

Beloning plus belaste onkostenvergoeding 131.676€            -€                   

Beloningen betaalbaar op termijn 20.159€              -€                   

Subtotaal 151.835€            -€                   

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum 157.000€            n.v.t.

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

Totaal bezoldiging 2019 151.835€            -€                   

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2018 n.v.t. 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (in FTE) n.v.t. 1,0

Beloning plus belaste onkostenvergoeding -€                   157.155€            

Beloningen betaalbaar op termijn -€                   19.195€              

Totaal bezoldiging 2018 -€                   176.350€            

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12

Niet van toepassing.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is 
opgesteld op basis van de volgende op Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken van toepassing zijnde regelgeving: 
- Titel 9 Boek 2 BW
- Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving
- Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 
vanaf de 13e maand van de functievervulling

Het WNT jaarinkomen van de voorzitter CvB (de heer Palmen) is bij aanvang van de arbeidsovereenkomst vastgesteld binnen het sectorale 
bezoldigingsmaximum voor het Voortgezet Onderwijs van € 151.835.
De Samenwerkingsstichting is op basis van de berekening van de compleiteitspunten ingedeeld in klasse D (met een WNT-bezoldigingsmaximum 
van € 157.000 voor 2019). 
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WNT-verantwoording 2019 - Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Naam R.J.J. Palmen P.B.M. Badoux

Functiegegevens
Voorzitter college 

van bestuur
Voorzitter college 

van bestuur

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 - 31/12 n.v.t.

Deeltijdfactor (in FTE) 1,0 n.v.t.

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja n.v.t.

Bezoldiging

Beloning plus belaste onkostenvergoeding 131.676€            -€                   

Beloningen betaalbaar op termijn 20.159€              -€                   

Subtotaal 151.835€            -€                   

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum 157.000€            n.v.t.

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

Totaal bezoldiging 2019 151.835€            -€                   

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2018 n.v.t. 01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (in FTE) n.v.t. 1,0

Beloning plus belaste onkostenvergoeding -€                   157.155€            

Beloningen betaalbaar op termijn -€                   19.195€              

Totaal bezoldiging 2018 -€                   176.350€            

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12

Niet van toepassing.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is 
opgesteld op basis van de volgende op Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken van toepassing zijnde regelgeving: 
- Titel 9 Boek 2 BW
- Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving
- Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 
vanaf de 13e maand van de functievervulling

Het WNT jaarinkomen van de voorzitter CvB (de heer Palmen) is bij aanvang van de arbeidsovereenkomst vastgesteld binnen het sectorale 
bezoldigingsmaximum voor het Voortgezet Onderwijs van € 151.835.
De Samenwerkingsstichting is op basis van de berekening van de compleiteitspunten ingedeeld in klasse D (met een WNT-bezoldigingsmaximum 
van € 157.000 voor 2019). 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Naam M. Frielinck P.G. Janssen A.P.A.W. 
van Hoof

B. van Essen

Functiegegevens Voorzitter Raad 
van Toezicht

Lid Raad van 
Toezicht

Lid Raad van 
Toezicht

Lid Raad van 
Toezicht

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

Bezoldiging

Bezoldiging 9.441€                6.250€                6.250€                6.250€                

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum 22.800€              15.200€              15.200€              15.200€              

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -€                   -€                   -€                   -€                   

Totaal bezoldiging 2019 9.441€                6.250€                6.250€                6.250€                

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/10 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Beloning 9.400€                6.250€                6.250€                6.250€                

Belastbare onkostenvergoedingen -€                   -€                   -€                   -€                   

Beloningen betaalbaar op termijn -€                   -€                   -€                   -€                   

Totaal bezoldiging 2018 9.400€                6.250€                6.250€                6.250€                

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Niet van toepassing.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Niet van toepassing.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het 
individuele WNT-maximum hebben ontvangen . Er zijn in 2019 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de 
WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan
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4.2 Afschrijvingen                                                    € € € €

4.2.1 Gebouwen                                                                        1.673.273         1.642.588         
4.2.2 Inventaris en apparatuur                                                        871.352            960.748            
4.2.4 Boekresultaat desinvesteringen                     -                    -                    

Totaal afschrijvingen                                                           2.544.626     2.603.335         
                                                                                

4.3 Huisvestingslasten                                            € €

4.3.1 Huur                                                                            1.078.750     1.226.503         
4.3.2 Klein onderhoud en exploitatie                                                  616.687        529.137            
4.3.3 Energie en water                                                                632.880        611.659            
4.3.4.Schoonmaakkosten                                                                359.872        310.487            
4.3.5 Heffingen 257.506        146.454            
                                                                                
Totaal huisvestingslasten                                                       2.945.694     2.824.240         

4.4 Overige instellingslasten                                   

€ € € €

4.4.1.1 Administratie en beheer                                                         344.940                    184.012                   
4.4.1.2 Reis- en verblijfskosten                                                        5.990                        8.037                       
4.4.1.3 Accountantskosten                                                               36.300                      39.539                     
4.4.1.4 Telefoon- en portokosten e.d                                                    133.267                    118.767                   
4.4.1.5 Drukwerk, repro, e.d.                                                           315.159                    329.663                   
                                                                                835.656          680.018

Toelichting accountants honoraria
Accountants Overig netwerk Totaal netwerk

€ € €

Controle van de jaarrekening 37.516                -                            37.516                
Andere controle opdrachten -                      -                            -                      
Fiscale adviesdiensten -                      -                            -                      
Ander niet-controle diensten 23.824                -                            23.824                
Totaal 61.340                -                            61.340                

€ € € €

4.4.2.1 Inventaris 63.181                      48.835                     
4.4.2.2 Leermiddelen                                                                    799.035                    933.056                   
4.4.2.3 Studie en beroepskeuzebegeleiding                                               43.698                      57.572                     
4.4.2.4 Aanschaf en huur werkboeken                                                             1.846.331                1.882.436                
                                                                                2.752.245     2.921.899

2018

20182019

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen                                    
20182019

2019 2018
4.4.1 Administratie- en beheerslasten                                               

2019

4.4.3 Overige                                                              € € € €

4.4.3.1 Wervingskosten                                                                  69.608                      65.588                     
4.4.3.2 Representatiekosten                                                             34.899                      46.543                     
4.4.3.3 PR kosten 109.247                    68.937                     
4.4.3.4 Kantinekosten                                                                   325.096                    343.615                   
4.4.3.5 Excursies                                                                       759.724                    666.632                   
4.4.3 6 Buitenschoolse activiteiten                                                     623.881                    597.957                   
4.4.3 7 Contributies                                                                    3.725                        3.662                       
4.4.3.8 Abonnementen                                                                    127.829                    173.949                   
4.4.3.9 Medezeggenschapsraad                                                            9.540                        12.013                     
4.4.3.10 Verzekeringen                                                                   116.065                    117.122                   
4.4.3.11 Automatisering                                                                  831.824                    884.886                   
4.4.3 12 Overige kosten eigen activiteiten                                               245.929                    189.828                   
4.4.3 13 Oninbare schuld                                               18.879                      28.479                     
4.4.3.14 Overige                                                                         81.447                      108.144                   
                                                                                3.357.695     3.307.354
                                                                                
Totaal overige instellingslasten                                                6.945.596     6.909.271         

5.1 Financiële baten                                                           € € € €

5.1.1 Rentebaten                                                                      -                    -                    
5.1.2 Overige financiële baten                                                        -                    -                    

Financiële baten -               -                    
                                                                                

5.2 Financiële lasten                                                           € € € €

5.2.1 Rentelasten                                                                     432.197            447.433            
5.2.3 Overige financiële lasten                                                       16.619              18.505              

Financiële lasten 448.816        465.939            
                                                                                
Saldo financiële baten en lasten                                                448.816        465.939            

Gebeurtenissen na balansdatum

Bestemming van het exploitatiesaldo

Het geconsolideerd exploitatiesaldo van de OGVO bedraagt 2.775.805         

De bestemming van dit saldo is als volgt:
ꞏ      Bestemmingsreserve BAPO 39.388-        
ꞏ        Bestemmingsreserve ISK -              
ꞏ        Bestemmingsreserve huisvesting -              

Bestemmingsreserve loonruimte personele lumpsum 2019 t.b.v. CAO 2020 341.103      
Bestemmingsreserve aanvullende bekostiging VO 2019 897.451      

ꞏ        Bestemming algemene reserve 1.576.640   
Totaal verdeeld exploitatieresultaat 2.775.805         

2019 2018

Hoewel de Coronacrisis diepgaande impact heeft op het onderwijs, verwachten wij voor de korte termijn geen verhoogde risico’s ten aanzien 
van de continuïteit van OGVO.
De belangrijkste risico’s voor de organisatie betreffen de gezondheid van de leerlingen en het personeelsbestand en de kwaliteit van het 
onderwijs. De Coronacrisis zal invloed hebben op het ziekteverzuim, de benodigde investeringen in het digitaliseren van de lesmethodes, 
kosten voor veiligheids- en gezondsheidsmaatregelen en kosten in verband met het annuleren van schoolreizen en activiteiten. In dit stadium 
zijn de gevolgen voor onze activiteiten en resultaten beperkt.

20182019

2019 2018
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4.2 Afschrijvingen                                                    € € € €

4.2.1 Gebouwen                                                                        1.673.273         1.642.588         
4.2.2 Inventaris en apparatuur                                                        871.352            960.748            
4.2.4 Boekresultaat desinvesteringen                     -                    -                    

Totaal afschrijvingen                                                           2.544.626     2.603.335         
                                                                                

4.3 Huisvestingslasten                                            € €

4.3.1 Huur                                                                            1.078.750     1.226.503         
4.3.2 Klein onderhoud en exploitatie                                                  616.687        529.137            
4.3.3 Energie en water                                                                632.880        611.659            
4.3.4.Schoonmaakkosten                                                                359.872        310.487            
4.3.5 Heffingen 257.506        146.454            
                                                                                
Totaal huisvestingslasten                                                       2.945.694     2.824.240         

4.4 Overige instellingslasten                                   

€ € € €

4.4.1.1 Administratie en beheer                                                         344.940                    184.012                   
4.4.1.2 Reis- en verblijfskosten                                                        5.990                        8.037                       
4.4.1.3 Accountantskosten                                                               36.300                      39.539                     
4.4.1.4 Telefoon- en portokosten e.d                                                    133.267                    118.767                   
4.4.1.5 Drukwerk, repro, e.d.                                                           315.159                    329.663                   
                                                                                835.656          680.018

Toelichting accountants honoraria
Accountants Overig netwerk Totaal netwerk

€ € €

Controle van de jaarrekening 37.516                -                            37.516                
Andere controle opdrachten -                      -                            -                      
Fiscale adviesdiensten -                      -                            -                      
Ander niet-controle diensten 23.824                -                            23.824                
Totaal 61.340                -                            61.340                

€ € € €

4.4.2.1 Inventaris 63.181                      48.835                     
4.4.2.2 Leermiddelen                                                                    799.035                    933.056                   
4.4.2.3 Studie en beroepskeuzebegeleiding                                               43.698                      57.572                     
4.4.2.4 Aanschaf en huur werkboeken                                                             1.846.331                1.882.436                
                                                                                2.752.245     2.921.899

2018

20182019

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen                                    
20182019

2019 2018
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2019

4.4.3 Overige                                                              € € € €

4.4.3.1 Wervingskosten                                                                  69.608                      65.588                     
4.4.3.2 Representatiekosten                                                             34.899                      46.543                     
4.4.3.3 PR kosten 109.247                    68.937                     
4.4.3.4 Kantinekosten                                                                   325.096                    343.615                   
4.4.3.5 Excursies                                                                       759.724                    666.632                   
4.4.3 6 Buitenschoolse activiteiten                                                     623.881                    597.957                   
4.4.3 7 Contributies                                                                    3.725                        3.662                       
4.4.3.8 Abonnementen                                                                    127.829                    173.949                   
4.4.3.9 Medezeggenschapsraad                                                            9.540                        12.013                     
4.4.3.10 Verzekeringen                                                                   116.065                    117.122                   
4.4.3.11 Automatisering                                                                  831.824                    884.886                   
4.4.3 12 Overige kosten eigen activiteiten                                               245.929                    189.828                   
4.4.3 13 Oninbare schuld                                               18.879                      28.479                     
4.4.3.14 Overige                                                                         81.447                      108.144                   
                                                                                3.357.695     3.307.354
                                                                                
Totaal overige instellingslasten                                                6.945.596     6.909.271         

5.1 Financiële baten                                                           € € € €

5.1.1 Rentebaten                                                                      -                    -                    
5.1.2 Overige financiële baten                                                        -                    -                    

Financiële baten -               -                    
                                                                                

5.2 Financiële lasten                                                           € € € €

5.2.1 Rentelasten                                                                     432.197            447.433            
5.2.3 Overige financiële lasten                                                       16.619              18.505              

Financiële lasten 448.816        465.939            
                                                                                
Saldo financiële baten en lasten                                                448.816        465.939            

Gebeurtenissen na balansdatum

Bestemming van het exploitatiesaldo

Het geconsolideerd exploitatiesaldo van de OGVO bedraagt 2.775.805         

De bestemming van dit saldo is als volgt:
ꞏ      Bestemmingsreserve BAPO 39.388-        
ꞏ        Bestemmingsreserve ISK -              
ꞏ        Bestemmingsreserve huisvesting -              

Bestemmingsreserve loonruimte personele lumpsum 2019 t.b.v. CAO 2020 341.103      
Bestemmingsreserve aanvullende bekostiging VO 2019 897.451      

ꞏ        Bestemming algemene reserve 1.576.640   
Totaal verdeeld exploitatieresultaat 2.775.805         

2019 2018

Hoewel de Coronacrisis diepgaande impact heeft op het onderwijs, verwachten wij voor de korte termijn geen verhoogde risico’s ten aanzien 
van de continuïteit van OGVO.
De belangrijkste risico’s voor de organisatie betreffen de gezondheid van de leerlingen en het personeelsbestand en de kwaliteit van het 
onderwijs. De Coronacrisis zal invloed hebben op het ziekteverzuim, de benodigde investeringen in het digitaliseren van de lesmethodes, 
kosten voor veiligheids- en gezondsheidsmaatregelen en kosten in verband met het annuleren van schoolreizen en activiteiten. In dit stadium 
zijn de gevolgen voor onze activiteiten en resultaten beperkt.

20182019

2019 2018
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B9a Enkelvoudige balans 2019 van Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo

                                                                                
1 ACTIVA
                                                                                € € € €
                                                                                
1.2 Materiële vaste activa                                                      
1.2.1 Gebouwen                                                                        33.233.237         34.533.439    
1.2.1 Terreinen                                                                       3.819.544           3.819.544      
1.2.2 Inventaris                                                                      4.089.080           4.267.625      
1.2.3 Onderhanden werk                                                                  869.461              97.874           

                                                                                
                                                                                42.011.321       42.718.482    

                                                                                
1.5 Vorderingen                                                                 
1.5.1 Debiteuren                                                                      18.667                224.810         
1.5.2 Kortlopende vordering op OCW                                               -                      66.225           
1.5.5 Overige vorderingen                                                             218.636              241.401         
1.5.6 Overlopende activa 2.239.246           2.019.689      
                                                                                
                                                                                2.476.549         2.552.125      

                                                                                
1.7 Liquide middelen                                                             
1.7.1 Bank 9.613.809           5.902.327      
1.7.2 Kasmiddelen                                                                     4.965                  15.975           

                                                                                
                                                                                9.618.775         5.918.302      

                                                                                

                                                                                
TOTAAL ACTIVA                                                                   54.106.644       51.188.909    

31-12-2019 31-12-2018 2 PASSIVA
€ € € €

2.1 Eigen vermogen                                                              
2.1.1 Kapitaal                                                                        -                      -                 
2.1.2 Algemene reserve 5.820.876           4.253.310      
2.1.3 Bestemmingsreserve                                                              10.049.241         8.841.002      
2.1.4 Herwaarderingsreserve                                                           1.248.985           1.248.985      
                                                                                

17.119.103       14.343.297    

2.2 Voorzieningen                                                               
2.2.2 Voorziening beëindigingsregelingen 2.104.051           2.601.416      
2.2.3 Overige voorzieningen                                                           5.182.414           4.309.219      
                                                                                
                                                                                7.286.465         6.910.635      
                                                                                
2.3 Langlopende schulden                                                        
2.3.2 Kredietinstellingen                                                             20.731.250         21.506.250    
                                                                                
                                                                                20.731.250       21.506.250    
                                                                                
2.4 Kortlopende schulden                                                        
2.4.1 Kredietinstellingen                                                             775.000              775.000         
2.4.3 Crediteuren                                                                     1.175.533           735.197         
2.4.4 Schulden Ministerie OCW                                                        546.119              567.542         
2.4.6 Belastingen en premies                          1.701.735           1.685.762      
        sociale verzekeringen
2.4.7 Schulden terzake pensioenen                                                 600.773              487.808         
2.4.8 Overige kortlopende schulden                                                 1.819.897           1.744.763      
2.4.9 Overlopende passiva                                                             2.350.771           2.432.655      
                                                                                
                                                                                8.969.827         8.428.727      
                                                                                
                                                                                
TOTAAL PASSIVA                                                                  54.106.644       51.188.909    

31-12-2019 31-12-2018
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B9a Enkelvoudige balans 2019 van Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo
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1.2.3 Onderhanden werk                                                                  869.461              97.874           

                                                                                
                                                                                42.011.321       42.718.482    

                                                                                
1.5 Vorderingen                                                                 
1.5.1 Debiteuren                                                                      18.667                224.810         
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                                                                                2.476.549         2.552.125      
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B9b Enkelvoudige staat van baten en lasten 2019 Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo

€ € € €

3 Baten                                                                         
3.1 (Rijks)bijdragen OCW 49.421.415  47.323.758  
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies                                                     2.738.649    2.735.667    
3.5 Overige baten                                                                   3.021.871    3.147.712    
                                                                                
Totaal baten                                                                    55.181.935  53.207.137       
                                                                                
4 Lasten                                                                        
4.1 Personele lasten                                                                38.732.525  39.108.380  
4.2 Afschrijvingen                                                                  2.544.626    2.603.335    
4.3 Huisvestingslasten                                                              3.746.533    3.564.653    
4.4 Overige instellingslasten                                                       6.932.689    6.896.066    

Totaal lasten                                                                   51.956.373  52.172.435       

Saldo baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering 3.225.562    1.034.702         
                                                                                
5 Financiële baten en lasten                                                    
5.1 Financiële baten -               -               
5.2 Financiële lasten 449.757       466.691       

Saldo financiële bedrijfsvoering 449.757       466.691            

Totaal resultaat 2.775.805    568.011            

Realisatie 2019 Realisatie 2018

B9d Toelichting op de onderscheiden posten van de enkelvoudige balans

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2 1.2.3 1.2.4 Totaal 
Gebouwen Terreinen Inventaris Leermiddelen Materiële vaste Materiële

bedrijfsactiva in vaste activa
uitvoering en

vooruitbetalingen
mat.vaste activa

Verkrijgings- 52.002.746           3.819.544           17.878.053            -                        97.874                 73.798.217             
prijs t/m 2018
Afschrijvingen 17.469.308           -                      13.610.427            -                        -                       31.079.735             
Datum: 19 juni 2020 ,
Boekwaarde 34.533.438           3.819.544           4.267.626              -                        97.874                 42.718.482             
31-12-2018

Investeringen 353.410                -                      692.807                 -                        791.248               1.837.464               
2019
Activering 19.661                  -                      -                         -                        19.661-                 -                          
onderhanden werk
Desinvesteringen 407.392-                -                      4.881.420-              -                        -                       5.288.813-               
verkrijgingsprijs
Desinvesteringen 407.392-                -                      4.881.420-              -                        -                       5.288.813-               
afschrijvingen
Afschrijvingen 1.673.273             -                      871.352                 -                        -                       2.544.626               
2019

Verkrijgings- 51.968.424           3.819.544           13.689.439            -                        869.461               70.346.869             
prijs t/m 2019
Afschrijvingen 18.735.189           -                      9.600.359              -                        -                       28.335.548             
t/m 2019 ,
Boekwaarde 33.233.235           3.819.544           4.089.081              -                        869.461               42.011.321             
31-12-2019

2.1 Eigen vermogen

2.3 Langlopende schulden

2.4 Kortlopende schulden
De kortlopende schulden verschillen met de cijfers in de geconsolideerde jaarrekening voor een bedrag van € 57.419.

Het eigen vermogen is gelijk aan het eigen vermogen in de geconsolideerde jaarrekening. Voor een aanvullende toelichting wordt verwezen 
naar de geconsolideerde jaarrekening.

Aangezien de cijfers van de Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening, is 
voor de toelichting van balans en staat van baten en lasten ervoor gekozen om enkel posten toe te lichten welke afwijken ten opzichte van de 
geconsolideerde cijfers. 

Langlopende schulden bedragen op 31-12-2019 € 20.731.250 versus € 21.506.250 op 31-12-2018. Verschil met de geconsolideerde 
jaarrekening is de waarborgsom van de WAA van € 300.000 welke betrekking heeft op de Stichting Sociaal Maatschappelijke Ondersteuning. 
Voor een onderbouwing en toelichting van bovengenoemde saldo wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed 
van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als 
verbonden partij. Ook de statutaire bestuursleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Stichting Voorgezet Onderwijs 
Regio Venlo en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. 
Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
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B9b Enkelvoudige staat van baten en lasten 2019 Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo

€ € € €
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3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies                                                     2.738.649    2.735.667    
3.5 Overige baten                                                                   3.021.871    3.147.712    
                                                                                
Totaal baten                                                                    55.181.935  53.207.137       
                                                                                
4 Lasten                                                                        
4.1 Personele lasten                                                                38.732.525  39.108.380  
4.2 Afschrijvingen                                                                  2.544.626    2.603.335    
4.3 Huisvestingslasten                                                              3.746.533    3.564.653    
4.4 Overige instellingslasten                                                       6.932.689    6.896.066    

Totaal lasten                                                                   51.956.373  52.172.435       

Saldo baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering 3.225.562    1.034.702         
                                                                                
5 Financiële baten en lasten                                                    
5.1 Financiële baten -               -               
5.2 Financiële lasten 449.757       466.691       

Saldo financiële bedrijfsvoering 449.757       466.691            

Totaal resultaat 2.775.805    568.011            

Realisatie 2019 Realisatie 2018

B9d Toelichting op de onderscheiden posten van de enkelvoudige balans

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2 1.2.3 1.2.4 Totaal 
Gebouwen Terreinen Inventaris Leermiddelen Materiële vaste Materiële

bedrijfsactiva in vaste activa
uitvoering en

vooruitbetalingen
mat.vaste activa

Verkrijgings- 52.002.746           3.819.544           17.878.053            -                        97.874                 73.798.217             
prijs t/m 2018
Afschrijvingen 17.469.308           -                      13.610.427            -                        -                       31.079.735             
Datum: 19 juni 2020 ,
Boekwaarde 34.533.438           3.819.544           4.267.626              -                        97.874                 42.718.482             
31-12-2018

Investeringen 353.410                -                      692.807                 -                        791.248               1.837.464               
2019
Activering 19.661                  -                      -                         -                        19.661-                 -                          
onderhanden werk
Desinvesteringen 407.392-                -                      4.881.420-              -                        -                       5.288.813-               
verkrijgingsprijs
Desinvesteringen 407.392-                -                      4.881.420-              -                        -                       5.288.813-               
afschrijvingen
Afschrijvingen 1.673.273             -                      871.352                 -                        -                       2.544.626               
2019

Verkrijgings- 51.968.424           3.819.544           13.689.439            -                        869.461               70.346.869             
prijs t/m 2019
Afschrijvingen 18.735.189           -                      9.600.359              -                        -                       28.335.548             
t/m 2019 ,
Boekwaarde 33.233.235           3.819.544           4.089.081              -                        869.461               42.011.321             
31-12-2019

2.1 Eigen vermogen

2.3 Langlopende schulden

2.4 Kortlopende schulden
De kortlopende schulden verschillen met de cijfers in de geconsolideerde jaarrekening voor een bedrag van € 57.419.

Het eigen vermogen is gelijk aan het eigen vermogen in de geconsolideerde jaarrekening. Voor een aanvullende toelichting wordt verwezen 
naar de geconsolideerde jaarrekening.

Aangezien de cijfers van de Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening, is 
voor de toelichting van balans en staat van baten en lasten ervoor gekozen om enkel posten toe te lichten welke afwijken ten opzichte van de 
geconsolideerde cijfers. 

Langlopende schulden bedragen op 31-12-2019 € 20.731.250 versus € 21.506.250 op 31-12-2018. Verschil met de geconsolideerde 
jaarrekening is de waarborgsom van de WAA van € 300.000 welke betrekking heeft op de Stichting Sociaal Maatschappelijke Ondersteuning. 
Voor een onderbouwing en toelichting van bovengenoemde saldo wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed 
van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als 
verbonden partij. Ook de statutaire bestuursleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Stichting Voorgezet Onderwijs 
Regio Venlo en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. 
Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
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B9e Toelichting op de onderscheiden posten van de enkelvoudige staat van baten en lasten

4.1 Personele lasten                                                              € €
                                                                                
Totaal personele lasten                                                         38.732.525   39.108.380       
                                                                                

4.3 Huisvestingslasten                                                    € €
4.3.1 Huur                                                                            1.078.750     1.226.503         
4.3.2 Klein onderhoud en exploitatie                                                  616.687        529.137            
4.3.3 Energie en water                                                                632.880        611.659            
4.3.4.Schoonmaakkosten                                                                1.160.712     1.050.900         
4.3.5 Heffingen                                                                       257.506        146.454            
                                                                                
Totaal huisvestingslasten                                                       3.746.533     3.564.653         

4.4 Overige instellingslasten                                          

3.1 Rijksbijdragen OCW
De Rijksbijdragen OCW zijn ten opzichte van de geconsolideerde jaarrekening € 2.346.697 lager. Dit betreft de bijdrage van de OGVO aan 
Steunstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo ter dekking van haar lasten.

De personele lasten zijn ten opzichte van de geconsolideerde jaarrekening € 3.817.914 lager. Dit betreft de loonkosten van SMO ad € 
1.471.217 en loonkosten van de Steunstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo ad € 2.346.697.

Overige instellingslasten zijn € 26.860 lager dan in de geconsolideerde jaarrekening. Dit wordt veroorzaakt door de post "advieskosten 
SMO" in de geconsolideerde jaarrekening.

2018

3.5 Overige baten                                                               

2019 2018

De overige baten zijn € 682.344 lager dan de geconsolideerde jaarrekening. Dit betreft de loonkostensubsidie van SMO die niet in de 
enkelvoudige jaarrekening is opgenomen.

2019

C1 Controleverklaring
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Overige gegevens
A12 Registeraccountants B.V. 
Traverse 3 
3905 NL Veenendaal 
 
 

 

 

 
RA12 is de merknaam van A12 Registeraccountants B.V. (KvK-nummer: 70882426) 
 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  

 
Aan: de Raad van Toezicht van Samenwerkingsstichting voortgezet onderwijs regio Venlo 
 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 

Ons oordeel 
 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van “Samenwerkingsstichting voortgezet onderwijs regio Venlo” 
te Arnhem gecontroleerd. 
  
Naar ons oordeel: 

• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
de samenstelling van het vermogen van “Samenwerkingsstichting voortgezet onderwijs 
regio Venlo” op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met 
de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties 
over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in 
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 
zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019. 

De jaarrekening bestaat uit: 
• de balans per 31 december 2019; 
• de staat van baten en lasten over 2019; en 
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden 
voor de controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van “Samenwerkingsstichting voortgezet onderwijs regio Venlo” zoals vereist 
in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) 
en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij 
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  

 
Aan: de Raad van Toezicht van Samenwerkingsstichting voortgezet onderwijs regio Venlo 
 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 

Ons oordeel 
 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van “Samenwerkingsstichting voortgezet onderwijs regio Venlo” 
te Arnhem gecontroleerd. 
  
Naar ons oordeel: 

• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
de samenstelling van het vermogen van “Samenwerkingsstichting voortgezet onderwijs 
regio Venlo” op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met 
de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties 
over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in 
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 
zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019. 

De jaarrekening bestaat uit: 
• de balans per 31 december 2019; 
• de staat van baten en lasten over 2019; en 
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden 
voor de controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van “Samenwerkingsstichting voortgezet onderwijs regio Venlo” zoals vereist 
in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) 
en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij 
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. 
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, 
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit 
betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding 
door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 
leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader 
vereiste toelichting juist en volledig is. 

B Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit: 

• het jaarverslag; 
• de overige gegevens; 
• de Bijlagen 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en 

paragraaf ‘ 2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 is 
vereist. 

 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs, paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 en 
de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  
 
Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving. 
 
C Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht voor de 
jaarrekening 
Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het College van 
Bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening 
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de 
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. 
 
In dit kader is het College van Bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing die het College van Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te 
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het College van Bestuur afwegen of de 
onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van 
genoemde verslaggevingsstelsel moet het College van Bestuur de jaarrekening opmaken op basis 
van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het College van Bestuur het voornemen heeft om de 
onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is. Het College van Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in 
continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening. 
 
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling. 
 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

 
• het identificeren en inschatten van de risico’s 

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

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

o het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden 
en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang 
niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te 
leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing; 
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D 1 Gegevens van de stichting

Bestuursnummer 40842
Naam Instelling Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs Regio Venlo

Adres Hogeweg 26a
Postadres Postbus 270
Postcode/ Plaats 5900 AG VENLO
Telefoon 077 - 3590500
Fax 077 - 3590599
E-mail info@ogvo.nl
Website www.ogvo.nl 

Contactpersoon Joop Leijsten
Functie Hoofd Financiële Administratie
Telefoon 077 - 3590500
E-mail joleijsten@ogvo.nl

Brinnummer - Naam campus 01GN - Valuascollege
16XD - College Den Hulster
19HR - Blariacumcollege

D2 Huisvestingsparagraaf Gemeente Venlo

Verantwoording gemeentelijke bijdrage 2019 Project Huisvesting

Gemeentelijke bijdragen 2019, toegevoegd aan Projekt Huisvesting 2.738.649

Besteed in 2019:

Heffingen 257.506
Huur 1.078.750
Verzekeringen 76.753
Hypotheekrente 432.197
Afschrijving gebouwen 1.673.273

3.518.478

Saldo van huisvestingsexploitatie Onderwijsgemeenschap Venlo e.o. 2019 -779.829
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• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit 
van de interne beheersing van de onderwijsinstelling; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de 
redelijkheid van schattingen door het College van Bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het College van Bestuur gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen 
controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor 
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit 
kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, 
zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten 
wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer 
kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten 
alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot 
stand zijn gekomen. 

 
 
Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing 
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
Veenendaal, 19 juni 2020 
A12 Registeraccountants B.V. 
 

 
 
drs. A.F.J. van der Velden RA 
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Bijlagen
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Model G

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
(Regelingen zonder verrekenclausule o.g.v. artikel 9.1, lid 3 onder a van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS of artikel 13, lid 2 sub a van de ROS)

Geheel 
uitgevoerd en 

afgerond

Nog niet geheel 
uitgevoerd

Lerarenbeurs 2018-2019 (VC) 929668-01 / 930857-01 6-9-2018 / 26-09-2018 146.838 146.838 X
Lerarenbeurs 2019-2020 (VC) 1007673-01 28-8-2019 97.592 97.592 X
Lerarenbeurs 2019-2020 (VC) 1009774-01 27-9-2019 -4.843 -4.843 X
Lerarenbeurs 2019-2020 (VC) 1012323-01 30-10-2019 -12.172 -12.172 X
Lerarenbeurs 2019-2020 (VC) 1019950-01 28-11-2019 10.586 10.586 X
Lerarenbeurs 2018-2019 (DH) 929628-01 / 930892-01 06-09-2018 / 26-09-2018 27.430 27.430 X
Lerarenbeurs 2019-2020 (DH) 1007773-01 28-8-2019 20.573 20.573 X
Lerarenbeurs 2019-2020 (DH) 1012357-01 30-10-2019 686 686 X
Lerarenbeurs 2018-2019 (BC) 930013-01 / 930933-01 06-09-2018 / 26-09-2018 66.090 66.090 X
Lerarenbeurs 2019-2020 (BC) 1007828-01 28-8-2019 55.247 55.247 X
Lerarenbeurs 2019-2020 (BC) 1012255-01 30-10-2019 -7.843 -7.843 X
Lerarenbeurs 2019-2020 (BC) 1020009-01 28-11-2019 -7.501 -7.501 X
Korte opleidingstrajecten vmbo-leraren KOVL17113 5-9-2017 38.800 38.800 X
Aanvullende bekostiging technisch VMBO 2018 (VC) 923423-02 4-12-2018 4.785 4.785 X
Aanvullende bekostiging technisch VMBO 2019 (VC) 964007-02 26-02-2019 / 05-11-2019 10.568 10.568 X
Aanvullende bekostiging technisch VMBO 2018 (DH) 923636-02 4-12-2018 217.904 217.904 X
Aanvullende bekostiging technisch VMBO 2019 (DH) 964033-02 26-02-2019 / 05-11-2019 402.186 402.186 X
Aanvullende bekostiging technisch VMBO 2018 (BC) 923735-02 4-12-2018 6.586 6.586 X
Aanvullende bekostiging technisch VMBO 2019 (BC) 964092-02 26-02-2019 / 05-11-2019 14.014 14.014 X
Zij-instroom 1027558-01 28-11-2019 20.000 2.000 X
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 934776-01 21-11-2018 / 22-2-2019 320.000 320.000 X
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 1013124-01 21-11-2019 340.000 143.616 X

Totaal 1.767.526 1.553.142

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
(Regelingen o.g.v. de WOOS (met bestedingsverplichting) en/of artikel 13, lid 2 sub b van de ROS (met verrekenclausule) of artikel 9.1, lid 3 onder b van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS)

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

saldo 1-1-2018
Totale kosten 

Te verrekenen 
ultimo 

verslagjaar 

Kenmerk Datum EUR EUR EUR EUR EUR

Totaal 0 0 0 0 0

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Saldo Ontvangen t/m Totale kosten

1-1-2018 Verslag-jaar 31-12-2018

Kenmerk Datum EUR EUR EUR EUR EUR EUR
0 0
0 0
0 0

Totaal 0 0 0 0 0 0

De prestatie is ultimo verslagjaar 
conform de subsidiebeschikking

Kenmerk Datum EUR EUR

Overzicht geoormerkte subsidies OCW (RJ 660, model G)

Omschrijving Toewijzing Bedrag van
toewijzing 

Ontvangen t/m
verslagjaar

Saldo nog te 
besteden ultimo 

verslagjaar 

Toewijzing Bedrag van 
toewijzing 

Ontvangen t/m 
verslagjaar

(aankruisen wat van
toepassing is)

Omschrijving Toewijzing Bedrag van 
toewijzing 

Omschrijving 

Lasten in het 
verslagjaar 



Model G

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
(Regelingen zonder verrekenclausule o.g.v. artikel 9.1, lid 3 onder a van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS of artikel 13, lid 2 sub a van de ROS)

Geheel 
uitgevoerd en 

afgerond

Nog niet geheel 
uitgevoerd

Lerarenbeurs 2018-2019 (VC) 929668-01 / 930857-01 6-9-2018 / 26-09-2018 146.838 146.838 X
Lerarenbeurs 2019-2020 (VC) 1007673-01 28-8-2019 97.592 97.592 X
Lerarenbeurs 2019-2020 (VC) 1009774-01 27-9-2019 -4.843 -4.843 X
Lerarenbeurs 2019-2020 (VC) 1012323-01 30-10-2019 -12.172 -12.172 X
Lerarenbeurs 2019-2020 (VC) 1019950-01 28-11-2019 10.586 10.586 X
Lerarenbeurs 2018-2019 (DH) 929628-01 / 930892-01 06-09-2018 / 26-09-2018 27.430 27.430 X
Lerarenbeurs 2019-2020 (DH) 1007773-01 28-8-2019 20.573 20.573 X
Lerarenbeurs 2019-2020 (DH) 1012357-01 30-10-2019 686 686 X
Lerarenbeurs 2018-2019 (BC) 930013-01 / 930933-01 06-09-2018 / 26-09-2018 66.090 66.090 X
Lerarenbeurs 2019-2020 (BC) 1007828-01 28-8-2019 55.247 55.247 X
Lerarenbeurs 2019-2020 (BC) 1012255-01 30-10-2019 -7.843 -7.843 X
Lerarenbeurs 2019-2020 (BC) 1020009-01 28-11-2019 -7.501 -7.501 X
Korte opleidingstrajecten vmbo-leraren KOVL17113 5-9-2017 38.800 38.800 X
Aanvullende bekostiging technisch VMBO 2018 (VC) 923423-02 4-12-2018 4.785 4.785 X
Aanvullende bekostiging technisch VMBO 2019 (VC) 964007-02 26-02-2019 / 05-11-2019 10.568 10.568 X
Aanvullende bekostiging technisch VMBO 2018 (DH) 923636-02 4-12-2018 217.904 217.904 X
Aanvullende bekostiging technisch VMBO 2019 (DH) 964033-02 26-02-2019 / 05-11-2019 402.186 402.186 X
Aanvullende bekostiging technisch VMBO 2018 (BC) 923735-02 4-12-2018 6.586 6.586 X
Aanvullende bekostiging technisch VMBO 2019 (BC) 964092-02 26-02-2019 / 05-11-2019 14.014 14.014 X
Zij-instroom 1027558-01 28-11-2019 20.000 2.000 X
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 934776-01 21-11-2018 / 22-2-2019 320.000 320.000 X
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 1013124-01 21-11-2019 340.000 143.616 X

Totaal 1.767.526 1.553.142

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
(Regelingen o.g.v. de WOOS (met bestedingsverplichting) en/of artikel 13, lid 2 sub b van de ROS (met verrekenclausule) of artikel 9.1, lid 3 onder b van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS)

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

saldo 1-1-2018
Totale kosten 

Te verrekenen 
ultimo 

verslagjaar 

Kenmerk Datum EUR EUR EUR EUR EUR

Totaal 0 0 0 0 0

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Saldo Ontvangen t/m Totale kosten

1-1-2018 Verslag-jaar 31-12-2018

Kenmerk Datum EUR EUR EUR EUR EUR EUR
0 0
0 0
0 0

Totaal 0 0 0 0 0 0

De prestatie is ultimo verslagjaar 
conform de subsidiebeschikking

Kenmerk Datum EUR EUR

Overzicht geoormerkte subsidies OCW (RJ 660, model G)

Omschrijving Toewijzing Bedrag van
toewijzing 

Ontvangen t/m
verslagjaar

Saldo nog te 
besteden ultimo 

verslagjaar 

Toewijzing Bedrag van 
toewijzing 

Ontvangen t/m 
verslagjaar

(aankruisen wat van
toepassing is)

Omschrijving Toewijzing Bedrag van 
toewijzing 

Omschrijving 

Lasten in het 
verslagjaar 
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