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Voorwoord
Door vakbonden en werkgeversorganisaties werd in 2018 aandacht opgeëist
voor de lerarentekorten, werkdruk, de bekostiging en de waardering van ons
onderwijs. Dit leidde tot acties en stakingen en vervolgens tot een salarisverhoging en extra middelen om de werkdruk aan te pakken. In de teams
zijn hierover goede gesprekken gevoerd en in dit jaarverslag leggen we ook
verantwoording af over de inzet van deze werkdrukmiddelen.

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Stichting Katholiek Onderwijs
Veluwe Vallei, SKOVV.
In dit verslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in
het kalenderjaar 2018.
Deze verantwoording heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats leggen
we verantwoording af aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. We verantwoorden de besteding van de publieke middelen, zoals
het Ministerie deze in 2018 heeft toegekend aan SKOVV. Daarnaast willen we
in het kader van de publieke verantwoording ouders, personeelsleden, de
GMR en de medezeggenschapsraden en de organisaties waarmee wij dagelijks samenwerken informeren over ons beleid en de resultaten daarvan.

Het Strategisch Beleidsplan verwoordt wat we willen dat zichtbaar is in
2020. Langs de lijn van de strategische doelen van dit beleidsplan is ook
dit jaar gewerkt aan een leercultuur, waarin leerkrachten samenwerken en
ruimte ontstaat voor vakmanschap en maatwerk. De scholen van SKOVV
bieden een veilige omgeving en een klimaat van vertrouwen en staan daarmee voor onderwijs dat elk kind uitdaagt om zich naar eigen vermogen te
ontwikkelen. In 2018 zijn ook de financiële doelen behaald en we hebben
het jaar financieel gezond kunnen afsluiten.

Het jaar 2018 was een jaar waarin ook nu weer met veel enthousiasme en
gedrevenheid gewerkt is aan het realiseren van onze doelstellingen. Na een
wat onrustige periode in 2017 keert de rust binnen de organisatie weer terug, met name door de grote inzet van de teams en hun directeuren, met
ondersteuning van het stafbureau. Zonder kwalitatief goed personeel en
vertrouwen in het vakmanschap van leerkrachten is goed onderwijs niet
mogelijk. Goed personeel vraagt zorg, aandacht en een permanente investering in kwaliteit, maar ook in kwantiteit. Het lukte SKOVV dit jaar gelukkig
wel om structurele vacatures in te vullen. Bij ziektevervanging was dit niet
meer altijd het geval en moesten regelmatig kinderen worden verdeeld over
andere groepen of zelfs naar huis gestuurd.

Mede namens de Raad van Toezicht spreek ik graag grote waardering uit
voor de wijze waarop onze directeuren, stafmedewerkers, onderwijsgevenden en allen die dit proces ondersteunen ook in 2018 deze opdracht hebben
vervuld. We danken de ouders die hun kinderen aan ons toevertrouwen voor
het vertrouwen in onze organisatie en in de mensen die er werken.
Mark Jager, bestuurder SKOVV.
Juni 2019
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SKOVV

De beleidsvoorbereiding is doorgaans in handen van de bestuurder en
het stafbureau waarbij altijd directeuren worden geconsulteerd. Daar
waar nodig wordt het beleid ook afgestemd met en voorgelegd aan de
medezeggenschapsorganen. De beleidsuitvoering verloopt altijd in overleg
met de scholen en de medezeggenschapsorganen (de MR en de GMR).

Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei is het bevoegd gezag van 12
scholen in het primair onderwijs in Ede, Barneveld, Rhenen, Bennekom, Wageningen, Renkum en Veenendaal. Deze scholen verzorgen het onderwijs
voor ruim 2700 leerlingen.

Iedere school van SKOVV heeft een eigen concept en specifieke kenmerken. Tegelijkertijd zijn de SKOVV scholen te herkennen aan een gezamenlijke identiteit en uitgangspunten. Onze katholieke identiteit en onze visie
op onderwijs verbinden ons. Wij hanteren een open toelatingsbeleid, het
katholieke karakter van de scholen komt onder andere terug in de manier
waarop we met elkaar omgaan. Met respect voor elkaar, maar ook voor andere geloofsovertuigingen en culturen.

Doelstellingen van de organisatie
Missie
Het bestuur van SKOVV ziet het als haar missie om met de katholieke
identiteit als inspiratiebron, samen aan een omgeving te werken waar
elk kind welkom is en zich optimaal kan ontwikkelen. Dit wordt zichtbaar in de glimlach van het kind en de tevredenheid van medewerkers
en ouders.

In onze strategie staan naast de leerlingen onze medewerkers centraal. Het
beleid is gericht op een goede wijze van samenwerking, leiderschap en de
daadkracht. Deze zijn van invloed op de cultuur van onze scholen en daarmee hoe de kinderen leren, werken en zich voelen in de groep. Daarnaast is
ons beleid gericht op een juiste aansturing, facilitering van de medewerkers
en het geven van verantwoordelijkheid en vertrouwen.

Visie
Het bestuur streeft ernaar om ieder kind optimaal van goed onderwijs
te laten profiteren. Daarbij werken en ontwikkelen we samen, nemen,
geven en delen we verantwoordelijkheid, gaan we uit van verschillen
en voelen medewerkers zich gewaardeerd en zijn medewerkers deskundig.
Strategie
Het bestuur bepaalt het beleid voor de stichting binnen de kaders die
het bestuur heeft vastgesteld. Deze kaders staan in het Strategisch Beleidsplan 2015-2019 ‘Op weg naar 2020- samen maken we het verschil’.
Het Strategisch Beleidsplan resulteert jaarlijks in een A3 jaarplan.

Vertrouwen
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Organisatie

Raad van Toezicht

Juridische structuur
Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei is opgericht in 1990 en is gevestigd te Ede. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
te Arnhem onder dossiernummer 41051103. Onder de verantwoordelijkheid
van SKOVV vielen in 2018 12 brinnummers en 14 locaties, alle voor primair
onderwijs.

De Raad van Toezicht was ultimo 2018 als volgt samengesteld:
Voorzitter:
Mevrouw C.J. Wismans-de Kort (tot 1 augustus 2018)
Voorzitter:
De heer J.J. Leendertz (vanaf 1 augustus 2018)
Vicevoorzitter: Mevrouw M. Hulshof (vanaf 1 augustus 2018)
Overige leden: De heer R.F. Braakman
Mevrouw H. Frijlink

Organisatie
De huidige organisatie ziet er als volgt uit:

Bestuur

De stichting wordt bestuurd door de voorzitter van het College van Bestuur
oftewel de bestuurder. In 2018 was dat:
Dhr. M. Jager vanaf 1 februari 2018
Dhr. drs. D.J. Rensink tot 1 februari 2018
De bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht.

Raad van
Toezicht

GMR

Stafbureau
De bestuurder wordt ondersteund door het stafbureau. Het stafbureau
bestaat uit P&O, Huisvesting, Finance & Control, Onderwijskwaliteit en ICT.
Het stafbureau heeft ook een ondersteunende functie voor de scholen. De
organisatie wordt ook ondersteund door het administratiekantoor Dyade te
Ede op het gebied van P&O en Finance.

Bestuurder
Stafbureau

MR scholen

Schooldirecteuren
(MT)

MT
Het besturingsmodel van SKOVV gaat uit van integrale verantwoordelijkheid
van en autonomie voor de schooldirecteur, binnen de bestuurlijke kaders
die zijn vastgesteld. Als lid van het Management Team (MT) zijn de school
directeuren betrokken bij de beleidsvoorbereiding op stichtingsniveau.

Scholen
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Medezeggenschapsraden
Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Via de MR hebben
ouders en personeel invloed op het schoolbeleid. De primaire gesprekspartner van de MR is de schooldirecteur.

interne beheersing door onder andere een betere P&C cyclus en actualisering van beleid. Er is in 2018 veel geïnvesteerd in ICT. Daarbij heeft SKOVV
zich gericht op het optimaal benutten van ICT om efficiënter, effectiever en
aantrekkelijker onderwijs te bieden en organisatieprocessen te ondersteunen.
Daarnaast zijn bij verschillende scholen grote verbeteringen doorgevoerd
op het gebied van huisvesting. Het doel van huisvesting is het creëren van
een prettige, goede en veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen en
medewerkers. Goede huisvesting is ook gerelateerd aan het thema Profiel
en Imago. Naast goede huisvesting is ook in 2018 vanuit profiel en imago
aandacht besteed aan in stand houden en waar mogelijk laten groeien van
onze leerlingenpopulatie.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Op stichtingsniveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR) die overleg voert met de bestuurder aangaande zaken die voor de
scholen van gemeenschappelijk (school overstijgend) belang zijn. Het is een
orgaan met advies- en instemmingsrecht over bovenschoolse zaken. De
primaire gesprekspartner van de GMR is de bestuurder.

Belangrijke elementen van het gevoerde
beleid in 2018

Het aantal leerlingen is op 1 oktober 2018 ten opzichte van 1 oktober 2017 gedaald met 87 van 2721 naar 2634. SKOVV heeft op grond van demografische
ontwikkelingen te maken met een daling van het aantal leerlingen.

We werken continue aan het verbeteren van onze organisatie. Vanuit het
Strategisch Beleidsplan 2015-2019 zijn de thema’s Onderwijs & Kwaliteit, Personeel & Werkgeverschap, Financiën, Huisvesting en Profiel & Imago vertaald in het A3 jaarplan voor 2018. Op veel van deze terreinen is vooruitgang
geboekt. In het strategisch beleidsplan is verwoord wat we willen dat zichtbaar is in 2020. Op het gebied van onderwijs en kwaliteit is gewerkt aan:
het verder implementeren en borgen van het handelings- opbrengstgericht
werken en aandacht voor resultaatgerichte verbetering van het onderwijs
en doelmatige inzet van middelen.

Leerlingaantallen 2016-2018

Op het gebied van Personeel en werkgeverschap is succesvol gewerkt aan
het terugdringen van ziekteverzuim en het investeren in medewerkers als
onderwijsprofessionals zoals door het aanbieden en ondersteunen van opleidingen.
Op het gebied van Finance & Control is in 2018 gewerkt aan het doelmatiger
en onderbouwd inzetten van middelen, verbeteringen op het vlak van de
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Binnen SKOVV zijn een aantal scholen die gegroeid zijn ten opzichte van
2016, zoals de Franciscusschool en de Antoniusschool, een aantal die een
daling laten zien, maar circa de helft is stabiel. In de continuïteitsparagraaf is
het aantal leerlingen per school weergegeven.

een jaar de taalvaardigheid te vergroten opdat zij vervolgens betere aansluiting vinden in de reguliere basisscholen. De gemeente Ede subsidieert deze
klas.

In 2018 is besloten met instemming van de MR dat de twee scholen in Renkum, de Don Boscoschool en de Vita Veraschool zullen gaan fuseren per 1
augustus 2019. De verwachting is dat in het vierde kwartaal de fusieschool
De Keijenberg intrek zal nemen in een nieuw schoolgebouw in Renkum.
Inmiddels wordt reeds intensief samengewerkt tussen beide scholen.

Passend onderwijs
Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Dit profiel is het uitgangspunt voor het inrichten van het onderwijs aan kinderen met gewone
en specifieke ondersteuningsvragen. Het maakt duidelijk welke specifieke
ondersteuning een school kan bieden aan leerlingen. Daarnaast investeert
SKOVV in samenwerking met externe partijen in het kader van leerlingenzorg. SKOVV maakt daarbij deel uit van twee samenwerkingsverbanden
voor Passend Onderwijs. Dit zijn Samenwerkingsverband PassendWijs en
Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse
Vallei.

Daarnaast is een belangrijke ontwikkeling dat in Veenendaal een samenwerking is gestart om in het nieuwe schoolgebouw van de Vuurvlinder West
een Integraal KindCentrum (IKC) vorm te gaan geven.

SKOVV in verbinding met de omgeving

Zorgen en klachten

SKOVV neemt deel aan het bestuurlijk overleg PO-VO Ede. Hierin participeren de grote besturen van PO en VO. Doel is samenwerking onder meer bij
het opzetten van een effectieve overdracht van informatie tussen het PO en
VO in de gemeente Ede.

Zorgen en klachten worden in eerste plaats op de scholen gemeld en opgelost. Elke school heeft een vertrouwenspersoon. Bij hem/haar kunnen
ouders en leerlingen in eerste instantie terecht. Deze contactpersonen zijn
voor deze taak geschoold. Zij kunnen ook verwijzen naar bijvoorbeeld de
directeur, het bestuur of een externe vertrouwenspersoon. Meerdere malen
zijn in 2018 zorgen vanuit de ouders of werknemers aan de schooldirecteur
of bestuurder voorgelegd. Deze zorgen zijn zorgvuldig afgehandeld in samenwerking met het stafbureau.

Daarnaast onderhoudt SKOVV goede contacten met de andere stichtingsbesturen in de regio. Met name in de gemeente Ede wordt goed samengewerkt met CNS Ede en Proominent Ede, waarbij wordt gericht op het behartigen van gemeenschappelijke belangen een samenwerking op het gebied
van huisvesting, passend onderwijs en de ontwikkeling van kindcentra. Samen met Proominent en CNS verzorgt SKOVV sinds 2010 een opvangklas
voor nieuwkomers, de Nieuwkomersschool De Schakel. Deze klas is bedoeld
om leerlingen die korter dan 1 jaar in Nederland verblijven en de Nederlandse taal gebrekkig of niet beheersen, gedurende een periode van ongeveer

Daarnaast heeft SKOVV sinds 2015 in de persoon van mr. R.E.L. van den Bosch
een externe vertrouwenspersoon in het kader van de klachtenregeling onderwijs. Hij is in twee casussen gevraagd om bemiddelende gesprekken te
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hier verder aandacht aan worden besteed met name aan de implementatie
van het vastgestelde beleid.

leiden tussen “scholen en ouders”, bij dreigende escalatie en klachten. Daarnaast is hij vier keer benaderd door individuele personeelsleden. In die gevallen is er in gesprekken en per mail ondersteuning geboden in knellende
situaties. Soms in langer lopende trajecten.
SKOVV heeft daarnaast een externe vertrouwenspersoon bij Hulpverlening
Gelderland Midden met name t.b.v. klachten in het kader van (seksuele) intimidatie. In 2018 zijn er bij deze vertrouwenspersoon geen meldingen binnengekomen.
SKOVV neemt voor haar organisatie en werknemers arbo diensten af bij
Perspectief. Klachten over deze organisatie kunnen onder meer betrekking
hebben op keuringen en spreekuren, maar ook op andere adviezen, over telefoonbehandeling, wachttijden, bereikbaarheid, communicatie enzovoort.
De werknemer en werkgever kunnen een deskundigenoordeel (second opinion) vragen indien zij het niet eens zijn met het advies over arbeids(on)
geschiktheid of de uitslag van een aanstellingsonderzoek.
Ten slotte kunnen ouders, verzorgers, maar ook personeel een klacht indienen bij het Landelijke Klachten Commissie (LKC). In 2018 is er geen klacht
ingediend bij het LKC over SKOVV.

Veilig leer- en werkklimaat
Binnen een veilig leer- en werkklimaat hoort een goede informatiebeveiliging en het zorgvuldig omgaan met de privacy, van zowel leerlingen als
medewerker. Dat is een reden voor het volledig doorvoeren van digitale
personeelsdossiers en het doorvoeren van de Algemene Verordering Gegevensbescherming. Er zijn in 2018 grote stappen gezet op dit gebied door
onder andere workshops voor schooldirecteuren, intern begeleiders en het
stafbureau. Daarnaast is een handboek AVG opgesteld. In 2019 en verder zal

Vertrouwen
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Governance

De belangrijkste rapportages binnen de huidige planning- en control cyclus
zijn het bestuursformatieplan, de meerjarenbegroting, de maand- en kwartaalrapportages en het jaarverslag. Deze rapportages worden besproken
met de Raad van Toezicht.

Goed onderwijsbestuur wordt ook wel aangeduid met de term ‘good governance’. Good governance is het besturingsproces in ruime zin, daaronder valt
dan ook intern en extern toezicht, verantwoording en medezeggenschap. In
de theorie over goed bestuur zijn er vier terugkerende kernthema’s: sturen,
beheersen, toezicht houden en verantwoording afleggen. Daarbij zijn twee
instrumenten erg belangrijk: adequate informatie en de juiste interventiemogelijkheden. Net als in veel andere maatschappelijke sectoren zijn ook
in het onderwijs de maatstaven voor goed bestuur vastgelegd in een zogenaamde ‘code’. Dit heet de Code Goed Bestuur voor het PO.

Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
Het beleid van SKOVV aangaande de bezoldiging van haar bestuurder en
toezichthouders en de wijze waarop dit beleid in het verslagjaar in de praktijk is gebracht is als volgt. Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan.
De hieruit volgende bezoldigingsmaximum in 2018 voor SKOVV is € 189.000.
De beloningen van het bestuur en van de toezichthoudende functionarissen blijven ruim onder de grens van het WNT maximum. In de jaarrekening
in dit jaarverslag wordt ook nog ingegaan op de bezoldiging.

SKOVV onderschrijft de Code Goed Bestuur van de PO-Raad en streeft er
naar dat het gestelde in deze code zoveel als redelijkerwijs mogelijk wordt
toegepast op basis van de wet of anderszins geregelde samenwerkingsverbanden waarbij zij aangesloten zijn.
De Raad van Toezicht vergaderde in 2018 regelmatig met de bestuurder.
De bestuurder was vervolgens altijd aanwezig bij de vergaderingen van de
GMR. De bestuurder heeft de gezamenlijke vergadering van de schooldirecties (MT) als voorzitter geleid. Op schoolniveau waren de schooldirecteuren
als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag structureel aanwezig bij de
vergaderingen van de MR. Hierbij is waar nodig conform de Wet Medezeggenschap op scholen om advies of instemming gevraagd.
Om de uitgangspunten van de Code Goed Bestuur in de dagelijkse praktijk nog beter in te vullen is in 2018 gewerkt aan het verder verbeteren van
de invulling van de Code Goed Bestuur zoals de verbetering van adequate
informatievoorziening binnen de Planning & Control Cyclus. In 2019 zal ook
een nieuw Strategisch Beleidsplan worden opgesteld.
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Algemene ontwikkelingen onderwijs
In 2018 is op de scholen en stafbureau weer hard gewerkt om het onderwijs
verder te verbeteren, en uitvoering te geven aan de doelstellingen die we geformuleerd hebben in ons strategisch beleidsplan en schoolplannen. Naast
onze basisopdracht, het verzorgen van goed en uitdagend reken- en taalonderwijs, is er op veel scholen structureel aandacht besteed aan de brede ontwikkeling. In toenemende mate realiseren we ons dat het sociaalemotioneel
welzijn van kinderen de basis is om tot maximale leerprestaties te komen.
We zijn met kinderen in gesprek, monitoren hun welzijn en gebruiken deze
informatie om aan een veilig- en stimulerend schoolklimaat te werken.
Om zo goed mogelijk te kunnen aan sluiten bij de onderwijsbehoeften van
onze kinderen is de borging van het handelings- en opbrengstgericht nog
steeds in volle gang. Goed contact met SWV Rijn & Gelderse Vallei en PassendWijs werken we elke dag aan onze primaire opdracht: zorgen dat ieder
kind een plek heeft wat past bij zijn/haar kwaliteiten en mogelijkheden.

De eindresultaten zijn een onderdeel van de analyses die binnen de
scholen op alle niveaus, voor alle groepen gemaakt worden (leerling- groep
en schoolniveau). Het zet aan tot reflectie: wat gaat goed, wat kan beter en
wat gaan we er aan doen? Opbrengsten zijn een belangrijke indicator bij het
beoordelen van de kwaliteit van lesgeven.

Resultaten CITO (eind)toets

Veiligheidsmeting

In 2018 hebben alle SKOVV scholen de CITO eindtoets afgenomen. Hieronder staan de resultaten, afgezet tegen de norm die de inspectie stelt op
grond van de kenmerken van de leerling populatie.

In 2018 is er extra aandacht besteed aan het veiligheidsbeleid van SKOVV.
We hebben inhoud gegeven aan de landelijke verplichtingen:
•
Het voeren van actief veiligheidsbeleid.
•	Het monitoren van de veiligheidsbeleving van kinderen in minimaal de
groepen 6 t/m 8.
• 	Het aanstellen van een anti-pest coördinator en een aanspreekpunt
pesten.

Van de 13 scholen (inclusief de Kleine Prins1, nevenvestiging van de Koning
Davidschool) scoren 11 scholen in 2017-2018 boven de inspectie norm. Twee
scholen scoren onder de norm. In 3 jaar tijd is dit bij beide scholen de tweede keer. Hier wordt gewerkt aan een uitgebreide analyse en een passend
verbeterplan.

1

Nagenoeg alle scholen hebben hier inhoud aan gegeven. Op 1 school heeft
de monitoring niet plaatsgevonden. Dit wordt zo snel mogelijk door de
school opgepakt.

De nevenvestiging van de Koning Davidschool, de Kleine Prins, is een apart inspectie-object.

13
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Veiligheidsplan SKOVV

Zelfevaluatie

Het veiligheidsplan van SKOVV is geactualiseerd. Er is hierbij een scheiding
gemaakt tussen onderwerpen die te maken hebben met sociale veiligheid
en andere zaken die vooral procedures, taken en verantwoordelijkheden betreffen bij zeer ingrijpende gebeurtenissen die kunnen ontstaan op- en rond
de school (denk bijvoorbeeld aan overlijden van een kind, familielid op de
school).

Als onderdeel van WMK heeft iedere school de eigen kwaliteit beoordeelt
met de vragenlijst ‘Zelfevaluatie basiskwaliteit’. De uitslag heeft de scholen
inzicht gegeven in sterke kanten van de school en mogelijke verbeterpunten. Op grond van analyses is er een keuze gemaakt in zaken die opgepakt
gaan worden. Het wordt meegenomen in het jaarplan en geeft waardevolle
input voor komende schoolplanperiode.

Tevredenheid enquêtes kinderen-ouders-personeel

Schoolgesprekken

De tevredenheidsenquêtes worden om de 2 jaar afgenomen. Uitslagen
worden geanalyseerd en meegenomen in schoolbeleid. 2018 was een jaar
waarbij er geen nieuwe vragenlijsten zijn uitgezet, maar waarbij een aantal
belangrijke aandachtspunten van de meting van 2017 door de scholen zijn
vertaald in schoolbeleid. In 2019 worden nieuwe tevredenheidenquêtes uitgezet onder personeel, ouders en kinderen.

Naar aanleiding van de zelfevaluatie zijn bestuurder en stafmedewerker onderwijs op alle scholen in gesprek gegaan over de belangrijkste aandachtspunten, focus en bijbehorende acties voor het jaarplan.

Bovenschoolse plusgroep SKOVV
Gedurende één dag in de week biedt SKOVV onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen van de scholen van SKOVV. Dit jaar is het beleidsplan
behorende bij de plusgroep weer doorgenomen en aangepast. De plusgroepleerkracht gaat in 2019 starten met een gespecialiseerde opleiding op
het gebied van hoogbegaafdheid.

Invoering WMK –Parnassys
Alle scholen werken met Parnassys, een digitale leerlingadministratie- en
leerlingvolgsysteem. De aanvullende kwaliteitsmodule Integraal is dit jaar
vervangen voor de module Werken met kwaliteit (WMK). De module biedt
o.a. een concrete kwaliteitscyclus waarin vragenlijsten, tevredenheidspeilingen en zelfevaluatie uitgezet kunnen worden. Directeuren zijn in een aantal
bijeenkomsten bijgeschoold om de mogelijkheden van het systeem te leren
kennen. Op stichtingsniveau hebben we een aantal basisafspraken gemaakt
over welke vragenlijsten we uitzetten en hoe we dit vervolgens kunnen analyseren en koppelen aan schoolontwikkeling.

Samenwerkingsverband Rijn&Gelderse Vallei
Directeuren en Ib-ers van de scholen hebben ook dit jaar weer de informatiebijeenkomsten van het samenwerkingsverband bezocht. Ook is er intensief gebruik gemaakt van het scholingsaanbod vanuit het verband. Naast de
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basisondersteuningsmiddelen die we vanuit het verband ontvangen, hebben de scholen dit jaar ook extra middelen ontvangen voor lichte arrangementen, het HGO budget. De intern begeleiders kunnen hiermee kortdurende hulp aan leerlingen met een specifieke hulpvraag, zelfstandig inzetten.
Ook zijn er middelen ontvangen voor het versterken van de ondersteuning
aan kinderen met ernstige reken- en wiskunde problematiek (dyscalculie).
SKOVV heeft er voor gekozen om deze gelden in te zetten om (In company)
per school één of twee medewerkers op te leiden tot rekenspecialist. De opleiding start in 2019.

Contact met onderwijsinspectie
In 2018 zijn er geen scholen bezocht door de onderwijsinspectie. Wel is voor
2019 het 4 jaarlijkse onderzoek aangekondigd. Vanuit het nieuwe toezichtkader start dit bij het bestuur, die gevraagd wordt de prestaties en ontwikkelingen van de scholen te presenteren. De uitkomsten worden vertaald in
een onderzoeksplan en bezoek aan een aantal scholen.

Toewijding
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Algemene ontwikkelingen personeel

SPP gestreefd naar ontwikkeling en benutten van specialismen. Het overgrote deel van het personeel van SKOVV bestaat nog steeds uit vrouwen.
Dit is een landelijk verschijnsel. Zeker waar het onderwijsgevend personeel
(OP) betreft. Het aantrekken van meer mannelijke leerkrachten, één van de
doelen uit het strategisch beleid, lukt onvoldoende. Dat is tevens gevolg van
het feit dat er weinig mannen voor de Pabo opleiding kiezen, en degenen
die dat wel doen veelal snel doorstromen naar functies buiten het klaslokaal.

2018 is een jaar geweest waarin de personele bezetting in directiefuncties
stabiel is geworden. Dat is een positieve ontwikkeling t.o.v. de periode ervoor,
waarin sprake was van wisselingen en onstabiliteit. Een stabiele personele
bezetting is belangrijk om als organisatie verder te kunnen ontwikkelen.
Er is een werkdrukakkoord gesloten, waardoor geld beschikbaar kwam om
de werkdruk op de scholen te verlagen. Daaraan voorafgaand is een staking
geweest, waaraan ook SKOVV medewerkers hebben deelgenomen.
Het tekort aan invalkrachten is steeds duidelijker merkbaar geworden, met
als gevolg dat we meerdere keren niet konden voorzien in een leerkracht
voor de groep. Tot op heden is het wel gelukt om reguliere vacatures te vervullen.

Personele bezetting
In verband met een terugloop van leerlingenaantallen, is de personele inzet aangepast op de beschikbare budgetten. De impact hiervan is beperkt
geweest. Alle vaste medewerkers konden in dienst blijven, en ook de tijdelijke medewerkers zijn rond de voorjaarsvakantie al geïnformeerd dat zij naar
verwachting in dienst konden blijven. Die verwachting is uitgekomen. Natuurlijk verloop heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.
Van de 265 medewerkers (175 WTF1) werkten 215 medewerkers parttime.
Hieronder is het aantal personeelsleden per leeftijdscategorie op 31 december van het afgelopen kalenderjaar in beeld gebracht. Over het geheel genomen is de verdeling over de leeftijdscategorieën niet ongunstig, echter
blijft het aandacht vragen. Door middel van verder te ontwikkelen Strategische Personeelsplanning (SPP) wordt gestreefd naar een passende personele bezetting, in kwalitatief en kwantitatief opzicht. Daarnaast wordt met
2

Werktijdfactor 1,00 betekent fulltime, 40 uur per week werkzaam.
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Gevoerd beleid inzake beheersing uitkeringen
na ontslag
In 2018 was in een aantal gevallen sprake van ontslag op initiatief van de
werkgever. Dit brengt het risico op doorberekening van uitkeringskosten
met zich mee. Om dit risico te minimaliseren, is er in alle gevallen vooraf voor
gezorgd dat aan de inspanningsverplichtingen die bij een vergoedingsverzoek aan het Participatiefonds horen is voldaan.

Ziekteverzuim
In nauwe samenwerking tussen directeuren, stafbureau en arbodienst is
gestreefd naar een verlaging van het ziekteverzuimpercentage. Het voortschrijdend verzuimpercentage op 31-12-18 was 5,81%. Op 31-12-17 was dat
6,18%. De verwachting is dat in 2019 dit verzuimpercentage verder omlaag
gebracht kan worden, onder andere door het afronden van een aantal langdurige verzuimdossiers.
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gericht om zowel kwalitatief als kwantitatief in personeel te voorzien, en
mede daarom worden er actief gesprekken gevoerd met open sollicitanten.

Een andere indicator is de meldingsfrequentie. Deze loopt iets op ten opzichte van 2017, maar blijft deze rond de algemene norm van 1 ziekmelding
per werknemer per jaar.

Er is geen sprake geweest van RDDF-plaatsingen en er is dus ook geen ontslag geëffectueerd op basis van formatietekorten. In het nieuwe bestuursformatieplan, vastgesteld in december 2018, is beschreven dat opnieuw
geen sprake zal zijn van RDDF plaatsingen.
Gelet op het aankomende tekort aan bevoegde leerkrachten in het basisonderwijs is de aandacht meer gericht op het behoud van medewerkers. Onder
andere door tijdelijke medewerkers spoedig te informeren over voortzetting
van hun werk, en daarmee te voorkomen dat zij elders een baan vonden.
SKOVV heeft zich met instemming van de GMR aangesloten bij het Regionaal Transfer Centrum Gelderland/Utrecht om in samenspraak met andere
onderwijsorganisaties de arbeidsmarktproblematiek in de regio gezamenlijk aan te pakken.

Gesprekscyclus

Overheidsmaatregelen

SKOVV heeft beleid betreffende de gesprekscyclus. In het overgrote deel zijn
functionerings- voortgangs- en beoordelingsgesprekken volgens dit beleid
gevoerd. In deze gesprekscyclus is vanzelfsprekend aandacht voor de ontwikkeling van leerkrachtvaardigheden in relatie tot de doelen van de organisatie.

In 2018 is een werkdrukakkoord gesloten, zoals reeds beschreven. Verder is
voor invalkrachten een uitzondering gemaakt op de ketenbepaling, waardoor zij voor ziekte onbeperkt mogen invallen.

Personeelsbeleid gericht op bezetting

Op de SKOVV scholen is, door de teams, het gesprek gevoerd over
de besteding van de werkdrukmiddelen. De PMR (Personeelsgeleding van de MR) heeft in alle voorgelegde gevallen instemming
op het bestedingsplan gegeven. Het proces heeft positieve energie
op de scholen gegenereerd. Er is met name gekozen voor inzet van

Inzet werkdrukmiddelen

Voor leerkrachten is het makkelijker geworden om werk te vinden. Dat resulteerde in 2018 in een aantal ontslagnames, maar ook in een aantal mensen
dat aangeeft graag voor SKOVV te willen komen werken. Het beleid is erop
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Aanbod van personeel

leerkrachten, onderwijsassistenten, conciërges, gymdocenten en ICT
middelen.

Er is in het Regionaal Transfer Centrum Gelderland/Utrecht een samenwerking met andere besturen én mobiliteitscentrum IPPON aangegaan, als gevolg waarvan onder andere een aantal invalleerkrachten in reguliere dienst
benoemd is. Helaas is het IPPON ook niet telkens gelukt om volledig te voorzien in de vraag naar invalleerkrachten, omdat er een regionaal tekort is aan
invalleerkrachten.
Voor SKOVV biedt de samenwerking in het Regionaal Transfer Centrum en
IPPON goede mogelijkheden om medewerkers, al dan niet tijdelijk, onder te
brengen en samen te werken aan toekomstgericht beleid inzake werving –
en selectie van onderwijspersoneel.

Vrijwillige mobiliteit
Het mobiliteitsbeleid is erop gericht medewerkers in de gelegenheid te stellen intern te mobiliseren, in het kader van hun ontwikkeling. In samenspraak
met de directeuren en GMR is een nieuwe visie op mobiliteit geformuleerd,
vastgelegd en uitgewerkt in het Mobiliteitsbeleid SKOVV (5-7-2016). SKOVV
ziet mobiliteit als personeelsinstrument dat bijdraagt aan de professionele
ontwikkeling van zowel de medewerker als de organisatie. Het bevordert de
flexibiliteit in de organisatie, komt aan de ontwikkelbehoefte van medewerkers tegemoet en kan bijdragen aan het voorkomen van ziekteverzuim. Een
helder traject, goede communicatie, facilitering van de mobiliteitskandidaat
rondom de overstap én het toewerken naar een positief imago van mobiliteit zijn belangrijk.
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Algemene ontwikkelingen huisvesting

Woningbouwplannen, prognoses, maar ook het resultaat van het IHP-overleg tussen gemeenten en schoolbesturen spelen een rol. Naast de kosten
voor groot onderhoud komen de kosten voor klein onderhoud ten laste van
de eigen school en dit maak deel uit van de exploitatiebegroting van de
scholen.

SKOVV heeft in het huisvestingsdossier te maken met onderhoud van bestaande gebouwen en het upgraden van bestaande gebouwen, maar ook
nieuwbouw. Er lopen trajecten om te komen tot vervangende nieuwbouw
in twee gemeenten: Veenendaal en Renkum.
In de loop van 2018 is duidelijk geworden dat de budgetten voor vervangende nieuwbouw van onze scholen door drie gemeenten te laag waren
begroot. De beschikbaar gestelde bedragen waren gebaseerd op de situatie
van voor de crisis waarbij aanbestedingsvoordeel gehaald kon worden. Dat
voordeel is weggevallen, de markt trekt aan en de prijzen stijgen mee. In de
drie de gemeenten heeft dat ertoe geleid dat het traject naar nieuwbouw
vertraging oploopt, omdat nieuwe middelen gezocht moeten worden en/of
de plannen aangepast.
Door toepassing van het bouwbesluit gebruiken we meer duurzame materialen bij nieuwbouw en meer energiezuinige installaties. We mogen
verwachten dat de exploitatie van gebouwen hierdoor gunstig wordt beïnvloed. De ontvangen materiële bekostiging is helaas nauwelijks toereikend
om in de onderhoudskosten voor de toenemende hoeveelheid technische
voorzieningen in de gemoderniseerde schoolgebouwen te voorzien.

Onderhoud
SKOVV is verantwoordelijk voor het onderhoud van de schoolgebouwen.
Daartoe wordt een voorziening getroffen voor groot onderhoud en onderhoud gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan. Deze wordt jaarlijks
bijgesteld. Het meerjarenonderhoudsplan voor de schoolgebouwen van
SKOVV voor de komende tien jaar vormt samen met de Integrale Huisvestingsplannen (IHP) van de gemeenten waar SKOVV scholen heeft, de basis
voor het te voeren huisvestingsbeleid.

Avontuur
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Ontwikkelingen schoolniveau

technische voorzieningen t.b.v. energievoorziening en een gezond binnenklimaat toenemende onderhoudskosten. De school heeft duidelijk groeipotentieel en kampt met ruimtegebrek. In 2018 is in samenspraak met de gemeente Barneveld een beschikking opgesteld en ontvangen voor de bouw van 2
extra lokalen te realiseren in 2020.

SKOVV heeft scholen in zes gemeenten zoals te zien op bijgevoegde kaart.

Gemeente Ede
Koning Davidschool
Deze school is in redelijke staat maar kan de groei niet meer goed huisvesten. Er wordt nu intensief gebruik gemaakt van een overlooplocatie naast de
school. Nieuwbouw staat pas gepland voor 2026. In 2018 is er een upgrade
geweest van het interieur en de gevel. Het speellokaal is tijdelijk als leslokaal
ingericht, en in 1e kwartaal 2018 komt er in de overlooplocatie een extra lokaal
vrij voor de leerlingen van de Koning Davidschool. Ruimtebehoefte blijft een
speerpunt voor de komende jaren.
Kleine Prins
De Kleine Prins beschikt over een tamelijk nieuw gebouw dat goed voldoet.
Het heeft nu nog enige leegstand, maar de verwachting is dat de nieuwbouw
in de wijk Kernhem ertoe gaat leiden dat de school groeit. Met de gemeente
is afgesproken dat de leegstaande Meanderschool in dezelfde wijk zal worden
aangepast, zodat deze kan fungeren als een overlooplocatie.
Franciscusschool
In de Maandereng is de Franciscusschool in een scholencomplex gehuisvest
samen met de Beatrixschool van CNS Ede en Uniek van Proominent. Het traject Kindcentrum op initiatief van de gemeente Ede is reeds in 2012 gestart
met overleg over een algehele aanpassing van het gebouw en nieuwbouw
van het verbindende middengedeelte. Echter dit traject is in 2018 stopgezet.

Gemeente Barneveld
Antoniusschool
Deze school is sinds 2012 gehuisvest in een compleet gerenoveerd
gebouw. Zoals bij veel nieuwe schoolgebouwen veroorzaken ook hier de vele

In 2018 is de Franciscusschool gerenoveerd en zal in 2019 en 2020 1 of 2 extra
lokalen in gebruik nemen vanwege een groeiend aantal leerlingen.
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Panta Rhei
Het gebouw van de Panta Rhei is in goede staat.

zijn er twee naast elkaar staande schoolgebouwen en in de wijk Noord
bevindt zich een gebouw. In 2018 en 2019 wordt de Vuurvlinder Noord volledig gerenoveerd. Het schoolplein zal vervolgens worden gerenoveerd. De
Vuurvlinder West gaat in 2019 naar een tijdelijke locatie. Met de gemeente,
Kind en Co en Wereldkidz zijn gesprekken gericht op goede samenwerking
en realisatie van de nieuwbouw gaande. De gemeente heeft het beleid dat
er een Integraal Kindcentrum (IKC) gerealiseerd zal worden. De samenwerking na de ingebruikname zal verder uitgewerkt worden.

Groene Vallei
Het gebouw van de Groene Vallei is verbouwd en heeft een upgrade gekregen. Het stafbureau SKOVV is gehuisvest in een aantal ruimtes in deze
school.
St Alexanderschool
Het gebouw is in redelijke staat. Eind 2018 is de centrale hal opgeknapt en
voorzien van een nieuwe keuken bij de kleuterlokalen. Het gebouw staat op
de nominatie voor nieuwbouw in 2026.

Gemeente Wageningen

Gemeente Renkum

Kardinaal Alfrinkschool
Het gebouw is in goede conditie dankzij een opknapbeurt in 2016 en 2018.
Het schoolplein en meubilair staan voor 2019 op het programma.

Don Boscoschool en de Vita Vera = De Keijenberg
De bouwwerkzaamheden zijn eind 2018 gestart en als alles volgens planning verloopt, zal de oplevering rond de zomer van 2019 plaats vinden. Na
enkele werkzaamheden vanuit SKOVV zal de nieuwe school in de herfstvakantie in gebruik genomen worden.

St Jozefschool
Het gebouw van de Josefschool is in goede staat. In 2015 is de speelzaal gemoderniseerd, in 2017 is de keuken vervangen. In 2019 zullen we mogelijkheden worden onderzocht voor optimalisatie van diverse ruimtes, in overleg
met de school.

Gemeente Rhenen
Cuneraschool
Begin 2015 is het nieuwe schoolgebouw van de Cunera opgeleverd. De
school is in uitstekende staat. SKOVV, de school, de gemeente en bewoners
zijn met elkaar in gesprek over problemen “waterhuishouding bij een veranderd klimaat”

Gemeente Veenendaal
De Vuurvlinder
De Vuurvlinder is gehuisvest in drie gebouwen in Veenendaal. In West
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Financieel resultaat

nabetaling van rijksbijdragen van OCenW. Het resultaat over 2018 was vervolgens weer € 175.561 hoger dan in 2017, met name toe te schrijven aan de
niet begrote nabetaling van rijksbijdragen OCenW over schooljaar 2017/2018.
Zowel de baten als de lasten waren in 2018 hoger dan begroot.

Het gerealiseerde resultaat bedraagt € 250.222 positief en is daarmee
€ 199.817 hoger dan begroot. Het resultaat over het boekjaar 2017 bedroeg
€ 74.661.

Onderstaand is de staat van baten en lasten voor het kalenderjaar 2018 opgenomen. De gerealiseerde staat van baten en lasten is vergeleken met de
begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2018 en de gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2017.

Als gevolg van diverse ontwikkelingen (zoals stijging loonkosten, invoering
passend onderwijs, organisatorische aanpassingen en leerlingenkrimp)
heeft de stichting in de afgelopen jaren een wisselend resultaat laten zien.
In 2016 werd het jaar nog negatief afgesloten (€ 255.384 negatief), maar in
2017 was het resultaat weer licht positief door interne aanpassingen en een

In de navolgende paragraaf worden de baten en lasten nader toegelicht.
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Baten

De hogere baten binnen rijksbijdragen OCenW bestaan ook uit niet begrote
OCenW bijdragen vanuit de werkdrukmiddelen. Voor SKOVV leidde dit tot
een hogere vergoeding schoolbudget Personeel en Arbeidsmarktbeleid van
€ 176.355. Daarnaast was de vergoeding Prestatiebox PO € 30.953 en de
subsidie studieverlof € 31.894 hoger dan begroot.

De baten zijn in 2018 € 1.365.847 hoger dan begroot. Dit is met name toe te
schrijven aan de hogere rijksbijdragen van OCenW.
Rijksbijdragen OCenW
De rijksbijdragen van OCenW zijn ten opzichte met 2017 met € 696.056 gestegen ten opzichte van 2017 en €1.116.547 hoger dan begroot. Dit verschil
komt grotendeels voort uit de hogere personele bekostiging die over het
schooljaar 2017/2018 werd ontvangen (€ 466.907 hoger). Dit was een gevolg
van de door OCenW doorgevoerde prijsaanpassingen voor het schooljaar
2017/2018 die pas in de herfst van 2018 bekend werd gemaakt. De prijsaanpassingen betroffen de verwerking van de kabinetsbijdrage voor de loonbijstelling voor 2018 en de verbetering van de arbeidsvoorwaarden van het
onderwijzend personeel en de (voor SKOVV beperkte) verhoging van de
kleine scholentoeslag. Daarnaast werd de bekostiging voor het schooljaar
2018/2019 ook aangepast aan de loonbijstelling en verbetering arbeidsvoorwaarden.

Onder Rijksbijdragen OCenW zijn ook de gelden van de samenwerkingsverbanden opgenomen. Er zijn in 2018 meer gelden toegekend vanuit de samenwerkingsverbanden PassendWijs en Rijn & Gelderse Vallei. Ten opzichte
van de begroting waren deze € 103.010 hoger. Met name toe te schrijven
aan niet begrote gelden voor lichte arrangementen, zogenaamde HGO budgetten die in januari 2018 werden toegekend vanuit het Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei. Daarnaast zijn ook gelden vanuit dit samenwerkingsverband beschikbaar gekomen voor kinderen met ernstige reken
en wiskunde problemen of dyscalculie (ERWD) voor € 26.000. Deze waren
ook niet begroot. Ten opzichte van 2017 waren de bijdragen vanuit de samenwerkingsverbanden € 38.747 hoger. Tegenover de extra gelden staan
ook hogere lasten.
Overige overheidsbijdragen
De overige overheidsbijdragen betreffen voornamelijk ontvangen gelden
van de gemeentes voor het verzorgen van Voor en Vroegschoolse Educatie
(VVE) en Schoolbegeleiding (SBD). De totale gemeentelijke bijdragen waren in 2018 € 122.691 hoger dan begroot. Ten opzichte van 2017 waren de
bijdragen € 25.000 lager. In 2019 zal de bijdrage vanuit de Gemeentes naar
verwachting nog verder dalen.
Overige baten
De overige baten bestaan met name uit baten Nieuwkomersschool, verhuurinkomsten, overige subsidies en de bijdrage TSO van de scholen. De
overige baten zijn ten opzichte van 2017 met circa € 40.000 gedaald. Met
name toe te schrijven aan lagere baten Nieuwkomersschool (€ 31.383 lager).
Tegenover deze baten staan ook lagere personeelslasten.
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Ten opzichte van de begroting 2018 zijn de overige baten € 126.609 hoger.
Dit is met name toe te schrijven aan hogere baten Nieuwkomersschool (€
63.717 hoger), verhuuropbrengsten (€ 29.057 hoger dan begroot) en ontvangen subsidies onder meer voor muziekonderwijs bij de Vuurvlinder en Cuneraschool.

Onder deze post vallen ook de lasten voor vervanging alsook de vergoeding
en premies van het Vervangingsfonds. De lasten onder vervanging onder
door het Vervangingsfonds verzekerde risico waren ongeveer € 13.209 lager
dan in 2017. Dit is toe te schrijven aan de steeds beperktere vergoedingen
door het Vervangingsfonds. De lasten onder Vervanging op eigen risico zijn
daarentegen € 26.761 hoger dan in 2017.

Lasten

De lonen en salarissen waren door de loonbijstelling ook flink hoger dan het
budget in 2018 (€ 1.048.570 hoger). De loonaanpassing is voor SKOVV per
saldo nadelig. SKOVV had veel personeelsleden in de hoogste treden van LA
en LB (deze zijn naar L10 of L11 gegaan) waarvoor de verhoging in de bekostiging niet de verhoging in de loonkosten afdekt.
Een andere oorzaak van de budgetoverschrijding in 2018 zijn de hogere uitgaven aan personeel op extra samenwerkingsverbandgelden en werkdrukmiddelen. De extra werkdrukmiddelen (€ 176.355 in 2018) zijn voor meer dan
80% in 2018 uitgegeven aan extra personele inzet. Ook worden de gelden
van het samenwerkingsverband en VVE subsidiegelden voornamelijk op
personeel ingezet.

Personele lasten
De personele lasten laten ten opzichte van 2017 een stijging zien (€ 333.431
hoger). De personele lasten waren ten opzichte van het budget € 989.382
hoger. De personele lasten zijn op te delen in lonen en salarissen, overige
personele lasten en uitkeringen.

De ontslagvergoedingen waren lager dan begroot (€ 69.384 lager). Daarentegen waren de lasten onder Vervanging onder door het Vervangingsfonds
verzekerd risico € 285.938 hoger dan begroot. Daar staat ook een hogere
vergoeding van het Vervangingsfonds tegenover (€ 278.299 hoger, onder
uitkeringen). Hierin is al wel een verwachte terugbetaling opgenomen vanwege het niet volledig behalen van het benodigde inzetpercentage.
De Vervanging Eigen Risico was in 2018 € 63.115 hoger dan begroot. Daar
staat grotendeels ook een hogere vergoeding vanuit het UWV tegenover
bijvoorbeeld voor loondoorbetaling tijdens zwangerschapsverlof.

Lonen en Salarissen
Lonen en salarissen zijn € 485.874 hoger dan in 2017. Dit is bijna volledig toe
te schrijven aan de verwerking van de loonbijstelling voor 2018 en de verbetering van de arbeidsvoorwaarden van het onderwijzend personeel.

Overige personele lasten
Ten opzichte van 2017 zijn de overige personele lasten als totaal ongeveer op
hetzelfde niveau gebleven. De kosten voor de Arbodienst zijn € 33.613 lager
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de uitkeringen van het UWV ook hoger dan begroot (€ 83.021), passend bij
de hogere lasten onder vervanging eigen risico waaronder bijvoorbeeld vervanging in het kader van zwangerschapsverlof en WIA vallen. Hiervoor ontvangt SKOVV weer een vergoeding van de UWV voor de loondoorbetaling
aan de medewerker. Onder uitkeringen is ook een verwachte terugbetaling
van het UWV opgenomen van reeds betaalde transitievergoedingen.

dan in 2017, daarentegen zijn de kosten voor nascholing € 71.151 hoger. De
lasten voor uitbesteding derden is € 210.115 lager dan in 2017. Deze lasten
waren dan ook flink hoger dan budget in 2017 vanwege inhuur van een interim bestuurder, interim controller en interim P&O medewerker en interim
schooldirecteur. Daarnaast waren de lasten voor uitbesteding derden voor
de Nieuwkomersschool € 39.671 lager. Ten slotte was de dotatie aan zowel
de voorziening jubileum (€ 27.439) hoger dan in 2017 en werd er in 2018 een
dotatie aan de voorziening duurzame inzetbaarheid gedaan ( € 53.442).

Afschrijvingen
De afschrijvingslasten zijn ten opzichte van 2017 ongeveer gelijk gebleven,
ten opzichte van de begroting waren ze € 61.900 lager.

De overige personele lasten overschrijden het budget met € 302.131. Met
name toe te schrijven aan de genoemde dotatie aan de voorziening duurzame inzetbaarheid, hogere kosten uitbesteding derden (€ 143.671), een niet
begrote afrekening met het Vervangingsfonds van € 47.226 vanwege bonus/malus, hogere lasten van de Nieuwkomersschool (€ 37.485) en de inzet
van extra gelden vanuit de samenwerkingsverbanden. De hogere kosten
uitbesteding derden is toe te schrijven aan onder andere de inhuur in het
kader van vervanging voor zwangerschapsverlof en ziekte, verlengde inhuur
van de medewerker P&O, de inhuur van de interim bestuurder voor de eerste maanden van 2018, meer inhuur van externe voor huisvesting en inzet
van de extra gelden vanuit de werkdrukmiddelen.

Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn ten opzichte van 2017 gestegen met € 116.431 en
ten opzichte van het budget € 110.813 hoger. Met name toe te schrijven aan
hogere lasten tuinonderhoud (€ 29.195 hoger), energielasten (€ 15.611 hoger)
en dagelijks onderhoud gebouwen ( € 50.523 hoger). Dit laatste is vooral toe
te schrijven aan het onderhoud van de Vuurvlinder Noord wat niet was opgenomen in het Meerjarenonderhoudsplan voor 2018.
Overige lasten
De overige lasten betreffen onder andere kosten voor leermiddelen, administratie en inventaris. Ten opzichte van 2017 zijn de overige lasten € 30.135
hoger. Dit is met name toe te schrijven aan de hogere lasten onder leermiddelen (€ 41.431 hoger). Terwijl de contributies ten opzichte van 2017 hoger waren, waren de werving en advertentiekosten juist lager. In 2017 waren
deze lasten veel hoger vanwege de werving van een nieuwe bestuurder,
hoofd Finance & Control en drie nieuwe schooldirecteuren in dat jaar.

Daarnaast zijn de kosten voor de personeelsdag onder personeelskosten geboekt terwijl deze begroot waren onder overige materiële lasten. Ten slotte
zijn de overige personeelslasten hoger vanwege de vergoeding aan WGA
Control voor advies op het gebied van schadelast bij arbeidsongeschiktheid
van medewerkers.

Uitkeringen
Ten opzichte van 2017 waren de uitkeringen € 158.972 hoger. Met name toe
te schrijven aan de hogere vergoeding van het Vervangingsfonds.

Ten opzichte van de begroting zijn de overige lasten € 99.989 hoger dan begroot. Dit is met name toe te schrijven aan hogere overige algemene kosten
en hogere kosten voor bestuurs- en managementondersteuning (€ 21.315)
vanwege onder andere inhuur in het kader van nieuwe AVG wetgeving en
voor extra advieswerk vanuit Dyade. De lasten onder leermiddelen zijn ook

De uitkeringen zijn € 361.320 hoger dan begroot, met name door de hogere
vergoeding van het vervangingsfonds zoals reeds vermeld. Daarnaast zijn
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Activa

hoger dan begroot (€ 25.093) met name vanwege hogere uitgaven voor
verbruiksmaterialen op scholen. Tenslotte zijn de lasten onder contributies
hoger dan begroot vanwege een niet begrote lasten voor Govak-middelen.
Het geld voor de arbeidsmarktmiddelen voor het primair onderwijs en voor
de vakbondsfaciliteiten (Govak-middelen) is sinds 2018 toegevoegd aan de
lumpsum. Schoolbesturen zijn verplicht om dit geld af te dragen en hebben
daarvoor een factuur ontvangen van de financiële dienstverlener APG. Tot
nu toe betaalde het ministerie van OCenW een subsidie aan de vakbonden
en aan het arbeidsmarktplatform. In het kader van de decentralisatie van
onderhandelingen over de primaire arbeidsvoorwaarden is in 2014 vastgelegd dat deze subsidie eveneens gedecentraliseerd zou worden. Het primair
onderwijs volgt daarbij andere sectoren waarin dit al langer op deze manier
is geregeld.

Materiële vaste activa
Het totaal van de vaste activa bedraagt per 31-12-2018 € 1.664.204. Er is geïnvesteerd in inventaris en apparatuur met name op het gebied van IT zoals
digiborden en chromebooks. Er is niet geïnvesteerd in gebouwen als vaste
activa. Er is wel geïnvesteerd in overige materiële vaste activa, echter de desinvesteringen en afschrijvingen waren hoger dan de investeringen.
Vorderingen
De vorderingen zijn in 2018 toegenomen met € 20.828 tot € 893.588. Dit is
toe te schrijven aan de vordering op het UWV in het kader van de compensatie van transitievergoedingen die zijn uitgekeerd door SKOVV vanaf 1 juli
2015. Daarnaast is een vordering op CNS in het kader van de afrekening van
de Nieuwkomersschool opgenomen en staat nog een vordering open in het
kader van de afrekening van de TSO. Ten slotte staat een vordering open op
het Vervangingsfonds van € 79.011.

Financiële baten en lasten
Mede door de lage rentestand zijn de financiële baten beperkt gebleven tot
€ 847 hetgeen zowel ten opzichte van de begroting als 2017 een daling betreft.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn in 2018 toegenomen met € 196.520 naar € 3.107.608.
De stijging van de liquide middelen wordt veroorzaakt met name door het
positieve exploitatieresultaat. Een nadere toelichting op de ontwikkeling
van de liquide middelen is terug te vinden in het kasstroomoverzicht. De liquide middelen zijn voornamelijk ondergebracht bij de SNS bank. Onder de
liquide middelen zijn ook de bankrekeningen van de scholen en de saldi van
de bankrekeningen van de TSO en Ouderraden opgenomen. Hiermee moet
rekening gehouden worden bij het beoordelen van de beschikbare liquide
middelen van de stichting. Daarnaast moet rekening worden gehouden
met het aanhouden van vrij vermogen in het kader van onvoorziene zaken.
Hierop wordt nader ingegaan in de continuïteitsparagraaf.

Financiële positie op balansdatum
Onderstaand is de balans van 31 december 2018 opgenomen. Deze is vergeleken met de balans van 31 december 2017. Na de balans volgt een korte
toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.
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Passiva

(€ 76.087 hoger) en belastingen en premies sociale verzekeringen (€ 53.478
hoger). Andere kortlopende schulden zijn op eenzelfde niveau gebleven of
dalen licht. De overlopende passiva zoals voor vakantiegeld en vakantiedagen zijn ook ongeveer op gelijk niveau gebleven of licht gedaald.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen is door het positieve resultaat van € 250.222 toegenomen tot € 3.528.010. Het eigen vermogen bestaande uit de algemene reserve en de bestemmingsreserve is in de onderstaande tabel weergegeven. De
bestemmingsreserve bestaat per 31-12-2018 alleen nog uit de reserve nulmeting. De bestemmingsreserve personeel is toegevoegd aan de algemene
reserve.

Beleid met betrekking tot de omvang en functie van het vrij besteedbare
vermogen
SKOVV houdt een vermogen aan waarvan een deel vrij beschikbaar is en
dus snel ingezet kan worden als risico’s afgedekt moeten worden. Uit de
kengetallen en risico-analyse door SKOVV blijkt dat SKOVV voldoet aan het
minimumeisen voor wat betreft weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen wordt daarbij bepaald door het eigen vermogen minus de materiële
vaste activa gedeeld door de rijksvergoeding. Een goede meerjarige begroting en een gedegen risicoanalyse op het niveau van de individuele instelling is cruciaal voor een gezond financieel beleid in de onderwijsinstelling.
Met het oog op de kredietwaardigheid is het wenselijk dat het eigen vermogen toereikend is om de normale financiële risico’s op te vangen zonder dat
direct extra kosten ontstaan voor toezicht en monitoring door kapitaalverschaffers. Van de totale baten heeft SKOVV 98,4 procent besteed in 2018 en
nagenoeg 99,5 procent in 2017.

Voorzieningen
De voorzieningen zijn op gelijk niveau gebleven met € 445.458 op 31-12-2017
en € 444.610 op 31-12-2018. De personele voorziening is gestegen door de
dotatie in het kader van duurzame inzetbaarheid. Daarentegen is de voorziening groot onderhoud ongeveer met hetzelfde bedrag (€ 58.000) gedaald. In 2018 is wederom € 340.000 gedoteerd aan de voorziening groot
onderhoud, dit is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan en betreft
onderhoud aan de schoolgebouwen waar nodig.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
SKOVV heeft een langlopend contract met Ricoh voor de huur van kopieerapparatuur en voor de overige materialen. In de jaarrekening wordt dit
nader toegelicht.
Voor de nieuwbouw in de gemeente Renkum heeft SKOVV een investering
van 165.000 euro voor het jaar 2019 toegezegd ten behoeve van verduurzaming van het gebouw. Daarnaast is SKOVV een investeringsverplichting
aangegaan voor een bedrag van 165.000 euro voor de verbouwing van de
Vuurvlinder Noord in 2019 met Van den Brandhof B.V.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn met € 97.808 gestegen naar € 1.692.780.
De stijging is met name toe te schrijven aan toename van de crediteuren

31

Financieel

Jaarverslag 2018 / Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei, Ede

Investeringsbeleid
In de meerjarenbegroting zijn de verwachte investeringen opgenomen. Op
totaalniveau worden de investeringen en bijbehorende afschrijvingslast op
gelijk niveau gehouden. Echter er zal de komende jaren minder worden geïnvesteerd in leermiddelen. Dit komt doordat meer lesmethoden bestaan uit
digitale lespakketten met licentiekosten per jaar in plaats van een aanschaf
in één keer. Daarentegen zal meer worden geïnvesteerd in ICT voor middelen zoals bijvoorbeeld chromebooks, i-pads en digiborden. De investeringen
zijn gefinancierd uit eigen middelen, dit zal naar verwachting de komende
jaren zo blijven. In een enkel geval zijn investeringen gesponsord. Dit was
bijvoorbeeld het geval bij de Sint Alexanderschool waarbij door middel van
een sponsoractie de tuinaanleg is gefinancierd. Hiervoor zijn aparte bankrekeningen ingericht. Het beleid is als in enig jaar of maand een te groot
beslag op de liquiditeit plaatsvindt een spreiding in de aanschaf van nieuwe investeringen wordt aangebracht. De investeringen worden bewaakt en
zijn afgestemd vanuit een in de meerjarenbegroting opgenomen financieel
perspectief.

Treasurybeleid
SKOVV hanteert het uniforme treasury statuut van Verus. In dit statuut is bepaald binnen welke kaders instellingen voor onderwijs hun financierings- en
beleggingsbeleid dienen in te richten. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed.
De stichting heeft een zeer terughoudend financieel beleid, conform de regeling beleggen lenen en derivaten OCenW 2016. Er is gebruik gemaakt van
spaarrekeningen, de tegoeden op deze rekeningen zijn direct opeisbaar.
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7. Continuïteitsparagraaf Financieel

teruggang in de toekomst te beperken en de leerlingaantallen te stabiliseren.
Dit gebeurd op alle vlakken zoals op huisvesting, onderwijskwaliteit en personeel. De Kardinaal Alfrinkschool en de Panta Rhei hebben blijvend te maken
met sterke dalingen in de leerling populatie in de wijk. Ten slotte blijven een
aantal scholen ongeveer stabiel zoals de Sint Jozefschool en Cuneraschool.

Ontwikkeling leerlingaantallen
De meest prognose van de leerlingaantallen laten voor 1 oktober 2019 een
verwachte leerlingaantal van 2610 leerlingen. Deze prognose is opgesteld
door de schooldirecteuren.

Ontwikkeling personeel
De ontwikkeling van het personeelsbestand volgt de trend van de geprognotiseerde leerlingaantallen. We verwachten dat de leerlingenkrimp blijft doorzetten van 2.634 leerlingen per 1-10-2018 tot, voor zover nu te overzien, 2.605 per
1-10-2022. Van 177 fte in 2018 zal op basis van de huidige prognose de personele
bezetting dalen naar 152 fte in 2023. Met name de fusie tussen twee scholen
Vita Vera en Don Bosco in Renkum leidt ertoe dat de personele bezetting onder bestuur/management afneemt. De verwachting is dat de krimp in bezetting met natuurlijk verloop opgevangen kan worden.

*	Kleine Prins: nevenvestiging van de Koning David, per 1/10/2018 leerlingaantallen apart
geregistreerd.
** Don Bosco en Vita Vera gaan per 1/09/2019 fuseren onder de naam de Keijenberg

De leerling populatie binnen het spreidingsgebied van SKOVV is dalende, passend daarbij laat SKOVV ook een daling zien op Stichtingsniveau. Er zijn echter
verschillen tussen de scholen. Binnen SKOVV zijn de Franciscusschool en de
Antoniusschool gegroeid ten opzichte van 2017. De verwachting is dat de Antoniusschool na 2018 stabiel blijft in leerlingaantal, terwijl de Franciscusschool
verder kan en zal groeien. De Vuurvlinder, Groene Vallei en de Keijenberg lieten juist een teruggang zien. Er wordt vanaf 2019 volop geïnvesteerd om deze
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Meerjarenperspectief in cijfers

soring, subsidies naast de gemeente subsidie en verhuur. Hierbij zijn zeer
voorzichtige inschattingen van de baten in de prognose meegenomen gezien de onzekerheid van deze geldstromen. Alleen waar een beschikking of
definitieve toezegging is ontvangen is deze in de prognose meegenomen.

Balans 2017-2023

Voor wat betreft de huisvesting vormt het meerjarenonderhoudsplan samen
met het Strategisch Huisvestingsplan beleid binnen de gemeenten de basis.
Woningbouwplannen, prognoses, ontwikkelingen op scholen, maar ook het
resultaat van overleg tussen gemeenten en schoolbesturen spelen een rol. De
gemeentes zijn verantwoordelijk voor nieuwbouw. Op verschillende SKOVV
heeft men met nieuwbouw te maken. De consequenties voor SKOVV van
deze nieuwbouw is verwerkt in de MJOP. Dit is bijvoorbeeld de eigen bijdrage van SKOVV aan duurzaamheidsmaatregelen of het vervallen van gepland
onderhoud door nieuwbouw. Over renovaties en nieuwbouw worden in het
Strategisch Huisvestingsplan per gemeente afspraken gemaakt.

In 2018 zijn er geen wijzigingen geweest in de financieringsstructuur ten opzichte van 2017. Er staan wel grote wijzigingen aan te komen zoals de vereenvoudiging van de bekostiging en de wijzigingen in de gewichtenregeling.
Hoe dit uit zal pakken voor SKOVV is nog niet met zekerheid vast te stellen. In
de meerjarenbalansprognose is uitgegaan van de situatie gebaseerd op de
vastgestelde wet- en regelgeving en bekende beschikkingen. Naast de bekostiging vanuit OCenW ontvangt SKOVV middelen van het SWV PassendWijs en Rijn & Gelderse Vallei. De verwachting is dat deze middelen conform
de huidige afspraken blijven bestaan. Ten slotte is gezien de onzekerheid bij
de lokale overheden zeer voorzichtig uitgegaan van subsidie-ontvangsten en
overige middelen. Alleen waar een beschikking van is ontvangen met een definitieve toezegging is dit opgenomen. SKOVV is in samenwerking met andere schoolbesturen in overleg met de verschillende gemeentes met betrekking tot de toekomstige subsidie-ontvangsten en overige middelen.

In 2018 is reeds opgenomen dat de transitievergoedingen die vanaf 1 juli 2015
tot en met 2018 zijn uitgekeerd vanwege ontslag na twee jaar ziekte worden
terugbetaald in 2020 door het UWV. Voor SKOVV gaat dit in 2018 om een bedrag van € 36.000.
Meerjarenbegroting 2017-2023

Op het gebied van inkoop is SKOVV in de voorbereidende fase om met
name meubilair en schoonmaak aan te besteden. Dit wordt in samenwerking met een derde partij in gang gezet. Op het gebied van de financieringsstructuur van SKOVV wordt niet ingezet op wijzigingen. Er zijn zoals vermeld
ontwikkelingen op het gebied van derde geldstroomactiviteiten zoals spon-
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lukt om een begroting op te stellen met een positief resultaat doordat het
bestuursformatieplan 2019/2020 is opgesteld binnen de beschikbaar zijnde
middelen en ook de formatie 2019/2020 is toebedeeld met als belangrijke
randvoorwaarde het financieel beschikbare budget. Daarnaast zijn de materiële kosten gebudgetteerd op een niveau dat past binnen de verwachte
beschikbare middelen. Ten opzichte van de huidige formatie inclusief tijdelijke medewerkers was het nodig de formatie voor schooljaar 2019/2020
per saldo -/- 7,3 FTE naar beneden bij te stellen. Vervolgens is besloten om
een bijdrage te doen aan verschillende scholen voor bijvoorbeeld het instant
houden van de kleine locaties, extra personeel in het kader van groepsgrootte en huisvesting. Het merendeel van de aanpassingen is gebaseerd op de
prognoses van de leerlingaantallen voor de komende jaren.

Op basis van deze meerjarenbegroting komen de volgende kengetallen tot
stand in de aankomende jaren:

Uit de kengetallen en risico-analyse door SKOVV blijkt dat SKOVV voldoet
aan de ondergrens die algemeen worden gehanteerd. Ook voldoet SKOVV
aan de algemeen gehanteerde bovengrenzen voor de kapitalisatiefactor
(waarbij 35% voor grote instellingen geldt en 60% voor kleine instellingen)
en rentabiliteit (bovengrens van 5%). De current ratio (liquiditeit) is wel hoger
dan de signaleringswaarde, echter de totale financiële buffer ligt onder de
standaard signaleringswaarde. SKOVV zal hieraan in samenhang met het
risicoprofiel aandacht aan blijven geven.
De inkomsten voor de materiële instandhouding voor 2018 en de personele
lumpsum voor 2018/2019 worden bepaald door de feitelijke leerlingaantallen
op peildatum 1 oktober 2017. De lumpsum personeel voor de eerste helft van
2018 is nog bepaald op basis van het leerlingaantal op 1 oktober 2016. De
inkomsten voor het meerjarenperspectief zijn vastgesteld op basis van de
leerling prognoses van de directeuren.
De komende jaren is uitgegaan van een dalend aantal leerlingen. De ontwikkelingen van de leerlingaantallen worden maandelijks gemonitord. De
leerlingaantallen zijn de basis voor de formatie per school. Op basis van de
leerling prognoses van de schooldirecteuren en de gesprekken over de situatie van de school is eind 2018 het bestuur formatieplan voor de komend
jaren opgesteld.
Het resultaat in de begroting is naar verwachting € 88.559 in 2019. Voor de
jaren 2020 t/m 2022 geeft de doorkijk ook een positief resultaat. Het is ge-
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8. Continuïteitsparagraaf Risico
en Controle

naast zal in 2019 de accountant (DVE) wederom worden gevraagd om een
interim controle ten aanzien van de administratieve organisatie en interne
beheersing.

Interne risicobeheersings- en controlesysteem

Risicomanagement

SKOVV heeft een het systeem van planning en control in 2018 verder verbeterd. In 2017 waren de rapportages nog vooral financieel van aard; in
2018 zijn deze rapportages meer inhoudelijk en integraal geworden. In de
maandrapportages en de uitgebreide kwartaalrapportages inclusief soft
closes (met tussentijdse prognoses en balansgegevens) worden de belangrijkste zaken gemonitord en met onderbouwde prognoses is de beheersing
verder verbeterd.

Een risico wordt gedefinieerd als de kans op een gebeurtenis met een effect op het niet behalen van de doelstellingen. Een onderdeel van het A3
jaarplan is het formuleren van enkele factoren die als cruciaal worden gezien voor het behalen van de doelstellingen van de organisatie: de succesbepalende factoren. Deze succesbepalende factoren zijn de basis voor de
managementrapportages in 2018 waarin gerapporteerd wordt over de status van deze factoren middels relevante KPI’s. In 2017/2018 is een daarnaast
een risicoscan uitgevoerd.

In de maandrapportages monitort SKOVV de financiën op stichtingsniveau
en schoolniveau, maar ook de leerlingaantallen en de belangrijkste KPI’s
op het gebied van personeel zoals formatie, ziekteverzuim en verzuimduur.
Maandelijks worden deze rapportages doorgesproken met de Bestuurder
en hoofd Finance & Control. Minimaal een maal per kwartaal bespreken
P&O en Finance & Control de schoolcijfers met de schooldirecteuren.

Het voornaamste risico dat uit de risicoscan naar voren komt op basis van
kans en impact is de daling van het leerlingaantal. In combinatie met de
personele lasten, die iets hoger liggen dan het landelijk gemiddelde is het
niet tijdig bijsturen op een dalend leerlingaantal een risico voor SKOVV. Het
meerjarenbegrotingsplan, de maandrapportages op stichtingsniveau en
schoolniveau is hiervoor een belangrijk instrument. Hierin wordt in meerjarenperspectief de relatie gelegd tussen leerling ontwikkeling, rijksbijdragen en personele bezetting. Er wordt vanaf 2019 zoals eerder reeds gemeld
volop geïnvesteerd om deze teruggang in de toekomst te beperken en de
leerlingaantallen te stabiliseren.

In 2019 en verder zal het systeem van interne risicobeheersing en controle
verder worden verbeterd onder andere op basis van het advies vanuit de interim controle door DVE accountants en de beleidsscan die eind 2018 is opgestart. DVE accountants constateerde dat de administratieve organisatie
en interne beheersing van SKVOV op hoofdlijnen van voldoende niveau zijn.
Daarnaast heeft de accountant een aantal aanbevelingen gedaan, deze bevindingen zijn de basis geweest voor een verbetertraject binnen SKOVV.
Bijvoorbeeld een nieuwe procuratieregeling en vrijwilligersbeleid is in 2018
neergezet. In 2019 en verder zal verder worden gewerkt aan het verbeteren
van de interne risicobeheersing en controle, hierin worden ook de resultaten uit de beleidsscan die begin 2019 is uitgevoerd meegenomen. Daar-

Daarnaast is een belangrijks risico op personeelsgebied de krapte op de
arbeidsmarkt. We constateren dat het ook steeds moeilijker wordt om
vervangers te vinden. Vervolgens zijn een hoog ziekteverzuim, mogelijk
hoge ontslagvergoedingen voor SKOVV risico’s met een hoge impact voor
SKOVV.
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maandrapportages, de noodzakelijke beheersmaatregelen worden besproken en de risicoscan wordt met regelmaat geactualiseerd. In 2019 zal
wederom een risicoscan worden uitgevoerd en vervolgens de belangrijkste
risico’s in samenhang met het nieuwe Strategisch Beleidsplan worden opgenomen in de managementrapportages.

Op operationeel gebied is een risico dat de interne kwaliteitseisen niet worden gehaald. Bijvoorbeeld door een gebrek aan zelfsturend vermogen, de
diversiteit aan taken en de onjuist opgeleide leerkrachten oftewel onvoldoende toegerust personeel. Hierdoor kan gebrek aan onderwijskwaliteit
en teruglopende onderwijsresultaten ontstaan. Vanuit het stafbureau en
de bestuurder wordt hier door middel van zelfevaluaties, schoolbezoeken
en managementrapportages de situatie gemonitord en waar nodig ingegrepen en extra middelen, mankracht en kennis ingezet.
Ten slotte is een belangrijk risico met een hoge impact de onzekerheid over
de toekomstige wet- en regelgeving en dan met name de rijks bekostiging.
De vergoeding voor de materiële instandhouding blijkt te laag en de verwachtingen ten aanzien van onderwijskwaliteit zijn hoog. Ook zijn de voorzieningen beschikbaar gesteld door lokale overheden onzeker. De samenwerking met de lagere overheden in het algemeen is ook aan onzekerheid
onderhevig. SKOVV is alert op deze ontwikkelingen en onderneemt waar
mogelijk acties.
De meerjarenbegroting van SKOVV is licht positief. Hierbij is reeds rekening
gehouden met de dalende leerlingaantallen en de verwachtingen rondom nieuwbouw en onderhoud middels de jaarlijkse actualisatie van het
Meerjarenonderhoudsplan. De nieuwe plannen brengen financiële verplichtingen met zich mee zoals de bijdrage aan de nieuwbouw in het kader van duurzaamheid bij de Keijenberg in 2019. De financiële positie van
SKOVV en de algemene staat van de gebouwen geeft geen aanleiding tot
zorg. In samenhang met de overige perspectieven wordt dit continue gemonitord.
Aangezien zowel de organisatie als externe factoren aan verandering
onderhevig zijn dient risicomanagement continue gemonitord te worden. Derhalve is het een structureel onderdeel van de planning en control
cyclus. Daartoe is de relatie gelegd tussen de doelstellingen, de risico’s
en de maandrapportages. Risico’s worden gemonitord middels de
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9. Verslag toezichthoudend orgaan

Renumeratiebeleid Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden
een vergoeding die aansluit bij het advies van de Nederlandse Vereniging
voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen van 2015. De vergoeding van
de voorzitter en vicevoorzitter bedraagt € 4.000 en voor de overige leden €
3.000 per jaar. De bedragen zijn in 2016 aangepast aan de nieuwe organisatievorm en daarbij horende verantwoordelijkheden. De bedragen zijn in
2018 niet gewijzigd. Indien de leden geen vrijstelling van de inspecteur hebben gekregen is BTW van toepassing op de vergoeding. De bedragen per lid
zijn opgenomen in de bijlage WNT van dit jaarverslag.

Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht kent maximaal zes zetels, waarbij het streven is om
vijf zetels te bezetten. De extra zetel kan worden gebruikt om wisselingen
in samenstelling gelijkmatiger te laten verlopen als daar aanleiding toe is.
In de Raad van Toezicht hebben zitting:
Naam

Functie

Expertisedomein

Mevr. C.J.A.M.

Voorzitter

Financiën en

Rooster van aftreden

Wismans-de Kort

(tot 1-8-2018)

bedrijfsvoering

1-8-2018

Dhr. J.J. Leendertz

Vicevoorzitter

Personeel en organisatie

1-9-2020

Toezichtkader
De Raad van Toezicht heeft de documenten om het toezicht uit te voeren
vastgelegd in een toezichtplan. In 2018 is een start gemaakt met een herijking van dit document. Met de bestuurder zijn afspraken gemaakt over de
momenten in het jaar dat de documenten zoals het (accountantsverslag en
bestuursformatieplan) worden besproken, de overlegvergaderingen.

(tot 1-8-2018)
Voorzitter
(vanaf 1-8-2018)
Dhr. R.F. Braakman

Algemeen lid

Financiën en bedrijfsvoering 1-11-2020

Mevr. H. Frijlink

Algemeen lid

Juridische zaken

1-8-2023

Mevr. M.D. Hulshof

Algemeen lid

Onderwijs

1-8-2020

(tot 1-8-2018)		

Naast toezicht via documenten en overlegvergaderingen streeft de Raad
van Toezicht er naar jaarlijks scholen te bezoeken waarbij zij zich laat informeren door de schooldirecteuren en andere personeelsleden. Dit naar inzicht van de betreffende schooldirecteur. De Raad van Toezicht heeft het
streven, elke school om het jaar te bezoeken.

(herbenoembaar)

Vicevoorzitter

De Raad van Toezicht is aanwezig geweest bij de personeelsdag 2018 om
een algemene indruk te krijgen en contact te houden met de medewerkers.
In 2018 zijn geen scholen bezocht. Vanaf 2019 is de frequentie van de schoolbezoeken weer volgens plan verlopen. In 2018 heeft de Raad van Toezicht
een vergadering van de GMR bijgewoond en is de gang van zaken besproken.

(vanaf 1-8-2018)
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Wettelijke toezichtstaak en algemeen oordeel

• 06-11-2018	Besluit 2 jaar gebruik te maken van interim controle, onder
voorbehoud van verhouding kosten en baten;
• 06-11-2018
Vaststelling bezoldiging leden Raad van Toezicht 2018;
• 18-12-2018	Goedkeuring bestuursformatieplan 2019-2023 en meerjarenbegroting 2019-2022;
• 18-12-2018
Vaststellen waarderingscyclus bestuurder.

De Raad van Toezicht heeft ten behoeve van SKOVV in 2018 de volgende
bijeenkomsten gehad:
•	Zeven bijeenkomsten met de (interim) bestuurder en de Raad van Toezicht;
•	Zeven voorbereidende bijeenkomsten alleen met de Raad van Toezicht leden ter voorbereiding van de bijeenkomst met de bestuurder;
•	Daarnaast is de Raad van Toezicht in 2018 enkele keren bijeengekomen
voor overig intern overleg;
•	De Raad van Toezicht heeft zich nadrukkelijk laten informeren over de
diverse ratio’s welke van belang zijn in het kader van doelmatig gebruik
van middelen. De ontvangen informatie gaf geen aanleiding tot verder
onderzoek.

Werkgeverstaken
De heer D.J. Rensink is met ingang van 7 juni 2017 benoemd als interim
bestuurder van SKOVV. Per 1 februari 2018 is op unanieme voordracht
van de benoemingsadviescommissie de heer M.B. Jager benoemd als nieuwe bestuurder van SKOVV. Dossieroverdracht heeft plaatsgevonden op
31 januari 2018.

De Raad van Toezicht heeft de volgende documenten beoordeeld en daar
haar goedkeuring aan gegeven:

In 2018 zijn er twee gesprekken geweest over de opdrachtformulering voor
de bestuurder. De bestuurder heeft feedback gekregen over de wijze waarop hij zijn rol heeft opgepakt. De bestuurder heeft de ruimte gekregen om
zich in te werken en zich verder te ontwikkelen.

•	
03-10-2017	
Opdrachtverlening aan DVE Accountants voor uitvoering
controle jaarrekening 2017;
• 12-12-2017	Besluit tot fusie Vita Vera en Don Bosco Renkum per 1-8-2019;
• 20-03-2018	Goedkeuring Reglement Raad van Toezicht;
• 17-04-2018	
Vaststellen vacaturebeschrijving te werven Lid Raad van
Toezicht en openstelling van de vacature;
• 17-04-2018 Vaststelling toezichtkader conform richtlijnen VTOI;
• 27-06-2018 Goedkeuring jaarverslag 2017;
• 27-06-2018 Besloten dat J.J. Leendertz per 1-8-2018 voorzitter wordt en
		
M.D. Hulshof per 1-8-2018 vicevoorzitter wordt;
• 27-06-2018 Uitschrijving lid Raad van Toezicht per 1 augustus 2018;
• 05-09-2018	
Opdrachtverlening aan DVE Accountants voor uitvoering
controle jaarrekening 2018;

Klankbordfunctie
Tijdens alle overleggen van bestuurder met Raad van Toezicht heeft de Raad
van Toezicht zich beschikbaar gesteld als klankbord en sparringpartner voor
de (interim) bestuurder. Tevens is ruimte geboden aan de (interim) bestuurder om per expertise gebied rechtstreeks contact op te nemen met de individuele Raad van Toezicht leden, in het kader van de klankbordfunctie. Op
deze wijze kon de Raad van Toezicht de stichting verrijken met ervaringen
van buiten het onderwijs.
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Eigen werkzaamheden
Professionalisering
Alle leden van de Raad van Toezicht zijn tevens lid van de VTOI en ontvangen op regelmatige basis via post en mail informatie over onderwerpen die
relevant zijn voor hun functioneren als lid Raad van Toezicht. De leden van
de Raad van Toezicht hebben nog geen mogelijkheden benut om expliciet
opleidingen te volgen.
Evaluatie
De Raad van Toezicht heeft na het vertrek van de voorzitter per 1 augustus
2018 de taken intern opnieuw verdeeld en is op zoek gegaan naar een nieuw
lid voor de Raad van Toezicht.
Joost Leendertz
Voorzitter Raad van Toezicht
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Grondslagen voor waardering van

bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de
betreffende jaarrekeningposten.

activa, passiva en resultaatbepaling

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

Algemeen
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling
voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs).
De jaarrekening is opgesteld in gehele euro’s.

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.

Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden in het
algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld,
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van
baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met
deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Grondslagen Balans
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs
plus bijkomende kosten of de vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang plaats op
basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum
worden verwacht.

Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen
voor verwachte oninbaarheid.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding schattingen maakt
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

Op de volgende pagina worden de afschrijvingstermijnen per categorie
weergegeven. Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.
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afschrijvings- afschrijvings- activerings-

Arbo-stoelen

240

5,0

500

termijn in

Percentage

Boekenkasten/-rekken

240

5,0

500

maanden

per jaar

grens in €

Gebouwen

Kleioven

240

5,0

500

Computertafels vast

240

5,0

500

Permanent

480

2,5

n.v.t

TV-trolley

240

5,0

500

Semi-permanent

240

5,0

n.v.t

Tabourets (krukjes)

240

5,0

500

Noodlokalen

120

10,0

n.v.t

Installaties

Aula-/conferentiestoelen

240

5,0

500

Podiumdelen

240

5,0

500

240

5,0

500

Verwarming

180

6,7

n.v.t

Buitenspeelmateriaal

Alarm

120

10,0

n.v.t

Onderwijskundige apparatuur en machines

Liften

180

6,7

n.v.t

Kantoormeubilair en Inventaris

Kopieerapparatuur

lease

n.v.t.

n.v.t.

Audio-/video-/fotoapparatuur

60

20,0

500
500

(Vergader)stoelen, arbo-stoelen

120

10,0

500

Projectieapparatuur e.d.

60

20,0

Bureau’s

240

5,0

500

Beamer

36

33,3

500

Kasten, ladenblokken

240

5,0

500

Lichtinstallatie

96

12,5

500

(Vergader)tafels

240

5,0

500

Snijmachine

180

6,7

500

Piano

240

5,0

500

60

20,0

500

ICT

Huishoudelijke apparatuur
Schoonmaakapparatuur
Vaatwasser, koelkast

60

20,0

500

Opslagkast (cart) aparatuur

120

10,0

500

Koffiezetapparaat

60

20,0

500

Ipads / Tablets

36

33,3

500

Keukeninrichting

60

20,0

500

Schoolmeubilair en Inventaris

Computers / laptops / schermen / chromebooks

60

20,0

500

Servers

48

25,0

500

Leerlingensets/-tafels/-stoelen

180

6,7

500

Printers / scanners

48

25,0

500

Verrijdbare computertafels

180

6,7

500

Electr. schoolborden (monsterboard)

96

12,5

500

Werkbanken

180

6,7

500

Touchscreens

96

12,5

500

Docentenbureaus/-stoelen/-tafels

240

5,0

500

Netwerk

120

10,0

500

120

10,0

500
500

Schoolborden/prikborden

240

5,0

500

Telefooncentrale

Gym-, speelzaalinrichting

240

5,0

500

Leermiddelen

Garderobe/kapstokken

240

5,0

500

Methodes

96

12,5

Kleuterwerkwanden/verfborden

240

5,0

500

Wandkaarten, muziekinstrumenten

96

12,5

500

Zand/watertafels

240

5,0

500

Poppen- en bouwhoeken

96

12,5

500

Poppenkasten

240

5,0

500

Documentatiecentrum/bibliotheek

96

12,5

500

96

12,5

500

36

33,3

n.v.t.

Hoekenmeubilair

240

5,0

500

Spel- en sportmateriaal

Groepstafels

240

5,0

500

Vervoermiddelen

Stoelen

240

5,0

500

Auto's
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Eigen vermogen

Gebouwen
De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is sprake in het geval van eigen investeringen
of van doordecentralisatie van de huisvesting. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves.
De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het bestuur is aangebracht.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen
is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de
voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële
waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de
vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante
waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht
op de boekwaarde van de vordering.

Omschrijving

Doel

Beperkingen

EUR

- Reserve nulmeting

dekking van de

formele beperking,

43.779

afschrijvingslasten

ontstaan bij de

van materiële vaste

invoering van de

activa uit de

lumpsumbekostiging

nulmeting

Voorzieningen
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. 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.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een
looptijd korter dan 12 maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn
opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en
wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij
de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief
in de balans opgenomen.
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Voorziening groot onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening
gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren.
De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte
bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.
Bij de bepaling voor de voorziening groot onderhoud ultimo 2018 is gebruik
gemaakt van de tijdelijke uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.
Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste
van de staat van baten en lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks
plaats ten laste van de betreffende voorziening.
Voor het contant maken van de waarde van de voorziening wordt gerekend
met een rekenrente welke voor eind 2018 wordt bepaald. De berekening is
als volgt: Rekenrente = Wettelijke rente (bron: DNB) -/- Inflatie (bron: CBS).

Leasing

Voor 2018 wordt er gerekend met een rekenrente van -0,10%. Waarbij de
waarde voor de wettelijke rente vastgesteld is op 2,00% en de uitgangswaarde voor de inflatie 2,10% is.

Operationele leasing
Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel
van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de
stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele
leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis
verwerkt in de staat van baten en lasten over de looptijd van het contract.

Jubileumuitkeringen
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de
verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Voor de berekening
van de contante waarde van de voorziening wordt gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Daarnaast wordt
onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans.

Kortlopende schulden
De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan
opvolgende perioden worden toegerekend en/of nog te betalen bedragen,
voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te plaatsen.
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.

Voorziening duurzame inzetbaarheid
De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt opgenomen tegen de contante waarde van de gespaarde uren per einddatum verslagperiode, voor
personeelsleden ouder dan 57 jaar waarbij een opnameplan is overeengekomen voor een looptijd van maximaal 5 jaar. Voor de berekening van de
contante waarde van de voorziening wordt gerekend met de rekenrente
welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Bij de berekening van de
voorziening wordt onder meer rekening gehouden met de opnamekans.
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Grondslagen Staat van Baten en lasten

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte,
contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft de instelling
geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.
De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd
zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige
betalingen.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over
het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking
hebben. Lasten en risico’s die hun oorsprong vinden vóór het einde van het
verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Pensioenregeling
Nederlandse pensioenregelingen:

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de
(bestemde) reserve(s) die door het bestuur is/ zijn bepaald.
Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten
in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.

De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen. De instelling is volgens de cao PO aangesloten bij het ABP. De belangrijkste kenmerken van deze regelingen zijn:
· pensioengevende salarisgrondslag is middelloon
· er heeft in 2018 geen indexatie plaatsgevonden
· de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2018 97,00%
· overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl

Overheidssubsidies
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 Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.
Personeelsbeloningen
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.

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies
worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting
leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde
premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming af-
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geschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. Indien
een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan
worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

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

Grondslagen Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de
indirecte methode wordt het resultaat als basis genomen.
Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit,
de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om geldstromen te genereren.
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Balans per 31 december 2018

Staat van baten en lasten 2018

En vergelijkende cijfers 2017. - na verwerking resultaatbestemming

31-12-2018
Ref.
1

ACTIVA

1.1

Vaste activa

1.1.2

Materiële vaste activa

€

En vergelijkende cijfers 2017

31-12-2017
€

€

2018
€

Ref.
3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW

3.2 Overheidsbijdragen en1.664.204

1.534.370

1.664.204

Vlottende activa

1.2.2

Vorderingen

1.2.4

Liquide middelen

872.760

4

Lasten

3.107.608

2.911.088

4.1

Personeelslasten

14.144.703

14.565.194

158.091

35.400

183.416

604.540

477.931

644.006

4.001.196

3.783.848

5.665.400

16.023.881

14.658.034

€

15.392.616

12.094.947

314.546

376.446

321.023

4.3 Huisvestingslasten

1.174.388

1.063.575

1.057.956

4.4 Overige lasten

1.201.243

1.076.161

1.189.949

12.750.898

5.318.218

Totaal lasten
2

€

13.084.329

4.2 Afschrijvingen

TOTAAL ACTIVA

2017
€

1.534.370

893.588

Totaal vlottende activa

€

15.261.250

Totaal baten
1.2

Begroot 2018
€

subsidies overige overheden
3.5 Overige baten

Totaal vaste activa

€

15.774.506

14.611.129

15.319.826

249.375

46.905

72.790

PASSIVA

Saldo baten en lasten
2.1

Eigen vermogen

2.2

Voorzieningen

2.4

Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA

3.528.010

3.277.788

444.610

445.458

6

Financiële baten en lasten

1.692.780

1.594.972

6.1

Financiële baten

5.665.400

Saldo financiële baten en lasten

5.318.218

Totaal resultaat

847

3.500

1.871

847

3.500

1.871

250.222

50.405

74.661

(Voorstel) bestemming van het resultaat
Een (voorstel) bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten van de staat van baten en lasten.
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Kasstroom overzicht
En vergelijkende cijfers 2017

2018
Ref.

€

2017
€

€

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo

249.375

72.790

Investeringen in materiële vaste activa

1.1.2

-449.860

-296.422

Desinvesteringen in materiële vaste activa

1.1.2

3.987

-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen

baten en lasten)

-445.873

-296.422

196.520

314.654

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat:
- Afschrijvingen

4.2

316.040

321.023

- Mutaties voorzieningen

2.2

-848

78.580

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
2018
€

Totaal van aanpassingen voor aansluiting met

315.192

399.603

Stand liquide middelen per 1-1

het bedrijfsresultaat

Mutatie boekjaar liquide middelen

2017
€

€

2.911.088

2.596.434

196.520

314.654

€

Veranderingen in werkkapitaal:
- Vorderingen

1.2.2-/-1.2.2.14

-21.304

55.187

- Kortlopende schulden

2.4-/-2.4.18

97.807

81.625

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

6.1.1-/-1.2.2.14

Stand liquide middelen per 31-12

76.503

136.812

641.070

609.205

1.323

1.871

642.393

611.076
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Toelichting op de te onderscheiden posten van de balans
1.1.2

Materiële vaste activa

1.1.2.1

1.1.2.3

1.1.2.4

Gebouwen

Inventaris en

Overige

Totaal

apparatuur

materiële

materiële

vaste activa

vaste activa

€

€

€

€

Stand per 01-01-2018
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

115.902

3.857.299

1.932.766

5.905.967

Cumulatieve afschrijvingen

100.752

2.756.962

1.513.883

4.371.597

15.150

1.100.336

418.884

1.534.370

Investeringen

-

385.698

64.162

449.860

Desinvesteringen

-

94.541

118.571

213.112

11.590

202.641

101.809

316.040

-

90.554

118.571

209.124

11.590-

179.070

37.646-

129.833

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

115.902

4.148.456

1.879.121

6.143.479

Cumulatieve afschrijvingen

112.342

2.869.049

1.497.884

4.479.275

3.560

1.279.406

381.237

1.664.204

en waardeverminderingen

Materiële vaste activa per 01-01-2018
Verloop gedurende 2018

Afschrijvingen
Afschrijvingen op desinvesteringen

Mutatie gedurende 2018
Stand per 31-12-2018

en waardeverminderingen

Materiële vaste activa per 31-12-2018

Gebouwen
De door de Stichting beheerde schoolgebouwen zijn juridisch wel, doch
economisch geen eigendom van de Stichting. Deze gebouwen zijn volledig
gesubsidieerd en dienen, wanneer ze niet meer conform de bestemming
worden gebruikt, om niet te worden overgedragen aan de Gemeente.
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Toelichting op de te onderscheiden posten van de balans
1.2

Vlottende activa

2

Passiva

1.2.2

Vorderingen

2.1

Eigen vermogen

31-12-2018
€
1.2.2.2

OCW

1.2.2.3

Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen

1.2.2.10

Overige vorderingen

31-12-2017
€

695.264

€

€

722674

319
184.970

Subtotaal vorderingen

135.530

880.553

2.1.1

Eigen vermogen

2.1.1.1

Algemene reserven

2.1.1.2

Bestemmingsreserves (publiek)

Vooruitbetaalde kosten

1.2.2.14

Te ontvangen interest

12.447

13.492

588

1.064

Overlopende activa

13.035

Totaal Vorderingen

14.556

893.588

872.760

Overige vorderingen

1.2.2.10.1

Vervangingsfonds

1.2.2.10.7

Overige vorderingen

79.011

12.748

105.959

122.782

Totaal Overige vorderingen

1.2.4

Liquide middelen

1.2.4.2

Tegoeden op bankrekeningen

Totaal liquide middelen

184.970

3.107.608

135.530

2.911.088

3.107.608

2.1.1.2

Bestemmingsreserves (publiek)

2.1.1.2.1

Reserve personeel

2.1.1.2.10

Reserve nulmeting

Totaal bestemmingsreserves publiek

Alle vorderingen genoemd onder 1.2.2 hebben een looptijd korter dan een jaar

1.2.2.10

Resultaat

Overige

Stand per

01-01-2018

2018

mutaties

31-12-2018

€

€

€

€

659.142

268.518

2.556.571

3.484.231

2.618.646

-18.296

-2.556.571

43.779

3.277.788

250.222

-

3.528.010

2.556.571

-

-2.556.571

-

62.075

-18.296

-

43.779

2.618.646

-18.296

-2.556.571

43.779

858.204
Totaal Eigen vermogen

1.2.2.12

Stand per

2.911.088
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Voorzieningen

2.2.1

Personele voorzieningen

2.2.3

Voorzieningen voor groot onderhoud

Totaal Voorzieningen

Stand per

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

Rente

Stand per

Bedrag

Bedrag 1

Bedrag

01-01-2018

2018

2018

2018

mutatie*

31-12-2018

< 1 jaar

t/m 5 jaar

> 5 jaar

€

€

€

€

€

€

€

€

€

237.184

82.290

25.325

-

-

294.149

26.737

135.690

131.722

208.274

340.000

397.813

-

-

150.461

150.461

-

-

445.458

422.290

423.138

-

-

444.610

177.198

135.690

131.722

* bij netto contante waarde

2.2.1

Personele voorzieningen

2.2.1.2

Voorziening Duurzame inzetbaarheid

-

53.442

-

-

-

53.442

2.570

50.872

-

2.2.1.4

Jubileumuitkeringen

237.184

28.848

25.325

-

-

240.707

24.167

84.818

131.722

Totaal personele voorzieningen

237.184

82.290

25.325

-

-

294.149

26.737

135.690

131.722

* bij netto contante waarde
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Kortlopende schulden

Verantwoording Regeling subsidieverlening V.V.E. Gemeente Ede
31-12-2018
€

31-12-2017
€

€

Aflopend per ultimo 2018
€

Omschrijving

Jaar

Kenmerk

Bedrag van

Saldo 2017

Ontvangen 2018 Lasten 2018

Saldo 2018

2.4.8

Crediteuren

265.477

190.390

2.4.9

Belastingen en premies sociale verzekeringen

559.260

505.782

€

€

€

€

2.4.10

Schulden terzake van pensioenen

141.153

136.837

Cluster VVE

2018

18/000040

64.167

-

64.167

64.167

-

2.4.12

Kortlopende overige schulden

280.342

311.893

Extra subsidie VVE

2018

18/000500

34.400

-

34.400

34.400

-

98.567

-

98.567

98.567

-

Ontvangen 2018 Lasten 2018

Saldo 2018

Subtotaal kortlopende schulden

2.4.16

Vooruit ontvangen bedragen

2.4.17

Vakantiegeld en vakantiedagen

2.4.19

Overige overlopende passiva

1.246.232

toewijzing
€

1.144.902

15.041

24.062

378.391

375.739

53.116

50.269

Verantwoording Regeling budgetsubsidie Gemeente Ede
Aflopend per ultimo 2018
Omschrijving

Jaar

Kenmerk

Bedrag van

Saldo 2017

toewijzing

Overlopende passiva

446.548

450.070

€
Schoolbegeleiding

Totaal Kortlopende schulden

1.692.780

1.594.972
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18/000028

€

€

€

€

16.042

-

16.042

16.042

-

16.042

-

16.042

16.042

-

Jaarrekening

Jaarverslag 2018 / Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei, Ede

Toelichting op de te onderscheiden posten van de staat van baten en lasten
3

Baten

3.1

Rijksbijdragen

Overige
SWV
2018
€

3.1.1

Rijksbijdragen

3.1.1.1

Rijksbijdragen OCW

Begroot 2018
€

€

2017
€

€

Bankmutaties schoolrekeningen
€

CNS Ede / opvangklas
LGF via derden

14.078.206

Totaal Rijksbijdrage

13.132.459
14.078.206

13.484.943
13.132.459

Overige subsidies

3.1.2.1

Overige subsidies OCW

3.1.4

592.826

596.570

Totaal Rijksbijdragen

660.616

592.826

596.570

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV

522.428

419.419

483.681

15.261.250

14.144.704

14.565.194

Totaal Rijksbijdragen

3.2.2

Overige overheidsbijdragen en - subsidies overige overheden

3.2.2.2

Overige gemeentelijke en Gemeenschappelijke Regelingen -

8.083

-

1.221

17.841

13.732

-

8.706

MBO-Raad

3.000

-

Participatiefonds

2.420

-

Pensioenfonds ABP

3.557

-

CNS Ede / vervanging

7.504

-

St. Alexanderschool / tuinrekening

9.000

-

Stichting Ede Doet

4.625

-

Belastingdienst

Overige
158.091

35.400

183.416

bijdragen en -subsidies
Totaal Overige overheidsbijdragen en - subsidies overige

158.091

35.400

183.416

158.091

35.400

183.416

overheden
Totaal overheidsbijdragen en - subsidies overige overheden

3.5

Overige baten

3.5.1

Verhuur

3.5.2

Detachering personeel-

3.5.10

Overige
Totaal overige baten

101.497

72.440

-

-

8.018

503.043

405.491

553.843

604.540

82.145

477.931

56

644.006

270.100

143.238

Veluwezoom
660.616

238.717

138.196

Fonds voor Cultuurparticipatie
3.1.2

12.573
64.417

625

Bijdrage TSO van scholen
13.484.943

51.696

25.862

31.773

503.043

553.843
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Overige

2018
€
4.1.1

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

4.1.1.1

Lonen en salarissen

4.1.1.2

Sociale lasten

4.1.1.3
4.1.1.4
4.1.1.5

Begroot 2018
€

€

2017
€

€

€

Nascholing

149.221

220.372

Kosten BGZ en Arbo zorg

81.438

115.051

1.545

39.467

Kosten subsidie SBD
IW4 Bedrijven

18.051

16.836

7.920

18.480

-

3.434

24.347

22.576

9.246.085

11.559.660

8.911.037

Dekker & Dooyeweerd

1.303.669

-

1.332.474

P-Services

Premies Participatiefonds

399.927

-

299.477

Ippon

Premies Vervangingsfonds

448.309

-

377.073

DUO / uitkeringskosten PF

17.831

3.103

Pensioenpremies

1.210.240

-

1.196.441

IJsselgroep

8.064

6.775

Leercoach Ede

15.970

7.686

Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

12.608.230

11.559.660

12.116.502

4.1.2

Overige personele lasten

4.1.2.1

Dotaties personele voorzieningen

82.290

16.000

1.409

4.1.2.2

Personeel niet in loondienst

518.671

-

734.640

4.1.2.3

Overige

535.506

Totaal overige personele lasten

4.1.3

Ontvangen uitkeringen personeel

4.1.3.2

Uitkeringen van het Vervangingsfonds

4.1.3.3

Overige uitkeringen personeel
Af: Ontvangen uitkeringen personeel
Totaal personele lasten

818.335
1.136.467

399.741
834.335

Dyade

-

5.019

Smart HRD

-

2.160

Employability

-

2.360

Claimpoint.nl

27.038

-

Participatiefonds
1.135.790

9.590

-

47.226

-

CNS Ede

8.508

-

Witteveen / BGL & Partners

4.850

-

4.000

-

Premiedifferentiatie VF

561.347

283.047

411.418

Groenhof

99.021

16.000

89.976

Staat van Dienst

660.368

299.047

501.394

13.084.329

12.094.948

12.750.898
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-

35.610

7.573

535.506

399.741
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Gemiddeld aantal werknemers
Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 273 in
2018 (2017: 277). Hieronder is de onderverdeling te vinden van het gemiddeld aantal werknemers.

4.2

Afschrijvingen
2018
€

4.2.2

Afschrijvingen op materiële vaste activa

316.040

Totaal afschrijvingen
2018
Bestuur / Management
Personeel primair proces
Ondersteunend personeel
Totaal gemiddeld aantal werknemers

Begroot 2018
€

€

2017
€

376.446
316.040

€

€

321.023
376.446

321.023

2017
17

20

4.3

Huisvestingslasten

215

220

4.3.1

Huur

41

37

4.3.3

Onderhoudslasten (klein onderhoud)

273

277

4.3.4

Energie en water

227.749

213.875

218.426

4.3.5

Schoonmaakkosten

329.004

306.950

303.749

4.3.6

Belastingen en heffingen

4.3.7

Dotatie onderhoudsvoorziening

4.3.8

Overige

6.584

6.500

6.340

179.717

137.900

134.736

40.262

37.400

32.209

340.000

340.000

340.000

51.072

Totaal huisvestingslasten

4.4

Overige lasten

4.4.1

Administratie en beheerlasten

4.4.2

Inventaris en apparatuur

4.4.3
4.4.5

20.950
1.174.388

22.496
1.063.575

1.057.956

258.553

233.501

279.253

15.298

10.105

11.282

Leer- en hulpmiddelen

533.594

508.500

492.163

Overige

392.304

324.055

Totaal overige lasten

58

1.199.749

407.251
1.076.161

1.189.949
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Seperate specificatie kosten instellingsaccountant
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds
onderdeel van 4.4.1) ten laste van het resultaat gebracht:
2018
€
4.4.1.1.1

Controle van de jaarrekening

4.4.1.1.2
4.4.1.1.3
4.4.1.1.4

Begroot 2018
€

€

2017
€

€

12.261

7.865

11.677

Andere controlewerkzaamheden

-

3.812

303

Fiscale advisering

-

-

-

Andere niet-controlediensten

-

12.261

€

11.677

Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor
Alle hierboven opgesomde werkzaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor in het huidig en/of vorig boekjaar.
Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden
Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de
stichting zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties).
De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting.
Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het lastenstelsel.
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Overige lasten
2018
€

4.4.5.1

Wervingskosten

4.4.5.2

Representatiekosten

4.4.5.3

Huishoudelijke kosten

4.4.5.4

Buitenschoolse cq bijzondere activiteiten

4.4.5.6

Contributies

4.4.5.7

Abonnementen

4.4.5.8

Medezeggenschapsraad

4.4.5.9

Verzekeringen

4.4.5.10

Reproductiekosten, drukwerk, schoolgids

4.4.5.11

Toetsen en testen

4.4.5.12
4.4.5.13

Begroot 2018
€

€

2017
€

€

15.231

10.000

50.873

18.507

11.750

16.190

15.739

12.750

13.433

22.124

41.350

9.342

44.167

26.500

30.129

9.153

7.180

11.935

2.206

4.850

2.772

12.334

18.200

17.626

130.681

131.600

137.869

11.550

12.425

10.556

Culturele vorming

24.893

27.350

19.907

Overige overige lasten

85.719

20.100

86.619

Totaal overige lasten

392.304

324.055

€

407.251

Overige overige lasten
Bankmutaties schoolrekeningen
Overige

74.703

73.918

11.016

12.701
85.719

6

Financiële baten en lasten

6.1

Financiële baten

6.1.1

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Totaal financiële baten

Nettoresultaat*

847

86.619

3.500

1.871

847

3.500

1.871

250.222

50.405

74.661

*- is negatief
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(Voorstel) bestemming van het resultaat
Resultaat 2018
€
2.1.1

Algemene reserve (publiek)

2.1.2

Bestemmingsreserves (publiek)

2.1.2.10

Reserve nulmeting
Totaal bestemmingsreserves publiek

Totaal Resultaat

€
268.518

-18.296
-18.296

250.222
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Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.
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Verbonden partijen
De verbonden partijen die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.
Verbonden partij, minderheidsdeelneming

Statutaire naam

Vereniging van

Juridische

Statutaire

Code

Deelname-

vorm 2018

zetel

activiteiten

percentage

Vereniging

Ede

4

0%

Stichting

Arnhem

4

0%

Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs Rijn &
Gelderse Vallei
Stichting van
Samenwerkingsverband 25-06 PO
Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige
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Verantwoording subsidies
De subsidies die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.
G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EZ regelingen betrekking hebbend op de EZ subsidies)

G1-A Beknopt gespecificeerd
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk

Prestatie afgerond?
Datum

Subsidie voor studieverlof

852345

20-09-2017

Ja

Subsidie voor studieverlof

852154

20-09-2017

Ja

Subsidie voor studieverlof

853679

20-09-2017

Ja

Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk

Prestatie afgerond?
Datum

Subsidie voor studieverlof

928346

06-09-2018

Nee

Subsidie voor studieverlof

928389

06-09-2018

Nee

Subsidie voor studieverlof

929005

06-09-2018

Nee
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WNT-verantwoording 2018
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. De WNT schrijft
voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te worden
in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt publicatieplicht alleen als de norm overschreden
wordt.
Indeling en bezoldigingsklasse
De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie generiekeinstellingscriteria te weten:
(a ) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar
(b ) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en
(c ) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren.

Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria:

2018

Gemiddelde totale baten

4

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten

3

Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren

1

Totaal aantal complexiteitspunten

8

Bezoldigingsklasse

C

Bezoldigingsmaximum

€ 1 33.000

Afwijkende bezoldiging
Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2018.
Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder.

Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie
van de topfunctionaris gebaseerd op functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de complexiteit van de betreffende bestuursfunctie.
Complexiteitspunten
Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal
volgt een aantal complexiteitspunten. Het totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de rechtspersoon of instelling
valt en welk bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de complexiteitspunten verwijzen
wij naar de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren.
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WNT-verantwoording 2018
Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling.
De volgende leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of
zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling zijn in
de tabel hieronder opgenomen.

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

121.704

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens in vorig verslagjaar (2017)
Dienstbetrekking
Functie(s)

Leidinggevende topfunctionaris

Aanvang functie

Dienstbetrekking

Ja

Afloop functie

Aanhef

De heer

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Voorletters

M.B.

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

Tussenvoegsel

-

Beloningen betaalbaar op termijn

Achternaam

Jager

Totale bezoldiging
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Functievervulling in verslagjaar (2018)
Functie(s)

Bestuurder

Toelichting

Aanvang functie

01-02

Bovenstaande leidinggevende topfunctionaris(sen) heeft (hebben) geen

Afloop functie

31-12

uitkering wegens beëindiging dienstverband in 2018 ontvangen.

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,000

Leidinggevend topfunctionaris bij andere WNT-instelling

Nee

Bij deze leidinggevende topfunctionaris(sen) is er geen overschrijding van

Is werkzaam in dienstbetrekking als topfunctionaris (geen toezichthou-

N.v.t.

het bezoldigingsmaximum na cumulatie van alle bezoldigingen bij deze
en andere WNT-instellingen.

der) bij de volgende andere WNT plichtige instelling(en)
Bezoldiging in verslagjaar (2018)

		

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

82.715

Beloningen betaalbaar op termijn

14.220

Subtotaal bezoldiging

96.935

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

-

Totale bezoldiging

96.935

Afwijkend maximum vanwege toegekende uitzondering

-
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WNT-verantwoording 2018
Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1 - 12
van de functievervulling.
De volgende leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
maand 1 - 12 van de functievervulling zijn in de tabel hieronder opgenomen.

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

-

Totale bezoldiging exclusief BTW

77.352

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Leidinggevende topfunctionaris

Maximum uurtarief in verslagjaar

182

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum in verslagjaar

38.200

Aanhef

De heer

Werkelijk uurtarief in verslagjaar lager dan het maximum uurtarief

Ja

Voorletters

D.J.

Werkelijk uurtarief in verslagjaar indien hoger

-

Maximum uurtarief in vorig verslagjaar

176

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum in vorig verslagjaar

147.000

Werkelijk uurtarief in vorig verslagjaar lager dan het maximum

Ja

Tussenvoegsel
Achternaam

Rensink

Functievervulling
Functie(s)

uurtarief in vorig verslagjaar
Interim Directeur-

Werkelijk uurtarief in vorig verslagjaar indien hoger

185.200

bestuurder

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum gehele tijdvak 1 t/m

Aanvang functievervulling in verslagjaar

01-01-18

12 maanden

Afloop functievervulling in verslagjaar

28-02-18

Uren in verslagjaar (uur)

82

Niet-topfunctionarissen boven de norm

Aantal maanden in verslagjaar (mndn)

2

Niet van toepassing, er zijn geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die een be-

Aanvang functievervulling in vorig verslagjaar

07-06-17

zoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

Afloop functievervulling in vorig verslagjaar

31-12-17

Uren in vorig verslagjaar (uur)

658

Aantal maanden in vorig verslagjaar (mndn)

6

Bezoldiging
Uitgekeerde bezoldiging in verslagjaar

8.200

Uitgekeerde bezoldiging in vorig verslagjaar

69.152

Uitgekeerde bezoldiging gehele tijdvak 1 t/m 12 maanden

77.352
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WNT-verantwoording 2018
Toezichthoudend topfunctionaris
Toelichting op de vordering

De volgende toezichthoudend topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder
opgenomen.

wegens onverschuldigde
betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding
Toezichthouder

al dan niet is toegestaan

Aanhef

Mevrouw

De heer

De heer

De heer

Voorletters

C.J.A.M

J.J

J.J.

R.F.

Gegevens in vorig verslagjaar (2017)
Functiecategorie

Voorzitter

Lid

Lid

Wismans-

Leendertz

Leendertz

Braakman

Aanvang functie

01-01

01-01

01-01

Afloop functie

31-12

31-12

31-12

Tussenvoegsel
Achternaam

de Kort
Functievervulling in verslagjaar (2018)

Bezoldiging in

4.000

4.000

3.000

Totale bezoldiging

4.000

4.000

3.000

19.350

12.900

12.900

Functiecategorie

Voorzitter

Voorzitter

Lid

Lid

Individueel toepasselijk

Aanvang functie

01-01

01-08

01-01

01-01

bezoldigingsmaximum

Afloop functie

31-07

31-12

31-07

31-12
Toelichting

Bezoldiging in verslagjaar (2018)

Bovenstaande toezichthoudende topfunctionaris(sen) heeft (hebben) geen uitkering wegens
beëindiging dienstverbandin 2018 ontvangen.

Bezoldiging

2.333

1.667

2.333

3.000

Subtotaal bezoldiging

2.333

1.667

2.333

3.000

nog niet terugontvangen bedrag

-

-

-

-

Aanhef

Mevrouw

Mevrouw

Totale bezoldiging

2.333

1.667

2.333

3.000

Voorletters

H.

M.D.

Frijlink

Hulshof

Functiecategorie

Lid

Lid

Aanvang functie

01-01

01-01

Afloop functie

31-12

31-12

Toezichthouder

-/- Onverschuldigd betaald en

Afwijkend maximum vanwege

Tussenvoegsel

toegekende uitzondering

Achternaam

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

11.587

8.363

7.725

Functievervulling in verslagjaar (2018)

13.300
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WNT-verantwoording 2018
Toelichting
Bezoldiging in verslagjaar (2018)

Bovenstaande toezichthoudende topfunctionaris(sen) heeft (hebben) geen uitkering wegens
beëindiging dienstverbandin 2018 ontvangen.

Bezoldiging

3.000

3.000

Subtotaal bezoldiging

3.000

3.000

nog niet terugontvangen bedrag

-

-

Niet van toepassing, er zijn geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die een

Totale bezoldiging

3.000

3.000

bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

13.300

13.300

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Niet-topfunctionarissen boven de norm

-/- Onverschuldigd betaald en

Afwijkend maximum vanwege
toegekende uitzondering
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan
Gegevens in vorig verslagjaar (2017)
Functiecategorie

Lid

Aanvang functie

01-01

Afloop functie

31-12

Bezoldiging in

3.000

Totale bezoldiging

3.000

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

12.900
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Rechten
Er zijn geen niet uit balans blijkende rechten die hier moeten worden toegelicht.
Verplichtingen
De volgende niet uit balans blijkende verplichtingen worden hieronder toegelicht.
Vlg Nr.

Omschrijving

Periode van t/m

Looptijd

Bedrag

Bedrag

Bedrag

Bedrag

Bedrag

Bedrag

p/mnd

verslagjaar*

<1 jaar

1-5 jaar

>5 jaar

totaal

Mndn

€

€

€

€

€

€

121.743

70.524

11.754

-

82.278

62.772

188.316

-

251.088

1

Docutopics B.V. (Ricoh)

1-3-2015

29-2-2020

60

5.877 )

3

Docutopics B.V. (Ricoh)

1-3-2018

1-3-2023

60

5.231 )

* inclusief afrekeningen afdrukken 2018.

Nieuwbouw / verbouwing
Voor het nieuwe schoolgebouw in de gemeente Renkum heeft SKOVV een
investering van 165.000 euro voor het jaar 2019 toegezegd ten behoeve van
verduurzaming van het gebouw.
Daarnaast is SKOVV een investeringsverplichting aangegaan voor een bedrag van 165.000 euro voor de verbouwing van de Vuurvlinder Noord in 2019
met Van den Brandhof B.V.

Overeenkomst Ippon
Het schoolbestuur heeft een overeenkomst (SLA) gesloten met IPPON VOF
te Driel voor het verlenen van personeelsdiensten.
De SLA tusen SKOVV en IPPON wordt aangegaan voor een periode van 1
jaar, ingaande op 1 augustus 2015 en derhalve eindigend op 31 juli 2016, waarna jaarlijks het contract stilzwijgend wordt verlengd met een periode van 12
maanden.
Met ingang van het nieuwe contract kunnen marktconforme prijswijzigingen worden doorgevoerd.
Opzegging dient schriftelijk en met redenen omkleed uiterlijk 3 maanden
voor het aflopen van het contract plaats te vinden.
Het contract is stilzwijgend verlengd.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
Plaats:

Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei

Datum:

Statutaire adres
Groenendaal 7, 6715 BA Ede (Gld.)

Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei

Adres feitelijke activiteiten
Dolderstraat 58,
Acacialaan 32 A,
Don Boscoweg 19,
Bram Streeflandweg 107,
Stormzwaluw 25,
Boerenzwaluw 19,
Tweespan 39,
Achterdorpstraat 3,
Stationsweg 6,
Tarthorst 292,
Ceelman van Ommerenweg 5,
Balgzand 4,
Mesdagstraat 5,
Groenendaal 7-9,
Palmedreef 4,

Bestuur,
M.B. Jager
Bestuurder

Raad van Toezicht
J.J. Leendertz
Voorzitter
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6706 JG
6721 CP
6871 DH
6871 HV
3905 RS
3905 SG
3902 GE
3772 CC
3911 AM
6708 JH
6711 JD
6718 MJ
6717 SE
6715 BA
6716 HB

Wageningen
Bennekom
Renkum
Renkum
Veenendaal
Veenendaal
Veenendaal
Barneveld
Rhenen
Wageningen
Ede (Gld.)
Ede (Gld.)
Ede (Gld).
Ede (Gld.)
Ede (Gld.)
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Statutaire bestemming van het resultaat
Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt bestemd voor een doel dat zoveel mogelijk in overeenstemming is met dat van de stichting met inacht
neming van de desbetreffende wettelijke bepalingen.
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Gegevens over de rechtspersoon
Naam:
Adres:
Telefoon:
E-mailadres:
Internetsite:
Bestuursnummer:
Contactpersoon:
Telefoon:
E-mailadres:

Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei
Groenendaal 7, 6715 BA Ede
0318-640405
stafbureau@skovv.nl
www.skovv.nl
31237
M.B. Jager
0318-640405
stafbureau@skovv.nl

BRIN-nummers:

04SW
05GR
05IT
05IU
06MA
06YT
07VM
08WH
11XK
12GU
17JX
23PR

St. Jozefschool
St. Alexanderschool
Don Boscoschool
Vita Vera
De Vuurvlinder
Antoniusschool
Cuneraschool
Kardinaal Alfrinkschool
Koning Davidschool
Franciscusschool
Groene Vallei
Panta Rhei
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De basis voor ons oordeel

Aan: Bestuur en De Raad van Toezicht van de Stichting Katholiek Onderwijs
Veluwe-Vallei
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018
Ons Oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 vallen.

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei te Ede gecontroleerd.

Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Naar ons oordeel:
•	geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei op 31 december 2018 en van het resultaat
over 2018 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
•	zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 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
2018.

Wij zijn onafhankelijk van de Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei 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).

De jaarrekening bestaat uit:

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen
controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording,
of het ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 onderdeel j.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid IG) Uitvoeringsregeling
WNT

• De balans per 31 december 2018;
• De staat van baten en lasten over 2018; en
•	De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Uitvoeringsregeling WNT. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of
er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende
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Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW weten regelgeving.

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

C	Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaar
rekening

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

Verantwoordelijkheden van het beStuur en De Raad van Toezicht voor
de jaarrekening

• het bestuursverslag;
• de overige gegevens.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven
van de jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.
Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen
van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingen.

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 2018 is vereist.

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk
te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.

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 2.22. bestuursverslag van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 en de Nederlandse Standaard
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij
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accountantsprotocol OCW 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

het bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of
de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.

• Het identificeren en inschatten van de risico’s
• dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude; van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van materieel belang zijn;
• het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten.
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
•	Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend
zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel
om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de onderwijsinstelling;
•	Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
•	Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor er 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

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 fouten of fraude 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 Onderwijs
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aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat
zijn, moeten we 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, 28 mei 2019
DVE Audit B.V.

w.g.
Drs A.F.J. van der Velden RA
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OCW-bijlage
1.2.2.2 Ministerie van OCW
Overlopende post

Bekostigingsjaar

lumpsum

Beschikking (nummer

Bedrag

Toegerekend

Ontvangen

Te vorderen

en datum)

beschikking

t/m jaar 2018

t/m jaar 2018

31-12-2018

€

€

€

€

Personeel

2018/2019

Diversen

10.027.191

4.177.996

3.464.395

713.602

Prestatiebox

2018/2019

Diversen

521.398

217.249

236.715

-19.466

Impulsgebieden

2018/2019

Diversen

15.848

6.603

5.476

1.128

10.564.437

4.401.849

3.706.585

695.264

Totaal OCW
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Specificatie balansposten
Liquide middelen
31-12-2018
€
SNS-bank, zakenrekening NL95 SNSB 0875805531

717.664

SNS-bank, zakenrekening NL78 SNSB 0927678527

4.292

Robeco, spaarrekening 284513598 (geen eigen IBAN-nummer)

338.348

Rabobank, beleggersrekening NL87 RABO 03465860675

55.061

SNS-bank, meersparen NL26 SNSB 0939211017

1.601.869

Diverse bankrekeningen scholen

390.374

Totaal OCW

3.107.608
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