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Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei, SKOVV. 

In dit verslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in het kalenderjaar 2021. 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 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 jaar 2021 was opnieuw een uitzonderlijk jaar. In 2020 kreeg de Coronapandemie Nederland in zijn greep. Waar 

we aanvankelijk allemaal hoopten dat we dat in 2021 achter ons konden laten, bleek niets minder waar te zijn. Ook 

in 2021 zijn we geconfronteerd met schoolsluitingen en klassen die thuisonderwijs moesten volgen. De ervaring van 

2020 en de ongelofelijke flexibiliteit van leerkrachten maakte wel dat we dit jaar met meer ervaring oplossingen 

konden vinden. Tegelijkertijd speelde het personeelstekort ons danig parten, vooral waar het de vervanging bij 

afwezigheid door ziekte of quarantaine betrof. Helaas moesten soms klassen thuisblijven door gebrek aan 

vervangend personeel. Bij hoge uitzonderling en als tijdelijke oplossing is een enkele keer kortdurend gekozen voor 

een vierdaagse schoolweek. 

De subsidies die vrijkwamen zijn aangevraagd en ingezet om ondersteuning voor de scholen mogelijk te maken waar 

dat nodig was. De scholen hebben in relatie tot de NPO-middelen het eerste Corona jaar geëvalueerd en plannen 

gemaakt om geconstateerde vertraging, of andere ondersteuningsvragen op te pakken. Voor de subsidie Extra hulp 

in de klas is SKOVV penvoerder voor een groot aantal besturen, met externe administratieve ondersteuning. 

Ondanks deze bijzondere inspanningen van onze medewerkers, is het toch ook gelukt om een groot deel van de 

acties uit ons strategische koersplan op te pakken. Met name de professionalisering is opgepakt. Fysieke 

bijeenkomsten moesten worden omgezet naar digitale en soms moest de agenda worden aangepast, maar er zijn 

mooie stappen gezet. Zo hebben de IB-ers samen een opleiding gedaan tot kwaliteitscoördinator en zijn de eerste 

scholen gaan werken met Focus PO. We zijn gestart met de ontwikkeling om samen opleiden vorm te geven in 

samenwerking met de Radboud Universiteit en in een andere samenwerking met de HAN. In Ede is een 

samenwerking gestart om de rol van het onderwijs in een inclusievere samenleving vorm te geven, wat in 2022 zal 

leiden tot een overeenkomst en concrete acties. 

In Veenendaal is nieuwbouw opgeleverd en is de Vuurvlinder nu gehuisvest in een prachtig duurzaam 

onderwijsgebouw. In Barneveld is gestart met de uitbreiding bij de Antoniusschool en in Ede is gestart met de 

voorbereidingen van de bouw van een nieuw gebouw voor de Koning Davidschool. 

Het�is�indrukwekkend�hoe�de�medewerkers�van�SKOVV�samen,�ondanks�alle�zorgen�van�twee�uitzonderlijke�‘Corona-

jaren’�vol�vertrouwen�en�toewijding�het�avontuur�blijven�aangaan�en�het�belang�van�de�kinderen�steeds�weer�

bewaken. 

Mede namens de Raad van Toezicht spreek ik graag opnieuw grote waardering en bewondering uit voor de 

indrukwekkende wijze waarop onze directeuren, stafmedewerkers, leerkrachten en ondersteunend personeel dit 

opnieuw uitzonderlijke jaar het onderwijs hebben vormgegeven. 

We danken de ouders die hun kinderen aan ons toevertrouwen voor alle vertrouwen, begrip en het meedenken. 

 

Mark Jager, bestuurder SKOVV. 
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1. Het schoolbestuur 
 

Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei is het bevoegd gezag van 11 scholen met 12 locaties in het primair 

onderwijs in Ede, Barneveld, Rhenen, Bennekom, Wageningen, Renkum en Veenendaal. Deze scholen verzorgen het 

onderwijs voor ongeveer 2600 leerlingen (per 1/12/2021).  

 

1.1 Organisatie  
 

Contactgegevens 

� Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei  

� Bestuursnummer: 31237 

� KvK dossiernummer: 41051103 (Arnhem) 

� Adres: Groenendaal 7  6715 BA  Ede 

� Telefoonnummer 0318 640405 

� Email: stafbureau@skovv.nl 

� Website: www.skovv.nl 

 

Contactpersoon  

� Naam contactpersoon: Nicolien Bredenoord 

� Functie: Hoofd Finance & Control 

 

Jaarrekening 

De in dit verslag opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei is opgesteld door 

Dyade Onderwijsbedrijfsvoering B.V. Deze jaarrekening is gecontroleerd door accountantskantoor A12 

Registeraccountants. 

 

Overzicht scholen 

Brinnummer

Antoniusschool 06YT

Cuneraschool 07VM

Vuurvlinder 06MA

Franciscusschool 12GU

Groene Vallei 17JX

Kardinaal Alfrinkschool 08WH

Kleine Prins nevenlocatie Koning David

Koning Davidschool 11XK

Panta Rhei 23PR

St Alexanderschool 06GR

St Jozefschool 04SW

Keijenberg 05IU
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Onze scholen zijn ook te vinden op scholenopdekaart.nl.  

 

 
 

Per augustus 2021 zijn de leerlingen van de Vuurvlinder op locatie Noord naar de nieuwbouwlocatie van de 

Vuurvlinder op West overgegaan. Hiermee bestaan in plaats van 13, 12 locaties voor primair onderwijs binnen 

SKOVV.  

 

Juridische structuur 

De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een stichting. Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei is op 13 

februari 1990 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder dossiernummer 

41051103. Onder de verantwoordelijkheid van SKOVV vielen in 2021 11 brinnummers en 12 locaties, alle voor 

primair onderwijs. 

 

 

Organisatiestructuur 

De huidige organisatie ziet er als volgt uit:  
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Governance Code 

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. In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd omtrent 

professionaliteit van bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs.   

Functiescheiding  

De Code Goed Bestuur benadrukt de verplichte scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht binnen 

organisaties voor primair onderwijs. Er zijn verschillende manieren om de functiescheiding uit te werken, op SKOVV 

is de two-tier van toepassing waarbij bestuur en toezicht zijn ondergebracht in twee verschillende organen.  

 

Bestuur  

Het bestuur wordt gevormd door M. Jager met de functie van voorzitter van het College van Bestuur oftewel de 

bestuurder.  

 

1.2 Intern toezichtsorgaan 
 
De raad van toezicht bestaat uit maximaal 6 onafhankelijke leden. In 2021 bestond de raad van toezicht uit 4 leden en
er is besloten om in 2022 de raad weer uit te breiden naar 5 leden. Bij de invulling hiervan wordt er gekeken naar 

aanvulling op de reeds aanwezige expertise. Leden van de RvT worden benoemd voor een termijn van 4 jaar en zijn
ten hoogste eenmaal herbenoembaar voor een volledige termijn. De leden van de RvT functioneren onafhankelijk van

elkaar en ten opzichte van de bestuurder.

In 2021 zijn er geen wijzigingen geweest in de samenstelling van de Raad.

De raad van toezicht van SKOVV is als volgt samengesteld:   

 
Mevr. M.A.J. Peters Voorzitter RvT

Lid auditcommissie
Lid 6-5-2020 tot 5-
5-2024

Financiën en
bedrijfsvoering

Secretaris OnePlanet Research
Center
- Trekker werkgroep Technologie

in de Zorg, D66
- Voorzitter

verkiezingsprogrammacommissie
D66 Wageningen

Dhr. F.P. Gasseling Vicevoorzitter RvT

Voorzitter auditcommissie

Lid 1-12-2019 tot
30-11-2023

Financiën en
bedrijfsvoering

Alg directeur EnergieWonen Groep
(tot 1-7-2021)

CEO Koolen Industries Solar (vanaf 1-
10-2021)

Dhr. W.J.H. de Jong Lid RvT
Lid onderwijscommissie

Lid1-9-2019 tot 31-
8-2023

Juridische zaken Advocaat arbeidsrecht de jong*moons

Mevr. G.I. Timmer Lid RvT
Voorzitter
onderwijscommissie

15-06-2020 
Onderwijs Wethouder gemeente Brummen

Werkwijze raad van toezicht

SKOVV werkt conform de Code Goed Bestuur van de PO Raad. Het heeft een eenhoofdige bestuur en een
toezichthoudend orgaan (RvT). De RvT heeft in 2021 zes keer een reguliere vergadering gehad met de bestuurder.
Voorafgaand aan het overleg wordt de agenda gezamenlijk opgesteld door de voorzitter en vicevoorzitter van de RvT
en de bestuurder. De RvT heeft voor het overleg met de bestuurder een eigen vooroverleg waarin de onderwerpen en
eventuele aandachtspunten besproken worden.

In 2021 heeft de RvT een tweetal commissies opgestart teneinde meer verdieping op specifieke onderwerpen aan te
brengen. Hiertoe zijn de auditcommissie en de onderwijscommissie opgericht. Naast leden van de raad, worden in

deze commissies ook de bestuurder en andere medewerkers van de organisatie betrokken. Zo neemt het hoofd
Finance & Control deel aan vergaderingen van de auditcommissie en de kwaliteitsmedewerker aan die van de

onderwijscommissie.
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De RvT heeft in 2021 de volgende goedkeuringen verleend:

� De jaarrekening & het jaarverslag 2020
� Accountantsverslag controle jaarrekening 2020
� De meerjarenbegroting 2022-2025

Net als in 2020, was ook 2021 een ongewoon jaar in verband met de maatregelen rondom en de gevolgen van het
Corona. Tijdens alle vergaderingen is stilgestaan bij de consequenties van Corona op het personeel, de leerlingen, de
organisatie en de onderwijskwaliteit. De manier waarop de scholen met steun van bestuur en stafbureau zich hier
doorheen hebben geslagen verdient respect.

In de vergaderingen zijn de financiële-en management rapportages met de bestuurder besproken, waarmee de RvT
een goed beeld hield van de prestaties van de SKOVV op totaal niveau en de individuele scholen. Speciale aandacht
is in 2021 gegaan naar huisvesting en nieuwe subsidies als gevolg van Corona en de NPO gelden. De rapportages
hebben in 2021 geen aanleiding gegeven tot verder onderzoek en bevestigen een doelmatige besteding van
middelen.

In 2021 is de RvT weer op bezoek geweest bij verschillende scholen van de stichting, in verband met de
Coronamaatregelen zijn deze bezoeken virtueel geweest.

Tot slot is aandacht besteed aan het koersplan en de implementatie daarvan in de bijzondere omstandigheden van
het op afstand met elkaar werken.

Werkgever

Het jaarlijkse beoordelingsgesprek met de bestuurder is door de RvT voorbereid en uitgevoerd. Hiertoe is door middel
van een 360 graden feedback, input opgehaald bij diverse schooldirecteuren, het stafbureau en de bestuurder zelf.

Daarnaast heeft de RvT een beeld kunnen vormen door middel van de (digitale) schoolbezoeken en de periodieke
overleggen met bestuurder.

Tot slot zijn de financiële en kwalitatieve resultaten en kwaliteit van de door de bestuurder ingediende (strategische)
voorstellen meegenomen.

Eind 2021 heeft de RvT het aflopende arbeidscontract met de bestuurder verlengd voor een periode van 4 jaar.
Hiermee beoogt de raad de door de bestuurder ingezette weg van professionalisering en ontwikkeling van
vakmanschap verder door te zetten. Daarnaast bracht dit rust en continuïteit voor de stichting in de roerige tijden van

de pandemie en de overspannen arbeidsmarkt.

Remuneratie

In 2021 heeft de RvT besloten het honorarium voor de leden van de raad te verhogen zodat het meer in lijn is met de
verantwoordelijkheden en taken. Voor de leden van de RvT is dit € 5.000 en voor de voorzitter en de vicevoorzitter is
dit €6.000.

Professionalisering raad van toezicht

In 2021 heeft de RvT ingezet op verdere professionalisering van het toezicht en de governance. Daartoe is er een
leidraad governance ontwikkeld, mede als uitwerking van de training Good Governance die de raad in 2020 heeft
gehad. Deze leidraad beschrijft de voor de toezichthoudende rol bij SKOVV relevante wet- en regelgeving en op
welke wijze de ruimte die wet- en regelgeving biedt wordt ingevuld. De leidraad is opgesteld ten behoeve van de raad

van toezicht, waarbij de bestuurder om feedback is gevraagd.

In de leidraad zijn onder andere het toezichtkader en de werkwijze van de raad beschreven.

Daarnaast heeft de raad samen met de bestuurder, onder begeleiding van een externe trainer, gewerkt aan het verder
verbeteren en structureren van de samenwerking en professionalisering van de organisatie. Verder heeft de RvT
deelgenomen aan een in-house door VTOI georganiseerde dagcursus ‘Toezicht houden op Onderwijskwaliteit’.

De komende periode zien we vol vertrouwen tegemoet ondanks de (nieuwe) uitdagingen die op het moment van
schrijven van dit verslag opdoemen aan de horizon.
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1.3 Profiel 
 

Missie 

De scholen van SKOVV staan voor onderwijs waar kinderen de kans krijgen zich naar eigen vermogen te ontwikkelen 

en te floreren. De katholieke identiteit is hierbij onze inspiratiebron. 

 

Visie 
Onze missie maken we waar aan de hand van de volgende uitgangspunten. 

•�De�scholen�organiseren�het�onderwijs�vanuit�hun�visie�op�het�leren�van�kinderen.�Die�visie�bepaalt�welke�
professionaliteit, cultuur en organisatiestructuur daarvoor nodig is. 

•�De�scholen�beschrijven hun visie op onderwijs, professionaliteit en organisatie vanuit hun visie op leren, onze 
gedeelde waarden en identiteit. 

•�Pedagogisch�en�didactisch�sterke�leerkrachten�zijn�onontbeerlijk�voor�goed�onderwijs.�Professionele�leerkrachten�
verzorgen goed onderwijs en creëren kansen voor kinderen. 

•�Op stichtingsniveau ontwikkelen en versterken we in verbinding met alle scholen de professionaliteit van 
leerkrachten waar het gaat om generieke kennis, vaardigheden en attitude. Op schoolniveau wordt dat aangevuld 
met de specifieke kennis en vaardigheden waar de schoolvisie om vraagt. 

•�De�autonomie�van�medewerkers,�teams�en�scholen�staat�altijd�in�verbinding�met�anderen:�met�de�visie�van�de�
school, met de stichting en ontwikkelingen in de samenleving. We spreken van relationele autonomie of autonomie 
in verbinding. 

•�We�geven�ruimte�en�verantwoordelijkheid�waar�dat�de�meeste�meerwaarde�creëert�en�verbinden�daarmee�
bezinnen, denken, beslissen en doen. Zo versterken we eigenaarschap en werken we effectief en efficiënt. 

Kernactiviteiten 

De kernactiviteiten van het schoolbestuur zijn het geven van primair onderwijs. 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 kernwaarden helpen ons bij het maken van professionele afwegingen. SKOVV 

hanteert de volgende kernwaarden: vertrouwen, toewijding en avontuur.  

 

Doelstellingen van de organisatie 

Het bestuur bepaalt het beleid voor de stichting binnen de kaders die het bestuur heeft vastgesteld. Deze kaders 

staan in het strategisch koersplan 2020-2023. Het strategisch koersplan ‘Balanceren�en�vrij-moedig�positie�kiezen’ is 

uitgewerkt in jaarlijkse strategische�thema’s�en�ambities. Om lijn te brengen in de ontwikkeling, leggen we elk jaar de 

focus�op�een�van�de�vier�strategische�thema’s:�•�jaar�1:�focus�op�vakmanschap�van�leerkrachten�•�jaar�2:�focus�op�

leidinggeven�aan�schoolontwikkeling�•�jaar�3:�focus�op�lerende�cultuur�•�jaar�4:�focus�op�innovatie. 

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).  

Meer over de doelstellingen en beleid van SKOVV is te vinden op:  

www.skovv.nl 
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Belangrijke elementen van het gevoerde beleid in 2021  
We werken continue aan het verbeteren van onze organisatie. Op de beleidsdomeinen Onderwijs & Kwaliteitszorg, 

Personeel & Werkgeverschap, Finance en Control, Huisvesting is vooruitgang geboekt in 2021. Op het gebied van 

personeel en werkgeverschap is onder andere succesvol gewerkt aan het invullen van vacatures, duurzame 

inzetbaarheid, het verder terugdringen van ziekteverzuim en het investeren in medewerkers door middel van 

opleidingen.  

 

Het aantal leerlingen is op 1 oktober 2021 ten opzichte van 1 oktober 2020 gedaald met 44 leerlingen van 2562 naar 

2518 leerlingen. SKOVV heeft op grond van demografische ontwikkelingen in veel wijken te maken met een daling 

van het aantal leerlingen. Dit is met name het geval bij de Kardinaal Alfrinkschool en de Panta Rhei. Daarnaast 

hebben een aantal scholen te maken gehad met grote groepen 8 die zijn uitgestroomd na het schooljaar 2020/2021, 

naar verwachting zal dit weer worden aangevuld in de loop van de komende drie jaren. Tenslotte hebben juist een 

aantal scholen te maken gehad met groei zoals de Franciscusschool en de Kleine Prins. 

 
 

SKOVV verwacht in de komende jaren een positieve ontwikkeling van het aantal leerlingen te laten zien. Hierop 

wordt verder ingegaan in paragraaf 3.1.  

 

Toegankelijkheid & toelating 

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.  

Internationalisering en onderzoeksbeleid 
Bij SKOVV is geen sprake van internationalisering en onderzoeksbeleid.  

Onderzoek en ontwikkeling 

SKOVV heeft geen gericht beleid op het thema onderzoek. Bij SKOVV is niet direct sprake van onderzoek en 

ontwikkeling op het gebied van onderwijsprestaties en onderwijskundige zaken naast het reeds genoemde onder 

onderwijs en de sector brede onderzoeken en ontwikkelingen. Op de SKOVV scholen hebben we wel meerdere 

studenten die bezig zijn met de driejarige bacheloropleiding waarbij je wordt opgeleid tot leerkracht basisonderwijs. 

Er is één student die de master onderwijswetenschappen volgt. Deze student loopt stage en verdiept zich in een 

actueel onderwijsvraagstuk, doet onderzoek naar de evaluatie en ontwikkeling van het curriculum en denkt hierover 

mee met het MT van de school.  

1.4 Dialoog 
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Horizontale dialoog en verbonden partijen 

Naast ouders, verzorgers, leerlingen en medewerkers zijn belangrijke belanghebbende voor SKOVV gemeentes, 

instellingen voor kinderopvang en het vervolgonderwijs. Met deze partijen is er regelmatig contact. SKOVV neemt 

bijvoorbeeld 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.  

SKOVV onderhoudt daarnaast 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 van leerlingen die korter dan 1 jaar in 

Nederland verblijven en de Nederlandse taal gebrekkig of niet beheersen, gedurende een periode van ongeveer een 

jaar de taalvaardigheid te vergroten opdat zij vervolgens betere aansluiting vinden in de reguliere basisscholen. De 

gemeente Ede subsidieert deze klas.  

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.   

Klachtenbehandeling 

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. In 2021 zijn verscheidene keren zorgen over de Coronamaatregelen vanuit de ouders 
voorgelegd aan de schooldirecteur of bestuurder. Deze zorgen zijn zorgvuldig afgehandeld in samenwerking met het 
stafbureau.  
 
Daarnaast heeft SKOVV sinds 2020 in de persoon van mw. Tetteroo een externe vertrouwenspersoon in het kader 
van de klachtenregeling onderwijs. De vertrouwenspersoon heeft in 2021 een melding/klacht van ouders in 
behandeling genomen, deze is na afstemming met directie en ouders opgepakt en opgelost.  

SKOVV heeft een externe vertrouwenspersoon bij  Hulpverlening Gelderland Midden met name t.b.v. klachten in het 

kader van (seksuele) intimidatie. In 2021 zijn er bij deze vertrouwenspersoon geen meldingen binnengekomen. 

SKOVV neemt voor haar organisatie en werknemers arbodiensten 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. In 2021 zijn geen klachten over de arbodienst 

ontvangen.  

Ten slotte kunnen ouders, verzorgers, maar ook personeel een klacht indienen bij het Landelijke Klachten Commissie 

(LKC). In 2021 zijn geen klachten ingediend over de scholen van SKOVV bij het LKC.  

 

De volledige klachtenregeling is te vinden op:  

https://www.skovv.nl/organisatie/klachtenregeling/ 
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2. Verantwoording beleid 
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over het beleid van het bestuur. Het is opgedeeld in vier paragrafen over de 

verschillende beleidsterreinen: Onderwijs & kwaliteitszorg, Personeel & werkgeverschap, Huisvesting en Financieel 

beleid. Het hart van deze paragrafen wordt gevormd door de verantwoording over de gestelde doelen, het behaalde 

resultaten en de mogelijke vervolgstappen. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op de risico’s�en�

risicobeheersing.  

 

2.1 Onderwijs & kwaliteitszorg 
 

2.1 Onderwijs & kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten, procedures, afspraken en maatregelen waarmee de school de 

onderwijskwaliteit continu bewaakt en verbetert. Systematisch proberen de goede dingen nog beter te doen. Het 

gaat hierbij steeds om de relatie tussen de eigen doelen en ambities, de borging daarvan in beleid en de vraag hoe 

de resultaten zich verhouden tot de gestelde doelen. 

Voor het tweede jaar op rij hebben we te maken met de gevolgen van de Coronapandemie. De impact op de 
kwaliteit van het onderwijs, de resultaten en het welzijn van kinderen is groot. Met enorme toewijding, 
betrokkenheid en inventiviteit hebben alle scholen van SKOVV het best mogelijke onderwijs proberen te verzorgen 
aan onze leerlingen.  
 
 
Nationaal Programma Onderwijs 
 
Om de scholen te ondersteunen bij deze ingewikkelde opdracht is in 2021 door de overheid het steunprogramma 
‘Nationaal�Programma�Onderwijs’�(NPO) opgesteld en zijn er voor de komende 2 jaar middelen beschikbaar 
gekomen die moeten bijdragen aan herstel en verdere ontwikkeling, met als doel om alle kinderen zo goed mogelijk 
te ondersteunen, leervertragingen in te halen en waar nodig sociaal emotionele ondersteuning te bieden.  
 
Alle SKOVV-scholen hebben een schoolscan uitgevoerd om goed zicht te krijgen op de ontwikkeling van leerlingen op 
het terrein van kennis, vaardigheden en welbevinden. Op basis van deze analyse, gesprekken met het team, ouders 
en kinderen heeft iedere school een plan van aanpak geschreven en gekoppeld aan interventies/maatregelen die 
bewezen�effectief�en�kansrijk�zijn.�Deze�interventies�zijn�gekozen�uit�de�landelijke�'menukaart’�die�door�de�overheid�
beschikbaar is gesteld.  
 
SKOVV heeft�ervoor�gekozen�om�de�schoolscan�en�het�plan�van�aanpak�op�te�stellen�in�de�module�‘School�
Programma’�wat�onderdeel�is�van�ons�administratie�en�leerlingvolgsysteem�Parnassys.��De�analyse�en�interventies�
worden gekoppeld aan de bestaande data van de school. Hiermee wordt het één geheel en gekoppeld aan het 
jaarplan van de school.  
 
De plannen hebben een breed draagvlak binnen de school, omdat de schoolscan, analyse en gekozen interventies 
uitgebreid besproken zijn met de schoolteams en ter goedkeuring voorgelegd zijn aan de MR van de school (inclusief 
de oudergeleding).  
 
De�'menukaart’ gaat uit van zes effectief en bewezen interventies: 
 

1. Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) 
2. Effectieve inzet van onderwijs (waaronder één op één begeleiding, individuele instructie, kleine groepen, 

directe instructie) 
3. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen (waaronder welbevinden en sport) 
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4. Ontwikkeling van executieve functies (waaronder samenwerken, planning, taak-werkhouding) 
5. Extra inzet van personeel en ondersteuning (waaronder klassenverkleining, inzet van onderwijsassistenten) 
6. Faciliteiten en randvoorwaarden (waaronder stimuleren van ouderbetrokkenheid en inzet van ICT) 

De SKOVV-scholen hebben hierin ieder hun eigen keuzes gemaakt, passend bij de probleemanalyse en 
schoolpopulatie. We zien dat de meeste scholen hebben ingezet op de interventies 2, 3 en 5. Door inzet van extra 
personeel kan er in kleinere groepen gewerkt worden aan opgelopen leerachterstanden en sociaal emotioneel 
welzijn van kinderen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de scholen zich realiseren dat dit samen moet gaan met 
leerkrachtgedrag waarbij nog meer wordt ingezet op kwalitatief goede instructie, differentiatie en doelgericht 
werken.  
 
In de plannen van aanpak is per school duidelijk terug te halen voor welke interventies er gekozen is.  
 
In 2021 is circa 12% van de NPO gelden ingezet voor personeel niet in loondienst (PNIL).  
Daarnaast wordt circa 7,5% van de gelden door de scholen gezamenlijk centraal ingezet. Dit gaat dan in 2021 om de 
kosten voor bijvoorbeeld centrale scholing van alle Intern Begeleiders via Academica. Dit betreft interventie 
‘Effectieve�inzet�van�onderwijs’.  De GMR en de MR van alle scholen hebben hiermee ingestemd.  
 
Met tussentijdse metingen/evaluaties worden de ontwikkelingen op school, groeps- en leerling niveau gevolgd en 
waar nodig bijgesteld. Uit de eerste analyses blijkt dat een deel van de opgelopen achterstanden zijn ingehaald. Bij 
scholen met een hogere schoolweging is de impact op de leerresultaten en sociaal emotioneel welzijn van de 
kinderen�groot�en�vraagt�'reparatie’�meer�tijd.�Ook�op�de�prestaties�van�meer- en hoogbegaafde kinderen heeft het 
afgelopen jaar impact gehad: ze zijn over het algemeen onvoldoende uitgedaagd en gestimuleerd.  
 
Behaalde resultaten 
 
Ondanks de Corona beperkingen, zijn er beleidsmatig aan aantal belangrijke inhoudelijke onderwerpen opgepakt en 
resultaten behaald:  
 
 

Activiteit 
 

Status  

Stichtingsbreed invoering van leesinterventieprogramma 
BOUW! met een bijbehorend plan van aanpak  
 

Loopt  

-Invoering expertsysteem Focus-po 
-Volgen van bijbehorende masterclass door IB-ers/directeuren  
 

Loopt 
Loopt.  

Opleiding Ib-ers (van Intern Begeleider naar 
Kwaliteitscoördinator) bij onderwijsinstelling Academica  
 

Behaald 

Uitbreiding van bovenschoolse plusgroep van één naar twee 
lesdagen in de week  
 

Behaald 

 
Inspectie 
 
De onderwijsinspectie heeft in 2021 het bestuur bezocht. Er is een gesprek gevoerd met de bestuurder, 
stafmedewerker onderwijs en de stafmedewerker personeel. De scholen waar opvallende onderwijsinhoudelijke 
items besproken moesten worden zijn doorgenomen. Conclusie was dat zowel het bestuur als de inspectie op dit 
moment geen aanleiding ziet om een kwaliteitsonderzoek in te plannen op één van de SKOVV-scholen.  
 

Zie voor meer informatie:  
https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl 
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Eindopbrengsten 
 
In tegenstelling tot vorig jaar is dit jaar de groep 8 eindtoets gewoon afgenomen. In onderstaande tabellen de 
resultaten 1F en 1S/2F per school, afgezet tegen scholen met een vergelijkbare schoolweging en de 
signaleringswaarde van de inspectie.  

 

 
 
 
Conclusie is dat alle scholen het fundamenteel niveau (1F) hebben behaald en dat de scores boven de 
signaleringswaarde van de onderwijsinspectie liggen. Drie scholen zitten wel onder het gemiddelde van scholen met 
een vergelijkbare schoolweging. 
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De scores op het streefniveau (1S/2F) liggen allemaal boven de inspectienorm. Vijf scholen scoren onder het 
gemiddelde van scholen met eenzelfde schoolweging.  
 
Op stichtingsniveau zien we dat onvoldoende scholen het 1S niveau bij rekenen bereiken. Dit is een landelijk 
aandachtspunt, maar het vraagt zeker ook specifieke aandacht van onze scholen. Tijdens schoolgesprekken is dat 
aan de orde gekomen en scholen nemen dit mee in hun beleidsplannen. De rekenspecialisten die we opgeleid 
hebben denken op schoolniveau mee om verbeteringen door te voeren. De rekenspecialisten komen 2x per jaar bij 
elkaar om ervaringen te delen. 
 
Door Corona is het dit jaar extra belangrijk geweest om het eerder afgegeven schooladvies en de resultaten van de 
eindtoets kritisch naast elkaar te leggen en de resultaten goed te analyseren en te verklaren. De impact van de 
schoolsluiting en thuisonderwijs wordt op iedere school meegenomen in de analyses. Vooral bij kinderen die niet 
vanzelfsprekend van huis uit worden gestimuleerd is het dit jaar extra belangrijk geweest om kansrijk, vanuit de 
leerpotentie van het kind te adviseren. 
 
 
Passend onderwijs 
 
Vanuit Passend Onderwijs hebben wij de opdracht om te zorgen dat alle leerlingen een plek hebben die past bij hun 
kwaliteiten en mogelijkheden. Om dit te realiseren leveren SKOVV-scholen zo veel mogelijk onderwijsondersteuning 
op maat. In het schoolondersteuningsprofiel hebben ze specifiek beschreven welke zorg ze kunnen bieden, welk 
specialisme ze in huis hebben en waar ze zich in onderscheiden. 
 
De SKOVV scholen bepalen zelf waar ze de middelen in het kader Passend Onderwijs aan besteden. Afhankelijk van 
het niveau basisondersteuning en schoolbeleid. In praktijk betekent dit extra ondersteuning in de klas (o.a. door 
inzet van onderwijsassistenten, extra leerkrachten), hulp buiten de groep, individueel of in kleine groepjes. Ook kan 
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er klassenverkleining plaatsvinden of extra facilitering van zorgspecialisten (IB/RT). Soms wordt er extra hulp 
ingekocht door specialisten van het samenwerkingsverband of andere externe bureaus. 
 
De ondersteuningsmiddelen per leerling wordt rechtstreeks overgemaakt naar de scholen. Dit wordt besteed aan 
extra personeel, materieel of professionalisering en aan het einde van het jaar verantwoord naar bestuur en 
samenwerkingsverband. 
 
Het SWV Rijn en Gelderse Vallei staat voor een forse bezuinigingsopdracht. In verband met onder meer een te hoog 
verwijzingspercentage van de deelnemende scholen samen, ontstaat op korte termijn een financieel tekort. 
Bezuinigingen zijn nodig om dit te voorkomen. Enerzijds door besturen de rekening te laten betalen wanneer het 
verwijzingspercentage de ambities van het SWV overschrijdt. Anderzijds wordt er bezuinigd op de beschikbare 
budgetten voor extra ondersteuning.  
SKOVV-scholen doen er alles aan om verwijzingen te voorkomen en zo veel mogelijk leerlingen een onderwijsaanbod 
te geven wat past bij hun mogelijkheden. De consequentie daarvan is, dat enkele SKOVV-scholen wel een hoog 
aantal aanvragen hebben voor extra ondersteuning.  
 
De besturen van het samenwerkingsverband werken aan oplossingen, met als doel bijvoorbeeld duurzame 
versterking van de basisondersteuning op de scholen, meer samenwerking en andere interventies die het 
verwijzingspercentage zullen doen dalen. Op lange termijn zal dit leiden tot meer en beter passend thuisnabij 
onderwijs, zonder budgetoverschrijdingen van het Samenwerkingsverband. Op korte termijn moeten de besturen de 
consequenties van de bezuinigingen opvangen.  
 
 
Ontwikkeling onderwijs & kwaliteitszorg 
 

� Gevolgen Corona pandemie op onderwijskwaliteit (korte, midden en langere termijn) volgen, analyseren en 
hier gerichte acties op inzetten. 

� Anticiperen op de bezuinigingsopdracht van het SWV. 

� Werken aan een meer inspectieonafhankelijk kwaliteitskader. 

� Schoolambities vaststellen aan de hand van de referentieniveaus lezen, taalverzorging en rekenen en 
streven naar resultaten passend bij de schoolweging en leerling-populatie. 

� Verdere analyse en verbetering van ons rekenonderwijs (stichting breed) o.a. door gebruik te maken van de 
expertise van de nieuw opgeleide rekencoördinatoren. Waar nodig verdere gespecialiseerde nascholing. 

� Verdere aandacht voor onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen de stichting. 
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2.2 Personeel & werkgeverschap 

 
Een belangrijk doel binnen het strategisch personeelsbeleid van SKOVV was om per 1 augustus 2021 elke groep 
leerlingen te voorzien van een leerkracht. Dat doel is gerealiseerd. Het belang hiervan hoeft niet verder toegelicht te 
worden. Door volgens een ambitieuze planning zorg te dragen voor een in december 2020 vastgestelde begroting en 
bestuursformatieplan en een zorgvuldige inschatting van de verwachte vacatureruimte, kon vroeg in 2021 gestart 
worden met invulling daarvan. Er is in samenwerking tussen stafbureau en scholen actief werk gemaakt van het 
enthousiasmeren van leerkrachten voor een baan bij SKOVV, waarbij veel aandacht is geweest voor het maken van 
ook kwalitatief goede keuzes.   
  
Een ander belangrijk doel binnen het personeelsbeleid van SKOVV was om beleid te ontwikkelen gericht op het 
optimaliseren van inzetbaarheid van werknemers. Met andere woorden, te investeren in duurzame inzetbaarheid en 
werkplezier. De ontwikkeling van dit gezondheidsbeleid is in 2019 in een afrondende fase gekomen. De vaststelling 
van dit beleid, na instemming van het personeelsdeel van de GMR, liet in verband met de bijzondere 
omstandigheden in 2020 (Corona) langer op zich wachten. Eind 2020 is het beleid alsnog vastgesteld. Het 
bijbehorende jaarplan en de daarin opgenomen acties, waarbij het vaak wenselijk is dat medewerkers samenkomen, 
hebben vertraging opgelopen. Wel is het gelukt om in 2021 een aantal zaken op te pakken. Een voorbeeld hiervan is 
de verzuimtraining voor leidinggevenden. In 2021 zijn ook voorbereidende stappen gezet voor een training 
oudergesprekken voor startende leerkrachten (begin 2022 van start gegaan), en voor het toevoegen van een 
vitaliteitsmodule aan de cafetariaregeling (begin 2022 ingegaan). Van deze cafetariaregeling, waarmee o.a. 
financieel aantrekkelijk door medewerkers een fiets kan worden aangeschaft, is in 2021 weer behoorlijk gebruik 
gemaakt. Een georganiseerde bijeenkomst voor startende medewerkers kon in verband met Corona helaas niet 
doorgaan. Het gewenste resultaat van het gezondheidsbeleid is dat werknemers hun werk met plezier doen, goed 
toegerust zijn voor hun werk en een verlaging van het ziekteverzuim.  
  
Personele bezetting  
Van de 281 werknemers (191 fte) op 32-12-21 werkten 223 werknemers parttime. Hieronder is het aantal 

personeelsleden op 31-12-21, verdeeld over diverse categorieën (OP onderwijspersoneel, OOP 

onderwijsondersteunend personeel en overig directie waaronder staf), in beeld gebracht.   

 

 

Hieronder is de man/vrouw verdeling op 31-12-21 in beeld gebracht.  
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Hieronder is de leeftijdsverdeling op 31-12-21 in beeld gebracht. 
 
 

  
 
 
 

Uitkeringen na ontslag  
In 2021 was in een beperkt 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. Werkloosheidskosten in de toekomst worden zoveel mogelijk vermeden, door te investeren in de kwaliteit 
van onze werknemers. Dit is nog belangrijker geworden nu het aanbod aan leerkrachten steeds schaarser wordt.   

  
Aanpak werkdruk  
In 2021 is wederom  door de schoolteams 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 leerkrachten, 

onderwijsassistenten, conciërges en gymdocenten. 

Naast financiële maatregelen zijn er ook niet-financiële maatregelen genomen om de werkdruk te verminderen. De 

Cuneraschool en de Sint Jozefschool besteden bijvoorbeeld aandacht aan een focus op de prioriteiten en het 

beperken van administratief werk en vergadermomenten waar mogelijk en het maken van keuzes als team. 
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Ziekteverzuim  
In nauwe samenwerking tussen directeuren, stafbureau en arbodienst is gestreefd naar een verlaging van het 
ziekteverzuimpercentage. In verband met Corona was hier minder grip op. Het voortschrijdend 
ziekteverzuimpercentage in 2021 was 6,52%. In 2020 was dat 6,04%, in 2019 4,62% en in 2018 5,81%.  
Door te investeren in optimale inzetbaarheid en voldoende personele capaciteit (kwantitatief) hopen we het verzuim 
weer�te�laten�dalen.�De�ontwikkelingen�m.b.t.�Corona,�en�ook�eventuele�‘restverschijnselen’,�zijn�hierop van invloed. 
Werknemers hebben lange tijd onder druk gestaan, vaak zowel privé als op het werk. Dit zou, alsnog, tot een 
verhoogd ziekteverzuim kunnen leiden. SKOVV biedt haar werknemers de gelegenheid om zorgen op het gebied van 
Corona met een coach van arbodienst Perspectief te bespreken.  
   
Strategisch personeelsbeleid  
Het belangrijkste middel voor goed onderwijs is te kunnen beschikken over voldoende en gekwalificeerd personeel. 

SKOVV heeft in 2021 in beide geïnvesteerd. Er is met succes geanticipeerd op verwachte vacatures door leerkrachten 

te werven voor nog niet bestaande vacatures. In kwalitatieve zin is geïnvesteerd door zorgvuldige matching van 

leerkrachten met scholen waarbij o.a. aandacht was voor aansluiting qua onderwijsvisie, maar ook in scholing, 

mobiliteit en coaching. Mobiliteit is geëffectueerd na een zorgvuldig proces, met als doel vraag en aanbod goed op 

elkaar aangesloten te hebben. Coaching is proactief aangeboden en ingezet met als doel leerkrachtvaardigheden 

verder te ontwikkelen, zodat zo optimaal mogelijk invulling aan de onderwijskundige visie van de scholen kan 

worden gegeven. De gesprekscyclus binnen SKOVV waarborgt dat (ook in 2021) het gesprek tussen leerkracht en 

leiding gevoerd wordt over de professionele ontwikkeling in relatie tot de doelen van de organisatie. Ondersteuning 

van schoolleiders was beschikbaar door P&O. Wijzigingen binnen het P&O beleid worden met schoolleiders 

besproken en de (P)GMR wordt om advies dan wel instemming gevraagd, alvorens besluiten worden genomen. 

Werknemers worden op diverse manieren geïnformeerd. Evaluatie en bijstelling van beleid vindt periodiek plaats. 

  

Toekomstige ontwikkelingen personeel  

Er is werk verricht met betrekking tot het strategische koersplan, waarbij veel aandacht zal uitgaan naar verdere 

ontwikkeling van het vakmanschap van de leerkracht (en andere werknemers). Tijdens periodieke bijeenkomsten 

met de schoolleiders en GMR is en wordt dit besproken. In het Coronajaar 2021 is het onvoldoende mogelijk 

gebleken vervolgstappen te zetten. Inmiddels, begin 2022, worden nieuwe stappen gezet op dit gebied.  

In 2022 en verder zal verder worden gewerkt aan duurzame inzetbaarheid en werkplezier. Daarnaast blijft SKOVV 

actief werken aan het beschikken over voldoende en gekwalificeerd personeel. De ontwikkeling van het 

personeelsbestand volgt de trend van de geprognotiseerde leerlingaantallen. Voor de komende jaren wordt jaarlijks 

een lichte stijging van de leerlingenaantallen verwacht.  
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Regeling begeleiding en professionalisering leerkrachten en schoolleiders 
 
In 2021 is gestart met het voeren van het gesprek tussen bestuur en schoolleiders over besteding van de in deze 
regeling bedoelde middelen. Vervolgens is aansluiting gezocht bij reeds geplande activiteiten op SKOVV niveau. 
Vervolgstap is dat aansluiting wordt gezocht bij activiteiten op schoolniveau. Bestedingsplannen worden aan de PMR 
van elke school voorgelegd ter instemming. Op deze wijze verwacht SKOVV bij te dragen aan de begeleiding en 
professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. 
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2.3 Huisvesting & facilitair 
 

SKOVV heeft in op het gebied van huisvesting te maken met onderhoud van bestaande gebouwen en het renoveren 

van bestaande gebouwen, maar ook met nieuwbouw. Voor onderhoud en renovatie is een voorziening getroffen 

voor groot onderhoud op basis van een meerjarenonderhoudsplan. Deze wordt minimaal jaarlijks bijgesteld. 

Woningbouwplannen, prognoses, maar ook het resultaat van het  Integraal Huisvestings Plan (IHP)-overleg tussen 

gemeenten en schoolbesturen spelen een rol. De kosten voor klein onderhoud komen ten laste van de eigen school 

en dit maak deel uit van de exploitatiebegroting van de scholen. 

 

Op het gebied van huisvesting is in 2021 gewerkt aan:  

- Optimaliseren van de schoonmaak door kwaliteitsmetingen/rapportages, met als doel om kwaliteit in de 

scholen met betrekking schoonmaak te verhogen, binnen de huidige contractafspraken. 

- Oprichten VVE met scholen, kinderopvang en gemeente Veenendaal en Fides.  

- Sluiten en teruggave van schoolgebouw Vuurvlinder Noord aan de gemeente Veenendaal. 

- De onderlegger meerjarenbegroting (MJOP) uitgewerkt in een nieuwe opzet voor jaar 2021, meerdere 

onderdelen uitgewerkt en gespecificeerd, over een periode van 20 jaar.  Tevens ook enkele schoolgebouwen 

doorrekenen�aan�de�hand�van�de�“componentenmethode”.� 

- Verhuizen van 2 lokalen de Franciscusschool te Ede naar tijdelijke locatie Poggenbeekstraat 30 te Ede. In 

verband met de geplande grondige renovatie in het middengebied van het scholencomplex de Maandereng 

door de gemeente Ede. De renovatie is gestart in 2021, zal voor rekening van de gemeente worden 

uitgevoerd, medio Q2-2022 zullen de werkzaamheden gereed zijn. 

- Voorbereiden aanbesteding installaties elektrisch en werktuigbouwkundig met de Inkoopmeesters. 

- Voorbereiden uitbreiding Antoniusschool te Barneveld met 2 lokalen, bouwheerschap en bekostiging door 

gemeente Barneveld. 

- Afronding diverse interieur zaken van het stafbureau SKOVV. 

- Voorbereiden nieuwbouw Koning Davidschool te Ede op kazerneterrein met een sportzaal, het 

bouwheerschap door de gemeente Ede – opstellen programma van eisen, prognoses vast stellen etc. 

Afdeling huisvesting en schooldirecteur zullen plaats nemen in de projectgroep. 

- Verwerken van duurzaamheidaspecten in de diverse verbouwingen/renovaties. 

- Werkgroep�“huisvesting�SKOVV”�opgericht�en�heeft�per�kwartaal overleggen, doel is om zaken rondom 

huisvesting met en voor directeuren door te nemen. 

- Overleggen MJOP-huisvesting diverse malen per jaar doel is om de kosten, kwaliteit en planning te 

bespreken. 

- Plaatsen van 4 extra lokalen rondom de Koning Davidschool in de vorm van tijdelijke lokalen in samenspraak 

met de gemeente Ede en CNS – Louise de Colingy. De Louise de Colingy heeft intrek genomen in de tijdelijke 

lokalen, in de vrijgekomen lokalen van het tussengebouw heeft de Koning Davidschool intrek genomen. 

� Gehaald/deels behaald/niet behaald  

- Alle hierboven genoemde items zijn in 2021 gehaald en uitgevoerd. 

- Enkele kleine onderhoudswerkzaamheden zijn in overleg met afdeling huisvesting en betreffende 

schooldirecteur doorgeschoven naar 2022.  

- Grondige renovatie en werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens het meerjarenonderhoudsplan, in overleg 

met het bestuur. 

 
 
Toekomstige ontwikkelingen huisvesting 
 

- Integraal huisvestingsplannen gemeente Wageningen – deelname aan besprekingen door SKOVV.  

- Voorbereiden nieuwbouw Koning Davidschool kazerne terreinen medio 2023/2024.  
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- Verhuizen van 2 lokalen van tijdelijke locatie Poggenbeekstraat 30 naar gerenoveerde locatie middengebied 

Maandereng te Ede. 

- In gebruik nemen 2 lokalen nieuw – Antoniusschool te Barneveld, verhuizen uit de tijdelijke locatie. 

- Aanbestedingen diverse onderdelen dagelijks- en meerjarenonderhoud op te starten. 

 

2.3.1 Duurzaamheid 
 

Bij renovatie, vernieuwbouw en nieuwbouw projecten zijn zoveel mogelijk duurzaamheidsaspecten meegenomen in 

het project. Bij de aanpak van het stafbureau zijn de aanpassingen meegenomen (LED verlichting).  Met name in de 

nieuwbouw zijn duurzaamheidaspecten van toepassing, gebouwen uit te voeren in BENG (Bijna Energie Neutraal 

Gebouw) of VENG (Volledig Energie Neutraal Gebouw). Deze aspecten worden door de gemeentes bepaald en 

vastgelegd in de IHP.  

 

Toekomstige ontwikkelingen duurzaamheid 

Bij renovatie/vernieuwbouw die vanuit SKOVV worden  bekostigd vanuit het meerjarenonderhoudsplan worden 

zoveel mogelijk duurzaamheidsmaatregelen meegenomen. Hierbij valt te denken aan LED-verlichting, 

bewegingsmelders, aansluiten op het warmtenet etc. Met beperkte middelen worden er zoveel mogelijk 

maatregelen gelijktijdig meegenomen in de uitvoering. 

 

 

 

  



22 

2.4 Financieel beleid 
 

Op het gebied van Finance & Control is in 2021 verder gewerkt aan het doelmatiger en onderbouwd inzetten van 

middelen. Met name de stroom van extra subsidies en NPO-middelen vergde veel tijd en inzet. Daarbij was SKOVV 

ook penvoerder in 2021 voor de regionale subsidie Extra hulp voor de klas. Daarnaast zijn de interne en externe 

rapportages en verantwoording verder verbeterd en is in 2021 de risicoscan geëvalueerd en geactualiseerd. In 2020 

is de nieuwe tool voor planning & control Cogix geïmplementeerd en direct in gebruik genomen bij de 

begrotingsronde 2021-2024.  In 2021 is deze tool  met succes gebruikt voor management informatie op 

bestuursniveau, maar ook op schoolniveau door de directeuren.  

Er is in 2021 wederom 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, met 

name in het kader van onderwijs op afstand.  

Ten slotte zijn stappen gezet om het inkoopproces verder te stroomlijnen en verbeteren op basis van het nieuwe 

inkoopbeleidsplan, met name de inkoop van ICT middelen en de vastlegging van het inkoopproces heeft hierbij de 

aandacht gekregen.  

 

Opstellen meerjarenbegroting  

Gebaseerd op het strategisch koersplan wordt jaarlijks de kaderbrief begroting opgesteld. Deze kaderbrief wordt 

besproken met de GMR en Raad van Toezicht en vastgesteld door de bestuurder. Deze kaderbrief is de basis voor de 

meerjarenbegroting. De meerjarenbegroting is opgebouwd uit de schoolbegrotingen die door de schooldirecteuren 

en budgetverantwoordelijke stafmedewerkers zelf worden opgesteld.  

 

De scholen ontvangen de middelen conform de beschikkingen van het Ministerie van OCW en 

Samenwerkingsverbanden. Hierin heeft het bestuur geen wijzigingen aangebracht. Overige incidentele baten 

worden ook toegevoegd aan de schoolbegroting. De middelen worden dus direct aan de scholen verstrekt. De lasten 

van het stafbureau en overige bovenschoolse lasten worden over de scholen naar draagkracht verdeeld middels een 

verdeelsleutel gebaseerd op de OCW bekostiging per school. De invulling van de bovenschoolse lasten van het 

stafbureau en overige bovenschoolse lasten worden ieder jaar voorgelegd aan de schooldirecteuren middels de 

kaderbrief begroting en de definitieve meerjarenbegroting.  

 

De bovenschoolse lasten bestaan uit de lasten van het stafbureau (met name personele lasten voor P&O, F&C, 

onderwijskwaliteit, bestuur, huisvesting, secretariaat en administratie) en diverse overige bovenschoolse lasten 

waarvoor het solidariteitsprincipe wordt aangehouden (zoals voor BAPO, ouderschapsverlof, professionalisering, 

transitievergoedingen e.d.) en alle lasten die bovenschools worden geboekt om de lasten over de scholen gelijk te 

verdelen (zoals bijvoorbeeld de SKOVV personeelsdag, traineeships, SKOVV plusklas, meubilair, groot onderhoud 

gebouwen, kosten administratiekantoor en accountant). Ten slotte worden bovenschools enkele kosten verrekend 

zoals voor de Nieuwkomersschool.  

Investeringsbeleid 

De investeringen in onderwijsleermiddelen, inventaris en ICT vindt plaats op basis van een meerjaren-

investeringsplan dat wordt opgesteld door de afzonderlijke scholen. De investeringen in meubilair en huisvesting 

vindt plaats worden door middel van het jaarlijkse meerjarenonderhoudplan en meerjaren investeringsplan 

meubliair in de meerjarenbegroting opgenomen. Daarnaast kan het voorkomen dat er gedurende het jaar extra 

investeringen nodig zijn, deze worden na een interne investeringsaanvraag beoordeelt door de verantwoordelijke 

stafmedewerker, hoofd Finance & Control en geaccordeerd door de bestuurder.   

 

Toekomstige ontwikkelingen investeringen 

In 2021 is voornamelijk geïnvesteerd in huisvesting, meubilair en IT middelen. Er is een beweging gaande van minder 

investeringen in fysieke leermiddelen zoals boeken naar hardware en licenties voor software. Deze trend zal 
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zichtbaar blijven in de komende jaren. Passend bij de meerjarenbegroting 2022-2025 en bestuursformatieplan 2022-

2026 is een investeringsbegroting opgesteld op basis van de investeringsplannen van de scholen en bestuur.  

In 2021 is gestart met een investering in netwerkbeheer, in 2022 zal dit verder uitgerold worden. In 2021 zijn de 

werkdrukmiddelen wederom met name ingezet op personeel, maar op basis van nieuwe jaarlijkse 

bestedingsplannen en IT beleid kan het zijn dat hiervan meer in bijvoorbeeld IT middelen wordt geïnvesteerd.  

 

Treasury  

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 OCW 2016. Er is gebruik gemaakt van 

spaarrekeningen, de tegoeden op deze rekeningen zijn direct opeisbaar.   

 

 
Onderwijsachterstandsmiddelen  

De scholen ontvangen de onderwijsachterstandsmiddelen conform de schoolscores van het CBS en conform de 

beschikkingen van het Ministerie van OCW. Hierin heeft het bestuur geen wijzigingen aangebracht. Door de school 

wordt de benodigde inzet bepaald en de gelden worden per school verantwoord. Het grootste deel van de 

onderwijsachterstandenmiddelen is besteed aan personeel. Zij werken vaak direct aan de taalontwikkeling en sociaal 

emotionele ontwikkeling van de kinderen. Op 1 school zijn de gelden ingezet om kleinere klassen te kunnen 

realiseren. Doordat er minder combinatiegroepen zijn lukt het beter om het onderwijs af te stemmen om de zeer 

uiteenlopende onderwijsbehoeften van de kinderen.  

Gelden zijn ook ingezet voor professionalisering van het team. Tevens is er geïnvesteerd in het stellen van diagnoses 

bij individuele leerlingen en de begeleiding van groep 8 leerlingen.  
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 2.5 Risico’s�en�risicobeheersing 
Interne risicobeheersingssysteem  

SKOVV heeft een het systeem van planning en control in 2021 verder verbeterd. Voorheen waren de rapportages 

nog vooral financieel van aard; in 2018 tot en met 2020 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 KPI’s�gebaseerd�op�het�

strategische koersplan is de beheersing in 2021 verder verbeterd.  

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.  

Daarnaast spreken de bestuurder, hoofd Finance & Control en de medewerker Huisvesting de stand van zaken met 

betrekking tot het MJOP en de gerealiseerde lasten op het gebied van groot onderhoud door.  

Begin 2019 heeft een externe adviseur een beleidsscan voor SKOVV opgesteld. Deze beleidsscan en de 

aanbevelingen van de accountant (naar aanleiding van de interim controle en jaarrekeningcontrole) zijn de basis 

geweest voor verbeterstappen binnen SKOVV. Een handboek AO/IC is opgesteld en een groot aantal beleidsstukken 

zijn geactualiseerd of opgesteld (zoals een nieuwe klachtenregeling) in 2019 en in 2020. In 2021 zijn waar nodig 

wijzigingen in deze stukken doorgevoerd. In 2022 zullen de beleidsstukken worden nagelopen en waar nodig 

wederom geactualiseerd. Daarnaast  zal verder worden gewerkt aan het verbeteren van de interne risicobeheersing 

en controle, hierin worden ook de resultaten uit de  interim controle 2020 en de bevindingen uit de 

jaarrekeningcontrole over 2020 (uitgevoerd door RA12 accountants) meegenomen.  

 

Belangrijkste�risico’s� 

 

Een risico wordt gedefinieerd als de kans op een gebeurtenis met een effect op het niet behalen van de 

doelstellingen. In 2020 is een risicoscan uitgevoerd in samenwerking met Verus. In 2021 is de risicoscan geëvalueerd 

en bijgewerkt.  

Het voornaamste risico dat uit de risicoscan naar voren komt op basis van kans en impact en financiële impact is 

lagere of hogere leerlingaantallen dan voorzien. In combinatie met de personele lasten, die iets hoger liggen dan het 

landelijk gemiddelde is het niet tijdig bijsturen op een dalend of onverwacht stijgend leerlingaantal een risico voor 

SKOVV. Het meerjarenbegrotingsplan, de maandrapportages op stichtingsniveau en schoolniveau zijn hiervoor 

belangrijk instrumenten. Hierin wordt in meerjarenperspectief de relatie gelegd tussen leerling ontwikkeling, 

rijksbijdragen en personele bezetting. Er is in 2021 is wederom geïnvesteerd om groei bij scholen te stimuleren en bij 

een aantal scholen om de leerlingaantallen te stabiliseren.  

Een ander belangrijk risico is een toename van (langdurig) ziekteverzuim.  Door bijvoorbeeld hoge werkdruk, stress 

en niet-werk gerelateerde oorzaken kan het onderwijsproces worden verstoord en de vervangingskosten toenemen. 

Door een goed en gedegen personeelsbeleid wordt het ziekteverzuim zo laag mogelijk gehouden. In 2021 bleek het 

ziekteverzuim toe te nemen, met name het langdurig ziekteverzuim. Dit is conform de landelijke trend. Het 

ziekteverzuimpercentage, de meldingsfrequentie en individuele ziektegevallen worden regelmatig doorgesproken en 

elk kwartaal wordt in een driegesprek met de directie, de arbodienst en P&O het ziekteverzuim besproken.  

Op operationeel gebied is een belangrijk risico het niet kunnen voldoen aan de (toenemende) zorgvraag en 

doelstellingen passend onderwijs. Door het niet behalen van de doelstellingen van Passend Onderwijs kunnen extra 

maatregelen nodig zijn, imagoschade worden opgelopen, leerlingaantallen dalen en het een weerslag hebben op de 

werkdruk en motivatie van het personeel. Vanuit het Stafbureau, bestuur en directeuren wordt hier door middel van 

zelfevaluaties, schoolbezoeken en managementrapportages de situatie gemonitord en waar nodig ingegrepen en 

extra middelen, mankracht en kennis ingezet.  
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Ten slotte is een belangrijk risico met een hoge impact de onzekerheid over de toekomstige wet- en regelgeving en 

dan met name de rijksbekostiging en bekostiging van de Samewerkingsverbanden. De vergoeding voor de materiële 

instandhouding blijkt te laag en de verwachtingen ten aanzien van onderwijskwaliteit zijn hoog. Daarnaast zijn de 

voorzieningen beschikbaar gesteld door lokale overheden sterk teruggelopen. De samenwerking met de lagere 

overheden met name op het gebied van huisvesting is ook aan onzekerheid onderhevig. SKOVV is alert op deze 

ontwikkelingen en onderneemt waar mogelijk acties.  

Aangezien zowel de organisatie als externe factoren aan verandering onderhevig zijn dient risicomanagement 
continue gemonitord te worden. Derhalve is het een structureel onderdeel van een goede planning en control 
cyclus. Daartoe moet de relatie worden gelegd tussen�de�doelstellingen,�de�risico’s�en�de�maandrapportages.�Risico’s�
worden gemonitord middels de maandrapportages, de noodzakelijke beheersmaatregelen worden besproken en de 
risicoscan wordt met regelmaat geactualiseerd. Periodiek (minimaal 1 maal per 2 jaar) zal een nieuwe risicoanalyse 
worden opgesteld. Bij het opstellen van deze analyse worden vertegenwoordigers van de verschillende geledingen    
(RvT, stafbureau, directeuren, GMR en medewerkers) betrokken. In het handboek AO/IC worden de processtappen 

en verantwoordelijken nader beschreven. Jaarlijks staat de risicoscan op de agenda van het MT en 
Stafbureau.     

De risicoanalyse is basis voor het bepalen van het minimale weerstandsvermogen. In 2021 was de ratio 

weerstandsvermogen (eigen vermogen/totale baten) 20% en lijkt het aanwezige weerstandsvermogen voldoende 

om�risico’s�te�kunnen�opvangen. De uitkomsten van de analyse leveren ook input voor beheersmaatregelen en 

beleidsontwikkelingen en zijn waar mogelijk opgenomen in samenhang met het Strategisch koerssplan opgenomen 

in de integrale managementrapportages in 2021. 
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3. Verantwoording financiën 
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over de financiële staat van het bestuur. Het geeft de belangrijkste financiële 

gegevens weer. De eerste paragraaf gaat in op ontwikkelingen in meerjarig perspectief, de tweede paragraaf geeft 

een analyse van de staat van baten en lasten en de balans en in de laatste paragraaf komt de financiële positie van het 

bestuur aan bod. 

 

3.1 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
In onderstaande tabel zijn de leerlingaantallen weergegeven per teldatum van 1 oktober.  

 
Leerlingen 

 

2020 2021 2022 

prognose 

2023 

prognose 

2024 

prognose 

Aantal leerlingen  2562 2519 2567 2595 2630 

 

Op 1 oktober 2021 had SKOVV 2519 leerlingen, een daling ten opzichte van 1 oktober 2020. De leerlingaantallen 

laten voor de komende jaren naar verwachting een  stijging zien. De aantallen zijn ontleend aan de prognoses van de 

directeuren, deze hebben zich gebaseerd op de aantallen op de wachtlijst, de ontwikkelingen van leerlingaantallen in 

de betreffende plaats en wijk en de ervaringen met de mutaties in leerlingaantallen. Het merendeel van de scholen 

blijft voor wat betreft leerlingaantallen stabiel de komende jaren, twee scholen verwachten verder te krimpen 

vanwege een vergrijzende bevolking in de wijk, drie scholen waarbij in de buurt nieuwe woningbouw en nieuwbouw 

plaatsvindt zullen naar verwachting verder stijgen. Per saldo is de verwachting dat SKOVV als totaal weer enigszins 

zal gaan groeien.  

 

Dit betekent dat de OCW bijdragen wat zullen gaan stijgen, omdat deze voornamelijk zijn gerelateerd aan het aantal 

leerlingen. De stijging wordt wel afgevlakt doordat de bekostiging gebaseerd is op leerlingaantallen van het 

voorgaande schooljaar.  

 

In de komende jaren worden met name door aanpassingen in formatie door SKOVV ingespeeld op dalende en 

stijgende leerlingaantallen per school. Dit is naar verwachting volledig op te vangen door interne mobiliteit en 

natuurlijk verloop.  

 

In onderstaande tabel zijn het aantal FTE opgenomen in 2020 en 2021 (realisatie) en de FTE zoals opgenomen in de 

begroting 2022-2025. Het verschil tussen 2021 en 2020 is met name te verklaren vanuit de toename in formatie bij 

verschillende scholen in verband met inzet van de NPO in 2021. De formatie in 2021 is daarnaast hoger dan begroot 

vanwege de inzet op subsidies zoals de Inhaal- en ondersteuningssubsidie en onderwijsachterstandsgelden en 

gelden van samenwerkingsverbanden. 

De begroting voor 2022 en verder is wederom gebaseerd op de leerling prognoses zoals opgesteld door de 

directeuren. De formatie in 2022 en verder is gebaseerd op de bekostiging inclusief inzet van NPO gelden in 

2022/2023. Er is geen rekening gehouden met de mogelijkheid om NPO gelden voor een langere periode (zoals 

besloten in februari 2022) in te zetten.  
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FTE  
 

Aantal FTE 2020 2021 2022 2023 2024 

Bestuur / management 14,3 13,8 13,2 13,2 13,2 

Onderwijzend personeel 130,3 140,4 132,9 120,8 118,8 

Ondersteunend personeel 29,8 35,0 34,8 27,8 28,3 

Totaal  174,4 189,2 180,8 161,7 160,2 

 

Scholen die met groei of natuurlijk verloop te maken krijgen waardoor vacatureruimte vrijkomt, houden deze ruimte 

beschikbaar voor overplaatsing van personeelsleden van scholen met een formatietekort dat zich niet op natuurlijke 

wijze oplost. De toekenning van formatie gaat vergezeld van een richtlijn voor de inzet van o.a. onderwijzend 

personeel, interne begeleiding en directies. Dat biedt een houvast en vergelijk om eventuele keuzes te maken.  

 

De leerlingengroei, maar ook het lerarentekort zijn belangrijke factoren die de ontwikkeling van het aantal FTE de 

komende jaren binnen het schoolbestuur beïnvloedt.  Hoe gaat het schoolbestuur daarop acteren? SKOVV blijft 

hiertoe gericht werken aan het beschikken over voldoende en gekwalificeerd personeel. In 2022 en verder zal 

SKOVV nog meer inzetten�op�het�begeleiden�en�binden�van�stagiaires�in�samenwerking�met�hogescholen,�MBO’S�en�

universiteiten. Er zal in samenwerking tussen stafbureau en scholen actief werk gemaakt blijven worden van het 

enthousiasmeren van leerkrachten voor een baan bij SKOVV, waarbij aandacht is voor het maken van ook kwalitatief 

goede keuzes. SKOVV werkt daarnaast verder aan het optimaliseren van inzetbaarheid van werknemers. Met 

andere woorden, te investeren in duurzame inzetbaarheid en werkplezier.  

Naar aanleiding van het arbeidsmarktvraagstuk en de geografische ontwikkeling in de eigen omgeving, wordt binnen 

SKOVV een denktank 'onderwijs anders organiseren' ingericht. Deze denktank verzamelt en deelt informatie over 

anders organiseren, volgt landelijke en regionale initiatieven en ontwikkelingen en ontwerpt mogelijke oplossingen 

binnen SKOVV.  Daarnaast participeert SKOVV in regionale en landelijke samenwerking gericht op het arbeidsmarkt 

vraagstuk, is aangesloten en actief binnen het RTC Florent en neemt deel aan trajecten voor Samen Opleiden. 

Tevens ontwikkelt SKOVV een helder en proactief beleid en acties, om de scholen en de stichting nadrukkelijk als 

aantrekkelijke werkgever te profileren.  

 

3.2 Staat van baten en lasten en balans 
 

Het gerealiseerde resultaat in 2021 bedraagt €�617.561  en is daarmee € 785.590 hoger dan begroot. Het resultaat 

over het boekjaar 2020 bedroeg -/- €�648.697. 

Als gevolg van diverse ontwikkelingen (zoals stijging loonkosten, invoering passend onderwijs, leerlingenkrimp en 

overige overheidsbijdragen) heeft de stichting 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 nabetaling van rijksbijdragen van OCW. Het resultaat over 2018 was positief, met name toe te 

schrijven aan een niet begrote nabetaling van rijksbijdragen over schooljaar 2017/2018. Ook in 2019 was het 

resultaat hoger dan begroot vanwege niet begrote rijksbijdragen. In 2020 was het resultaat lager dan begroot met 

name doordat in 2019 rijksbijdrage zijn uitgekeerd voor extra personeelslasten (door het herfstakkoord) in 2020. In 

2021 is het resultaat dan weer flink hoger dan begroot vanwege alle extra subsidies en het Nationaal Programma 

Onderwijs.  

 

Onderstaand is de staat van baten en lasten voor het kalenderjaar 2021 opgenomen. De gerealiseerde staat van 

baten en lasten is vergeleken met de begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2021 en de gerealiseerde baten 

en lasten voor het kalenderjaar 2020. Daarnaast is ook de begroting voor de komende jaren opgenomen. In de 

volgende paragraaf worden eerst de baten en lasten over 2021 ten opzichte van de begroting en het voorgaande 

verslagjaar toegelicht.  
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Toelichting op resultaat ten opzichte van begroting 

Hierna wordt een toelichting gegeven op de baten en lasten ten opzichte van 2020 en de begroting.  

Baten

De totale baten zijn in 2021 €2,3 miljoen hoger dan begroot. Dit is met name toe te schrijven aan de rijksbijdragen in 

het kader van het Nationaal Programma Onderwijs en de subsidie Extra hulp voor de klas en de Inhaal- en 

ondersteuningssubsidie.  

 

Rijksbijdragen OCW 

De rijksbijdragen van OCW zijn ten opzichte van 2020 met�€�1,7 miljoen gestegen en zijn €�1,9 miljoen hoger dan 

begroot.  

Het belangrijkste verschil met de begroting wordt veroorzaakt door de middelen uit het Nationaal Programma 

Onderwijs en de extra subsidies Inhaal- en Ondersteuningssubsidie en de subsidie Extra hulp voor de klas. Voor 

schooljaar 2021/2022 ontvangt SKOVV € 1,9 miljoen middelen NPO, waarvan 0,8 miljoen in 2021.  

Daarnaast ontving SKOVV in 2021 0,43 miljoen Inhaal- en ondersteuningssubsidie en 0,36 miljoen subsidie Extra hulp 

voor de klas.  

Tenslotte ontving SKOVV meer rijksbijdragen door de definitieve regeling personele bekostiging voor het schooljaar 

2020-2021 zoals gepubliceerd in juli 2021. In deze regeling was een toename van 3,156% opgenomen. Deze toename 

werkt door in de bekostiging over schooljaar 2021-2022. Deze extra bekostiging is later ingezet voor de nieuwe CAO 

die in november 2021 gereed kwam en met terugwerkende kracht vanaf januari 2021 2,2%% loonsverhoging inhield. 

Daarnaast werd de eindejaarsuitkering eenmalig verhoogd van 6,3% naar 6,5% in december 2021.  

In 2021 zijn het merendeel NPO gelden ingezet. Voor het restant is een bestemmingsreserve gevormd van €�

258.000. Voor een toelichting op de inzet van de middelen zie paragraaf 2.1.  

De middelen die niet zijn uitgegeven van de Extra hulp voor de klas en de Inhaal- en ondersteuningssubsidie komen 

ter beschikking van de scholen in 2021.  

De hogere baten binnen rijksbijdragen OCW zijn ook veroorzaakt door een aanpassing van de bekostiging voor 

personeels- en arbeidsmarktbeleid (PAB). Het bedrag per leerling voor personeel en arbeidsmarktbeleid is verhoogd 

doordat een deel van de prestatiebox-middelen per 1 augustus 2021 aan de lumpsum is toegevoegd en voor een 

deel via een specifieke regeling voor professionalisering en begeleiding starters en schoolleiding wordt verstrekt. 

Met ingang van het schooljaar 2021/2022 wordt de prestatiebox (een bedrag per leerling) deels vervangen door 

deze�bijzondere�bekostiging��(€�92,06�per�leerling�voor�het�schooljaar�2021/2022). 

De wijziging in de prestatiebox leidde per saldo tot een verlaging van de overige baten met circa�€�90.000.  

Daarnaast is in schooljaar 2021–2022, net als in schooljaar 2020–2021, het bedrag per leerling voor personeel en 

arbeidsmarkt verhoogd in verband met het versneld inzetten van de werkdrukmiddelen. Het bedrag per leerling voor 

werkdruk�in�voor�het�basisonderwijs�bedraagt�€�252,78 per leerling. In 2020/2021 was deze nog €�243,86. Deze 

bedragen zijn onderdeel van het bedrag per leerling voor personeels- en arbeidsmarktbeleid. Voor SKOVV leidde de 

prestatieboxwijziging en de verhoging van de werkdrukmiddelen tot een hogere vergoeding schoolbudget Personeel 

en�Arbeidsmarktbeleid�van�€�172.000 ten�opzichte�van�de�begroting�en�€�200.000 ten opzichte van 2020.  

Daarnaast waren de beschikbare middelen vanuit het onderwijsachterstandenbeleid in 2020 hoger dan begroot, in 

2021 bedroegen deze €�171.000 terwijl�€�162.000 was begroot. In 2020 bedroegen de totale middelen €�125.000. 

Deze verschillen worden veroorzaakt door de nieuwe systematiek op basis waarvan de onderwijsachterstandsgelden 

worden toegewezen.  Deze nieuwe systematiek kent een overgangsperiode waarin de aanpassingen naar de nieuwe 

bedragen uit de nieuwe systematiek gefaseerd worden doorgevoerd.  

In paragraaf 2.2 zijn de bestedingen van de werkdrukmiddelen en onderwijsachterstandsgelden toegelicht over het 

jaar 2021. De definitieve personele bekostiging voor 2021-2022 wordt waarschijnlijk in september 2022 vastgesteld. 
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Onder Rijksbijdragen OCW zijn ook de gelden van de samenwerkingsverbanden Rijn & Gelderse Vallei en 

PassendWijs opgenomen.  Ten opzichte van de begroting waren deze gelden € 120.000 hoger, met name doordat 

scholen middelen hebben ontvangen voor zware ondersteuning van leerlingen en deze zijn niet begroot. Ten 

opzichte van 2020 waren de bijdragen vanuit de samenwerkingsverbanden ongeveer gelijk.  

Vervolgens is er in 2021 voor €�240.000 aan groeibekostiging ontvangen vanwege groei in het aantal leerlingen op 

stichtingsniveau ten opzichte van de teldatum 1 oktober gedurende het schooljaar.  

Tenslotte was de ontvangen subsidie onderwijsassistent naar opleiding tot leraar €�10.000 hoger dan begroot. In 

2020 werden deze middelen nog niet ontvangen.  

 

Overige overheidsbijdragen 

De overige overheidsbijdragen zijn in 2021 ongeveer op  het budget uitgekomen. Ten opzichte van 2020 zijn deze 

bijdragen ook ongeveer gelijk gebleven. Overige overheidsbijdragen betreft met name bedragen voor de 

werkbegeleiding van medewerkers vanuit de gemeentes.  

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 2020 met�€�290.000  gestegen. Dit is toe te 

schrijven aan het restant van de subsidie Inhaal- en ondersteuningssubsidie van €271.000 en het restant van de 

subsidie Extra hulp voor de klas�van�€�131.710.�De�verhuurinkomsten�zijn�gelijk�gebleven�aan�2020�(�€�95.000) en zijn 

€�24.000 hoger dan begroot. Deze baten waren voorzichtig begroot. De baten voor de TSO en Nieuwkomersschool 

zijn dan weer gedaald�met�€�75.000�en�€�33.000�lager�dan�begroot.�Tegenover deze lagere baten staan lagere 

personeelslasten.  

Lasten

Personele lasten 
De personele lasten laten ten opzichte van 2020 een stijging zien�(€�500.000 hoger). Met name toe te schrijven aan 

hogere personeelslasten door de inzet op personeel van de Inhaal- en ondersteuningssubsidie, Extra hulp voor de 

klas en NPO gelden.  De inzet van werkdrukmiddelen, onderwijsachterstandsgelden en middelen van het 

samenwerkingsverband vond ook met name plaats op extra formatie en inhuur van personeel. Daarnaast is op een 

aantal scholen extra formatie toegekend op basis van verschillende aanvragen met name op het gebied van 

ondersteuning op grote groepen.  

Ook ten opzichte van de begroting waren de personeelslasten�hoger�(€�1,06 miljoen hoger), met name om de 

hiervoor genoemde redenen. De lasten voor nascholing waren daarentegen wel conform budget, terwijl deze in 

2020 nog veel lager dan begroot waren met name vanwege uitgestelde scholing. 

 

Lonen en salarissen 

Lonen�en�salarissen�zijn�€�200.000 hoger dan in 2020. Dit is bijna volledig toe te schrijven aan inzet van extra subsidie 

en NPO gelden. In 2020 waren de lonen en salarissen ook hoger vanwege de salarisverhogingen vanuit de CAO 2019, 

met name van belang is om te noemen dat in februari 2020 voor circa�€�445.000�uitgekeerd�werd aan eenmalige 

uitkeringen aan medewerkers waarvoor de middelen in 2019 en eerder waren ontvangen.  

In 2020 werden ook (voor schooljaar 2020/2021) de inzet van de inhaal- en ondersteuningssubsidie ingezet en 

gedurende het gehele jaar de werkdrukmiddelen en onderwijsachterstandsgelden ingezet. 

 

Onder de post lonen en salarissen vallen ook de lasten voor vervanging. Vanaf 1 januari 2020 is SKOVV 

eigenrisicodrager geworden bij het Vervangingsfonds. Dit betekent dat ten opzichte van 2019 de premie van het 

vervangingsfonds (grotendeels) is komen te vervallen, maar ook dat de ziektevervangingslasten niet meer worden 

vergoed door het Vervangingsfonds. De lasten�voor�vervanging�zijn�€�60.000 lager dan in 2020. Terwijl de 
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vervangingskosten voor ziektegevallen hoger waren in 2021 waren de vervanging op eigen rekening lager dan in 

2020 (circa�€�120.000 lager). In 2020 waren er veel medewerkers niet ziek, maar vanwege quarantaine of vanwege 

het wachten op testuitslagen niet in staat om in de klas aanwezig te zijn. Deze gevallen vielen onder vervanging 

eigen rekening. Onder vervanging eigen risico vallen  ook vervangingen voor rechtspositioneel verlof conform de 

CAO (zoals bij verhuizingen, zwangerschapsverlof en buitengewoon verlof).  

Hiertegenover staan ten dele vergoedingen vanuit het UWV. Dit betreft bijvoorbeeld vervanging van medewerkers 

met zwangerschapsverlof.  

 

Lonen en salarissen�zijn�€�1,2 miljoen hoger dan begroot. De Inhaal- en ondersteuningssubsidie 2021-2021, de 

subsidie Extra hulp in de klas en alle NPO gelden waren niet begroot. De extra gelden zijn grotendeels uitgegeven 

aan extra personele inzet.  

 

De ontslagvergoedingen waren veel lager dan�begroot�(€�120.000 lager dan het budget - oftewel geen kosten 

gerealiseerd). Op formatieve frictie zijn in 2021 ook geen kosten geboekt (€�75.000 lager dan het budget). 

Daarentegen zijn de kosten voor vervangingen hoger dan begroot vanwege hogere ziektevervangingen (€�75.000), 

met name vanwege een hoger ziekteverzuimpercentage. De�lasten�onder�vervanging�eigen�risico�waren�met�€25.000 

wat hoger dan begroot in 2021. Tegenover de vervangingen staat ten dele een vergoeding ( €�60.000) vanuit het 

UWV bijvoorbeeld voor loondoorbetaling tijdens zwangerschapsverlof.  

 

Overige personele lasten 

Ten opzichte van 2020 zijn�de�overige�personele�lasten�als�totaal�met�circa��€�140.000 gestegen. Met name aan 

nascholing is meer besteed (circa�€�120.000), vooral vanwege de uitgestelde scholing in 2020 vanwege Corona. In 

2021 is veel meer scholing doorgegaan. Daarnaast�is�voor�circa�€�27.000�meer�uitgegeven�aan�Personeel�Niet�in�

Loondienst. Dit is met name vanwege inzet van de extra gelden zoals NPO op inhuur van extern personeel.  

 

De overige personele lasten onderschrijden�het�budget�met�ongeveer�€�70.000 . Met name toe te schrijven aan 

lagere inhuur van derden (€�68.000 lager) dan verwacht. De inhuur derden voor onderwijskwaliteit was lager en voor 

de nieuwkomersschool ook lager dan verwacht in verband met meer inzet van eigen personeel.  

De lasten voor nascholing waren lager dan verwacht en gewenst (€�15.000 lager). De dotatie aan de 

personeelsvoorzieningen zoals voor jubileum en duurzame inzetbaarheid was ongeveer conform begroot, echter de 

dotatie aan de nieuwe voorziening langdurig zieke werknemers was niet begroot. De voorziening langdurig zieke 

werknemers wordt nu gevormd voor de verwachte salariskosten van langdurig zieke werknemers die waarschijnlijk 

niet meer zullen terugkeren in het arbeidsproces.  

 

Uitkeringen 

Ten opzichte van 2020 waren�de�uitkeringen�€�160.000 lager in 2021. Dit is met name toe te schrijven aan het feit 

dat SKOVV vanaf 1 januari 2020 eigenrisicodrager bij het Vervangingsfonds is geworden. Ontvangen uitkeringen van 

het Vervangingsfonds in 2020 (€�61.000) hadden nog betrekking op afrekeningen en verrekeningen uit voorgaande 

jaren. Daarnaast zijn de uitkeringen van het UWV lager dan in 2020 (€�120.000) passend bij de lagere lasten onder 

vervanging eigen risico waaronder ook vervanging in het kader van zwangerschapsverlof en WIA vallen. Hiervoor 

ontvangt SKOVV weer een vergoeding van de UWV voor de loondoorbetaling aan de medewerker.  

 

Ten�opzichte�van�de�begroting�zijn�de�uitkeringen�€�75.000 hoger dan begroot vanwege de uitkeringen van het UWV.  

 

Afschrijvingen 

De afschrijvingslasten zijn ten opzichte van 2020 met € 38.000 gestegen. Ten opzichte van 2020 zijn de 

afschrijvingslasten op leermiddelen gelijk gebleven. De afschrijvingslast van inventaris en apparatuur nam toe met €�

39.000 ten opzichte van 2020 met name doordat in 2020 en 2021 veel is geïnvesteerd in IT middelen.   
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De afschrijvingslasten waren iets hoger dan het opgenomen budget in 2021.  

Huisvestingslasten 

De huisvestingslasten zijn met €�60.000 gestegen ten opzichte van 2020. Dit is met name toe te schrijven aan hogere 

lasten voor klein onderhoud zoals voor verbetering ventilatie en electra. De schoonmaaklasten waren daarnaast €�

20.000 hoger dan in 2020. De lasten voor energie en water waren daarentegen lager dan in 2020. SKOVV had in 2021 

nog niet te maken met de hogere energielasten vanwege een langer lopend contract. Daarnaast is de locatie 

Vuurvlinder Noord gesloten wat tot lagere energielasten leidde. Tenslotte nam de dotatie voor de voorziening groot 

onderhoud��nam�toe�met�€�15.000.   

Ten opzichte van de begroting zijn de huisvestingslasten circa €�150.000 hoger dan begroot. Dit is vooral vanwege 

hogere kosten voor klein onderhoud�(€�60.000 hoger) en hogere schoonmaakkosten�(€�70.000).  

Overige lasten 

De overige lasten betreffen onder andere kosten voor verbruiksmiddelen, ICT, werving en advertentiekosten, 

administratie en de personeelsdag. Ten opzichte van 2020 zijn�de�overige�lasten�gestegen�met�€120.000. Dit is met 

name toe te schrijven aan kosten voor leer- en�hulpmiddelen�(€�60.000�hoger) en hogere kosten onder 

representatiekosten�(€�20.000�hoger) en�hogere�reprokosten�(€ 20.000 hoger). De hogere kosten voor leer- en 

hulpmiddelen zijn met name toe te schrijven aan hogere ICT kosten zoals voor licenties en gebruik van 

verbruiksmaterialen.  

Ten opzichte van de begroting�zijn�de�overige�lasten�€�330.000 hoger dan begroot. Dit is met name toe te schrijven 

hogere inzet van leer- en�hulpmiddelen�(€�140.000�hoger), reprokosten�(€�40.000�hoger)�en onder andere kosten 

voor de IKC de Zwaluw (onder overige overige lasten).  

Financiële baten en lasten 

Mede door de lage rentestand en de kosten op spaartegoeden zijn de financiële lasten�€�10.000 hetgeen ten 

opzichte van de begroting hoger uitvalt dan verwacht.  

 

Belangrijkste ontwikkelingen in de meerjarenbegroting 

 

De meerjarenbegroting van SKOVV laat een negatief resultaat zien in de eerste jaren.  

Het resultaat is met deze begroting -/- €�471.354 in 2022 en -/- € 57.165 in 2023. In 2024 is er naar verwachting 

vooralsnog weer een meer positief resultaat. Op totaal niveau is voor 2022 een negatief resultaat begroot in verband 

met het wegvallen van de vordering op OCW in verband met de vereenvoudiging van de bekostiging per 1 januari 

2023. Indien de vordering op OCW zou blijven bestaan conform voorgaande jaren zou een positief resultaat te zien 

zijn van circa €�270.000, maar daarna wordt het resultaat in de daarop volgende jaren negatiever, met name door 

het wegvallen van de NPO gelden en het investeren van de positieve resultaten van afgelopen jaren die weer 

worden geïnvesteerd in het onderwijs en het mogelijk maken van groei bij een aantal SKOVV scholen. Het 

bestuursformatieplan is opgesteld op basis van de beschikbaar zijnde middelen en ook de formatie 2022/2023 is 

toebedeeld met als hoofduitgangspunt het financieel beschikbare budget. Op 1 januari 2023 zal de vereenvoudiging 

van de bekostiging worden doorgevoerd.  

In de begroting is rekening gehouden met geprognotiseerde leerlingaantallen. De leerlingaantallen laten voor de 

komende jaren naar verwachting een lichte stijging zien. De aantallen zijn ontleend aan de prognoses van de 

directeuren, deze hebben zich gebaseerd op de aantallen op de wachtlijst, de ontwikkelingen van leerlingaantallen in 

de betreffende plaats en wijk en de ervaringen met de mutaties in leerlingaantallen. Een aantal scholen groeit in 

leerlingenaantallen, een aantal blijft stabiel en een aantal daalt. In verband met de T-1 bekostiging lopen scholen die 

in leerlingenaantallen groeien een jaar achter in bekostiging. Om de omvang van de formatie af te kunnen stemmen 

op het gegroeide leerlingenaantal, is aan betreffende scholen groeiformatie toegekend. Scholen met een dalend 

leerlingenaantal profiteren, door de T-1 systematiek, nog een jaar van bekostiging die gebaseerd is op het hogere 

leerlingenaantal van het jaar ervoor. In alle gevallen geldt, dat een negatief resultaat in de concept begroting zonder 

dat sprake is van een groeiend leerlingenaantal, opgelost dient te worden door middel van een besparingsopdracht.  
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De wijzigingen in de bekostiging die nog niet vaststaan, zijn niet meegenomen. Zoals bijvoorbeeld de mogelijk 

hogere bekostiging vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Nu is voor 2022-2023 nog uitgegaan van het 

minimale bedrag van 500 euro per leerling. Dit kan nog worden bijgesteld op basis van de evaluatie in het voorjaar 

2022. Het effect op de jaarlijkse bekostiging door de vereenvoudiging van de bekostiging (per 1 januari 2023) is ook 

nog niet opgenomen. In het voorjaar 2022 word het echte effect pas echt duidelijk. Het niet begroten heeft enerzijds 

te maken met de onzekerheid en anderzijds met de kans dat de bedragen onder voorwaarden worden verstrekt en 

SKOVV op dat moment dan wel de ruimte moet hebben om de uitgaven in overeenstemming met deze voorwaarden 

te kunnen doen. 

 

De rijksbijdragen stijgen enigszins de komende jaren, met name door een hogere vergoeding personeel en hogere 

leerlingprognoses.  Voor de jaarbegroting is voor de eerste 7 maanden rekening gehouden met de bekostiging zoals 

gepubliceerd voor het schooljaar 2021-2022. Hieronder vallen ook de werkdrukmiddelen (onder overige 

vergoedingen budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid), middelen vanuit het Nationaal Programma 

Onderwijs en de onderwijsachterstandenmiddelen. De materiële budgetten zijn opgenomen conform de laatste 

beschikkingen. In de huidige begroting ontvangen de scholen de volledige bekostiging van het ministerie van OCW 

per school.  

 

De gelden van het SWV, die volgens de richtlijnen onder de overheidsbijdragen verantwoord moeten worden, zijn 

gedaald. Gezien de onzekerheid over de SWV middelen is extra voorzichtig begroot. Op basis van het 

deelnamepercentage over de afgelopen 3 jaar is zelfs een verwachte betaling opgenomen. 

 

De overige overheidsbijdragen blijven naar verwachting beperkt. Daarbij is wel het uitgangspunt bij de gemeentelijke 

bijdragen baten voorzichtigheid vanwege de onzekerheid van deze middelen. Het voordeel van voorzichtig begroten 

is dat geen risico wordt gelopen en indien wel een beschikking wordt ontvangen deze gelden apart kunnen worden 

ingezet in overeenstemming met de voorwaarden van de gemeente. 

De overige baten betreffen voornamelijk de opbrengsten voor de Nieuwkomersschool, uit verhuur en voor de TSO. 

De overige baten laten een stijging zien van 4%. De baten van de Nieuwkomersschool zijn verhoogd vanwege de 

verwachte hogere instroom op deze school. Deze lopen budgetneutraal door de begroting heen (kosten en 

opbrengsten zijn voor hetzelfde bedrag opgenomen). Budgetneutraal op stichtingsniveau zijn ook de TSO bijdragen 

en de toegezegde�bedragen�voor�bekostiging�van�groei�(deze�zijn�aan�scholen�toegekend�als�‘overige�baten’).�Onder�

overige baten is ook de inzet voor de NPO gelden uit 2021 opgenomen. Tenslotte is onder overige baten rekening 

gehouden met een verdere daling van de verhuuropbrengsten. Deze worden op schoolniveau begroot en geboekt. 

Op�totaal�niveau�stijgen�de�personele�lasten�met�11%�naar�€�15,2�miljoen.�De�personele�lasten�zijn�de�grootste�

kostenpost bij SKOVV. Om tot een financieel verantwoord resultaat voor schooljaar 2022-2023 te komen, is bij 

verschillende scholen een kleine besparing opgenomen. Daarnaast hebben een aantal scholen extra formatie 

opgenomen. Deze omvang is bepaald aan de hand van de met scholen gevoerde begrotingsgesprekken, waarin per 

school de benodigde besparing of vacatureruimte afgesproken is en met als doel tot een verantwoorde begroting op 

SKOVV- en schoolniveau te komen. In 2022/2023 zal binnen SKOVV de formatie vooralsnog 180 fte zijn. Na dit 

schooljaar zal het naar verwachting vanwege het wegvallen van NPO gelden 160 fte zijn. Tussen het vaststellen van 

dit bestuursformatieplan en schooljaar 2022-2023 zit een half jaar, waarin sprake zal zijn van natuurlijk verloop. 

Daarnaast is in de huidige formatie voor circa 33 fte tijdelijke personele inzet opgenomen, waarvan 16 fte 

onderwijsgevend personeel (OP). Een deel hiervan betreft tijdelijke medewerkers die met zorg geselecteerd zijn in 

een krappe arbeidsmarkt, en die willen we graag behouden. Het lijkt erop dat dit mogelijk is. Ook heeft SKOVV een 

vervangingspool, waarin personeelsleden geplaatst kunnen worden.  

 

Hoewel dit budget voor scholing in 2021 niet volledig werd gebruikt is toch een hoger budget opgenomen. Dit ruime 

budget past namelijk bij de doelstellingen van het huidige strategisch koersplan, het belang om goed gekwalificeerd 

personeel te hebben en te behouden en de kosten voor trainees. 
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Onder de kosten uitbestedingen derden zijn net als voorgaande jaren budgetten opgenomen voor de inhuur van de 

leerkrachten van de nieuwkomersschool en de overige inhuur zoals voor onderwijskwaliteit en overige inhuur zoals 

voor sportdocenten die vaak vanuit de werkdrukmiddelen worden ingezet.  

 

Het budget voor afschrijvingen is bepaald aan de hand van de prognose van de reeds geïnvesteerde leermiddelen, 

laptops etc. en de inschatting van de investeringen in de begrotingsperiode. . Binnen de afschrijvingen zien we een 

daling van de afschrijvingen van leermiddelen. Dit komt doordat meer lesmethoden bestaan uit digitale lespakketten 

met licentiekosten per jaar in plaats van een aanschaf in één keer.  

Voor wat betreft huisvesting wordt rekening gehouden met de verwachtingen rondom nieuwbouw, nieuwe 

woningbouw en onderhoud middels de jaarlijkse actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan. De dotatie aan de 

voorziening onderhoud gebouwen is gelijk gebleven aan 2021 in de meerjarenbegroting.  

De verwachting is dat de overige lasten wat toenemen. Grote posten binnen de overige materiële lasten zijn de 

uitbesteding van de personele en financiële administratie, de kosten voor drukwerk/kopieermachines,  kosten voor 

bijzondere activiteiten. Het budget voor verbruiksmaterialen en ICT neemt met name enigszins toe.  

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. SKOVV voldoet aan alle eisen voor wat 

betreft de kengetallen. Alleen de rentabiliteit op basis van 3 jaar komt op -0,5% uit over de periodes 2022-2024 

vanwege het wegvallen van de vordering op OCW. Vervolgens ligt de rentabiliteit op basis van 3 jaar weer op 1% in 

de periode 2023-2025. Het normatief eigen vermogen laat zien dat we in alle jaren niet veel bovenmatig vermogen 

zullen hebben. Hierin is het effect van de vereenvoudiging op de bekostiging nog niet meegenomen, in het voorjaar 

van 2022 wordt deze pas echt duidelijk voor SKOVV. Indien met het voor zover nu bekende effect op de bekostiging 

van de vereenvoudiging rekening wordt gehouden zouden de kengetallen ook in orde blijven.

 

 

Balans in meerjarig perspectief 

Onderstaand is de balans van 31 december 2021 opgenomen. Deze wordt vergeleken met de balans van 31 

december 2020 en met de begroting voor de komende jaren. Eerst volgt een toelichting op de belangrijkste 

wijzigingen in de balans in het jaar 2021.  
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Activa 
Materiële vaste activa 

Het totaal van de vaste activa bedraagt per 31-12-2021 €�2.288.515. Er is geïnvesteerd in inventaris en apparatuur 

met name op het gebied van IT zoals digiborden en chromebooks.  

Vorderingen 

De vorderingen zijn in 2021 toegenomen�met�€�30.000. Dit is met name toe te schrijven aan de hogere vordering op 

OCW. Andere bestaande vorderingen betreffen de Nieuwkomersschool, de TSO en openstaande vorderingen voor 

afrekeningen voor huisvestingskosten bijvoorbeeld in het kader van de afrekening van de kosten voor IKC De 

Zwaluw.   

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn toegenomen�met�€�870.000 naar�€�3095.227. De stijging van de liquide middelen wordt 

veroorzaakt met name door het positieve resultaat in 2021 door de extra NPO gelden en overige subsidies. Een 

nadere toelichting op de ontwikkeling van de liquide middelen is terug te vinden in het kasstroomoverzicht. De 

liquide middelen zijn ondergebracht bij de SNS en Rabobank. In 2020 is de Rabobank de huisbank geworden.  

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 worden gehouden worden bij het beoordelen van de 

beschikbare en inzetbare liquide middelen van de stichting. Daarnaast moet rekening worden gehouden met het 

aanhouden van vermogen in het�kader�van�onvoorziene�zaken�en�het�afdekken�van�mogelijke�risico’s.�Hierop wordt 

ook in paragraaf 2.5 ingegaan.  
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Passiva 
Eigen vermogen 

Het eigen vermogen is door het positieve resultaat toegenomen�met�€�617.000  tot�€�3.738.588. Het eigen vermogen 

bestaat voor het grootste gedeelte uit de algemene reserve. De bestemmingsreserve is verhoogd�van�€�20.000�naar�

€�250.000 in verband met het vormen van de bestemmingsreserve NPO. 

 

Voorzieningen 

De�voorzieningen�zijn�met�€� 250.000  toegenomen in 2021. De personele voorzieningen voor duurzame 

inzetbaarheid is toegenomen (met €�38.000) door een hogere dotatie, alsook de voorziening jubileum (met circa  €�

23.000). Daarnaast is de voorziening langdurig zieken ongeveer gelijk gebleven. Ten slotte is de voorziening voor 

groot onderhoud toegenomen�met�€�200.000 door een lagere onttrekking in 2021 gebaseerd op de afspraken 

rondom onder andere onderhoud, nieuwbouw en IKC’s zoals vastgelegd in de MJOP. De dotatie aan de voorziening 

groot�onderhoud�was�€�405.000.  

Kortlopende schulden 

De�kortlopende�schulden�zijn�met�€� 54.000 toegenomen�naar�€��1.725.000.  In 2021 waren de kortlopende schulden 

hoger vanwege te betalen belastingen en premies sociale verzekeringen. Daarnaast is er voor de uitvoering van het 

penvoerderschap van de Extra hulp voor de klas door SKOVV een bedrag van de subsidie voor de regio als schuld 

opgenomen. De afrekening van de administratie en betaling van het resterende bedrag aan de deelnemende 

besturen zal in 2022 plaatsvinden. 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

SKOVV heeft twee een langlopende contracten met Ricoh voor de huur van kopieerapparatuur en voor de 

bijbehorende materialen. In de jaarrekening wordt dit nader toegelicht. Vooralsnog is SKOVV geen verplichtingen 

aangegaan in het kader verduurzaming of verbouw van haar scholen.  
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3.3 Financiële positie 

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

Kengetallen  

 

Uit de kengetallen en risico-analyse door SKOVV blijkt dat SKOVV voldoet aan de ondergrenzen die algemeen 

worden gehanteerd.  

In de loop van 2020 werd door OCW een nieuwe indicator/ signaleringswaarde gepresenteerd voor een 

bovenmatige reservepositie. Dit betreft het normatief publieke eigen vermogen.  Hierbij wordt geen harde norm 

gehanteerd, maar het is een startpunt voor een gesprek zoals OCW aangeeft. Is het eigen vermogen van de 

organisatie hoger dan het normatieve publieke eigen vermogen oftewel is er sprake van ‘mogelijke�bovenmatige�

eigen�vermogen’, dan zal de Inspectie bij een goede onderbouwing voor de hoge reserves nagaan of en hoe dit geld 

uiteindelijk wordt besteed. De ratio EV is berekend door middel van:  Feitelijk eigen vermogen / normatief eigen 

vermogen. Een getal boven de 1 duidt op mogelijk bovenmatig eigen vermogen. In onderstaande paragraaf wordt de 

gevraagde onderbouwing gegeven.  

Belangrijkste ontwikkelingen in de balans en kengetallen 

 

In 2021 zijn er geen wijzigingen geweest in de financieringsstructuur. Er komen wel wijzigingen aan zoals de 

vereenvoudiging van de bekostiging. Hoe dit uit zal pakken voor SKOVV is nog niet zeker. Zeker is dat door de 

vereenvoudiging de vordering op OCW in 2022 zal wegvallen. In de meerjarenbalansprognose is uitgegaan van de 

situatie gebaseerd op de vastgestelde wet- en regelgeving en beschikkingen. Gezien de onzekerheid bij de lokale 

overheden is zeer voorzichtig uitgegaan van subsidie-ontvangsten en overige middelen. Alleen waar een beschikking 

of definitieve toezegging is gedaan is dit opgenomen. SKOVV is in samenwerking met andere schoolbesturen in 

overleg met verschillende gemeentes met betrekking tot de toekomstige ontvangsten en mogelijke nieuwbouw. 

Voor zover mogelijk is dit opgenomen in de het meerjarenonderhoudsplan op basis waarvan de dotatie aan de 

voorziening groot onderhoud is begroot.  

De effecten van de meerjarenbegroting zijn opgenomen in de meerjarenbalans en werken door in de kengetallen. 

Met de begroting 2022-2025 wordt voldaan aan de standaard normen conform de signaleringswaardes 

onderwijsinspectie.  

De rentabiliteit op basis van 3 jaar komt op -0,5% uit over de periodes 2022-2024 vanwege het wegvallen van de 

vordering op OCW. Vervolgens ligt de rentabiliteit op basis van 3 jaar weer op 1% in de periode 2023-2025. Gezien 

de vermogenspositie van SKOVV is dit verantwoord.  

Het normatief eigen vermogen laat zien dat we in alle begrotingsjaren niet veel bovenmatig vermogen zullen 

hebben. Hierin is het effect van de vereenvoudiging op de bekostiging nog niet in meegenomen. Indien met het voor 

zover nu ingeschatte effect op de bekostiging van de vereenvoudiging rekening wordt gehouden zouden de 

kengetallen ook in orde blijven.  

 

Zie voor de definities van de financiële kengetallen 

https://www.poraad.nl/themas/financien/uitgaven-en-verantwoording 
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Reservepositie 

De reservepositie van SKOVV is op niveau. In 2022 is een negatief resultaat opgenomen in de begroting. In 2023 is er 

nog een beperkt negatief resultaat, vervolgens wordt het resultaat naar verwachting weer positief. Het 

bestuursformatieplan is opgesteld op basis van de beschikbaar zijnde middelen en ook de formatie 2022/2023 is 

toebedeeld met als hoofduitgangspunt het financieel beschikbare budget. Het negatieve resultaat ontstaat doordat 

de positieve resultaten van de afgelopen jaren weer worden geïnvesteerd in het onderwijs en het mogelijk maken 

van groei bij een aantal SKOVV scholen. De financiële positie van SKOVV blijft hiermee op een goed niveau.  

In 2021 was er sprake van bovenmatig vermogen conform de standaard berekening. Dit is volledig toe te schrijven 

aan niet bestede middelen vanuit de NPO en subsidies. Deze middelen zullen in 2022 en 2023 worden ingezet 

binnen de gestelde kaders. Daarnaast zal in de komende jaren zal verder worden geïnvesteerd in de organisatie (met 

name groeibekostiging) en het normatief publieke eigen vermogen zal naar verwachting dalen en zodat er geen 

sprake meer zal zijn van een bovenmatig vermogen.  

Het financieel beleid van SKOVV is erop gericht om de continuïteit van de organisatie te waarborgen, middelen 

doelmatig aan te wenden en optimale randvoorwaarden te creëren om de gestelde doelen uit het strategisch 

koersplan te realiseren. SKOVV heeft een koersplan voor vier jaren, het financiële beleid sluit hier zo goed mogelijk 

bij aan binnen de huidige wet- en regelgeving. De volgende uitgangspunten gelden hierbij. De exploitatie is sluitend, 

er is een gezonde verhouding tussen baten en lasten. De exploitatierekening en balans geven een realistisch beeld 

van de financiële situatie van de stichting. Ten slotte worden de kosten en vermogen van SKOVV getoetst aan de 

ontwikkelingen en standaarden in de sector en worden regelmatig gebenchmarkt.  



Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei

JAARREKENING
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021
En vergelijkende cijfers 2020. - na verwerking resultaatbestemming -

€ € € €
1 ACTIVA

1.1 Vaste Activa
1.1.2 Materiële vaste activa 2.288.515 2.268.104

Totaal vaste activa 2.288.515 2.268.104

1.2 Vlottende Activa
1.2.2 Vorderingen 988.317 953.802
1.2.4 Liquide middelen 3.095.227 2.225.439

Totaal vlottende Activa 4.083.544 3.179.241

TOTAAL ACTIVA 6.372.059 5.447.345

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 3.738.588 3.121.027
2.2 Voorzieningen 908.126 655.293
2.4 Kortlopende schulden 1.725.345 1.671.025

TOTAAL PASSIVA 6.372.059 5.447.345

31-12-2021 31-12-2020
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021
En vergelijkende cijfers 2020

€ € € € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 17.562.200 15.604.201 15.870.230

3.2 Overheidsbijdragen en subsidies 
overige overheden 69.923 71.000 61.926

3.5 Overige baten 835.472 445.894 546.052

Totaal Baten 18.467.595 16.121.095 16.478.208

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 14.682.220 13.626.793 14.187.196

4.2 Afschrijvingen 415.443 401.560 377.744

4.3 Huisvestingslasten 1.294.818 1.143.196 1.235.895

4.4 Overige lasten 1.447.564 1.117.574 1.326.379

Totaal lasten 17.840.044 16.289.124 17.127.215

Saldo baten en lasten 627.551 -168.029 -649.007

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten 6 - 310

6.2 Financiële lasten 9.995 - -

Saldo financiële baten en lasten -9.989 - 310

Totaal resultaat 617.561 -168.029 -648.697

Bestemming van het resultaat

2021 2020

De bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

Begroting 2021
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KASSTROOMOVERZICHT 2021
En vergelijkende cijfers 2020

Ref. € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo baten en lasten) 627.551 -649.007

Aanpassing voor aansluiting bedrijfsresultaat:

Afschrijvingen -/- 4.2 415.443 377.744

Mutaties voorzieningen 2.2 252.833 254.037

Totaal van aanpassing voor aansluiting bedrijfsresultaat 668.276 631.781

Veranderingen in werkkapitaal:

Vorderingen 1.2.2 (excl. 1.2.2.14) -34.534 99.543

Kortlopende schulden 2.4 (excl. 2.4.18) 53.479 -203.178

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal 18.945 -103.635

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.314.771 -120.860

Ontvangen interest 6.1.1 & 1.2.2.14 25 873

Betaalde interest 6.2.1 & 2.4.18 -9.154 -

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.305.643 -119.988

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 1.1.2 -434.899 -631.743

Desinv. in materiële vaste activa 1.1.2 -955 2.448

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -435.854 -629.294

Mutatie liquide middelen 1.2.4 869.789 -749.282

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

€ € € €

Stand liquide middelen per 1-1 2.225.439 2.974.721

Mutatie boekjaar liquide middelen 869.789 -749.282

Stand liquide middelen per  31-12 3.095.227 2.225.439

2021 2020

2021 2020
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Kernactiviteiten

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met 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 bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting 
op de betreffende jaarrekeningposten.

Verbonden partijen

Grondslagen Balans

Materiële vaste activa

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. 

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

De 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.

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.

Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.

Het verzorgen van (openbaar)primair onderwijs binnen de kaders gesteld door de Wet op het Primair 
Onderwijs

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 
van voorgaand jaar.

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.
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Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. 
Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

afschrijvings-

termijn in 

maanden

afschrijvings-

percentage 

per jaar

activerings-

grens�in�€�

Gebouwen
Semi-permanent 240 5,00% n.v.t.
Noodlokalen 120 10,00% n.v.t.
Installaties
Warmtepomp 180 6,67% n.v.t.
Binnenklimaat 180 6,67% n.v.t.
Kantoormeubilair en inventaris
Bureau's 240 5,00% 500
(Vergader)stoelen, arbo-stoelen 120 10,00% 500
(Vergader)tafels 240 5,00% 500
Kasten, ladenblokken 240 5,00% 500
Schoolmeubilair en inventaris
Docentensets 240 5,00% 500
Leerlingensets 180 6,67% 500
Schoolborden en prikborden 240 5,00% 500
(Verrijdbare) computertafels 180 6,67% 500
Werkbanken 180 6,67% 500
Kasten 240 5,00% 500
Stoelen 240 5,00% 500
Tabourets 240 5,00% 500
Podiumdelen 240 5,00% 500
Gym- en speelzaalinrichting 240 5,00% 500
Garderobe / kapstokken 240 5,00% 500
Kleuterwerkwanden 240 5,00% 500
Groepstafels 240 5,00% 500
Buitenspeelmateriaal 240 5,00% 500
Recyclingstation 120 10,00% 500
Hocker (treinbanken) 240 5,00% 500
Huishoudelijke apparatuur 60 20,00% 500
Onderwijskundige apparatuur 60 20,00% 500
Papiersnijmachine 180 6,67% 500
ICT 500
Opslagkast (charching cart) 120 10,00% 500
Ipads / tablets 36 33,33% 500
Servers 48 25,00% 500
Netwerk 120 10,00% 500
Computers / laptops / schermen / chromebooks 60 20,00% 500
Printers / scanners 48 25,00% 500
Electr. schoolborden (board) 96 12,50% 500
Touchscreens 96 12,50% 500
Telefooncentrale 120 10,00% 500
Onderwijsleerpakket 96 12,50% 500
Vervoermiddelen
Auto's 36 33,33% n.v.t.
Overige
Bosmaaier 120 10,00% 500

Categorie
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Gebouwen

Terreinen

Vlottende activa

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 

Liquide middelen

Eigen vermogen

Omschrijving EUR

Doel

Beperkingen
Saldo 258.994€�������

Doel

Beperkingen
Saldo 11.321€���������

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 .

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.

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.

Nulmeting dekking van de afschrijvingslasten van de 
materiële vaste activa uit de nulmeting

formele beperking, ontstaan bij de invoering van 
de lumpsumbekostiging

NPO dekking van de kosten conform de regeling 
subsidie Nationaal Programma Onderwijs

formele beperking, ontstaan bij de ontvangst van 
de subsidie Nationaal Programma Onderwijs

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.

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.

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het bestuur 
zijn aangebracht.

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan 12 maanden. De liquide 
middelen staan ter vrije beschikking van de stichting en zijn direct opeisbaar. Liquide middelen worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde.

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserve(s).
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Deze rekenrente wordt als volgt bepaald:
Rekenrente = Wettelijke rente (bron: DNB) -/- Inflatie (bron: CBS).
Bij een negatieve uitkomst van de rekenrente zal deze op nul worden gesteld.

Jubileumuitkeringen

Voorziening duurzame inzetbaarheid

Langdurig zieken

Voorziening groot onderhoud

Leasing

Operationele leasing

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.

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.

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.

De voorziening langdurig zieke werknemers wordt gevormd door de verwachte salariskosten van langdurig 
zieke werknemers die waarschijnlijk niet meer zullen terugkeren in het arbeidsproces.

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. Als de kosten uitgaan boven de boekwaarde van de voorziening, worden de 
(meer)kosten verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Bij de bepaling voor de voorziening groot onderhoud ultimo 2021 is gebruik gemaakt van de tijdelijke 
uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c.

Indien een voorziening gewaardeerd wordt tegen contante waarde wordt gerekend met een rekenrente.

Voor 2021 wordt er gerekend met een rekenrente van 0,00%. Waarbij de waarde voor de wettelijke rente 
vastgesteld is op 2,00%, en de uitgangswaarde voor de inflatie 2,60% is.

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. 

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

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.

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

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.

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

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.

Pensioenregeling

Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen.
De instelling is volgens de CAO aangesloten bij het ABP. De belangrijkste
kenmerken van deze regelingen zijn: 
·        pensioengevende salarisgrondslag is middelloon
·        er heeft in 2021 geen indexatie plaatsgevonden
·        de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2021: 100,30%
·        overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl

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.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de algemene reserve en aan de 
bestemde reserves die door het bestuur zijn bepaald.

Subsidies m.b.t. investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende 
actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.
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Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven 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.

Waardeveranderingen financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde
Waardeveranderingen van de volgende financiële instrumenten worden rechtstreeks verwerkt in de
staat van baten en lasten:
- Financiële activa en verplichtingen die onderdeel zijn van de handelsportefeuille;
- Afgeleide financiële instrumenten (derivaten) met een beursgenoteerde onderliggende waarde;
- Gekochte leningen, obligaties (tenzij aangehouden tot einde looptijd) en aangehouden
  eigen-vermogensinstrumenten die beursgenoteerd zijn.

Waardeverminderingen van financiële instrumenten die op reële waarde gewaardeerd zijn, worden
verwerkt in de staat van baten en lasten. Voor gerealiseerde waardevermeerderingen van financiële
instrumenten die op reële waarde worden gewaardeerd met verwerking van de waardevermeerderingen
rechtstreeks in het eigen vermogen, dient het cumulatieve resultaat dat voorheen in het eigen vermogen
was opgenomen, te worden verwerkt in de staat van baten en lasten op het moment dat de
desbetreffende effecten niet langer in de balans worden verwerkt.

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.

Operationele activiteiten
Onder de operationele activiteiten is het saldo van de baten en lasten opgenomen welke in het
verslagjaar gerealiseerd zijn. Het saldo van de baten en lasten wordt gecorrigeerd met de lasten door
afschrijvingen, dotatie en vrijval van voorzieningen. Het saldo van de baten en lasten wordt tevens
gecorrigeerd met de fluctuatie van kortlopende vorderingen en schulden gedurende het verslagjaar. 
Ontvangsten en uitgaven uit rente gedurende het verslagjaar zijn ook opgenomen onder de operationele
activiteiten.

Investeringsactiviteiten
Uitgaven en inkomsten welke voortvloeien uit het respectievelijk aankopen en verkopen van duurzame
middelen.

Financieringsactiviteiten
Inkomsten en uitgaven welke voortvloeien uit het respectievelijk aangaan of aflossen van leningen.

Kredietrisico
De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal voldoen aan het treasurybeleid.
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1 Activa

1.1 Vaste Activa

1.1.2 Materiële vaste activa

1.1.2.1 1.1.2.3 1.1.2.4

Gebouwen Inventaris en 

apparatuur

Overige materiële 

vaste activa

Totaal materiële 

vaste activa

€ € € €

Stand per 01-01-2020

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 150.000 5.221.590 1.963.421 7.335.011

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 14.167 3.383.016 1.669.725 5.066.907

Materiële vaste activa per 01-01-2021 135.833 1.838.575 293.696 2.268.104

Verloop gedurende 2021

Investeringen - 377.160 57.739 434.899

Desinvesteringen - -21.019 -150.629 -171.648

Afschrijvingen 10.000 325.311 80.132 415.443

Afschrijvingen op desinvesteringen - 21.019 149.674 170.693

Mutatie gedurende 2021 -10.000 51.849 -21.438 20.411

Stand per 31-12-2021

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 150.000 5.619.769 2.171.788 7.941.557

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 24.167 3.729.346 1.899.531 5.653.043

Materiële vaste activa per 31-12-2021 125.833 1.890.424 272.258 2.288.515

Gebouwen

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

Er is geen sprake van volledige doordecentralisatie. De gebouwen zijn eigendom van de gemeente behoudens het deel dat de instelling 

met eigen private middelen heeft gefinancierd.
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1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen

€ € € €

1.2.2.2 OCW 750.621 718.807

1.2.2.3 Gemeenten - 4.988

1.2.2.10 Overige vorderingen 181.621 161.747

Subtotaal vorderingen 932.242 885.543

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 56.075 68.240

1.2.2.14 Te ontvangen interest - 19

Subtotaal overlopende activa 56.075 68.259

Totaal Vorderingen 988.317 953.802

1.2.4 Liquide middelen

€ € € €

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 3.095.227 2.225.439

Totaal liquide middelen 3.095.227 2.225.439

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting en zijn direct opeisbaar

31-12-2021 31-12-2020

31-12-2021 31-12-2020
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2.1 Eigen vermogen
Stand per Resultaat

Overige 

mutaties Stand per Stand per Resultaat

Overige 

mutaties Stand per

1-1-2020 2020 2020 31-12-2020 1-1-2021 2021 2021 31-12-2021

€ € € € € € € €

2.1.1.1 Algemene reserve 3.738.777 -637.784 - 3.100.993 3.100.993 367.279 - 3.468.272

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) 30.947 -10.913 - 20.034 20.034 250.282 - 270.316

Totaal Financiële vaste activa 3.769.724 -648.697 - 3.121.027 3.121.027 617.561 - 3.738.588

De toelichting over de beperkte doelstellingen van de reserves zijn vermeld in de Grondslagen.

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)
Stand per Resultaat

Overige 

mutaties Stand per Stand per Resultaat

Overige 

mutaties Stand per

1-1-2020 2020 2020 31-12-2020 1-1-2021 2021 2021 31-12-2021

€ € € € € € € €

2.1.1.1.2 Reserve NPO - - - - - 258.994 - 258.994

2.1.1.2.10 Reserve nulmeting 30.947 -10.913 - 20.034 20.034 -8.712 - 11.322

30.947 -10.913 - 20.034 20.034 250.282 - 270.316

2.2 Voorzieningen
Stand per Dotatie

Ont-

trekking Vrijval Stand per Bedrag Bedrag Bedrag

1-1-2021 2021 2021 2021 31-12-2021 < 1 jaar 1 - 5 jaar > 5 jaar

€ € € € € € € €

2.2.1 Personele voorzieningen 452.100 144.938 90.494 - 506.544 96.700 266.297 143.547

2.2.3 Voorzieningen voor groot onderhoud 203.193 405.000 206.611 - 401.581 365.422 36.159 -

Totaal voorzieningen 655.293 549.938 297.105 - 908.126 462.122 302.456 143.547

2.2.1 Personele voorzieningen
Stand per Dotatie

Ont-

trekking Vrijval Stand per Bedrag Bedrag Bedrag

1-1-2021 2021 2021 2021 31-12-2021 < 1 jaar 1 - 5 jaar > 5 jaar

€ € € € € € € €

2.2.1.2 Duurzame inzetbaarheid 123.129 48.968 10.198 - 161.899 8.271 153.628 -

2.2.1.4 Jubileumuitkeringen 261.568 38.421 15.475 - 284.514 32.786 108.181 143.547

2.2.1.6 Langdurig zieken 67.403 57.549 64.821 - 60.131 55.643 4.488 -

Totaal personele voorzieningen 452.100 144.938 90.494 - 506.544 96.700 266.297 143.547

2.4 Kortlopende schulden

€ € € €

2.4.8 Crediteuren 184.650 177.335

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 631.824 546.579

2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 198.595 173.732

2.4.12 Kortlopende overige schulden 165.399 105.734

Subtotaal schulden 1.180.468 1.003.380

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW 46.083 187.202

2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 460.511 434.039

2.4.18 Te betalen interest 841 -

2.4.19 Overige overlopende passiva 37.442 46.404

Subtotaal overlopende passiva 544.877 667.645

Totaal Kortlopende schulden 1.725.345 1.671.025

31-12-2021 31-12-2020
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Rechten

Er zijn geen niet in de balans opgenomen rechten.

Bedrag

Verplichtingen

De volgende niet in de balans opgenomen verplichtingen worden hieronder toegelicht.

Bedrag

nr. Omschrijving van t/m Looptijd per maand < 1 jaar 1 - 5 jaar > 5 jaar Totaal

Mndn € € € € €

1 Docutopics B.V. (Ricoh) 01-03-18 28-02-23 60 5.231 62.772 10.462 - 73.234

2 Docutopics B.V. (Ricoh) 20-03-19 19-12-22 45 195 2.340 - - 2.340

Overeenkomst BouwCalc

Het schoolbestuur heeft een overeenkomst van opdracht gesloten met BouwCalc te Ede voor het uitvoeren van werkzaamheden betreffende

vastgoedbeheer en vastgoedonderhoud.

Deze overeenkomst vangt aan op 01-01-2022 en wordt aangegaan tot en met 31-12-2022.

Beide partijen kunnen deze overeenkomst tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, beide partijen dienen

met elkaar hier overeenstemming te hebben.

Periode

Periode
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen

€ € € € € €

3.1.1 Rijksbijdragen

3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 14.794.175 14.348.526 14.412.711

Totaal rijksbijdragen 14.794.175 14.348.526 14.412.711

3.1.2 Overige subsidies

3.1.2.1 Overige subsidies OCW 2.273.946 878.531 954.593

Totaal Overige subsidies 2.273.946 878.531 954.593

3.1.4 Ontvangen doorbetaling rijksbijdragen SWV 494.079 377.143 502.926

Totaal Rijksbijdragen 17.562.200 15.604.200 15.870.230

3.1.2.1 Overige subsidies OCW

€ € € € € €

3.1.2.1.2 Niet-geoormerkte subsidies OCW 2.273.946 878.531 954.593

Totaal overige subsidies OCW 2.273.946 878.531 954.593

3.2 Overheidsbijdragen overige overheden

€ € € € € €

3.2.2 Overige overheidsbijdragen overige overheden

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en gemeenschappelijke bijdragen 69.923 71.000 61.926

Totaal overheidsbijdragen overige overheden 69.923 71.000 61.926

3.5 Overige baten

€ € € € € €

3.5.1 Verhuur 95.801 71.193 98.535

3.5.10 Overige 739.671 374.701 447.518

Totaal overige baten 835.472 445.894 546.052

Overige

Premiedifferentiatie - - 37.152

LGF via derden - - 2.013

Vrijval restant subsidie IOP 2021 271.966 - -

Vrijval restant subsidie EHVK 2021 131.710 - -

Overige vergoedingen personeel 250.943 288.668 325.288

Donaties en giften - - 260

Saldo mutaties bankrekeningen scholen 13.230 - -

Overige vergoedingen materieel 71.822 86.033 82.805

        739.671         374.701         447.518 

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

€ € € € € €

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en 

pensioenlasten
4.1.1.1 Lonen en salarissen 10.237.431 12.569.873 10.196.661

4.1.1.2 Sociale lasten 1.498.797 - 1.446.040

4.1.1.3 Premies Participatiefonds 317.027 - 383.975

4.1.1.4 Premies Vervangingsfonds 4.762 - 18.425

4.1.1.5 Pensioenpremies 1.710.106 - 1.525.422

Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 13.768.122 12.569.873 13.570.523

4.1.2 Overige personele lasten

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 144.938 71.000 138.176

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 407.472 473.089 381.586

4.1.2.3 Overige 435.742 512.832 330.920

988.152 1.056.921 850.682

4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel

4.1.3.2 Uitkeringen van het Vervangingsfonds 14.516 - 61.751

4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel 59.538 - 172.257

Af: Ontvangen uitkeringen personeel 74.055 - 234.008

Totaal personeelslasten 14.682.220 13.626.793 14.187.196

Overige

Kosten BGZ en Arbo zorg 85.532 104.460 84.069

(Na)scholing 252.468 292.250 130.260

Overige kosten PAB 92.534 101.038 100.204

Overige kosten personeel 5.208 15.084 16.387

        435.742         512.832         330.920 

Gemiddeld aantal werknemers

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 278 in 2021 (2020: 274). Hieronder is de onderverdeling te vinden van het gemiddeld aantal werknemers.

Bestuur / Management 16,00 16,00

Personeel primair proces 201,00 206,00

Ondersteunend personeel 61,00 52,00

Totaal gemiddeld aantal werknemers 278 274

Hiervan zijn er 0 werkzaam in het buitenland in 2021 (2020: 0).

4.2 Afschrijvingen

€ € € € € €

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste activa 415.443 401.560 377.744

Totaal afschrijvingen 415.443 401.560 377.744

4.3 Huisvestingslasten

€ € € € € €

4.3.1 Huur 17.460 4.200 8.188

4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud) 191.524 132.500 145.910

4.3.4 Energie en water 199.834 204.650 224.242

4.3.5 Schoonmaakkosten 396.230 326.446 377.362

4.3.6 Belastingen en heffingen 43.211 38.200 36.940

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 405.000 405.000 390.000

4.3.8 Overige 41.559 32.200 53.253

Totaal huisvestingslasten 1.294.818 1.143.196 1.235.895

2021 Begroot 2021 2020

2021 2020

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020
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4.4 Overige lasten

€ € € € € €

4.4.1 Administratie en beheerlasten 266.266 225.450 252.558

4.4.2 Inventaris en apparatuur 30.888 18.900 23.187

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 678.958 534.300 611.842

4.4.5 Overige 471.452 338.924 438.793

Totaal overige lasten 1.447.564 1.117.574 1.326.380

Separate specificatie kosten instellingsaccountant

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1) ten laste van het resultaat gebracht:

€ € € € € €

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening 14.944 10.250 14.260

4.4.1.1.2 Andere controlewerkzaamheden - 3.750 -

4.4.1.1.3 Fiscale advisering - - -

4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten - - -

14.944 14.000 14.260

Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor

Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het lastenstelsel.

4.4.5 Overige lasten

€ € € € € €

4.4.5.1 Wervingskosten 15.906 11.250 26.537

4.4.5.2 Representatiekosten 48.561 24.050 29.414

4.4.5.3 Huishoudelijke kosten 29.683 17.650 25.806

4.4.5.4 Buitenschoolse cq bijzondere activiteiten 43.290 28.850 27.692

4.4.5.6 Contributies 45.260 49.400 48.822

4.4.5.7 Abonnementen 10.031 5.660 9.230

4.4.5.8 Medezeggenschapsraad 1.864 4.600 2.448

4.4.5.9 Verzekeringen 11.741 16.200 10.448

4.4.5.10 Reproductiekosten, drukwerk, schoolgids 163.665 126.764 145.172

4.4.5.11 Toetsen en testen 4.969 11.450 6.612

4.4.5.12 Culturele vorming 25.168 30.350 26.276

4.4.5.13 Overige overige lasten 71.315 12.700 80.335

Totaal overige lasten 471.452 338.924 438.793

Overige overige lasten

Leerlingbegeleiding 5.925 - -

Saldo mutaties bankrekeningen scholen - - 19.484

Overige algemene kosten 65.033 12.700 60.851

Kosten Public Relations 357 - -

          71.315           12.700           80.335 

2021 Begroot 2021 2020

Alle hierboven opgesomde werkzaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor.

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.

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020
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6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten

€ € € € € €

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 6 - 310

6 - 310

6.2 Financiële lasten

€ € € € € €

6.2.1 Rentelasten en soortgelijke lasten 9.995 - -

9.995 - -

Nettoresultaat * 617.561 -168.029 -648.697

*- is negatief

2021 Begroot 2021 2020

2021 Begroot 2021 2020
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BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

€ €

2.1.1.1 Algemene reserve (publiek) 367.279

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)

2.1.1.1.2 Reserve NPO 258.994

2.1.1.2.10 Reserve nulmeting -8.712

Totaal bestemmingsreserves publiek 250.282

Totaal resultaat 617.561

2021
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Integraal KindCentrum (IKC) De Zwaluw Veenendaal

In het derde kwartaal van 2020 is de Vuurvlinder West ingetrokken in het nieuwe Integraal KindCentrum (IKC) De Zwaluw in 

Veenendaal. In het IKC zijn drie partijen gehuisvest: De Vuurvlinder SKOVV - De Achtbaan Wereldkidz - Kind&Co. 

Laatstgenoemde is een hurende partij, die een contract heeft met de gemeente Veenendaal. Samen met Wereldkidz en de

Gemeente Veenendaal is in 2021 een Vereniging Van Eigenaren opgericht ten behoeve van de IKC. Deze VVE heeft een

eigen voorziening groot onderhoud. SKOVV zal hieraan jaarlijks aan bijdragen. De exacte bijdrage zal in 2022 worden

vastgesteld, maar SKOVV gaat vooralsnog uit van een bedrag van circa 40.000 euro op jaarbasis. Dit bedrag is op de

MJOP's die door een externe partij (HEVO) zijn opgesteld, deze worden definitief in de VVE. 

 1.1 Definitief 31-03-2022 58



Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei

VERBONDEN PARTIJEN

De verbonden partijen die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

Verbonden partijen

Statutaire naam Juridische vorm 2021 Statutaire zetel
Code 
activiteiten

Deelname 
percentage

Vereniging van Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs Rijn & Gelderse Vallei Vereniging Ede 4 0%
Stichting van Samenwerkingsverband 25-06 PO Stichting Arnhem 4 0%
Regionaal Transfercentrum (RTC) Gelderland Vereniging Ede 4 0%

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. Subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving Kenmerk Datum

Subsidie voor studieverlof 10905548 22-09-2020

Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma's IOP2-31237 16-10-2020

Subsidie extra hulp voor de klas (penvoerder) EHVK20145 22-01-2021

Subsidie extra hulp voor de klas (penvoerder) EHVK21138 31-05-2021

Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma's IOP4-31237 9-06-2021 Ja

Subsidie impuls en innovatie bewegingsonderwijs IIB210302 13-12-2021 Nee

G2A. Subsidies met verekeningsclausule, aflopend

Niet van toepassing

G2B. Subsidies met verrekeningsclausule, doorlopend

Niet van toepassing

Toewijzing De activiteiten zijn ultimo verslagjaar 
conform de subsidiebeschikkingen 
geheel uitgevoerd en afgerond

Ja

Ja

Ja

Nee

 1.1 Definitief 31-03-2022 60



Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei

WNT-VERANTWOORDING 2021

Op de stichting is het bezoldigingsmaximum voor het onderwijs van toepassing.

Indeling en bezoldigingsklasse

Complexiteitspunten

Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria: 2021
Gemiddelde totale baten 4
Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 3
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 1

Totaal aantal complexiteitspunten 8

Bezoldigingsklasse C

Bezoldigingsmaximum 149.000€����

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.

De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis 
van drie generieke instellingscriteria, te weten:
a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar
b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten
c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren
Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris 
gebaseerd op functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een inidicatie van 
de complexiteit van de betreffende bestuursfunctie.

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 2021

Gegevens 2021
Naam M.B. Jager

Functiegegevens Bestuurder
Aanvang functievervulling in 2021 01-01
Einde functievervulling in 2021 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0000
Dienstbetrekking ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 113.159€����������������
Beloningen betaalbaar op termijn 21.805€������������������
Subtotaal 134.964€����������������

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 149.000€����������������

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag -€���������������������������

Bezoldiging 134.964€���������������

Het bedrag van de overschrijding  n.v.t. 
de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan  n.v.t. 
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  n.v.t. 

Gegevens 2020
Functiegegevens Bestuurder
Aanvang functievervulling in 2020 01-01
Einde functievervulling in 2020 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0000
Dienstbetrekking ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 113.364€����������������
Beloningen betaalbaar op termijn 19.098€������������������
Subtotaal 132.462€����������������

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 143.000€����������������

Bezoldiging 132.462€���������������

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf 
de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als 
topfunctionaris worden aangemerkt
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WNT-VERANTWOORDING 2021

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode 
kalendermaand 1 t/m 12 van de functievervulling.
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WNT-VERANTWOORDING 2021

Gegevens 2021

Naam M.A.J. Peters
F.P. 
Gasseling

W.J.H. de 
Jong

G.I. Timmer-
Dingemans

J.J. 
Leendertz

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid
Aanvang functievervulling in 2021 01-01 01-01 01-01 01-01
Einde functievervulling in 2021 31-12 31-12 31-12 31-12

Bezoldiging
Bezoldiging 6.000€�������� 6.000€�������� 5.000€�������� 5.000€��������

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 22.350€������ 14.900€������ 14.900€������ 14.900€������

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag -€���������������� -€���������������� -€���������������� -€����������������

Bezoldiging 6.000€�������� 6.000€�������� 5.000€�������� 5.000€��������

Het bedrag van de overschrijding -€���������������� -€���������������� -€���������������� -€����������������
de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. 
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. 

Gegevens 2020
Functiegegevens Lid Lid Lid Lid Voorzitter
Aanvang functievervulling in 2020 06-05 01-01 01-01 15-06 01-01
Einde functievervulling in 2020 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12

Bezoldiging
Bezoldiging 2.000€�������� 4.000€�������� 3.000€�������� 1.750€�������� 4.000€�������
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 9.377€�������� 14.300€������ 14.300€������ 7.814€�������� 21.450€�����

Toezichthoudende topfunctionarissen zijn in onderstaande tabel opgenomen

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
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WNT-VERANTWOORDING 2021

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

Niet�van�toepassing,�er�zijn�geen�topfunctionarissen�met�een�bezoldiging�van�€�1.700�of�minder.
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WNT-VERANTWOORDING 2021

1e.�Topfunctionaris�met�een�totale�bezoldiging�van�meer�dan�€�1.700

Niet van toepassing, er zijn geen topfunctionarissen inclusief degene die op grond van 
zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al 
zijn/haar functies bij het bevoegd gezag en eventuele aan deze WNT-instelling 
gelieerde rechtspersonen.
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WNT-VERANTWOORDING 2021

1f.�Topfunctionaris�met�een�totale�bezoldiging�van�meer�dan�€�1.700�waarop�de�

anticumulatie bepaling van toepassing is.

Niet van toepassing, er zijn geen (voormalige) (aangemerkte) leidinggevende 
topfunctionarissen met een dienstbetrekking bij een of meer andere WNT-instellingen.
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WNT-VERANTWOORDING 2021

1g.�Topfunctionaris�met�een�totale�bezoldiging�van�€�1.700�of�minder�waarop�de�

anticumulatie van toepassing is.

Niet van toepassing, er zijn geen (voormalige) (aangemerkte) leidinggevende 
topfunctionarissen met een dienstbetrekking bij een of meer andere WNT-instellingen.
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WNT-VERANTWOORDING 2021

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Niet van toepassing, er zijn geen (aangemerkte) topfunctionarisen, met of zonder dienstbetrekking, 
waaraan een uitkering is verstrekt.
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WNT-VERANTWOORDING 2021

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen 
met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel 
toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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GEGEVENS OVER RECHTSPERSOON

Statutaire naam: Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei
Juridische vorm Stichting
Vestigingsplaats Ede
Nr. Bevoegd gezag 31237
Nr. Handelsregister: 41051103
Webadres: www.skovv.nl

Adres: Groenendaal 7
6715 BA
Ede

Telefoonnummer: 0318-640405
E-mailadres: stafbureau@skovv.nl

Contactpersoon: De heer M.B. Jager
Telefoonnummer: 0318-640405
E-mailadres: stafbureau@skovv.nl

RIO-instellingscodes 04SW St. Jozefschool
05GR St. Alexanderschool
05IU De Keijenberg
06MA De Vuurvlinder
06YT Antoniusschool
07VM Cuneraschool
08WH Kardinaal Alfrinkschool
11XK Koning Davidschool
12GU Franciscusschool
17JX De Groene Vallei
23PR Panta Rhei
School De Kleine Prins
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ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN RAAD VAN TOEZICHT

Ede,�……………………………..�2022

M.B. Jager M.A.J. Peters
Bestuurder Voorzitter Raad van Toezicht

F.P. Gasseling W.J.H. de Jong
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

G.I. Timmer-Dingemans
Lid Raad van Toezicht
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OVERIGE GEGEVENS
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STATUTAIRE BEPALING VAN HET RESULTAAT

is met dat van de stichting met inachtneming van de desbetreffende wettelijke bepalingen.
Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt bestemd voor een doel dat zoveel mogelijk in overeenstemming
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RA12 is de merknaam van RA12 Registeraccountants B.V. (KvK-nummer: 70882436) 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  

 
Aan: de Raad van Toezicht van Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei 
 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

Ons oordeel  
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei te Ede 
gecontroleerd. 
  
Naar ons oordeel: 

• geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
de samenstelling van het vermogen van Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei op 31 
december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs; 

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties 
over 2021 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 2021. 

De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2021; 
2. de staat van baten en lasten over 2021; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen.  

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden 
voor de controle van de jaarrekening’.  
 
Wij zijn onafhankelijk van 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). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. 
 
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd  
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, 
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet 
gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een 
normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele 
dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, 
alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 
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Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring 
daarbij. 

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

grond van de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals 
opgenomen in paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol 
OCW 2021 is vereist.   

 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat.  
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs, paragraaf 2.2.2. ‘Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 en 
de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  
 
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 met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 
zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het Onderwijsaccountantsprotocol 
OCW 2021. 
 
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. 
 
Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de 
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met 
de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 
2.3.1 'Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021. In dit kader is het 
bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante 
wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude.  
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat 
is haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel 
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij 
het bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te 
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.  
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Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de 
jaarrekening. 
 
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

 
• het identificeren en inschatten van de risico’s 

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

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

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

• 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; 
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• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 

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

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

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

 
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, 
 
RA12 Registeraccountants B.V. 
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