JAARVERSLAG 2020
CVO Groep Zuidoost-Utrecht

Versie

Definitief d.d. 7 juni 2021

Bestuursgegevens voor OCW
Nummer bevoegd gezag:
BRIN-s:

40132
02RM, 02VR en 26HY

Jaarverslag 2020 CVO Groep

Pagina 2 van 111

Voorwoord
Hierbij presenteer ik het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de CVO Groep Zuidoost-Utrecht.
Hierin doen wij verslag over de prestaties van de CVO Groep op diverse terreinen in het kalenderjaar
2020.
Naast onze ‘core business’, het geven van goed onderwijs, zijn wij op allerlei andere terreinen actief.
Op het gebied van onderwijshuisvesting. Van ICT. Van personeelsbeleid. Van governance en goed
bestuur. En, uiteraard, op het gebied van financiën, in het streven de huidige financiële positie van
de scholengroep ook de komende jaren te kunnen handhaven.
Het jaar 2020 zal ongetwijfeld herinnerd worden als het jaar van de corona-crisis. Een crisis die in
maart 2020 begon en het gehele kalenderjaar (en nog langer) voortduurde. In eerste instantie een
mondiale gezondheidscrisis met heel veel zieke en overleden personen. Maar ook een crisis in
termen van sociale contacten. Men moest afstand tot elkaar gaan houden. Thuis werken. Gesloten
winkels. Geen evenementen meer.
En in het onderwijs gingen we dicht. En we gaven onderwijs op afstand, via de digitale weg. En later
gingen we weer open. En toen weer gedeeltelijk open. Van een regulier onderwijsproces is sinds april
2020 geen sprake meer geweest. Met aanzienlijke gevolgen voor leerlingen en voor onze
medewerkers. Zo werden de landelijke centrale eindexamens geschrapt en bepaalde het
schoolonderzoek of iemand zijn diploma haalde of niet.
De coronacrisis heeft het jaar 2020 voor een belangrijk gedeelte bepaald.
Het jaar 2020 heeft laten zien dat we als scholengroep, ondanks die crisis, tot veel in staat zijn. In het
thans voorliggende jaarverslag geven we daar een beeld van.
Ik wil op deze plaats iedereen bedanken die daar, in dit bijzondere jaar, een bijdrage aan heeft
geleverd. Zowel binnen als buiten de scholengroep.
Want als onderwijsorganisaties kunnen wij niet zonder onze belangrijke samenwerkingspartners: de
gemeenten, de collega-scholen in de regio, het PO, MBO, HBO en WO, de (jeugd)zorgorganisaties,
stage-bedrijven en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

Stan Poels
Bestuurder
CVO Groep Zuidoost-Utrecht
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1

Bestuursverslag

1.1

Verslag van de bestuurder

Het jaar 2020 zal ongetwijfeld herinnerd worden als het jaar van de corona-crisis. Een crisis die in
maart 2020 startte en waarvan iedereen hoopte dat die van korte duur zou zijn. Maar niets was
minder waar. Het duurde het gehele kalenderjaar 2020 voort. In eerste instantie was het een
mondiale gezondheidscrisis met heel veel zieke en overleden. Er werden allerlei maatregelen
genomen om de pandemie ‘in te tomen’. Afstand houden tot elkaar, geen handen schudden, thuis
werken. Maar dat was van beperkte duur. De tweede pandemie brak uit en dat maakte het ook tot
een crisis in termen van sociale contacten. Gesloten winkels. Geen evenementen meer. Niet meer op
vakantie. En ondertussen werd er heel hard gewerkt aan het ontwikkelen van een vaccin waarmee
de wereldbevolking zou kunnen worden beschermd tegen het virus.
En in het onderwijs gingen we dicht. En we gaven onderwijs op afstand, via de digitale weg. En later
gingen we weer open. En toen weer gedeeltelijk open. Van een regulier onderwijsproces is sinds april
2020 geen sprake meer geweest. Met aanzienlijke gevolgen voor leerlingen en voor onze
medewerkers. Niets was meer ‘regulier’. Lessen werden deels op school, deels digitaal verzorgd.
Kwetsbare leerlingen mochten toch naar school komen.
De scholen werden compleet ingericht op de ‘1,5 meter samenleving’, met linten, mondkapjes,
spatschermen en zeepdispensers. En met pijlen die de looprichting aangaven op school om de kans
op besmettingen zo klein mogelijk te laten zijn.
Ook werden de landelijke centrale eindexamens geschrapt en bepaalde het schoolonderzoek of
iemand zijn diploma haalde of niet.
De coronacrisis heeft het jaar 2020 voor een belangrijk gedeelte bepaald.
Leerlingen haakten af. Niet voor elke leerling is digitaal onderwijs geschikt. Zeker niet voor de
leerlingen met een onveilige thuissituatie of met ouders die niet voldoende in staat zijn om hun
kinderen hierbij te begeleiden en ondersteunen.
De crisis zagen we ook terug in de verzuimcijfers van onze medewerkers. In het begin van de crisis
stegen die nog niet, maar daarna was er sprake van een opgaande lijn. Er zijn ook docenten die
vanwege hun eigen gezondheid of die van hun familie huiverig waren om onderwijs op school te
verzorgen. En we moeten ook niet vergeten dat onze medewerkers soms ook zelf ouder zijn, die
thuis hun kinderen moesten ondersteunen bij het digitaal onderwijs.
We zagen de crisis ook terug in onze financiële cijfers. Er zijn extra uitgaven gedaan. Naast de
genoemde materiële uitgaven hebben we geld moeten uitgeven aan extra inhuur voor zieke
docenten. En aan de inhuur van toezichthouders die bijvoorbeeld docenten in staat stelden om thuis
les te geven en de leerlingen op school te laten komen. Dit zien we terug in de financiële
jaarresultaten van de CVO Groep over 2020.
Het Rijk is in 2020 financieel bijgesprongen om het mogelijk te maken ‘extra handen in de klas’ te
hebben. Dat heeft zich vooral vertaald in het ‘inhuren’ van huiswerkinstituten die leerlingen hebben
‘bijgespijkerd’ in bepaalde vakken en vaardigheden. Met de huidige schaarste aan
onderwijspersoneel is het vrijwel onmogelijk dat (ook) nog onder te brengen bij het eigen personeel.
De crisis heeft er ook voor gezorgd dat bepaalde activiteiten tijdelijk niet door konden gaan.
Bijvoorbeeld de bezoeken van het KIK-team aan de scholen.
Of dat er digitale ‘varianten’ kwamen voor bijeenkomsten zoals de activiteiten van de
Opleidingsschool van de CVO Groep voor studenten en werkplekbegeleiders.
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Dat is natuurlijk een winstpunt uit de corona-crisis: dat het digitaal les geven (en het digitaal
vergaderen en evenementen organiseren) een enorme impuls heeft gekregen. En dat moeten we
koesteren. Dat zal voor een deel ook gewoon blijven. De Onderwijsinspectie is bezig een
toetsingskader te maken voor digitale lessen: wanneer is een digitale les een goede les?
In dat kader is ook het Christelijk Lyceum Zeist (digitaal) door de Inspectie bezocht (en ‘akkoord
bevonden’).
De crisis heeft ook (weer) de kansenongelijkheid in het onderwijs onder de aandacht gebracht.
Kinderen die als gevolg van de crisis thuis moesten blijven en digitaal les kregen, hadden niet
allemaal een computer. Of een veilige en rustige plek in huis. En niet elke ouder heeft de
mogelijkheid om huiswerkinstituten of bijles ‘in te kopen’.
In 2021 is besloten dat er miljarden extra naar het onderwijs gaan om de in het afgelopen jaar
ontstane problematiek aan te pakken. Een bedrag voor de jaren 2021, 2022 en 2023.
Ik hoop dat we die ook gaan gebruiken om een aantal hardnekkige aandachtspunten in het
voortgezet onderwijs aan te pakken.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan die genoemde kansenongelijkheid, aan de vroeg-selectie, aan de
positie van het landelijk centraal examen en aan het gegeven, dat de school zo veel meer is dan
alleen kennis vergaren. Mochten we hier in slagen dan is dit een winstpunt in een crisis die verder
vooral heel veel problemen heeft veroorzaakt in het onderwijs.
Qua huisvesting zijn er dit jaar niet zo veel grote investeringen gedaan. De renovatie van de twee
huidige gymzalen en de bouw van een nieuwe derde gymzaal bij het CLZ is in 2020 afgerond, binnen
het daarvoor vastgestelde budget. De gemeente Zeist heeft middelen ter beschikking gesteld voor
een derde gymzaal bij het Christelijk College Zeist (CCZ). Daarvoor zijn de voorbereidingen
ondertussen gestart. De komende jaren zal het accent vooral liggen bij de renovatie en uitbreiding
van het CLZ. Een project van 10,5 miljoen euro dat in 2024 moet zijn afgerond en dit prachtige
gemeentelijke monument weer geschikt maakt voor het onderwijs anno 2020 en verder. En dat in
een zo duurzaam mogelijk schoolgebouw.
De school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) Beukenrode Onderwijs uit Doorn is op 1 april
2019 bestuurlijk gefuseerd met de CVO Groep.
Hierdoor is de CVO Groep versterkt met een school met 175 leerlingen, 40 medewerkers en
veel specifieke kennis op het gebied van leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen. Ook het
Onderwijs Zorg Centrum (OZC) in Odijk maakt onderdeel uit van deze fusie. De school is nu bijna
twee jaar onderdeel van de CVO Groep en al bijna niet meer weg te denken. Het is wel zaak om het
leerlingenaantal op peil te houden om voldoende stevigheid aan deze school te kunnen bieden.
Op het gebied van het interne kwaliteitsbeleid is in 2017 een belangrijks stap gezet door het instellen
van het zogenaamde ‘KIK-team’, het ‘Kijk-In-De-Keuken-Team’. Dit is een team van medewerkers van
de CVO Groep dat de scholen van de CVO Groep bezoekt en op basis van gesprekken met leerlingen
en docenten en op basis van lesbezoeken, een oordeel vormt over de kwaliteit van het onderwijs op
die school. Een en ander is mede gebaseerd op het Inspectiekader van het Ministerie van Onderwijs.
En op basis van een gesprek met de Onderwijsinspectie over de ‘systematiek’ van het KIK-team
hebben we ook enige aanpassingen gerealiseerd.
Het KIK-team zal daarbij meer aansluiten bij de onderwijskundige ambities van de school (zoals
vastgelegd in het schoolplan) en minder bij de richtlijnen van de Onderwijsinspectie. Als gevolg van
de corona-crisis zijn dit jaar de KIK- bezoeken niet doorgegaan, m.u.v. Revius Doorn (VWO).
In het kader van het kwaliteitsbeleid binnen de scholengroep is in 2020 een digitale tool aangeschaft
waarmee in alle scholen op een gestructureerde wijze lesobservaties plaats kunnen vinden. Die
observaties worden in principe gedaan door de leidinggevenden, maar het systeem bevat ook de
mogelijkheid voor leerlingen, of voor de betreffende docent zelf, om een les te beoordelen.
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In 2020 is het Strategisch Beleidsplan 2018-2022 van de scholengroep geactualiseerd, onder de titel
‘We blijven alert’. Dit plan wordt regelmatig geactualiseerd, de volgende keer in 2022.
Mede in verband met de problematiek van de schoolexamens in Limburg en in Amsterdam hebben
we in ook in 2020 veel aandacht besteed aan het proces van toetsing en examinering. Verderop in
dit jaarverslag gaan we daar nader op in.
Het is belangrijk het (ziekte)verzuim van de scholengroep goed te monitoren. Hoewel dit nog steeds
onder het landelijke gemiddelde ligt, stijgt het al enige tijd licht, mede als gevolg van corona. Zie
verder in hoofdstuk 3.
Het lerarentekort, hoewel nog niet heel ‘acuut’, is zichtbaar binnen onze scholengroep. Het vertaalt
zich onder andere in de inhuur van veel externe tijdelijke docenten via detacheringsbureaus. Dit
verklaart voor een belangrijk deel het financiële tekort van het resultaat uit gewone bedrijfsvoering
in het jaar 2020. Om dat lerarentekort aan te pakken werken we in de provincie Utrecht samen met
de schoolbesturen voor voortgezet onderwijs in ‘Utrecht Leert’. Belangrijk onderdeel hiervan is het
vergroten van de instroom in de lerarenopleidingen. De CVO Groep is aspirant-opleidingsschool en
begeleidt jaarlijks zo’n 90 studenten die het vak van docent willen gaan uitoefenen. Een aantal van
die studenten komt vervolgens bij ons in dienst. Een ander belangrijk onderwerp is het bevorderen
van de zij-instroom, dus mensen die werkzaam zijn in andere sectoren interesseren voor het
onderwijs. De CVO Groep werkt daarbij samen met het bureau Roler uit Den Bosch. Zie verder in het
hoofdstuk 3, ‘Personeel’.
Als bestuurder kijk ik met gemengde gevoelens terug op 2020. Alle scholen zijn wederom als
‘voldoende’ beoordeeld op basis van de uitgangspunten van de Onderwijsinspectie (zie paragraaf
1.8). Financieel is het een moeizaam jaar geweest vanwege (met name) de hoge kosten van de
inhuur van externe docenten en de kosten van corona. De financiële positie van de scholengroep is
nog steeds goed.
De resultaten van het eind 2020 gehouden ‘medewerkerstevredenheidsonderzoek’ zijn goed en
laten zien dat verreweg de meeste van onze 550 medewerkers het goed naar hun zin hebben bij de
CVO Groep. Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten die de komende periode worden opgepakt.
Maar de corona-crisis heeft er voor gezorgd dat we onze leerlingen niet dat hebben kunnen bieden
waartoe we in het leven zijn geroepen: goed onderwijs in een veilige en stimulerende omgeving. We
zullen nog lange tijd nodig hebben om dit effect ‘ongedaan’ te maken, voor zover dat überhaupt
mogelijk is.
Aandachtspunt is en blijft de krimp van leerlingenaantallen en de noodzaak dit aantal op peil te
houden. Minder leerlingen betekent minder inkomsten en dat beginnen we nu ook langzaam te
merken. Samen met het te verwachten lerarentekort (in specifieke vakken) en de effecten van de
corona-crisis zijn dit de belangrijkste aandachtspunten voor de komende jaren.

1.2

Doelstelling van de CVO Groep

De Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht, afgekort tot CVO Groep,
beheert zes scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeenten Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Wijk
bij Duurstede.
Het doel van de stichting is het oprichten en in stand houden van scholen voor algemeen christelijk
voortgezet onderwijs in de regio Zuidoost-Utrecht. Met de term ‘algemeen christelijk’ wil de stichting
recht doen aan de diverse stromingen binnen het christendom.
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1.3

Kernactiviteiten

De bestuurder van de CVO Groep is het bevoegd gezag van:
 Christelijk College Zeist, afgekort tot CCZ, www.ccz.nu
 Christelijk Lyceum Zeist, afgekort tot CLZ, www.clz.nl
 Revius Lyceum Doorn, afgekort tot Revius Doorn of RLD, www.reviusdoorn.nl
 Revius Lyceum Wijk bij Duurstede, afgekort tot Revius Wijk of RLW, www.reviuswijk.nl
 Seyster College, afgekort tot SC, www.seystercollege.nl
 Beukenrode Onderwijs, afgekort tot BO, www.beukenrodeonderwijs.nl
In totaal kenden deze scholen in 2020 4.257 leerlingen. In 2019 bedroeg het aantal leerlingen 4.314.
Een kleine daling van 57 leerlingen.
In onderstaande tabel is een overzicht van het aantal leerlingen per 1 oktober 2020 en 1 oktober
2019 opgenomen. Tevens is het aantal VAVO leerlingen opgenomen.

Praktijkonderwijs
Leerwegondersteunend onderwijs
Vmbo basisberoepsgerichte leerweg
Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
Vmbo theoretische leerweg
Havo
Atheneum
Tweetalig atheneum
Gymnasium (tweetalig)

x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x*
x*
x*
x
x
x*
x*
x*

Beukenrode
Onderwijs

Revius
Wijk

Revius Doorn

Seyster
College

CLZ

CCZ

Het opleidingsaanbod van de scholen varieert van praktijkonderwijs tot en met tweetalig
gymnasium. In onderstaand schema is een overzicht van het opleidingsaanbod per school
opgenomen.

x
x
x
x*

* alleen onderbouw
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Geografische gebieden
Op onderstaand kaartje zijn de gemeenten weergegeven waar de scholen van de CVO Groep zich
bevinden, Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Het voedingsgebied, de plaatsen waar
de leerlingen vandaan komen, is groter dan deze drie gemeenten, daar er ook leerlingen uit de
randgemeenten naar scholen van de CVO Groep komen. Dit geldt met name voor de CVOG-scholen
in Zeist. Naar deze scholen komen ook leerlingen uit De Bilt, Soest en Bunnik.

1.4

Juridische structuur

De CVO Groep is een stichting. De statutaire naam van de stichting is ‘Stichting voor Christelijk
Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht’. De stichting is opgericht in 1996. De statuten van de
stichting zijn het laatst gewijzigd op 10 april 2019. Het door OCW toegekende bevoegd gezagnummer
van de CVO Groep is 40132.
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1.5

Organisatiestructuur CVO Groep

Scholen
Elke school staat onder leiding van een rector of directeur. Administratief functioneren de scholen
onder drie Basis Registratie Instellingen Nummers, afgekort brin’s: 02RM, 02VR en 26HY. Voor vijf
scholen is daarnaast door de overheid een vestigingsnummer toegekend, dat wordt toegevoegd aan
het brin.
Met ingang van het schooljaar 2018-2019 is de CVO Groep ook verantwoordelijk voor de
examenklassen van de zogenaamde Tobiasstroom. Dit is een groep leerlingen vmbo b/k van de
Stichtse Vrije School. Deze Vrije School heeft echter geen eindexamenlicentie voor deze leerlingen en
dat heeft de CVO Groep wel. Voorwaarde hiervoor was wel dat de vestiging aan de Lorentzlaan in
Zeist een tijdelijke nevenvestiging wordt van de CVO Groep. Daarvoor is onder het brin 02VR een
separaat vestigingsnummer toegekend, zie de tabel hier beneden.

Bestuurder
De bestuurder is het bevoegd gezag van de scholen van de CVO Groep.
Vanaf 2010 wordt de functie vervuld door de heer drs. S. Poels, woonachtig te Kortenhoef.
De bestuurder heeft in het verslagjaar gefunctioneerd overeenkomstig de bepalingen uit de ‘Code
Goed Onderwijsbestuur in het VO’ (die in 2019 is herzien) en overeenkomstig het van toepassing
zijnde CvB-reglement.
Centraal Bureau
Het in Zeist gevestigde Centraal Bureau (CB) ondersteunt de schoolleidingen, de bestuurder en de
Raad van Toezicht.
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder.
De Raad van Toezicht bestaat statutair uit ten minste vijf en ten hoogste zeven personen.
Jaarverslag 2020 CVO Groep
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1.6

Personeel

Aantal medewerkers
De personele bezetting was op 31 december 2020 als volgt:

Personele verdeling in vergelijking
Verklaring:
OP
= onderwijs gevend personeel
OOP = onderwijs ondersteunend personeel
Directie = bestuurder, directie scholen,en directeur Samenwerkingsverband
02VR = CLZ, CCZ, Revius Lyceum Doorn, Revius Lyceum Wijk bij Duurstede, EOA Overberg (2018) en
Centraal Bureau
26HY = Seyster College
02RM = Beukenrode Onderwijs
Totaal aantal medewerkers
In aantallen is sprake van een stijging van het aantal medewerkers ten opzichte van 2019 (van 548
naar 554 medewerkers). De stijging komt met name door een toename van het aantal medewerkers
binnen de 02VR scholen. In fte zien we een toename van ruim 9 fte. De gemiddelde werktijdfactor
blijft stabiel op 0,76 fte.
Docenten
Het aantal docenten is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2019, met een gemiddelde
werktijdfactor die ook weer nagenoeg gelijk is aan het totaal binnen de CVO Groep. Het aantal fte’s is
– door een toename van de gemiddelde werktijdfactor ten opzichte van 2019 - wel toegenomen (een
plus van ongeveer 6 fte).
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Onderwijsondersteunend Personeel

Het aantal OOP-ers is in 2020 toegenomen ten opzichte van 2019. Er is sprake van een groei van in
totaal 7 medewerkers in deze categorie. De gemiddelde werktijdfactor is iets gedaald van 0,73 fte naar
0,71 fte, waardoor in fte’s de stijging beperkt is.

Directie
Het aantal directieleden is toegenomen. In de cijfers van de Directie zijn de vijf leden van de Raad
van Toezicht niet meegerekend.
In 2020 bestond 67,87% van de populatie uit docenten, tegen 68,98% in 2019. De OOP’ers maakten
in 2020 27,98% van de populatie uit (tegen 27,01% in 2019). Tot de directie behoorden in 2020
4,15% van de medewerkers. In 2019 was dit 4,01%.

Verdeling categorieën in 2020 naar aantallen

Instroom en uitstroom in 2020
Ieder (school)jaar is sprake van een relatief grote wisseling in het personeelsbestand. Medewerkers
zijn op tijdelijke basis werkzaam om te voorzien in tijdelijke knelpunten (extra klassen,
ziektevervanging, zwangerschapsvervanging, vervanging op andere gronden). Ook moet in sommige
gevallen geconstateerd worden dat er sprake is van onvoldoende functioneren, of dat de
(wederzijdse) verwachtingen over de nieuwe baan toch niet met elkaar in overeenstemming bleken
te zijn. Daarnaast kunnen individuele beslissingen de oorzaak zijn van een vertrek (verhuizing,
vervroegde uittreding of pensioen).
In totaal zijn 84 nieuwe medewerkers in het kalenderjaar 2020 in dienst gekomen van de CVO Groep.
Er zijn 78 medewerkers uit dienst gegaan.

In- en uitstroom 2020 vergeleken met 2019
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Bij de in- en uitstroomcijfers moet in ogenschouw worden genomen dat hier ook de benoemingen
van medewerkers onder vallen die op basis van tijdelijke vervanging van afwezige medewerkers zijn
benoemd. Ook de benoeming van stagiaires die voor een kleine weektaak worden benoemd ter
opvulling van ‘restvacatures’ worden hierbij meegerekend.
Aantal vacatures
Verbonden aan de cijfers met betrekking tot de instroom zijn de cijfers met betrekking tot de
vacatures die in 2020 extern bekend gemaakt zijn.

Vacatures in 2020

In 2020 is voor 43 OP-functies geworven en voor 14 OOP-functies. Daarnaast heeft voor vier
directiefuncties, en twee stafhoofden de werving via een extern bureau plaatsgevonden. Deze
uitbestede wervingen zijn niet in dit overzicht meegenomen. De cijfers van het OOP wijken af van
2019 (toen een werving voor 9 functies), voor het OP is het aantal nagenoeg gelijk.
In totaal is door 1040 kandidaten gereageerd op de advertenties. Dat komt neer op gemiddeld 18
reacties per advertentie.
Redenen van vertrek
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom medewerkers de CVO Groep verlaten. In onderstaand
staatje zijn deze redenen voor 2020 in beeld gebracht. Op dit moment worden nog geen exitinterviews gehouden om na te gaan of op basis van de beweegredenen waarom men vertrekt
wellicht aanpassingen in (personeels)beleid plaats zouden moeten vinden.
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Redenen voor vertrek in 2020
De grootste groep van vertrekkers wordt gevormd door medewerkers die zelf ontslag nemen. Dit kan
voortkomen uit het feit dat zij bij de CVO Groep niet hebben gevonden wat zij zochten, dat zij elders
een andere baan hebben gevonden (al of niet uit noodzaak vanwege bijvoorbeeld verhuizing of te
grote reisafstand).
Einde dienstverband betreft de medewerkers waarvan het tijdelijke contract niet is omgezet in een
vaste benoeming. Dit kan het geval zijn wanneer sprake was van (ziekte)vervanging, of wanneer het
eerste dienstverband toch niet aan (wederzijdse) verwachtingen voldoet.
Er is wel sprake van een toename van het aantal medewerkers dat vanwege (pre)pensioen uit dienst
gaat (12 medewerkers in 2019 tegen 17 in 2020).
Voortgezet Onderwijs
Medewerkers met een tijdelijk dienstverband die uit dienst gaan bij de CVO Groep, of medewerkers
waarvan op grond van een vaststellingsovereenkomst het dienstverband wordt beëindigd, hebben
recht op een WW-uitkering wanneer er niet aansluitend een nieuw dienstverband elders gevonden
wordt. De uitkeringslasten komen voor een kwart direct voor rekening van de CVO Groep. Het
overige gedeelte van de uitkeringslasten wordt door de gehele VO-sector betaald en wordt in
mindering gebracht op de jaarlijkse bekostiging. Daarmee is de CVO Groep in feite eigen risico-drager
voor de uitkeringen en dient het beslag op de uitkering zo beperkt mogelijk te zijn. Teneinde dat te
bewerkstelligen wordt in een vroeg stadium aan medewerkers die in een uitkeringssituatie kunnen
belanden, ondersteuning geboden bij het vinden van een andere baan.
Op 1 januari 2020 kwamen zes voormalige medewerkers van de CVO Groep voor hun WW-uitkering
ten laste van de CVO Groep. In het kalenderjaar 2020 zijn daar zeventien medewerkers bijgekomen.
Maar er zijn in de loop van 2020 tien medewerkers uit de uitkering geraakt, of doordat de periode
van uitkering (via UWV) was verstreken, of doordat een andere baan was gevonden. Per saldo
ontvingen op 31 december 2020 dertien voormalige medewerkers een WW-uitkering. Daarmee is dit
aantal dus fors gestegen ten opzichte van eind 2019. Dat is op zich enigszins merkwaardig als we
bedenken dat we in Nerdeland te maken hebben met een lerarentekort.
In het onderwijs bestaat voor medewerkers die werkloos raken, in een aantal gevallen (ook) recht op
een bovenwettelijke regeling, de Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel voortgezet onderwijs
(Wovo-regeling). In 2020 werd gestart met acht medewerkers die voor deze uitkering in aanmerking
kwamen. Twee uitkeringen kwamen in de loop van 2020 ten einde, maar er kwamen ook twee
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nieuwe uitkeringen bij, waardoor eind 2020 weer acht medewerkers een beroep deden op deze
regeling.
Voor beide uitkeringen samen gaat het om een totaal bedrag eind 2020 van € 437.067 (tegen
€ 320.218 eind 2019). Een kwart daarvan komt direct voor rekening van de CVO Groep (dus
€ 109.267, tegen € 80.055 eind 2019). Driekwart komt voor rekening van het totale VO in Nederland,
en daarmee dus ook gedeeltelijk weer voor rekening van de CVO Groep.
Primair Onderwijs
Beukenrode Onderwijs valt formeel onder de regels van de cao-po (primair onderwijs). In het Primair
Onderwijs kennen we nog het Participatiefonds en het Vervangingsfonds. Via het Participatiefonds
worden de uitkeringen van medewerkers geregeld indien zij onvrijwillig werkloos worden. Ook kent
het primair onderwijs een bovenwettelijke regeling (de Wopo). Het Participatiefonds beoordeelt of
een uitkering voor rekening van dit fonds komt (er moet dan aan voorwaarden zijn voldaan) of dat de
uitkering volledig voor rekening van de veroorzakende onderwijsorganisatie komt. Aan het
Participatiefond wordt een bijdrage betaald om eventuele uitkeringslasten te kunnen betalen.
Vier medewerkers die in 2020 uit dienst zijn gegaan bij Beukenrode Onderwijs, zijn niet door het
Participatiefonds geaccepteerd. De uitkeringslasten van deze medewerkers komen (deels) voor
rekening van de CVO Groep. Zes andere medewerkers die uit dienst zijn gegaan, vallen wel onder de
richtlijnen van het Participatiefonds.
Via het Vervangingsfonds kan de benoeming van medewerkers gedeclareerd worden (mits aan
voorwaarden wordt voldaan) van medewerkers die wegens ziekte niet in staat zijn om hun
werkzaamheden te verrichten.

Man - vrouw verhouding
Op 31 december 2020 bestond de populatie binnen de CVO Groep voor 55,91% uit vrouwen en voor
44,09% uit mannen, tegen 55,47% vrouwen en 44,53% mannen in 2019. Het aandeel vrouwelijke
medewerkers is dus iets gestegen.
In de categorie OP is de verdeling op 31 december 2020 44,15 % man en 55,85% vrouw (tegen
45,77% en 54,23% in 2019). Voor het OOP zijn de cijfers in 2020: 40,65% man, 59,35% vrouw (tegen
39,19% en 60,81% eind 2019). Voor de directie geldt een verdeling van 55,52% man tegen 43,48%
vrouw. Eind 2019 ging het om 59,09% en 40,91%.
De vergelijking heeft steeds betrekking op de absolute aantallen en is niet berekend naar het aantal
fte’s.

Verdeling man-vrouw per categorie op 31 december 2020
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Leeftijdsverdeling

Leeftijdsverdeling naar percentage
Het aandeel 45+ medewerkers is in 2020 zowel procentueel als in aantallen gestegen ten opzichte
van 2019. In aantal telde de CVO Groep eind 2020 327 medewerkers (58,6%) van 45 jaar en ouder. In
2019 ging het om 317 medewerkers (57,85%). We zien een toename in de leeftijdsgroep van 45 tot
55 jaar (van 122 naar 133), een afname in de leeftijdsgroep van 55 tot 65 jaar (van 170 naar 161) en
een toename in de categorie 65+ (van 25 naar 33). In deze laatste groep laat zich de verschuiving van
de AOW-leeftijd gelden.
Docenten naar leeftijd
In de leeftijdscategorie tot 25 jaar is in aantallen een daling te zien. Een relatief kleine stijging doet
zich voor in de leeftijdsgroep van 25 – 34 jaar. De volgende leeftijdsgroep tot 45 jaar laat een daling
zien. De leeftijdsgroep van 45 tot 55 jaar laat weer een stijging zien. De leeftijdsgroep 55 tot 65 jaar
daalt fors. De groep van 65+ laat – zoals eerder voor de totale populatie al geschetst - een stijging
zien.
Het totaal aandeel van docenten van 45 jaar en ouder is licht gestegen van 50,26% in 2019 naar
51,60% in 2020.
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Leeftijdsverdeling OP in aantallen
OOP naar leeftijd
In 2020 is het aantal ‘jonge’ OOP’ers opnieuw gestegen, met name in de leeftijdscategorie van 25 tot
35 jaar. Ook in andere leeftijdsgroepen zijn stijgingen waar te nemen. De leeftijdsgroep 45 tot 55 jaar
blijft stijgen.
In 2019 was 74,32% van de OOP’ers 45 jaar of ouder. In 2020 is dit percentage iets gezakt naar
72,26%. In absolute aantallen is echter een stijging te zien (ter grootte van twee medewerkers).

Leeftijdsverdeling OOP in aantallen
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Directie naar leeftijd
In 2020 is het totaal aantal directieleden gestegen van 22 naar 27 medewerkers. Dit heeft er deels
mee te maken dat nu de drie teamleiders van Beukenrode Onderwijs ook tot de categorie Directie
zijn gerekend waar zij voorheen als docent werden meegeteld.
In percentage is het aandeel directieleden boven de 45 jaar nagenoeg gelijk gebleven (2019: 77,27%,
in 2020 77,78%). In aantallen is een verschuiving te zien in deze leeftijdsgroep van 17 naar 21
medewerkers.

Leeftijdsverdeling Directie in aantallen
Gewogen gemiddelde leeftijd
De bovenstaande cijfers betekenen wel dat sprake is van een (lineare) toename van de gewogen
gemiddelde leeftijd van de medewerkers van de CVO Groep.
In 2018 was deze 46,10 jaar, in 2019 46,55 jaar en in 2020 46,87 jaar.

Functiemix
Ieder (school)jaar wordt in september/oktober de balans opgemaakt of de CVO Groep voldoet aan
de functiemixwaarde die voor de groep als totaal (verdeeld over 02VR-scholen, 26HY en ook voor
02RM) gehanteerd moet worden. Door uitstroom van docenten en toename van het aantal docenten
in absolute zin, treden iedere keer wijzigingen op in de gerealiseerde functiemixwaarde. Daardoor
moest ook in 2020 geconstateerd worden dat de scholen de beoogde functiemixwaarde niet hebben
kunnen realiseren.
In formele zin bestaat de functiemix niet meer, maar binnen de CVO Groep is aangegeven dat de
oorspronkelijke waarden wel als richtlijn gebruikt worden om te bepalen of ruimte beschikbaar is
voor functiewijzigingen. Bij die afweging spelen ook het beschikbare financiële kader en de
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vraagstelling of er potentiële kandidaten zijn die aan de andere functie-eisen kunnen voldoen een
rol.
In de opsomming is ook Beukenrode Onderwijs opgenomen (02RM). Formeel valt dit type onderwijs
onder de cao-PO en binnen het PO speelt de functiemix niet. Op de site van OCW met
functiemixgetallen komt Beukende Onderwijs echter wel voor.
Op 31 december 2019 bedroeg de functiemixwaarde voor de 02VR scholen 97,73. Op 31 december
2020 was deze waarde nagenoeg gelijk; te weten 97,56. De streefwaarde voor de 02VR scholen
bedraagt 107.
Voor het Seyster College is de te realiseren streefwaarde 70. Op 31 december 2019 was hiervan een
waarde bereikt van 66,49. Op 31 december 2020 was sprake van een aanzienlijke daling naar 56,12.
Voor Beukenrode Onderwijs gelden geen functiemixwaarden. Bij de fusie in 2019 is afgesproken dat
het volume L12 docenten zou toenemen. Dat is ook gerealiseerd in 2019.
In alle gevallen geldt dat de CVO Groep nadrukkelijk voor een kwalitatieve invulling kiest.

Ziekteverzuim
In meerdere opzichte is 2020 een raar jaar geworden. Bij aanvang van het kalenderjaar hadden we
niet kunnen denken dat een virus dat in China de kop op stak een dergelijke grote impact zou hebben
dit kalenderjaar. Voor het ziekteverzuim leverde dit een merkwaardig beeld op. Voor de periode van
de eerste lockdown (maart tot juni 2020) was een daling van het ziekteverzuim te zien, terwijl je juist
zou denken dat door de pandemie het verzuim zou stijgen. Na een stabilisatie rond de
zomermaanden volgde in november de tweede lockdown met maatregelen. In tegenstelling tot de
eerste lockdown was in die periode wel sprake van een toename van het ziekteverzuim. Dat was niet
toe te schrijven aan uitval vanwege griep, want landelijk was hiervan geen sprake. Wat wel de
oorzaak is achter de toename van het verzuim eind 2020 is op dit moment nog gissen (extra
vermoeidheid door het voortduren van de pandemie, meer besmettingen?).
Het ziekteverzuimpercentage is in 2020 – evenals in 2019 - boven de (door de CVO Groep zelf
gestelde) norm van 4% uitgekomen. Het voortschrijdend ziekteverzuimpercentage lag in december
2020 op 4,89% (inclusief Beukenrode Onderwijs). In december 2019 lag dit op 4,29% (excl.
Beukenrode Onderwijs). Voor de vergelijking: in december 2020 bedroeg het percentage zonder
Beukenrode Onderwijs 4,33%. Voor de scholen exclusief Beukenrode Onderwijs was dus in 2020
sprake van een lichte stijging ten opzichte van 2019. De CBS cijfers voor de sector onderwijs laten
voor de eerste drie kwartalen van 2020 een verzuimpercentage van 4,8% zien. De landelijke cijfers
van Human Capital Care voor het Voortgezet Onderwijs en de getallen van VOION waren bij het
opmaken van het jaarverslag nog niet beschikbaar.
Inzoemend op de onderliggende cijfers is voor Beukenrode Onderwijs (nog steeds) sprake van een
relatief hoog verzuim, ook hoger in relatie tot landelijke cijfers voor het VSO. Met name de
meldingsfrequentie (1.40 in 2020) en de verzuimduur (24,48 dagen) vallen op.
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Ziekteverzuimpercentage CVO Groep totaal
Het ziekteverzuim wordt onderscheiden in:
a. kort verzuim (0 tot 8 dagen)
b. kort middel verzuim (8 tot 43 dagen)
c. lang middel verzuim (43 tot 366 dagen)
d. lang verzuim (vanaf 366 dagen)

Ziekteverzuimcijfers uitgesplitst
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Het kort verzuim is licht gedaald in 2020 ten opzichte van de voorgaande jaren. Het kort middel
verzuim is daarentegen gestegen. Het lang middel verzuim is ten opzichte van 2019 iets toegenomen,
evenals het lang verzuim.

Meldingsfrequentie en verzuimduur
De meldingsfrequentie ligt gedurende meerdere jaren op nagenoeg hetzelfde niveau. Waarbij in
2020 deze frequentie onder de 1 is gekomen (0,95). In Nederland wordt een meldingsfrequentie van
1 als signaleringswaarde aangehouden (dat betekent dat gemiddeld een medewerker zich 1 maal per
jaar ziek meldt). Benchmark cijfers over 2020 zijn bij het opmaken van het jaarverslag nog niet
bekend. De gemiddelde verzuimduur is – na een daling in 2019 – wel toegenomen van 9,91 dagen
naar 12,45 dagen.
Een graadmeter bij de verzuimgetallen is ook het aantal medewerkers dat zich niet ziekmeldt. In
2019 was – uitgedrukt in aantallen medewerkers – 37,68% nooit ziek. In 2020 is sprake van een
verbetering; 38,76% van de populatie heeft zich in dat jaar geen enkele dag ziekgemeld (cijfers 2019
verschillen van opgave in jaarverslag 2019, omdat de cijfers nu inclusief Beukenrode Onderwijs zijn
berekend).
Als norm geldt in Nederland dat 40% van werkend Nederland zich nooit ziek meldt. De CVO Groep zit
hier dus nog onder in aantallen.

Gratificaties
In het verslagjaar 2020 is aan negen medewerkers een gratificatie wegens bijzondere
arbeidsprestatie toegekend, in hoogte variërend van € 250 tot € 500.
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Scholingskosten
De totale uitgaven voor scholing zijn in 2020 lager dan in 2019. Daarbij wordt onder
scholingsuitgaven verstaan alle directe kosten die met een scholing/cursus gemoeid zijn
(inschrijfgeld, boekengeld, examenkosten, reiskosten). Indirecte kosten (afwezigheid) wordt niet tot
scholingskosten gerekend. In alle overzichten worden de kosten die gemoeid zijn met de BHVscholing buiten beschouwing gelaten.
Het gemiddelde bedrag dat per fte aan scholing is uitgegeven in 2020 is fors gedaald ten opzichte van
2019, maar ligt wel hoger dan in 2018. In hoeverre hier de (gedeeltelijke) sluiting van de scholen
debet aan is geweest is gissen. Bij de berekening is uitgegaan van het gemiddelde aantal fte’s in een
kalenderjaar. Die gemiddelden wijken af van de presentatie van de bezettingscijfers per 31 december
elders in dit verslag.

Totale scholingsuitgaven CVO Groep 2018 - 2020
Per school ziet het beeld er over 2017 tot en met 2019 als volgt uit:

Totale scholingsuitgaven per school 2018 - 2020
*) incl. kosten GMR en centrale trainingen
Per fte per school levert dat het volgende beeld op:

Scholingskosten per fte per school 2018 - 2020
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In de cao-vo is opgenomen dat per fte voor iedere medewerker op jaarbasis € 600,-- beschikbaar is
voor scholingsactiviteiten. Tevens is in de cao-vo aangegeven dat jaarlijks 10% van de personele
lumpsum besteed wordt aan deskundigheidsbevordering en professionaliseringsactiviteiten in tijd en
geld. Hoeveel tijd beschikbaar is gesteld aan scholing is nauwelijks te berekenen, waardoor een
spiegeling met de genoemde 10% nagenoeg onmogelijk is.
In 2020 zijn elf Lerarenbeurzen toegewezen door DUO. In 2019 waren dit er tien. Daarnaast zijn in
2020 twee nieuwe zij-instroomsubsidies toegewezen. In 2019 waren vijf zij-instroomtrajecten
toegewezen.

Garantiebanen
Per 1 januari 2015 is de ParticipatieWet in werking getreden. Het idee achter de wet is dat meer
mensen met een arbeidsbeperking aan de slag gaan in het reguliere arbeidsproces. De grote zorg is
of er voldoende werk is voor deze groep mensen. In het sociaal akkoord is afgesproken dat de
overheid in samenwerking met het bedrijfsleven 125.000 extra banen (streefdoel 2026) creëert voor
mensen met een arbeidsbeperking, de zogenaamde garantiebanen.
Ook de sector voortgezet onderwijs heeft zich verplicht om werkgelegenheid te creëren voor
werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor het voortgezet onderwijs geldt dat eind 2023
in totaal 2640 extra banen moeten zijn gecreëerd.
Omdat invulling geven aan de doelstelling binnen de CVO Groep lastig blijkt te zijn, is in 2019
aansluiting gezocht bij het project Baanbrekers van de VO-Raad. In samenspraak met deze
organisatie is de intentie uitgesproken om voor in totaal 3,6 fte aan nieuwe banen voor de doelgroep
te creëren. In de loop van 2020 is het gelukt om vier medewerkers vanuit de doelgroep op vier
scholen van de CVO Groep in met name de facilitaire dienstverlening een baan te bieden. In omvang
gaat het om 2,45 fte.

Strategisch Personeelsbeleid
De onderwijssector staat onder druk. Er is sprake van oplopende personeelstekorten (minder
instroom van studenten voor opleidingen, toenemende uitstroom door vergrijzing, beeldvorming
over het beroep etc.). Dat vraagt van organisaties denk- en slagkracht, temeer daar er meer sectoren
zijn die te maken hebben met problemen bij de invulling van vacatures. Daarbij moet het onderwijs
concurreren met bijvoorbeeld de zorg.
Vanuit de driedeling instroom, doorstroom, uitstroom probeert de CVO Groep actief invulling te
geven aan beleid om medewerkers te boeien en te binden.
a. Instroom
Op meerdere fronten is de CVO Groep actief om (toekomstige) medewerkers te interesseren en klaar
te maken voor het onderwijsveld. Buiten actieve wervingscampagnes zijn er twee specifieke
speerpunten:
1. de aspirant-Opleidingsschool
2. het Onderwijspact.
Ad 1. De aspirant-Opleidingsschool
De CVO Groep heeft sinds 2015 de status van aspirant-Opleidingsschool. In de Opleidingsschool
wordt intensief samengewerkt met de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en de ALO van de
Hogeschool Arnhem/Nijmegen voor wat betreft het bieden van opleidingsmogelijkheden aan
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studenten. Jaarlijks worden in een vaste structuur met schoolopleiders en werkplekbegeleiders ruim
honderd studenten van de genoemde instellingen begeleid in hun kennismaking met hun
toekomstige werkveld. Deze eerste indruk en praktijkervaring is voor de studenten van essentieel
belang om uiteindelijk voor het vak van docent te kiezen.
Begin 2019 heeft de CVO Groep te horen gekregen dat vanuit de NVOA geen accreditatie verleend is
aan de aspirant-Opleidingsschool. Een hernieuwde aanvraag om als aspirant-Opleidingsschool te
fungeren is eind 2019 gehonoreerd. Daarmee is de structuur van begeleiding van potentiële nieuwe
docenten gewaarborgd.
Ad 2. het Onderwijspact
Binnen de provincie Utrecht is al lange tijd een samenwerkingsverband actief van scholen voor
voortgezet onderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs, Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht. Dit
samenwerkingsverband, Utrecht Leert!, faciliteert activiteiten die er op dit moment primair op
gericht zijn om zij-instromers warm te maken voor een baan in het onderwijs in de regio Utrecht.
Door corona zijn activiteiten op dit vlak beperkt gebleven. Wel heeft een beoordeling van diverse cv’s
plaatsgevonden en is door de opleidingsinstituten gekeken of een zij-instroomtraject haalbaar zou
zijn. Tot daadwerkelijke matching in 2020 heeft dit niet geleid.
Binnen het Onderwijspact is de CVO Groep in 2018 gestart met een eigen project in samenwerking
met Roler, een in het onderwijs gespecialiseerd wervings- en detacheringsbureau. De intentie is
uitgesproken dat in zes tekortvakken (natuurkunde, scheikunde, wiskunde, Engels, Duits en
Nederlands) voor ieder vak twee zij-instromers zouden worden gevonden die via de Universiteit
Utrecht uiteindelijk een eerstegraads bevoegdheid zouden kunnen halen. Dit project heeft er toe
geleid dat bij aanvang van het schooljaar 2019 – 2020 vijf zij-instromers bij scholen van de CVO
Groep bovenformatief zijn benoemd (wiskunde, natuurkunde, Nederlands en twee maal Engels). In
dit project wordt nauw samengewerkt met de Universiteit Utrecht en wordt ook (weer)
gebruikgemaakt van de begeleidingsfaciliteiten van de Opleidingsschool. Het streven is om deze
docenten uiteindelijk in te laten dalen in de formatie van de CVO Groep. Daar waar dit niet mogelijk
is zullen deze docenten bij andere scholen van het Onderwijspact aan de slag kunnen. Aan het einde
van het schooljaar 2019 – 2020 heeft een docent uit deze groep de CVO Groep verlaten. Drie van de
vier andere docenten hebben hun beperkte tweedegraads bevoegdheid gehaald en zijn in het
schooljaar 2020 – 2021 gestart met hun eerstegraads opleiding. Eén van de docenten kon vanaf de
start al direct in de eerstegraads opleiding participeren.
Vanaf 1 september 2020 zijn in het kader van dit project hebben vier potentiële zij-instromers stage
gelopen op onze scholen. Twee daarvan zijn per 1 januari 2021 benoemd en gestart met hun zijinstroom opleiding.
Op het moment dat docenten in dienst komen van de CVO Groep is het van essentieel belang – of zij
nu nieuwkomer zijn in het onderwijs of een overstap maken vanuit een andere school – dat er een
goede startfase wordt gefaciliteerd. Deze zogenaamde inductiefase is bepalend voor het langdurig
kunnen behouden van docenten voor het onderwijs (en daarmee niet alleen voor de CVO Groep). De
CVO Groep participeert actief in de werkgroep Begeleiding Startende Leraren (BSL) die onder de
paraplu van het Onderwijspact de condities voor een goede inductie optimaliseert.
b. Doorstroom
Doorstroom heeft te maken met de vraag ‘Hoe functioneert het organisme van de CVO Groep en hoe
participeren medewerkers daarin?’. Dat heeft enerzijds te maken met beleidsdocumenten,
toepassing van regelingen etc., maar anderzijds ook met faciliteiten. In het jaarverslag is al gewag
gemaakt van de toepassing van functiemix en scholingsactiviteiten.
In 2019 is met name aandacht besteed aan het digitaliseren van de gesprekscyclus. Daarbij is er voor
gekozen om een onderdeel van het personeels- en salarisadministratiesysteem (VISMA/RAET)
ondersteunend te laten zijn in technische zin bij het proces van de gesprekscyclus. In 2019 zijn de
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voorbereidingen getroffen die voor 2020 tot een implementatie hadden moeten leiden. Door
coronamaatregelen konden de specifieke trainingen echter niet doorgaan. Deze worden in het
voorjaar van 2021 naar verwachting opgepakt.
In 2020 is een notitie loopbaanbeleid opgesteld, waarin met name ook aandacht wordt besteed aan
loopbaanmogelijkheden voor het Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP).
In vervolg op het succesvolle aanbod in 2019 volgens de TMA-methodiek (Talenten Motivatie
Analyse) is ook in 2020 deelname voor medewerkers aan dit programma mogelijk gemaakt. In totaal
hebben in het najaar van 2020 34 medewerkers van dit aanbod gebruikgemaakt.
c. Uitstroom
Ten tijde van het opmaken van de begroting (najaar) en het opstellen van het Bestuursformatieplan
(voorjaar) worden gesprekken gevoerd met het management van de scholen over de inzetbaarheid
van medewerkers. Daarbij komen vragen aan de orde over de geschiktheid/passendheid van
medewerkers met een tijdelijk dienstverband, inzetbaarheid van medewerkers in bepaalde
levensfases (aanpassing in weektaak op grond van (ouderschaps- dan wel andere soorten van) verlof,
vraagstukken rond inzetbaarheid van oudere medewerkers en mogelijke aanpassingen in weektaak al
of niet in combinatie met regelingen van de CVO Groep dan wel vervroegde (deel) pensionering.
Op die manier is ook (vroegtijdig) zicht op het ontstaan van vacatures en mogelijkheden voor
loopbaanstappen voor zittende medewerkers.
Met betrekking tot beleid rond de afloop van tijdelijke dienstverbanden en daarmee uitstroom bij de
CVO Groep is in eerdere hoofdstukken al de facilitering op dit vlak aan de orde gekomen.
Daarnaast kan het voorkomen dat medewerkers die een vast dienstverband hebben – al of niet op
basis van resultaten van het TMA traject – tot de conclusie komen dat hun toekomst niet bij de CVO
Groep ligt. Indien men niet op eigen kracht andere mogelijkheden kan vinden, biedt de CVO Groep
ondersteuning bij het vinden van een geschikte werkplek.
Er is nog geen actief beleid in het voeren van exit gesprekken om op die manier zicht te krijgen op de
motieven van medewerkers om de CVO Groep te verlaten. Dit inzicht is wel wenselijk, omdat op die
manier mogelijke belemmerende factoren in beeld kunnen komen. Vervolgens kan onderzocht
worden of daar oplossingen voor te vinden zijn.

Medewerkertevredenheidsonderzoek
In het najaar van 2020 heeft een medewerkertevredenheidsonderzoek (mto) plaatsgevonden. Met
ondersteuning van Effectory heeft een voorbereidingsgroep rondom zes thema’s vragen
geselecteerd die aan de medewerkers zijn voorgelegd.
De zes thema’s betroffen:
• Bevlogenheid
• Betrokkenheid
• Tevredenheid
• Werkgeverschap
• Leiderschap
• Sociale Veiligheid
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Door 71,1% van de medewerkers is de vragenlijst ingevuld (tegen 66,0% in de benchmark VO van
Effectory). In vergelijking met de benchmark VO levert dit voor de zes thema’s het volgende beeld
op:

Resultaten op hoofdthema’s
Op vier onderdelen zijn de resultaten binnen de CVO Groep hoger dan de benchmark. Op het
onderdeel ‘leiderschap’ is het oordeel lager dan in de benchmark. Voor het onderdeel ‘sociale
veiligheid’ is geen vergelijkingsmateriaal beschikbaar.
Op de genoemde thema’s is per school een rapportage gemaakt en op teamniveau. Uit de open
antwoorden is aan de hand van data analyse door Effectory bekeken welke kernwoorden als
trotspunten zijn genoemd en welke kernwoorden als verbeterpunten. Dat levert voor de vijf meest
scorende onderdelen het volgende beeld op:

Trotspunten CVO Groep

Verbeterpunten CVO Groep
De resultaten zullen per school besproken worden en omgezet worden in acties die tot verbetering
moeten leiden.
Het totaalresultaat heeft betekend dat de CVO Groep het predicaat ‘World-class Workplace
Nederland’ heeft toebedeeld gekregen.
Corona
Over corona is in dit jaarverslag al vaak geschreven. Ontegenzeglijk heeft de pandemie ook effect
gehad op het welzijn van onze medewerkers. Onzekerheid over het eigen welzijn en/of het welzijn
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van familieleden, persoonlijk leed; dat alles heeft een zware wissel getrokken op onze medewerkers.
Tel daarbij de flexibiliteit op die men aan de dag heeft moeten leggen met het inspelen op zich
steeds wijzigende omstandigheden, dan kan niet anders dan met veel respect naar de inspanningen
van onze medewerkers gekeken worden.
In het MTO zijn wel vragen gesteld over (de effecten van) corona. Daarbij is naar positieve en
negatieve effecten gevraagd. Daaruit komt een divers beeld naar voren. Enerzijds geeft de periode
dat er geen fysiek onderwijs gegeven kon worden rust (klassenmanagement niet aan de orde, minder
administratieve rompslomp), anderzijds meer druk (andere voorbereiding, faciliteiten, digivaardigheid, minder contact met de leerlingen). De momenten dat er wel fysiek lesgegeven kon
worden scoorden positief op het contact met de leerlingen, maar bijvoorbeeld weer minder voor wat
betreft de (ervaren) veiligheid (onderlinge afstand). Uit het totaal van antwoorden blijkt onzekerheid,
het zoeken naar nieuwe mogelijkheden (dat door de een positief en door de ander negatief wordt
ervaren). Maar bovenal ook zorgen om de leerling.

1.7

Zaken met een behoorlijke personele betekenis
a. CAO PO en VO

De CAO VO 2020 liep op 31 december 2020 af maar is, in overleg met de vakbonden, 1 jaar verlengd
tot 31 december 2021.
De CAO 2020 stond met name in het teken van een salarisverhoging, een eenmalige uitkering en een
verhoging van de eindejaarsuitkering. Deze verhogingen konden betaald worden uit de verhoging
van de lumpsum-uitkering die wij van het Rijk ontvangen.
Over andere belangrijke onderwerpen, zoals taakbeleid, werkdruk en seniorenbeleid zijn geen
afspraken gemaakt. De discrepantie tussen de beschikbare middelen bij de werkgevers (de besturen)
en de wensen van de vakbonden zijn hiervoor te groot.
Een beeld dat al enige jaren bestaat, met als gevolg dat de CAO zich inhoudelijk nauwelijks
ontwikkelt.
De CAO PO is eveneens stilzwijgend verlengd. Deze CAO is van toepassing op Beukenrode Onderwijs.
b. Functiemix
De functiemix is een onderdeel van het Convenant Leerkracht uit 2008, niet van de cao-vo.
Om het vak van docent aantrekkelijker te maken is afgesproken dat docenten de komende jaren
vaker door kunnen stromen naar de docentenschalen LC en LD daar waar, tot dusverre als
‘basisfunctie’ de (lager gesalarieerde) LB-functie van toepassing was.
Door mutaties in ons personeelsbestand zijn we er in 2020 wederom niet in geslaagd de
doelstellingen van het Convenant te halen.
Het belang van het onderwerp ‘functiemix’ is de laatste jaren (ook landelijk) steeds minder
geworden. We worden als scholengroep niet meer ‘afgerekend‘ op landelijke streefcijfers.
Maar natuurlijk blijft het van belang dat er binnen een school loopbaanmogelijkheden zijn voor
medewerkers.
Binnen de CVO Groep zullen wij in 2021 derhalve, in overleg met de medezeggenschapsraden, het
accent meer gaan leggen op loopbaantrajecten voor medewerkers en wat minder op het ‘halen’ van
de streefcijfers van de functiemix.
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c. Leerlingenkrimp
Net zoals in veel andere gebieden in Nederland krimpt ook in de regio Zuidoost-Utrecht het aantal
leerlingen, sinds kort ook in de gemeente Zeist.
Daarnaast kiezen steeds minder leerlingen voor onderwijs op vmbo basis/kaderniveau. Steeds vaker
wordt er gekozen voor onderwijs op tl/havo/vwo-niveau.
Daar heeft met name ons CCZ last van.
Krimp is een gegeven, je kunt je er niet tegen verzetten. Het is zaak dit tijdig te onderkennen en er
naar te handelen, met name in het aanpassen van de personele formatie aan de dalende
leerlingenaantallen.
Vooralsnog leidt dat binnen de CVO Groep nog niet tot problemen, in termen van boven-formatief
personeel. Eventueel kan dat personeel ook binnen de andere scholen van de groep worden
ondergebracht.
Lukt ook dat niet dan zal er met de bonden gesproken moeten worden over een sociaal plan.
d. Lerarentekort
Bijna ‘in strijd met’ hetgeen onder f. is vermeld hebben we in de provincie Utrecht (zowel in het PO
als in het VO) te maken met een lerarentekort. Voor het VO gaat het om een aantal specifieke
vakken, met name de vreemde talen en de exacte vakken.
De CVO Groep is een van de initiatiefnemers van het zogenaamde ‘Onderwijspact Utrecht’ waarbij
partijen met elkaar samenwerken en projecten opzetten om dat tekort zo klein mogelijk te maken.
Een van die projecten betreft het onderzoeken of voorgezet onderwijs met minder docenten af kan
door het onderwijssysteem anders in te richten. Een ander project is om mensen die hun baan kwijt
raken (bijvoorbeeld bij de banken en in het verzekeringswezen) of die op zoek zijn naar een nieuwe
baan, te motiveren voor het onderwijs te kiezen.
Dit worden de zogenaamde ‘shifters’ genoemd (zij-instroom). Samen met het bureau Roler zijn we op
zoek gegaan naar die zij-instromers . Dat heeft in 2020 geleid tot twee zij-instromers die op onze
scholen aan de slag zijn gegaan. Zij combineren dit met een opleiding tot docent.
Zie verder in het hoofdstuk ‘personeel’.
Het lerarentekort leidt momenteel tot de inzet van veel dure docenten die via gespecialiseerde
bureaus worden ingehuurd en dus tot hoge kosten. Zie verder het bestuursverslag, hoofdstuk 5.
e. Aspirant-Opleidingsschool
Sinds eind 2015 is de CVO Groep formeel erkend als aspirant-Opleidingsschool door het Ministerie
van OCW. Hierdoor ontvangen wij financiële middelen om op een gestructureerde wijze begeleiding
te bieden aan studenten van de lerarenopleidingen van de Hogeschool Utrecht, de Universiteit
Utrecht en de Fontys Hogeschool. Gemiddeld begeleiden wij 80 studenten per jaar op onze scholen.
In januari 2019 hebben wij een hoorzitting bij de NVAO in Den Haag gehad om te bepalen of we de
aspirant-status kunnen inruilen voor een definitieve status. Helaas hebben wij die status niet
behaald.
Derhalve hebben we opnieuw een aanvraag ingediend als aspirant-Opleidingsschool die eind 2019 is
gehonoreerd. Daardoor ontvangen we weer voor vier jaar financiële middelen van de Rijksoverheid.
De Opleidingsschool is één van de instrumenten waarmee het tekort aan leraren kan worden
aangepakt. Een behoorlijk deel van de studenten die wij opleiden treedt ook in dienst bij de CVO
Groep. Zie verder in het hoofdstuk ‘personeel’.
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Helaas is het coronajaar 2020 voor onze studenten een ingewikkeld jaar geweest. Veel lessen
moesten digitaal worden gegeven en hun begeleiding door de medewerkers van de CVO Groep was
daardoor niet eenvoudig. We hebben geprobeerd dat zo veel mogelijk met digitale bijeenkomsten
‘op te vangen’, maar dat is voor deze groep studenten altijd suboptimaal.
We hopen in 2021 elkaar fysiek weer vaker te kunnen ontmoeten.

1.8

Onderwijskwaliteit 2020 (de formele kwaliteit)

De kwaliteit van de scholen welke blijkt uit de Opbrengstenkaart van de Onderwijsinspectie noemen
we de formele kwaliteit.
De Inspectie kijkt momenteel op twee manieren naar de kwaliteit van scholen(groepen):
a. Naar de zogenaamde normindicatoren van de school.
b. Naar de zogenaamde opbrengsten van de school.
Bij de normindicatoren gaat het om de wijze waarop de school het onderwijsproces heeft ingericht.
Is er bijvoorbeeld voldoende aandacht voor excellentie, maar ook voor de leerlingen die achter
blijven? Weet de docent de leerling te motiveren en te betrekken bij de les? Zit er een duidelijke
structuur in de les? Past hij/zij verschillende didactische vormen toe?
De opbrengsten worden door de Onderwijsinspectie berekend op basis van de gegevens die de CVO
Groep jaarlijks aanlevert. De Onderwijsinspectie bepaalt dit oordeel over de onderwijsopbrengsten
altijd over de afgelopen drie jaar. De onderwijsopbrengsten 2020 hebben derhalve betrekking op de
schooljaren 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019 en het gaat om de resultaten van de examens in
2017, 2018 en 2019. De Onderwijsinspectie publiceert die op haar website
(www.onderwijsinspectie.nl).
Het oordeel over de opbrengsten is opgebouwd uit de vier indicatoren:
1. Onderwijspositie leerling in derde leerjaar ten opzicht van het basisschooladvies
2. Onderbouwsnelheid (lopen de leerlingen de onderbouw door zonder doubleren)
3. Bovenbouwsucces (lopen de leerlingen de bovenbouw door zonder doubleren)
4. Examencijfers
Voor elke indicator is een norm vastgesteld. Een school die op of boven de norm zit voor een
indicator krijgt voor die indicator een voldoende.
Is een onderdeel onvoldoende, dan is de school ‘zwak’, bij twee onderdelen ‘zeer zwak’. In dat geval
krijgt de school een jaar de tijd om weer op voldoende niveau te komen.
De scholen van de CVO Groep hebben (volgens onze eigen prognose) allen het oordeel ‘voldoende’
op de Opbrengstenkaart 2019.
School
CCZ
CLZ
Revius Doorn
Revius Wijk

VMBO-B
voldoende

VMBO-K
voldoende

Opleiding
VMBO-GT HAVO
voldoende voldoende
voldoende voldoende
voldoende

VWO
voldoende
voldoende

Dat geldt ook voor onze praktijkschool de Seyster College. Daarvoor gelden andere
beoordelingscriteria, maar ook hier geldt dat de eindscore ‘voldoende’ moet zijn.
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Tijdens een inspectiebezoek in 2013 is gebleken dat deze school daar (ruimschoots) aan voldoet.
Sindsdien is er geen extern onderzoek meer geweest op de school
Binnen de CVO Groep werken we sinds schooljaar 2017-2018 met een intercollegiaal visitatie
systeem, het KIK-team. KIK staat voor ‘Kijk In de Keuken’. Het team bestaat uit een extern
deskundige, docenten en teamleiders/conrectoren. De extern deskundige heeft tijdens het
schoolbezoek de leiding over het team en schrijft het rapport naar aanleiding van de bevindingen van
het KIK-team. Drie maal per jaar bezoekt het KIK-team een dag de opleiding van een van onze
scholen.
Het doel van deze intercollegiale visitatie is om:
• De scholen een spiegel voorhouden om hun onderwijskwaliteit te verbeteren.
• Meer uitwisseling tussen de scholen tot stand te brengen, van elkaar te leren.
• De bestuurder informatie te verschaffen over de kwaliteit van het onderwijs anders dan de
informatie op de Opbrengstenkaart van de Onderwijsinspectie.
Tijdens het bezoek hanteert het KIK-team het waarderingskader van de Onderwijsinspectie. Voordat
het KIK-team de opleiding bezoekt, schrijft de school een zelfevaluatie over de te bezoeken opleiding.
Daarin geeft de school aan hoe de school zelf tegen de opleiding aankijkt, wat de aandachtspunten
zijn en hoever de school zelf denkt te zijn in bepaalde ontwikkelingen.
Het KIK-team houdt die zelfevaluatie tegen het licht door lessen te bezoeken en te spreken met
leerlingen, docenten en schoolleiding.
De waarnemingen van het KIK-team worden genoteerd in een rapport dat naar de rector/directeur
van de betreffende opleiding gaat voor eventueel commentaar, waarna het rapport naar de
bestuurder en naar de commissie Onderwijskwaliteit van de Raad van Toezicht gaat.
In 2020 heeft het KIK-team de afdeling vwo van het Revius Lyceum Doorn bezocht. Van dit bezoek is
een rapport opgesteld dat de bestuurder heeft besproken met de rector van de school. Ook is het
rapport toegestuurd aan de Onderwijskwaliteitscommissie van de Raad van Toezicht.
In 2020 stonden nog twee andere bezoeken op het programma van het KIK-team. Door de uitbraak
van COVID-19 en de daarop volgende coronamaatregelen waren de scholen (gedeeltelijk) gesloten in
de laatste maanden van het schooljaar 2019-2020. In het eerste halfjaar van schooljaar 2020-2021
was het niet verantwoord en ook niet goed mogelijk om met een KIK-team de school te bezoeken
binnen de richtlijnen van de coronamaatregelen.
De bezoeken aan het Christelijk Lyceum Zeist (vwo) en Beukenrode Onderwijs zijn daardoor
uitgesteld.
Met de komst van het KIK-team is er voor de bestuurder (meer) zicht gekomen op de
onderwijskwaliteit welke niet blijkt uit de resultaten weergegeven op de Opbrengstenkaart van de
Onderwijsinspectie en uit de eigen Kwaliteitsmeter met informatie uit Cum Laude (SOMtoday) en het
Managementvenster (Vensters voor Verantwoording) van onze scholen.
Intern noemen we dit de ‘informele’ onderwijskwaliteit van onze scholen. Samen met die eerder
genoemde formele kwaliteit vormt het de basis van het kwaliteitsbeleid van de CVO Groep. Zie
verder bij paragraaf 1.11.

1.9

Onderwijstijd

De CVO Groep-scholen voldeden in 2020 aan de wettelijk verplichte onderwijstijd.
Daarover is ook aan de GMR en de Onderwijsinspectie gerapporteerd.
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In het kader van de nieuwe Wet op de Onderwijstijd (WOT) zijn er nieuw regels van
toepassing op de onderwijstijd die het VO aan een leerling moet bieden in zijn of haar
loopbaan. Het gaat daarbij niet om een verplichte tijd per schooljaar maar om de
onderwijstijd over de gehele schoolloopbaan van de betreffende persoon.

1.10 Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken
Het Christelijk College Zeist (CCZ).
Het CCZ biedt VMBO-onderwijs aan op basisberoeps- en kaderberoepsniveau, inclusief
Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO).
De leerlingen van de onderbouw (klas 1 en 2) op het CCZ volgen hun onderwijs in de zogenaamde
Doe-Vakschool. Twee dagen in de week is dit vormgegeven in projectonderwijs op de zogenaamde
‘Doe dagen’ waarin Leren door Doen centraal staat. Hiernaast zijn de leerlingen bezig met hun
maatschappelijke stage.
In de bovenbouw kan gekozen worden voor de profielen Zorg & Welzijn en Dienstverlening &
Producten met beroepsgerichte 2-daagse stages. Ook hier staat Leren door Doen centraal met
daarnaast veel aandacht voor taal, rekenen, studievaardigheden en sociale vaardigheden.
De school is een iPad-school waar in meerdere lessen door medewerkers en leerlingen gebruik wordt
gemaakt van iPads.
Daarnaast kent de school een zorgarrangement in de vorm van het project ‘Training & Reflectie’
(T&R).
Afstromende leerlingen vanuit de HAVO of TL-onderwijs worden in staat gesteld om binnen 1 jaar
een Kaderberoepsopleiding (KB) te volgen en van daaruit het MBO in te stromen. Van dit
arrangement wordt gebruik gemaakt door alle scholen in onze regio. Per leerling moet daarvoor een
bedrag worden betaald. De school beschikt ook over een klasje voor leerlingen die dreigen uit te
vallen.
Sinds het schooljaar 2018-2019 werkt het CCZ samen met de Tobiasstroom (Stichtse Vrije School)
voor de leerlingen vmbo b/k omdat de Stichtse Vrije School niet over een eindexamenlicentie
beschikt voor deze leerlingen en het CCZ wel. Voor 2018-2019 gaat het om de leerlingen in klas 3, in
2019-2020 worden daar de leerlingen van klas 4 (de eindexamenleerlingen) aan toegevoegd.
Het reguliere onderwijs wordt door de medewerkers van Tobiasstroom zelf gegeven, het CCZ
ondersteunt alleen bij de eindexamens.
Tenslotte is de school in 2018 samen met het Seyster College voor praktijkonderwijs (zie verder)
gestart met een zogenaamde pro-vmbo-klas waarbij praktijkschool-leerlingen kunnen opstromen
naar VMBO-basisberoepsonderwijs. Dit is succesvol gebleken en derhalve is dit met een tweede klas
uitgebreid in het schooljaar 2019-2020.
Het Christelijk Lyceum Zeist (CLZ)
Het CLZ biedt onderwijs aan op (tweetalig) gymnasium, atheneum, havo en VMBO tl /gl.
Het Christelijk Lyceum Zeist wil een lerende gemeenschap zijn, waarin allen (leerlingen, docenten
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en overige medewerkers) bereid zijn actief en reflexief aan de eigen ontwikkeling te werken, in het
besef dat hierbij fouten gemaakt kunnen worden. Fouten maken (en daarvan leren) ziet de school als
onderdeel van het leerproces in onze school. Vanuit de traditie van de school wil het Christelijk
Lyceum Zeist de leerling naast een standaardpakket nog iets meer meegeven. Leerlingen worden
uitgedaagd zich te ontplooien in de breedte en in de diepte, zodat hun kennisbasis ertoe zal
bijdragen dat zij zich ontwikkelen tot betrokken, empathische en kritische cultuurdragers. Er is
speciale aandacht voor communicatieve vaardigheden (o.a. debating) , voor internationalisering,
cultuur (muziek, toneel en dans), sport en het gebruik van ICT in de klas (Macbooks).
In het schooljaar 2018-2019 is gestart met tweetalig havo.

Het Revius Doorn
Het Revius Lyceum in Doorn biedt onderwijs aan op (tweetalig) gymnasium, atheneum, havo en
VMBO tl.
Het Revius is een school voor eigentijds en uitdagend onderwijs waar het goed leren en werken is. De
school staat open voor iedereen en respecteert andere levensbeschouwelijke opvattingen.
Het primaire proces wordt vormgegeven vanuit drie kernwaarden:
-

Aandacht;
Ambitie;
Actief leren.

Iedere leerling verdient aandacht. De periode op de middelbare school is voor de meeste tieners een
tijd waarin zij veel over zichzelf en de wereld ontdekken.
Het is een school met ambitie, die verder gaat dan leerlingen onvertraagd laten slagen. Alle
leerlingen hebben kwaliteiten, zowel cognitieve als niet-cognitieve. Het belangrijk hen te stimuleren
die kwaliteiten optimaal te benutten.
De term ‘actief leren’ geeft aan dat leren iets is wat je moet doen. De school biedt de leerlingen
kennis, waarmee zij vervolgens aan de slag gaan. De docenten maken tijdens de lessen steeds meer
gebruik van de mogelijkheden die ICT biedt. (iPad-onderwijs)
De school zoekt actief naar partnerschap met ouders, onderwijs- en andere instellingen en bedrijven.
Dit doet de school om de maatschappij in de school te halen en tegelijk de school in te bedden in de
maatschappij.
Sinds 2017 beschikt de school over de voorziening ‘Villa Revius’ een zogenaamde thuiszittersvoorziening voor leerlingen die door lichamelijke of psychische problemen niet (meer) in staat zijn
het reguliere onderwijs te volgen. Door een intensieve samenwerking tussen de jeugdzorg van de
gemeente Utrechtse Heuvelrug en het onderwijs worden leerlingen voorbereid op de stap terug naar
dat reguliere onderwijs.
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Het Revius Lyceum in Wijk bij Duurstede
Het Revius Lyceum in Wijk bij Duurstede is een school voor vmbo tl, havo, (tweetalig) atheneum
(onderbouw) en (tweetalig) gymnasium (onderbouw). Ook wordt in de onderbouw onderwijs
geboden op vmbo basis- en kaderberoepsniveau
De school staat voor ‘Toponderwijs en een prachtige schooltijd!’. De school kan toponderwijs geven
doordat in de leerhuizen aan elke leerling aandacht en een duidelijke uitleg kan worden gegeven.
Bovendien heeft de school in toenemende mate de mogelijkheid om in de leerhuizen onderwijs op
maat te verzorgen, zeker nu de iPad als leermiddel het onderwijs zowel goed als aantrekkelijk maakt.
De leerlingen kunnen zich zo op hun eigen wijze ontwikkelen.
De school biedt de leerlingen, naast toponderwijs, ook een prachtige schooltijd. De kleinschalige
leerhuizen zijn een fijne omgeving voor de leerling waar veel leerzame en leuke activiteiten worden
georganiseerd. De medewerkers die in het leerhuis werken kennen elke leerling heel goed. Zij zorgen
voor een goede sfeer waarbinnen de leerlingen zich kunnen ontplooien tot sociaalvaardige en
verantwoordelijke jongvolwassenen.
Het Seyster College
Het Seyster College is een school voor praktijkonderwijs. Voor dit soort onderwijs hebben leerlingen
een indicatie nodig. Op deze school zitten jongeren van 12 tot 18 jaar bij wie een praktische manier
van leren beter past dan een theoretische manier en die soms extra zorg en begeleiding nodig
hebben. De leerlingen worden geholpen om zichzelf te ontwikkelen, zodat ze straks, als ze van school
komen, hun plek in de samenleving kunnen vinden. De school is klein en overzichtelijk en verdeeld
over twee locaties in Zeist (de onderbouw in het gebouw aan de Bergweg, de bovenbouw in her
gebouw aan het Hoog Kanje).
Meestal duurt de schoolperiode vier tot zes jaar. Het eerste en tweede jaar zijn de onderbouw. De
leerlingen zijn de hele week op school en krijgen afwisselend theorie- en praktijkvakken.
Vanaf het derde jaar zitten ze in de bovenbouw. Dan krijgen ze vooral praktijkvakken. Ze zijn dan ook
minder op school omdat ze stage lopen. De praktijk kan ook gevolgd worden in het eigen Arbeids
Training Centrum (ATC) van de school. De school gaat het groenonderhoud op alle scholen van de
CVO Groep verzorgen en (ook) dat biedt praktijkmogelijkheden voor leerlingen.
Hierna wordt de leerling voorbereid op de periode na school en gestart met het eindtraject. In dat
traject begeleidt de stage-coördinator de leerling naar een volgende stap. Dit kan werk zijn of een
vervolgopleiding.
Tenslotte is de school in 2018 samen met het CCZ (zie terug) gestart met een zogenaamde pro-vmboklas waarbij praktijkschool-leerlingen kunnen opstromen naar VMBO-basisberoepsonderwijs. Dit is in
2019 uitgebreid met een tweede klas(je) omdat het in de praktijk succesvol blijkt te zijn.
Beukenrode Onderwijs
Beukenrode Onderwijs is een school voor voortgezet onderwijs (VSO) die op 1 april 2019 bestuurlijk
is gefuseerd met de CVO Groep Zuidoost-Utrecht. De school is gehuisvest in Doorn.
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Leerlingen die zijn geïndiceerd voor het zogenaamde ‘cluster 4 onderwijs’ kunnen op Beukenrode
Onderwijs terecht. Dit zijn in het algemeen leerlingen met gedragsproblemen.
Sinds 1 augustus 2014 (de invoering van de wet op het Passend Onderwijs) is voor deze leerlingen
een zogenaamde ‘toelaatbaarheidsverklaring‘ (TLV) vereist. Deze wordt door het
Samenwerkingsverband verleend,.
Elke leerling die gedragsmatig vastgelopen is op een ‘gewone’ school, krijgt hier een (soms zelfs
laatste) kans om een opleiding te starten, te vervolgen of af te maken.
Het ‘speciale’ van deze school is een leerling – met zijn of haar problematiek – toch zodanige ‘tools’
te geven dat hij of zij kan werken aan een diplomagerichte opleiding of op z’n minst via een
praktische arbeidsmarktgerichte opleiding met stage(s) een plek te verwerven in de maatschappij.
Aan Beukenrode Onderwijs is het onderwijs-zorg-centrum (OZC) in Odijk verbonden. Het OZC is een
samenwerking tussen Beukenrode Onderwijs en Timon Jeugdhulp (www.ozcodijk.nl).
Het OZC ondersteunt leerlingen met ernstige problemen thuis en/of op school. Feitelijk is het een
thuiszitters-voorziening omdat leerlingen zich niet kunnen handhaven op ene bepaalde school.
Na een intakegesprek met de leerling en zijn/haar ouders wordt een plan van aanpak gemaakt met
doelen waaraan gewerkt gaat worden. Elke jongere volgt een individueel traject van onderwijs en
jeugdhulp dat maximaal zes maanden duurt en in principe is gericht op een terugkeer naar de ‘oude’
school.

1.11 Eigen opvattingen over kwaliteit (de informele kwaliteit)
De CVO Groep ziet drie hoofddoelen van onderwijs, zoals die ook in het Strategisch Beleidsplan
2018-2022 zijn beschreven:
a. Kwalificatie: het vergaren van kennis en het opleiden voor een beroep.
b. Socialisatie: leerlingen bekend maken met de (West-)Europese cultuur en de impliciete
kenmerken die daarbij horen zoals democratie, verdraagzaamheid en solidariteit.
c. Persoonsvorming: het ontwikkelen van zelfstandigheid en kritisch vermogen.
Tussen die drie doelen zou een goede balans moeten zijn, maar landelijk is de aandacht momenteel
sterk gericht op meetbaar rendement, reken- en taalonderwijs, genormeerde toetsen en zogenaamd
opbrengstengericht werken.
Het is voor ons (dus) van groot belang om die bovengenoemde balans te realiseren en te behouden.
De scholen van de CVO Groep vertalen dit in hun 4-jaarlijkse schoolplannen en jaarlijkse schoolgidsen
en activiteitenplannen.
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1.12 Verantwoording diverse subsidies
Prestatiebox VO
In het bestuursakkoord 2012-2015 tussen de VO-raad en de minister van OCW zijn afspraken
gemaakt over welke speerpunten er de komende jaren aangepakt worden en welke middelen
daarbij door de minister ter beschikking worden gesteld. Dit noemen we ‘de prestatiebox VO’.
Ondertussen is deze regeling verlengd en ontvangen we nog steeds additionele middelen (per
leerling).
Hieronder staan de vijf landelijke speerpunten genoemd en wordt beschreven wat de CVO Groep op
deze onderdelen heeft gedaan, of nog steeds doet.
De vijf speerpunten zijn:
1. Leerlingen behalen goede prestaties op de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde /rekenen
en worden breed gevormd.
2. Scholen werken systematisch aan het maximaliseren van prestaties van leerlingen
(opbrengstgericht)
3. Alle leraren zijn in staat op opbrengstgericht te werken en het onderwijs af te stemmen op de
verschillen in de klas.
4. Op scholen is sprake van een ambitieuze leercultuur waarbij excellentie wordt gestimuleerd en
hoogbegaafdheid wordt ondersteund.
5. Op scholen is sprake van en lerende cultuur waarin het niet alleen draait om het leren van
leerlingen maar ook die van docenten en schoolleiders.
In het jaarverslag 2019 hebben we hier uitgebreid over gerapporteerd. In het (corona-)jaar 2020
hebben we hier helaas weinig aan toe kunnen voegen.
Sterk Techniek Onderwijs (STO)
Alle scholen van de CVO Groep, met uitzondering van het Revius Lyceum in Doorn, doen mee aan het
landelijke project ter stimulering van technisch onderwijs in het (voortgezet) onderwijs. Nederland is
verdeeld in diverse regio’s en onze scholen participeren in de regio Amersfoort (Beukenrode
Onderwijs) en in de regio Zeist/de Bilt/Wijk bij Duurstede (de overige scholen). De verdeling in regio’s
heeft nadrukkelijk als doel om aan te sluiten bij de regionale arbeidsmarkt, en om technische
bedrijven te interesseren mee te doen. Dit kan zijn in de vorm van stageplekken voor leerlingen,
maar ook middels het ter beschikking stellen van gastdocenten of specifieke technische apparatuur.
Na het ‘aanloopjaar’ 2019 zou 2020 het jaar zijn waarin er gestructureerd aan dit onderwerp zou
worden gewerkt. En toen kwam corona, en dit heeft behoorlijk roet in het eten gegooid. Veel kon
niet door gaan of kwam in de vertraging terecht. Voor wat betreft onze scholen kan het volgende
worden vermeld.
Beukenrode Onderwijs
Beukenrode Onderwijs doet mee met de STO (Sterk Techniek Onderwijs) van de regio Amersfoort. De
werknaam voor STO is hier Tisfortech. Drie collega’s maken deel uit van drie verschillende
werkgroepen, alhier Ontwikkellijnen genoemd.
Zo participeren wij in de werkgroep ‘Professionaliseren en faciliteren techniekdocenten’, ‘Motiveren
jongeren voor techniek’ en ‘Centrale organisatie en samenwerking’. De ontwikkellijnen leveren dit
jaar hun eerste producten af. Er komt een centraal punt van waaruit nieuw te realiseren keuzevakken
kunnen worden aangeboden en nieuwe technieken worden aangeleerd. Dat is allemaal nog in de
nabije toekomst.
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Wat merken de leerlingen er nu van? Wij kunnen onze techniek-investeringen in de komende vier
jaar afschrijven en de kosten daarvoor opvoeren bij Tisfortech. Hierdoor blijven middelen over voor
investeringen in dit en de komende jaren. Zo hebben wij inmiddels het NASK lokaal qua inventaris
aangevuld en vernieuwd waardoor leerlingen nu beter proefjes kunnen doen tijdens de lessen.
Leerlingen zijn hier enthousiast over.
Het project loopt tot 2023 dus we hebben gelukkig nog wel even te gaan. Techniekonderwijs wordt
een warm hart toegedragen.
CCZ
Het CCZ is trekker van twee ontwikkellijnen. Het in samenwerking met het VO versterken van het
techniekonderwijs in het PO en het ontwikkelen van een keuzemodule waarin techniek een
belangrijke rol speelt. Daarnaast participeert het CCZ in de diverse andere ontwikkellijnen. Binnen
het CCZ is er een schoolprojectleider aangesteld. Deze projectleider vertegenwoordigt het CCZ in het
STO-project en zorgt ervoor dat er binnen de school bekendheid is over STO. Door de (gedeeltelijke)
sluiting van zowel PO als VO lopen de ontwikkellijnen vertraging op. Ook de inzetbaarheid en
belastbaarheid van de betrokken docenten heeft hierbij een rol gespeeld. Het online en hybride
verzorgen van onderwijs heeft veel denkkracht en energie gekost. Toch is het CCZ tevreden over de
tot nu toe behaalde resultaten.
CLZ
Na een spannende aanvraagprocedure is het CLZ toegetreden tot de techniek arme regio rondom
Zeist/de Bilt/Maartensdijk/Wijk bij Duurstede. Het projectteam van het CLZ onder leiding van Bianca
Toebosch heeft voor zichzelf in samenspraak met de andere scholen de volgende grote doelen
gesteld:
• Start van een praktijkgerichte leeromgeving rondom het nieuwe vak Technologie & Toepassing.
In schooljaar 2021-2022 starten de eerste leerlingen in de derde klas van de TL.
•

Start van een praktijkgerichte leeromgeving rondom het nieuwe vak Innovatie & Design. In
schooljaar 2022-2023 zullen de eerste derdeklassers instromen in deze hoogwaardige ICT
opleiding voor onze TL leerlingen.

•

In schooljaar 2022-2023 kunnen de eerste basisschoolleerlingen technieklesjes komen volgen in
de nieuwe Makerij, zo maken ze kennis met deze nieuwe vakken, met techniek en het CLZ.

•

De lessen Natec voor onderbouw worden verder uitgewerkt waardoor er een doorgaande leerlijn
ontstaat van klas 1 t/m 4.

Ondanks corona liggen we nog op schema maar blijkt het wel moeilijk om het bedrijfsleven actief aan
boord te krijgen voor het maken van levensechte opdrachten.
Revius Wijk
In 2020 is het Revius Lyceum Wijk bij Duurstede gestart met het nieuwe vak Innovatie & Design, in
vmbo-t3. Een praktijkgericht vak voor alle leerlingen, waarin ze onder meer leren programmeren,
robots bouwen en ontwerpen. Het is de eerste stap in de ontwikkeling van een breder technologisch
vakaanbod, dat vorm moet krijgen vanaf leerjaar 1.
Daarnaast zijn er in de de regio contacten gelegd met bedrijven die de school hier inhoudelijk mee
kunnen gaan helpen en zijn binnen het STO-samenwerkingsverband de eerste stappen gezet in de
ontwikkeling van bijvoorbeeld lessen voor het primair onderwijs.
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Seyster College
Het Seyster College is als school voor praktijkonderwijs aangesloten bij de regio De Bilt, Wijk bij
Duurstede en Zeist. Dit is bijzonder omdat het in de kern een project is waarbij samenwerking
gezocht wordt tussen PO, VO en MBO scholen. Dit betekent dat het Seyster College
verantwoordelijkheid heeft in een ontwikkellijn.
Het Seyster College heeft een schoolprojectleider aangesteld. Deze projectleider zorgt er voordat we
aangesloten blijven bij de verschillende ontwikkellijnen. De schoolprojectleider participeert in de
school-overstijgende overleggen en activiteiten. De schoolprojectleider van het Seyster College is in
tegenstelling tot de andere projectleiders niet verantwoordelijk voor een ontwikkellijn.
Het eerste jaar van het project zijn er drie workshops ontwikkeld en gegeven in het kader van STO.
Dat zijn ‘schilderen’, ‘metselen’ en ‘fietstechniek’. Hierbij hebben leerlingen uit de bovenbouw (klas 3
en 4) kennisgemaakt met het betreffende vakgebied. Deze workshops hebben een blijvende plek
binnen het curriculum gekregen van het Seyster College. Op dit moment wordt gewerkt aan twee
nieuwe workshops, elektrotechniek en installatietechniek.
Naast de projectleider is er een werkgroep van vier mensen die zich binnen het Seyster College
bezighoudt met STO.
Doordat we een school voor praktijkonderwijs zijn hebben we in corona-tijd de praktische lessen
kunnen laten doorgaan. Vandaar dat we in staat zijn geweest al echte activiteiten met leerlingen
vorm te geven.
De ontwikkeling en het geven van de workshops heeft aangetoond dat we in de accommodatie van
het technieklokaal wel wat wensen hebben. Een aanpassing in de begroting, waarbij een verschuiving
heeft plaatsgevonden van uren naar inrichting, geeft ons de mogelijkheid het technieklokaal verder
naar behoefte in te richten.
De volgende stap is contact te zoeken met het bedrijfsleven om leerlingen in een levensechte
omgeving het vak te laten ervaren.
LerarenOntwikkelFonds (LOF)
Het Revius Lyceum Doorn heeft in 2019 subsidie ontvangen van het LOF die liep tot en met de zomer
van 2020. Er is in dit schooljaar 2019/2020 een flinke stap gezet met de invoering van formatief
evalueren in VWO4. Dit is een grote vernieuwing waar zowel de docenten als de leerlingen moesten
wennen aan deze nieuwe manier van lesgeven. Na de start in periode 1, heeft er een continue
ontwikkeling plaatsgevonden, waardoor het concept langzaam als vaste waarde ingebed wordt in
onze onderwijssysteem. Tijdens de huidige corona-maatregelen komt naar voren dat de docenten
die gewend zijn met formatief evalueren te werken, het momenteel makkelijker ervaren, dan de
docenten die dit nog niet gewend waren. In dit traject is er vakoverstijgend samengewerkt aan
didactische vaardigheden. Docenten ervaren hierbij grote eigenaarschap in een lerende cultuur, waar
de docenten zelf ook een grote ontwikkeling doormaken. Ze hebben geleerd kritisch naar hun eigen
handelen te kijken, wat o.a. geleidt heeft tot een afname van summatieve toetsen, maar ook naar
beter inzicht over waar een leerling momenteel staat.

1.13 Eindexamenresultaten schooljaar 2019-2020
Hierbij de slagingspercentages van de eindexamenkandidaten van onze scholen over het afgelopen
schooljaar 2019-2020. Met als kanttekening dat in 2020 de landelijke schriftelijke eindexamens niet
plaats hebben gevonden als gevolg van corona. De schoolexamens hebben bepaald of leerlingen hun
diploma hebben gehaald of niet.
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In dit overzicht ontbreekt Beukenrode Onderwijs. Zij hebben slechts enkele leerlingen die aan het
examen vmbo hebben deelgenomen waardoor het niet zinvol is om die te vergelijken met de andere
scholen of landelijke cijfers.
OPLEIDING

CLZ

vmbo-b
Dienstverlening en producten

CCZ

RLD

RLW

BO

LAND

100,0%

100,0% 99,43%

100,0%

99,34%

Horeca, bakkerij en Recreatie

100,0% 97,39%

Produceren, Installeren en Energie

100,0% 97,91%
100,0% 97,11%

Mobiliteit en Transport
Zorg en Welzijn
vmbo-k

100,0%

99,33%

100,0%

100,0% 99,47%

100,0%

Dienstverlening en producten

99,48%

Horeca, Bakkerij en Recreatie

100,0% 94,91%

Produceren, Installeren en Energie

100,0% 96,11%
100,0% 94,62%

Mobiliteit en Transport
Economie en ondernemen

100,0%

99,37%

Zorg en Welzijn

100,0%

99,63%

vmbo-(g)t
Economie

98,78%

98,04% 100,0% 100,0% 99,23%

97,5%

95,45% 100,0% 100,0% 99,13%
100,0%

99,76%

Techniek

100,0%

100,0% 100,0%

99,27%

Zorg en Welzijn

100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 99,22%

Landbouw

havo

93,65%

100,0% 97,56%

97,53%

Cultuur/Maatschappij

100,0%

100,0% 100,0%

98,42%

Economie/Maatschappij

94,44%

100,0%

97,5%

97,49%

Natuur/Gezondheid

100,0%

100,0% 93,33%

97,21%

100,0% 100,0%

98,39%

88,24%

100,0% 100,0%

97,57%

100,0%

100,0%

98,94%

Cultuur/Maatschappij

100,0%

100,0%

98,84%

Economie/Maatschappij

100,0%

100,0%

99,01%

Natuur/Gezondheid

100,0%

100,0%

98,38%

Natuur/Techniek

100,0%

100,0%

98,93%

Profielcombinatie (EMCM)

100,0%

100,0%

99,18%

Profielcombinatie (NGCM)

100,0%

100,0%

100,0%

Profielcombinatie (NTNG)

100,0%

100,0%

99,07%

Profielcombinatie (EMCM)
Profielcombinatie (NTNG)
vwo
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1.14 Ontwikkelingen met betrekking tot relevante samenwerkingspartners
Hieronder een overzicht van relevante samenwerkingsverbanden van de CVO Groep in 2020:
Samenwerking

Doel van de samenwerking

U-Talent (voorheen Junior College) Talentvolle leerlingen met een bètaprofiel al vroeg in contact brengen
Universiteit Utrecht
met de universiteit om via colleges tot een verbetering van de
aansluiting tussen vwo en universiteit te komen.
Lokaal bedrijfsleven

Maatschappelijke stages

Samenwerking met het mbo

Leerlingen van het CCZ in de beroepsgerichte opleidingen Zorg en D&P
en ook leerlingen van het Seyster College lopen stage bij lokale
bedrijven zodat een goede aansluiting plaatsvindt tussen onderwijs en
lokale arbeidsmarkt.
Via bemiddeling van vrijwilligersorganisaties leerlingen in staat stellen
hun maatschappelijke stage te volgen, veelal bij non-profit
organisaties.
1. Leerlingen in het praktijkonderwijs kunnen via de zogenaamde
entree-opleiding een niveau 1 of 2 opleiding volgen bij het
mbo. Een deel van de lessen vindt op de eigen school plaats
2. Leerlingen die ‘afstromen’ vanuit het vmbo-tl naar vmbo-basis
of kaderniveau in 1 jaar een Kaderopleiding volgen en
instromen in het mbo. (‘Training & Reflectie’)

Samenwerkingsverband VO 26-3
(Zuidoost-Utrecht)

Samen met zorginstellingen, gemeenten en andere schoolbesturen
zorgen voor een adequate invoering van de Wet Passend Onderwijs.

Europees Platform en
International Baccalaureate
Organization

Leerlingen in contact brengen met leeftijdgenoten in andere landen en
andere culturen (internationalisering) en het verdiepen van kennis
over de Engelse taal.

De vijf gemeenten in de regio
Zuidoost-Utrecht (Zeist, de Bilt,
Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en
Wijk bij Duurstede)

Samenwerking tussen gemeente en scholen op het terrein van:
- voorkomen voortijdig schooluitval (VSV) en thuiszitters
- invoering Passend Onderwijs door scholen per 1-8-2014
- invoering nieuwe zorgtaken door gemeente per 1-1-2015
- onderwijshuisvesting.
Vorm geven aan de aspirant-Opleidingsschool van de CVO Groep door
studenten van de lerarenopleidingen (eerste en tweede graad) op een
gestructureerde wijze te begeleiden op onze scholen.

Universiteit Utrecht, Hogeschool
Utrecht en Fontys Hogeschool
Regionale aanpak lerarentekort
VO in de provincie Utrecht

Schoolbesturen VO in Utrecht, Hogeschool Utrecht, Universiteit
Utrecht, Bureau Roler.

Versterking technisch onderwijs
voor VMBO-leerlingen (‘Sterk
techniekonderwijs’)

Schoolbesturen VO, MBO, bedrijven die technisch personeel nodig
hebben.
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1.15 Inrichting dialoog interne en externe actoren (horizontale
verantwoording)
Sinds 2009 maakt de CVO Groep ook een ‘populair’ jaarverslag dat aan alle stakeholders digitaal
wordt toegestuurd.
Hierin wordt verantwoording afgelegd over de geleverde (onderwijs)prestaties.
Het nieuwe (concept) Strategisch Beleidsplan van de scholengroep is in november 2017 besproken
in een stakeholdersbijeenkomst met onze belangrijke samenwerkingspartners. De resultaten hiervan
zijn verwerkt in de definitieve versie die in 2018 is vastgesteld en in 2020 is geactualiseerd.

1.16 Zaken met een behoorlijke politieke en maatschappelijke impact
•

Coronacrisis

Hierover is in de diverse hoofstukken hiervoor al veel geschreven. Een mondiale crisis met, op
schoolniveau, grote gevolgen voor (het welzijn van) onze medewerkers en leerlingen.
•

Leerlingenkrimp

In de regio Zuidoost Utrecht zal de komende jaren een krimp van het aantal basisschoolleerlingen
plaats gaan vinden, en dat ‘raakt’ natuurlijk de CVO Groep. Ook wij moeten rekening houden met
minder leerlingen, minder inkomsten en verlies van werkgelegenheid (zie ook paragraaf 1.7.f)
Via onze meerjarenbegroting brengen wij de krimp in beeld en geven we aan welke maatregelen
genomen moeten worden. Krimp is een gegeven, daar kun je je niet tegen verzetten. Wel is het van
belang binnen die krimpende aantallen leerlingen het (huidige) marktaandeel te behouden en waar
mogelijk te vergroten. Ook samenwerking en fusie met andere schoolbesturen kan de krimp een halt
toe roepen.
•

Lerarentekort

Ondanks de krimp hebben en krijgen wij te maken met een lerarentekort bij specifiek vakken. Met
als risico dat we leerlingen niet meer die uren onderwijs kunnen geven die ze zouden willen.
Dit leidt landelijk tot stevige discussies, met name in het primair onderwijs. Maar het tekort aan
personeel speelt in meerdere sectoren (ICT, zorg, openbaar bestuur e.d.). Deels vissen we met het
onderwijs in dezelfde vijvers als andere sectoren.
•

Passend Onderwijs

Landelijk is er in de politiek veel kritiek op het functioneren van het stelsel van Passend Onderwijs
dat in 2014 is ingevoerd in Nederland. In 2020 is een landelijke evaluatie verschenen met een daarbij
behorend actieplan. Zie verder onder 1. 22.
•

Toetsing en examinering

Mede naar aanleiding van een aantal grote incidenten op scholen voor voortgezet onderwijs in
Maastricht en in Amsterdam op het gebied van schoolexamens (toetsing en examinering) en de
landelijke onrust die dit heeft veroorzaakt heeft ook de CVO Groep dit onderwerp weer op de agenda
gezet van het Gemeenschappelijk Managementteam en komen de examensecretarissen samen met
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de bestuurder tweemaal per jaar bijeen om te praten over zaken aangaande het school- en centraal
examen.
In 2019 is gestart met het schrijven van een visie op toetsing en examinering. Er is een centraal
CVOG-deel geschreven dat in 2020 is aangevuld met de school specifieke aandachtspunten. Deze
visie is in 2002 vastgesteld.

1.17 Europese aanbestedingen
In 2019 is er een Europese aanbesteding gedaan voor de schoonmaak van onze schoolgebouwen.
Door het niet goed functioneren van een van de gecontracteerde partijen waren we in 2020
gedwongen dit voor een perceel te ‘herhalen’.
In 2020 heeft de Europese Aanbesteding voor de ICT-dienstverlening en -beheer plaats gevonden en
gegund aan de firma DWE-ICT. Daarmee komt een einde aan een zeer gewaardeerde samenwerking
met de firma Actacom.
Voor dit soort grote aanbestedingen laten we ons ondersteunen door de firma Contractables die ons
inkoopbeleid ook monitort.
In 2021 zal gestart worden met de Europese aanbesteding van de leermiddelen.
En zullen via een Europese aanbesteding de partijen gecontracteerd worden die de verbouw van het
CLZ gaan uitvoeren en de daarbij behorende adviseurs (zie 1.20).

1.18 ICT
Sinds 2012 hebben de CVO scholen verder ‘gebouwd’ aan de IT-toepassingen voor het onderwijs op
deze nieuwe stabiele infrastructuur.
Met het CLZ voorop hebben de VO-scholen van de CVO Groep vooral veel effort gestoken in de
onderwijsvernieuwingen gedragen door de ‘device per leerling’-projecten. Vanaf 2013 hebben de
CVOG-scholen er voor gekozen de ouders deze in het onderwijs gebruikte devices aan te laten
schaffen. Macbooks op het CLZ en iPads op het CCZ, het RLW, het RLD en het meest recent op het SC.
Om de ouders de mogelijkheid te bieden deze devices voor een mooie prijs aan te kunnen schaffen,
heeft de CVO Groep voor haar scholen kortingsafspraken gemaakt met een Apple leverancier. Daar
kunnen de ouders van onze leerlingen hun devices bestellen of, zonder deze korting, bij elke andere
leverancier, mits de door de school gewenste specificaties worden aangehouden. Tevens heeft de
CVO Groep er zorg voor gedragen, dat minder draagkrachtige ouders devices op afbetaling kunnen
kopen. Een afbetalingsregeling waarbij de scholengroep garant staat voor de afbetaling van de
kredieten. Door deze garantstelling worden er niet de hoge rentes van een consumptief krediet
gerekend. In 2020 zijn voor de zesde keer de met korting aangeboden devices door Centralpoint
geleverd. De afbetalingsmogelijkheden zijn voor het achtste jaar door Econocom verzorgd, nu voor
het zesde jaar via de dienstverlening van Smart2Scool.
2020 was een jaar van grote veranderingen, middels Europese aanbesteding is er een nieuwe ICTdienstverlener gekozen, namelijk DWE-ICT. Gevolgd door eerst een migratie naar nieuwe beheerders
en uiteindelijk de start van de migratie van een nieuwe werkwijze via Office 365/Microsoft Teams.
Dit zorgt er voor dat de CVOG-scholen toegang tot een omgeving krijgen die toekomstbestendig en
veiliger is voor medewerkers en leerlingen.
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Ook loopt het huurcontract voor ‘firewalling’ af begin 2021, daarom is er eind 2020 middels een
meervoudige onderhandse aanbesteding een nieuwe leverancier gekozen, wederom DWE-ICT, en is
een start gemaakt met de vervanging hiervan. Gelijk is deze kans aangegrepen om de capaciteit van
de firewalls te vergroten. Dit om het al jaren groeiende aantal devices te ondervangen.

1.19 Gevoerd beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag
De CVO Groep probeert het beroep op uitkeringen na afloop van een dienstverband, zoveel mogelijk
te beperken. Medewerkers met een tijdelijk dienstverband dat wordt beëindigd, krijgen een gesprek
aangeboden bij de afdeling Personeel & Organisatie. Dat gesprek is gericht op het vinden van ander
werk.
Er wordt nagegaan of de medewerker zelf in staat is om nieuw werk te vinden.
Bij een beëindiging van een dienstverband voor onbepaalde tijd, kan in een
vaststellingsovereenkomst of in een ontbindingsverzoek via de kantonrechter, een
outplacementtraject worden opgenomen. De intensiteit van het outplacementtraject wordt per
situatie bepaald. Als een medewerker zelf ontslag neemt en de uitkeringsinstantie stelt het recht op
een uitkering vast, dan zal afhankelijk van de situatie bekeken worden welke rol voor de CVO Groep
is weggelegd.
In 2021 is een overeenkomst gesloten met twee partijen die ex-medewerkers van de CVO Groep met
een WW-uitkering, die wij kansrijk achten op de arbeidsmarkt, intensief gaan begeleiden.
Uiteraard met als doel de hoogte van de WW-lasten (die we als sector zelf betalen) te reduceren.

1.20 Huisvesting
Hierbij een overzicht van activiteiten op het gebied van huisvesting van onze schoolgebouwen.
Revius Lyceum Wijk bij
Duurstede

Seyster College

CCZ
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In maart 2012 is het nieuwe schoolgebouw in gebruik genomen. Nieuw
hierbij is het concept van de zogenaamde leerhuizen. Na zeven jaar
kunnen we constateren dat het schoolgebouw goed bevalt en nieuwe
vormen van onderwijs heel goed mogelijk maakt. In 2018 is een
buitensport-ruimte gerealiseerd.
De ‘oude’ Dijnselburgschool, nu Seyster College genaamd, heeft ruim
acht jaar het aangepaste en vernieuwde gebouw aan de Bergweg 97 in
Zeist tot volle tevredenheid in gebruik. Hier zijn de leerlingen van de
onderbouw in gehuisvest.
In 2017 heeft het Seyster College, naast het Arbeids Trainings Centrum
(ATC), een ruimte aan het Hoog Kanje in Zeist in gebruik genomen voor
leerlingen van de bovenbouw, na een grondige verbouwing. Het
Seyster College is nu dus in twee locaties gehuisvest.
Het aantal leerlingen van deze school daalt enigszins. Het Centraal
Bureau van de CVO Groep is ook in dit pand gehuisvest.
In 2017 is een deel van het Seyster College naar het CCZ-gebouw
verhuist met een apart adres aan het Hoog Kanje in Zeist.
In 2018 is na een grondige verbouwing een moderne lesruimte voor het
profiel Dienstverlening & Producten gerealiseerd. In 2019 zijn de beide
gymzalen gemoderniseerd en is een fitnessruimte gerealiseerd. Van de
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gemeente Zeist is in 2020 geld ontvangen voor de bouw van een derde
gymzaal.
CLZ

Revius Lyceum Doorn

Deze school heeft een ruimtegebrek doordat er meer leerlingen zijn
(bijna 1.400) dan het gebouw in formele zin aankan (1200).
De gemeente Zeist heeft middelen ter beschikking gesteld voor de
uitbreiding van de school. In 2017 is een zogenaamd ‘Grand Café’
gerealiseerd, een kantinevoorziening voor de leerlingen. In 2019 is de
monumentale aula onder handen genomen. In 2020 is een derde
gymzaal gerealiseerd en is gewerkt aan de voorbereiding van de
renovatie van het gehele CLZ-gebouw, inclusief verduurzaming van het
‘oude’1922-deel. Dit grote project start in 2021 en zal enige jaren
duren.
In 2015 is het definitieve besluit genomen voor nieuwbouw van het
Revius Lyceum in Doorn. Een nieuwe school voor 1225 leerlingen
terwijl we er nu 1500 hebben.
Na een voorspoedige sloop en bouwperiode is in het schooljaar 20172018 begonnen in het nieuwe pand. Het verschil tussen 1225 en de
huidige 1500 leerlingen wordt voorlopig opgevangen door een deel van
het oude schoolgebouw te laten staan en te gebruiken voor onze
brugklasleerlingen. Voor het schooljaar 2018-2019 was het nodig (i.v.m.
gestegen aantallen aanmeldingen) twee extra tijdelijke brugklaslokalen
te realiseren. In 2020 is een aanvraag ingediend bij de gemeente
Utrechtse Heuvelrug voor de ‘verstening’ van het brugklaspaviljoen dat
nu nog geheel uit tijdelijke noodgebouwen bestaat. Deze aanvraag is
afgewezen waardoor we ons op dit onderwerp moeten herbezinnen.
Het zelf financieren is daarbij een van de opties.

Aan het pand van Beukenrode Onderwijs dat in 2019 bij de CVO Groep is gekomen, hebben wij in
2020 geen aanpassingen gedaan.
Wat verder van belang is dat we in 2013 zijn gestart met Meerjarig OnderhoudsPlannen (MOP) voor
onze schoolgebouwen. Er is door de CVO Groep zelf per school een MOP opgesteld en dit is getoetst
(en goed bevonden) door een extern bureau.
Per jaar wordt er, per school, gedoteerd aan een onderhoudsvoorziening.

1.21 Toelatingsbeleid
Het toelatingsbeleid van brugklasleerlingen uit het primair onderwijs (PO) in onze VO-scholen is
regionaal georganiseerd door alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Zuidoost-Utrecht.
Het betreft het zogenaamde PO/VO-project dat, onder eindverantwoordelijkheid van het de
gezamenlijke schoolbesturen in het werkgebied van het Samenwerkingsverband Zuidoost-Utrecht,
wordt uitgevoerd en geadministreerd.
Hierbij wordt nauw samengewerkt met de stad Utrecht (en aanpalende gemeenten) omdat veel
leerlingen uit onze regio daar naar school gaan, en andersom.
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1.22 Passend Onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Deze wet heeft
als doel goed onderwijs te bieden aan alle leerlingen in het primair en voortgezet
onderwijs. En specifiek aan leerlingen met een bepaalde zorgvraag. Met als
nevendoelstelling om de instroom in het voortgezet onderwijs zoveel mogelijk te
beperken en kinderen hun schoolcarrière bij voorkeur in het reguliere onderwijs te
laten volgen.
Nederland is hiervoor ingedeeld in 75 zogenaamde ‘samenwerkingsverbanden VO ‘ en
een van die verbanden is Zuidoost-Utrecht. Dat omvat het gebied van de gemeenten
Wijk bij Duurstede, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, de Bilt en Zeist. Alle scholen (en
besturen) voor voortgezet onderwijs (VO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in dat
gebied zijn lid van het Samenwerkingsverband VO Zuidoost-Utrecht, en dus ook de
scholen van de CVO Groep.
Het verband heeft recent gekozen voor de juridische vorm van een vereniging met een
directeur-bestuurder, een Algemene Ledenvergadering (ALV) en een Raad van Toezicht.
Deze keuze komt met name voort uit de landelijke kritiek dat er onvoldoende sprake is
van onafhankelijk toezicht op het functioneren van de Samenwerkingsverbanden.
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen, waarvan drie ‘van buiten’ en twee
huidige bestuurders uit de regio, waaronder de heer S. Poels (bestuurder CVO Groep).
Voor dit laatste is tijdelijk gekozen om een geleidelijke overgang te realiseren naar een
volledig onafhankelijk toezicht. Na twee jaar zullen alle toezichthouders ‘van buiten’
zijn. Namens de CVO Groep is de heer S. Poels (bestuurder) ook lid van de ALV.
Het Samenwerkingsverband heeft gekozen voor het zogenaamde schoolmodel.
Dit betekent dat geldstromen die van de Rijksoverheid komen niet naar het
Samenwerkingsverband gaan maar (via het Samenwerkingsverband) naar de
afzonderlijke scholen en schoolbesturen, met aftrek van een aantal centrale kosten
zoals die van de directeur en de huisvesting van het Samenwerkingsverband.
De scholen krijgen hierdoor veel meer financiële middelen voor zorgleerlingen dan
voorheen. Maar ze hebben nu ook veel meer taken en bevoegdheden. Op basis van
hun School Ondersteunings Profiel (SOP) kan men de aangemelde leerlingen al dan niet
de zorg bieden die men nodig heeft. Zo niet dan is de school verplicht een andere
school te zoeken die dat wel kan (zorgplicht).
In 2019 is het Samenwerkingsverband Zuidoost-Utrecht bezocht door de
Onderwijsinspectie en op één onderdeel heeft men een ‘onvoldoende’ gekregen. Die
heeft betrekking op het (door het bestuur en de RvT) zicht hebben en houden op de
kwaliteit van het passend onderwijs op de scholen in de regio. En te kunnen bijsturen
waar nodig.
Hiervoor is in 2020 een plan van aanpak opgesteld dat nu tot uitvoering wordt gebracht.
In 2021 zal de Inspectie beoordelen of dit voldoende en adequaat is.
Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van de landelijke evaluatie van passend
onderwijs ‘na 5 jaar’. De conclusie is dat er veel gebeurd, maar dat het nog niet
voldoende is. De Minister van Onderwijs heeft een verbeteraanpak op (maar liefst) 25
punten aangekondigd die de komende jaren zijn beslag zal krijgen.
Nu zijn alle samenwerkingsverbanden bezig om te kijken hoe zij ‘scoren’ op die 25
punten en waar verbetering mogelijk en nodig is. Gelukkig is er niet voor gekozen om
een heel nieuw stelsel te bouwen maar het huidige stelsel te verbeteren.
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Los van de bestuurlijke context gaat het bij Passend Onderwijs natuurlijk om de juiste
combinatie van zorg en onderwijs voor specifieke leerlingen. In dat kader zijn de
volgende zaken van belang:
•

Thuiszitters

Steeds belangrijker (ook in de ogen van de Inspectie) is de minimalisering van het aantal
thuiszittende leerlingen, de zogenaamde ‘thuiszitters’.
Het zogenaamde ‘Thuiszitterspact’ van juni 2016 (mede ondertekend door de VO-raad) geeft het
volgende aan:
‘Wij verbinden ons aan de ambitie dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit
zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg’.
Hoewel het aantal hiervan binnen de CVO Groep beperkt is (gemiddeld 10 per periode, op 4350
leerlingen, dus 0,25 %) moet ons streven zijn dit aantal inderdaad tot nul te reduceren, wetende dat
dit nooit helemaal haalbaar zal zijn. Want er zijn nu eenmaal kinderen waarvan de complexiteit zo
groot is dat plaatsing in het regulier (of zelfs speciaal) onderwijs niet mogelijk is.
De CVO Groep is van mening dat de aandacht voor thuiszitters groter is dan ooit en voelt zich niet
aangesproken door de landelijke verhalen waarin de VO-scholen worden gekenschetst als
risicomijdende organisaties. Dat is een miskenning van de complexiteit van dit onderwerp.
Er zullen altijd leerlingen zijn die (tijdelijk) niet in staat zijn om naar school te gaan. Bijna altijd is er
sprake van een multi-problematiek en hebben we de gemeentelijke jeugdzorg nodig om tot een
traject te komen. Binnen de CVO Groep hebben we thuiszittersvoorzieningen in de vorm van Villa
Revius, het Onderwijs Zorg Centrum (OZC) in Odijk en we starten in 2021 met een voorziening op het
CCZ.
•

De jeugdzorg

Sinds 2015 is de Jeugdzorg in Nederland gedecentraliseerd en zijn de 400 gemeenten hiervoor
verantwoordelijk. Net zoals Passend Onderwijs is dit een enorme stelselwijziging. De gemeenten
hebben moeite deze taak goed uit te voeren, ook al vanwege een gebrek aan financiële middelen.
Het moge duidelijk zijn dat dit direct van invloed is op Passend Onderwijs. Als jongeren niet tijdig de
juiste jeugdhulp krijgen kan dit gevolgen hebben voor het al dan niet terugkeren naar het onderwijs.
Derhalve zijn we continu in gesprek met ambtenaren en wethouders in de regio over de aansluiting
tussen jeugdhulp en onderwijs.
•

Ouderparticipatie

Er zijn landelijk veel klachten over het gegeven dat ouders het gevoel hebben niet genoeg betrokken
te kunnen zijn bij het (passend) onderwijs van hun kind. Dat ze vastlopen in loketten, bureaucratie
etc.
Derhalve hebben we in 2020 een enquête gehouden naar de tevredenheid van ouders in onze regio
Zuidoost-Utrecht De uitkomst was dat onze ouders redelijk tevreden zijn. Verbeteringen zijn met
name mogelijk op het terrein van informatieverschaffing en de behoefte bij ‘één loket’ terecht te
kunnen. Deze punten worden de komende periode opgepakt.
•

Hoogbegaafdheid

Terwijl het landelijke beeld vooral is dat de meeste zorgleerlingen afkomstig zijn uit het VMBO en
VSO-onderwijs zien we steeds meer zorgleerlingen in het HAVO en VWO-segment, Leerlingen die
hoogbegaafd zijn of leerlingen met zogenaamde ‘onverklaarbare lichamelijke klachten’.
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Ook voor deze leerlingen wil de CVO Groep een passend aanbod doen, o.a. via het project
‘hoogbegaafden’ op het Revius Lyceum in Doorn.

1.23 Privacy / AVG
De CVO Groep hecht groot belang aan het zorgvuldig omgaan met en bescherming van de
persoonsgegevens die door haar worden verwerkt op de aangesloten scholen en het centraal
bureau. Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018
zijn er vele maatregelen getroffen om aan de daarin gestelde eisen te voldoen zoals:
- Een privacy beleid is ingevoerd waaronder een privacy regelement, een ICT & social media
protocol, een datalek protocol en een richtlijn t.a.v. de rechten van betrokkenen. Deze zijn
toegankelijk voor alle medewerkers van de CVO Groep via het intranet. Voor externe
betrokkenen is een privacy statement gepubliceerd op de websites.
- De Functionaris Gegevensbescherming is aangesteld en geeft advies en houdt toezicht op
naleving van de AVG. Samen met een AVG-werkgroep met afvaardiging van de aangesloten
scholen worden maatregelen uitgevoerd.
- Gegevensverwerkingen zijn in kaart gebracht en vastgelegd in het verwerkingsregister. Met
verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten.
- Daarnaast is er autorisatiematrix opgesteld voor het leerlingvolgsysteem waardoor iedere
medewerker van de CVO Groep alleen toegang heeft tot die gegevens die nodig zijn voor het
uitvoeren van zijn of haar rol.
- Richtlijnen zijn opgesteld hoe scholen omgaan met de diverse aspecten door de coronapandemie zoals ziekmeldingen, lesgeven op afstand en proctoring.
- In 2020 hebben zijn er vier datalekken geweest waarvan er twee zijn gemeld bij de Autoriteit
Persoonsgegevens en bij betrokkenen.
Voor de komende jaren zal het accent blijven liggen op enerzijds het verder vergroten van kennis en
bewustwording van de AVG en bijbehorende richtlijnen. Daarnaast zal ook continue aandacht zijn
voor het verder inrichten en faciliteren van privacy compliant werken door zowel technische als
organisatorische maatregelen.

1.24 Afhandeling van klachten
De CVO Groep Zuidoost-Utrecht kent een klachtenregeling welke is gepubliceerd op de website van
de CVO Groep. In 2020 zijn vier klachten bij de bestuurder ingediend. Daarvan zijn twee klachten
uiteindelijk zonder dat de bestuurder een uitspraak hoefde te doen tot een oplossing gekomen. Deze
klachten betroffen de schorsing van een leerling en de afhandeling van een incident op de school
zelf. Deze twee klachten zijn terugverwezen naar de directeur/rector, omdat onze klachtenprocedure
voorschrijft dat klachten in eerste instantie daar moeten worden ingediend en opgelost.
Bij de derde klacht heeft de bestuurder hoor en wederhoor toegepast. Het betreft hier een klacht
van een leerling en zijn ouders tegen een medewerker van de school. In deze klacht heeft de
bestuurder voorgesteld een traject van mediation in te zetten. Dit traject is in 2021 gestart.
De vierde klacht is door een ouder ingediend tegen de verplichting tot het dragen van een
mondkapje in de algemene ruimten van de school. Bij de ontvangst van de klacht was inmiddels het
dragen van een mondkapje op school bij wet geregeld. Deze klacht is afgehandeld door een door de
CVO Groep inschakelde advocaat daar de indiener van de klacht de bestuurder, schoolleiding en
docenten aansprakelijk wilde stellen voor de gevolgen van het dragen van een mondkapje.
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Tenslotte is er naar aanleiding van een in 2019 ingediende klacht nog een vervolgklacht ingediend.
Daar de betreffende ouder deze klacht als een nieuwe klacht heeft ingediend, is de ouder gewezen
op de klachtenprocedure van de CVO Groep en is aangegeven dat de klacht eerst ingediend dient te
worden bij de rector/directeur van de school.

1.25 Financiën
1.25.1

Algemeen

Samenvatting financieel resultaat
Het jaar 2020 is afgesloten met een negatief resultaat (-/- € 713.318). Dit is inclusief de CVO Groep
Plus met een negatief resultaat van -/- € 73.136. Het resultaat zonder de CVO Groep Plus is -/640.182 negatief.
De vastgestelde begroting 2020 van de CVO Groep was een begroting met een tekort van -/- €
316.000. In de loop van het jaar zijn de realisatiecijfers gespiegeld aan een gecorrigeerde begroting
met een tekort van -/- € 433.000 door toekenningen uit het zogenoemd surplus vermogen. Voor de
CVO Groep Plus wordt geen begroting opgesteld.
Het jaar 2020 stond vooral in het teken van de coronacrisis. Het geschatte bedrag van de direct
toewijsbare kosten als gevolg van corona is € 350.000. Dus zonder corona zou het resultaat beter zijn
dan het begrotingsresultaat. Ten gunste van 2020 is ruim € 100.000 ontvangen van OCW voor de
betaling van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s om leerachterstanden als gevolg van corona
terug te dringen.
Zaken die opvallen zijn de hoge kosten voor inhuur derden. Deze post overschrijdt de begroting met
€ 570.000 op een budget van € 415.000. Een klein gedeelte van de overschrijding is toe te wijzen aan
corona voor kosten surveillanten. Tegen de forse overschrijding op inhuur derden is de maatregel
genomen dat geen inhuur meer mag plaatsvinden zonder de goedkeuring van de bestuurder.
Tot slot is in 2020 het vierjarige landelijke project Sterk Techniek Onderwijs gestart. De CVO Groep
neemt deel in de regio’s Zeist en Amersfoort. In 2020 is € 267.000 aan baten ontvangen voor vooral
(extra) inzet van docenten.
De CVO Groep heeft voldoende financiële buffer om het niet-begrote negatieve resultaat op te
vangen.
In paragraaf 1.25.3 ‘Analyse van het exploitatiesaldo’ wordt het positieve resultaat verder verklaard.
1.25.2

Kerncijfers

De belangrijkste cijfers en kengetallen zijn opgenomen in onderstaande tabel. Het gaat hier steeds
om de cijfers uit de geconsolideerde jaarrekening.
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1.25.3

Analyse van het exploitatiesaldo

Een analyse van het exploitatiesaldo wordt hieronder ten opzichte van de begroting per categorie
weergegeven. Achter elk verschil staat of dit hoofdzakelijk een structureel of een incidenteel verschil
is. Een structureel verschil betekent dat met de hoogte van de realisatie de komende jaren gerekend
kan worden. Een incidenteel verschil betekent dat met de hoogte van de realisatie de komende jaren
niet gerekend kan worden, omdat het verschil is ontstaan door eenmalige baten of kosten.
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Hieronder worden bovengenoemde verschillen toegelicht
Meer Rijksbijdragen
De totale rijksbijdragen zijn afgerond € 1.938.000 hoger dan begroot. Uitgesplitst naar
subcategorieën is er ruim € 1.345.000 meer rijksbijdragen OCW ontvangen dan begroot, ruim
€ 475.000 meer ontvangen voor overige subsidies OCW en afgerond € 115.000 meer ontvangen voor
ontvangen doorbelastingen Rijksbijdrage SWV. Hieronder zal per subcategorie een korte toelichting
worden gegeven.
De rijksbijdragen OCW zijn ruim € 1.345.000 hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaken zijn de
niet-begrote compensatie voor de loonkostenontwikkeling uit de cao-po en cao-vo voor de personele
bekostiging en voor de materiële bekostiging en lesmateriaal wordt het verschil veroorzaakt door de
niet-begrote prijsindexering. Tegenover de compensatie voor de loonkostenontwikkeling staan
hogere loonkosten. De hogere baten zijn structureel voor wat betreft de prijs.
De overige subsidies OCW zijn ruim € 475.000 hoger dan begroot. Dit bedrag is onder te verdelen in:
• Niet-begrote baten: Doorstroomprogramma’s vmbo-mbo/havo (€ 49.000), Inhaal- en
ondersteuningsprogramma’s (€ 102.600), Praktijkgericht programma TL en GL (€ 16.875) en Sterk
Techniek Onderwijs (€ 267.000).
• meer baten dan begroot: € 48.000 voor Prestatiebox, € 16.000 voor VSV en € 7.000 voor zijinstroomsubsidies.
• minder baten dan begroot: € 14.000 voor Opleidingsschool, € 37.000 voor studieverlof en €
3.000 voor Lente/zomerschool.
De verhoging van de Prestatiebox is structureel en de overige verschillen zijn incidenteel.
Aan ontvangen doorbelastingen rijksbijdrage SWV is € 115.000 meer ontvangen dan begroot. Dit
komt enerzijds door niet-begrote baten vanuit het innovatiefonds, VSV LOB en baten
Hoogbegaafdheid en anderzijds meer groeibekostiging dan begroot. De meevallers zijn incidentele
meevallers.
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Meer Overige overheidsbijdragen en –subsidies
De bijna € 55.000 meer ontvangen overige overheidsbijdragen en –subsidies dan begroot, betreft
vooral niet-begrote baten van de gemeente voor de leerlingen van Villa Revius (€ 21.000) en nietbegrote RAL gelden (€ 30.000). Alle afwijkingen onder overige overheidsbijdragen en –subsidies zijn
incidenteel van aard, omdat de gerealiseerde baten geen vaste baten zijn voor de komende jaren.
Meer lesgelden
Dit zijn baten die verhaald worden op de scholen waar leerlingen vandaan komen die na 1 oktober
instromen op de scholen van de CVO Groep. Er is ruim € 100.000 meer ontvangen dan begroot. Dit
zijn incidentele gelden. Immers van te voren is niet bekend of er leerlingen na 1 oktober zullen
instromen en of er geld voor wordt ontvangen.
Minder afschrijvingskosten
De reden van de lagere afschrijvingen (afgerond € 143.000) dan begroot is dat er minder is
geïnvesteerd dan begroot. Redenen zijn onder andere de begrote afschrijving van de tijdelijke
huisvesting vergoed wordt door de gemeente en verder zijn verschillende investeringen later in
gebruik genomen dan begroot. De lagere afschrijvingskosten zijn incidenteel van aard.
Minder huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn ruim € 85.000 lager dan begroot. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door
hogere schoonmaakkosten als gevolg van de coronacrisis en meer energiekosten dan begroot en
anderzijds door lagere huurkosten dan begroot. De lagere dotatie aan de voorziening groot
onderhoud dan begroot komt doordat de dotatie is gebaseerd op het meest recente
Meerjarenonderhoudsplan (MOP) en lager uitkomt dan het vorige MOP. De lagere huur komt
doordat in de begroting de onderlinge verrekening van huur is opgenomen en in de jaarrekening
wordt geëlimineerd. Alle verschillen met de begroting zijn te kwantificeren als incidenteel, behalve
de huurkosten.
Minder overige lasten
De totale overige lasten zijn afgerond € 280.000 lager dan begroot. De onderschrijding op de
begroting wordt vooral veroorzaakt door enerzijds minder excursiekosten en buitenschoolse
activiteiten als gevolg van de coronacrisis (€ 650.000) en anderzijds meer uitbesteding onderwijs
(€ 150.000 – vooral ook door extra inzet gefinancierd uit de subsidie Inhaal- en
ondersteuningsprogramma’s) en meer kosten voor werving en selectie (€ 150.000) dan begroot. De
verschillen zijn aan te merken als incidenteel.
Minder overige baten
Totaal is er ruim € 830.000 minder ontvangen uit Overige baten dan begroot. De overige baten
bestaan uit de subcategorieën verhuur van gebouwen, detachering personeel, sponsoring,
ouderbijdragen en overige. Er wordt vooral minder ontvangen dan begroot voor vrijwillige
ouderbijdragen (€ 700.000). De lagere vrijwillige ouderbijdragen hangen vooral samen met de
gevolgen van de coronacrisis (wegens terugbetaling van excursiegelden aan ouders die reeds betaald
hadden in verband het niet doorgaan van excursies. Ook de gewone ouderbijdragen zijn lager dan
begroot). Verder meer baten dan begroot voor detacheringen (€ 48.000). De lagere verhuur komt
doordat in de begroting de onderlinge verrekening van doorbelastingen is meegenomen en dat is in
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de jaarrekening geëlimineerd. De verschillen zijn als incidentele verschillen aan te merken op de
verhuur na.
Meer personeelslasten
Het verschil van afgerond € 2.046.000 meer personeelslasten dan begroot valt uiteen in bijna
€1.460.000 meer lonen en salarissen dan begroot en afgerond € 725.000 meer overige
personeelslasten en ruim € 135.000 meer uitkeringsbaten dan begroot.
Het verschil in de lonen en salarissen tussen begroot en realisatie van bijna € 1.460.000 valt uiteen in
enerzijds 12,6 meer FTE dan begroot en anderzijds in een hogere GPL dan begroot. De overschrijding
van het aantal begrote FTE’s is deels te verklaren door de groei van het aantal leerlingen bij een van
de scholen en deels te verklaren door niet-begrote inzet voor Sterk Techniek Onderwijs. De stijging
van de loonkosten vanuit de cao waren niet begroot en zorgen voor een hogere GPL dan begroot.
Voor deze stijging van de loonkosten is compensatie in de rijksbekostiging ontvangen. De
loonkostenstijging is structureel, maar het verschil in FTE’s is een incidenteel verschil.
De hogere overige personele lasten wordt vooral veroorzaakt door hogere kosten voor inhuur
derden (afgerond € 575.000) dan begroot en door een hogere toename van vooral de personele
voorzieningen levensfasebewust personeelsbeleid (€ 170.000) dan begroot. De grotere toename van
deze voorziening ten opzichte van voorgaand jaar is vooral toe te schrijven aan de coronacrisis. Meer
medewerkers kiezen ervoor om deze uren te sparen. Deze verschillen zijn incidenteel.
Meer financiële baten en minder financiële lasten
Afgerond € 7.000 meer aan saldo financiële lasten dan begroot. Dit bedrag bestaat uit betaalde
debetrente op spaartegoeden. Vanaf half december 2020 zijn de publieke liquide middelen van de
CVO Groep gestald bij de schatkist van het Ministerie van Financiën. Het verschil is voor het publieke
deel incidenteel en voor het private deel structureel.

1.25.4

Eigen vermogen, solvabiliteit en normatief publiek eigen vermogen

Eigen vermogen
Het geconsolideerde eigen vermogen bedraagt per 31 december 2020 € 12.504.275 (was per 31
december 2019 € 13.217.593).
Het geconsolideerde eigen vermogen bestaat uit een publiek deel ter grootte van € 10.590.562 (was
per 31 december 2019 € 11.230.744) en uit een privaat deel ter grootte van € 1.913.713 (was per 31
december 2019 € 1.986.849).
Solvabiliteit
Het kengetal solvabiliteit geeft weer hoeveel procent van het balanstotaal uit eigen vermogen
bestaat en geeft aan in hoeverre de financiële verplichtingen op de lange termijn kunnen worden
voldaan. De ondergrens is gesteld op 30% door de Inspectie van het ministerie van OCW. De
solvabiliteit van zowel de geconsolideerde als de enkelvoudige jaarrekening komen ruimschoots
boven de ondergrens uit. De solvabiliteit is iets verslechterd ten opzichte van 2019.
Normatief publiek eigen vermogen
Sinds 2020 is de nieuwe signaleringswaarde van de Inspectie van het Onderwijs, normatief publiek
eigen vermogen, opgenomen in het jaarverslag. Deze waarde geeft aan of de stichting mogelijk
teveel publiek eigen vermogen heeft. Dit is niet het geval voor het publiek eigen vermogen van de
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CVO Groep. Dit nieuwe kengetal wordt alleen weergegeven voor de enkelvoudige jaarrekening,
omdat het om publiek eigen vermogen gaat.
1.25.5

Liquiditeit, investeringen en kasstroom

Liquiditeit
De liquiditeitspositie, uitgedrukt in de current ratio, is in 2020 met 1,73 ruim voldoende (de
ondergrens is 0,75). In 2019 was de current ratio 1,69.
Investeringen
De investeringen in materieel actief bedragen € 1.571.423. Hiervan werd € 553.832 geïnvesteerd in
gebouwen (onder andere derde gymzaal CLZ en renovatie twee bestaande gymzalen CLZ), € 751.022
in inventaris en apparatuur (onder andere inrichting klaslokalen, aanschaf devices en smartboards)
en € 219.918 werd geactiveerd voor studieboeken. Totaal € 46.652 betrof activa in aanbouw (vooral
saldo van baten van de gemeente en kosten voor masterplan CLZ).
Kasstroom
De kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt € 1.822.087 positief en bestaat voor het grootste
deel uit afschrijvingen (€ 1.809.525). Verder namen de totale voorzieningen toe met € 559.456. Het
werkkapitaal nam eveneens toe en wel met een bedrag van € 166.424, vooral door toename van de
kortlopende schulden (vooral door meer vooruit ontvangen OCW subsidies).
De kasstroom uit operationele activiteiten (€ 1.822.087) vermindert met de kasstroom uit
investeringsactiviteiten (€ 1.004.898) en met de kasstroom uit financieringsactiviteiten (€ 13.365)
leidt tot de toename van de liquide middelen in 2020 met een bedrag van € 803.823.
1.25.6

Treasury

Het huidige treasurystatuut dat in mei 2017 is vastgesteld voldoet aan de gewijzigde Regeling
Beleggen, Lenen en Derivaten OCW 2016.
Het treasurybeleid van de CVO Groep beoogt het uitsluiten dan wel het minimaliseren van het
debiteurenrisico, het renterisico en het interne liquiditeitsrisico, door:
het beheersen en bewaken van financiële risico’s die aan de financiële posities en
geldstromen van de Stichting zijn verbonden;
het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde geldmiddelen tegen
acceptabele condities;
het minimaliseren van de kosten van beleggingen, leningen en liquiditeiten;
het optimaliseren van het rendement van op korte of langere termijn uit te zetten liquide
middelen binnen de kaders van het Treasurystatuut;
het naleven van de Regeling Beleggen, Lenen en Derivaten OCW 2016.
De liquide middelen waren per 31 december 2020 geheel belegd in reguliere liquiditeiten. Vanaf half
december 2020 staan nagenoeg alle publieke liquide middelen bij de schatkist van het Ministerie van
Financiën. Dit ter voorkoming van te betalen debetrente over de liquide tegoeden. In 2020 zijn er
geen rentebaten meer ontvangen. Wel is er voor de overgang naar de schatkist nog wel debetrente
betaald over de liquide middelen. Ook over de private liquide middelen is debetrente betaald. De
CVO Groep heeft geen derivaten. Jaarlijks wordt in de vergadering van de Raad van Toezicht het
treasurybeleid als volgt geëvalueerd:
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1.25.7

In de begroting wordt een liquiditeitsprognose opgenomen en besproken inclusief een
risico-inventarisatie.
In de begroting worden de ontwikkelingen op de financiële markten vertaald in de
begroting.
De begrote baten en/of lasten die voortvloeien uit de liquiditeiten worden maandelijks
gerapporteerd in de financiële rapportage.
Besproken wordt of het huidige treasurystatuut nog steeds actueel is.

Financiële indicatoren

Hieronder worden zowel de financiële indicatoren van de geconsolideerde als van de enkelvoudige
jaarrekening weergegeven.
In 2020 zitten alle kengetallen van de CVO Groep binnen de signaleringsgrenzen. Sinds 2020 is de
nieuwe signaleringswaarde van de Inspectie van het Onderwijs, normatief publiek eigen vermogen,
opgenomen. Deze waarde geeft aan of de stichting mogelijk teveel publiek eigen vermogen heeft. Dit
is niet het geval voor het publiek eigen vermogen van de CVO Groep. Dit nieuwe kengetal wordt
alleen weergegeven voor de enkelvoudige jaarrekening, omdat het om publiek eigen vermogen gaat.

Toelichting op bovengenoemde kengetallen:
Weerstandsvermogen:
Dit kengetal geeft aan of een organisatie het minimaal vereiste vermogen (5%) heeft om eventuele
tegenvallers op te vangen. Met 28,6% zit de CVO Groep boven de gestelde norm van 5%. Er is geen
bovengrens gesteld bij dit kengetal.
Huisvestingsratio:
Dit kengetal van de Inspectie geeft aan in hoeverre er sprake is van onder- of overbesteding aan
huisvesting. De bovengrens is 10% en hier blijft de CVO Groep onder.
Solvabiliteit 1:
Dit kengetal is het zuivere kengetal voor solvabiliteit en wordt berekend door het eigen vermogen te
delen door het balanstotaal. De ondergrens van 30% wordt ruimschoots gehaald. Hiermee wordt
aangegeven dat de CVO Groep de financiële verplichtingen op de lange termijn kan voldoen.
Solvabiliteit 2:
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Dit kengetal komt van de Inspectie en wijkt af van het kengetal Solvabiliteit 1 door bij het eigen
vermogen ook de voorzieningen op te tellen. Deze voorzieningen zorgen ervoor dat het kengetal nog
een gunstiger uitkomst heeft dan kengetal Solvabiliteit 1.

Toelichting op de bovengenoemde kengetallen:
Rentabiliteit:
Dit kengetal wil het jaarlijkse resultaat van de organisatie begrenzen op minimaal 0%. Voor 2020 zit
de CVO Groep op een rentabiliteit van -1,6% en zit dus onder de gestelde ondergrens. Voor het
begrote negatieve resultaat is dit bewust beleid om zodoende het surplus vermogen te besteden.
Current ratio:
De current ratio geeft aan in hoeverre de verplichtingen op korte termijn kunnen worden voldaan.
De CVO Groep zit met een current ratio van 1,73 ruim boven de gestelde ondergrens van 0,75.
Hieronder zijn dezelfde kengetallen weergegeven, maar dan voor de enkelvoudige jaarrekening
zonder de CVO Groep Plus, met de uitzondering dat voor de enkelvoudige jaarrekening het nieuwe
kengetal normatief publiek eigen vermogen is weergegeven. Het publiek eigen vermogen blijft ruim
onder de signaleringswaarde van de Inspectie van het Onderwijs.
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Een relatief lager enkelvoudig eigen vermogen dan het enkelvoudig balanstotaal zorgt voor lagere
kengetallen voor weerstandsvermogen en solvabiliteit in de categorie vermogensbeheer.

De current ratio is lager bij de enkelvoudige jaarrekening dan de geconsolideerde jaarrekening en dat
wordt veroorzaakt door lagere liquide middelen bij de enkelvoudige jaarrekening. Dit komt door de
eigen liquide middelen van de CVO Groep Plus.
Alle kengetallen blijven in de enkelvoudige jaarrekening binnen de gestelde grenzen.
1.25.8

Toekomstige ontwikkelingen

Voor de nabije toekomst zijn de volgende ontwikkelingen van belang:
Voor de CVO Groep is de ontwikkeling van het aantal leerlingen een belangrijk aandachtspunt. De
leerlingenprognoses voor de komende jaren (tot en met 2025) laten in onze regio Zuidoost-Utrecht
een dalende trend zien. Weliswaar is er op korte termijn nog een lichte groei te zien (met name in
Zeist) maar al snel treedt een forse daling op, met name in de gemeenten Wijk bij Duurstede en
Utrechtse Heuvelrug waar onze beide Revius-scholen staan
Een ander belangrijk aandachtspunt is het eerder in dit jaarverslag genoemde lerarentekort. Aan het
begin van schooljaar 2020/2021 is het nog grotendeels gelukt om alle vacatures te voorzien. Maar we
zien als er gedurende het jaar vacatures ontstaan dat deze nauwelijks op te vullen zijn met
medewerkers in loondienst.
Qua bekostiging van de personele lasten compenseert OCW de laatste jaren de loonkostenstijgingen
als gevolg cao-ontwikkelingen en stijging van werkgeverslasten. De materiële bekostiging is in 2020
sinds lange tijd weer iets geïndexeerd, terwijl de prijzen al veel langer en meer stijgen.
Kortom, minder baten door lagere leerlingenaantallen en het lerarentekort zorgen voor druk op
hogere personele lasten door enerzijds minder FTE nodig door lagere leerlingenaantallen en
anderzijds meer inhuur derden door lerarentekort.
In onze meerjarenbegroting 2022-2026 hebben we wel rekening gehouden met iets dalende
leerlingenaantallen, maar bewust niet met meer inhuur derden. Door middel van zijinstroomprojecten willen we het lerarentekort binnen onze scholengroep beperkt houden.
De meerjarenbegroting 2022-2026 vormt de opmaat voor de discussie hoe we die begroting
daadwerkelijk sluitend kunnen krijgen.
Ten slotte is een belangrijke ontwikkeling dat het Ministerie van OCW sterk inzet op het verbeteren
van de kwaliteit van het onderwijs. Daartoe zijn twee actieplannen gepresenteerd:
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o

Leraar 2020 - een krachtig beroep!
Uit alle onderzoeken blijkt dat de docent de meest bepalende factor is bij het realiseren van
goed onderwijs. Het actieplan geeft voorstellen hoe de positie van de docent verbeterd kan
worden, met als rode draad de verbetering van de professionaliteit van die docenten
Beter Presteren - opbrengstgericht en ambitieus
Een plan gericht op het verbeteren van de leerprestaties van leerlingen door
opbrengstgericht werken, een ambitieuze leercultuur (geen ‘zesjes cultuur’) en bevorderen
van excellentie.

Het kabinet Rutte II heeft dit, samen met de VO-raad, gecomprimeerd in het eind 2013 afgesloten
‘Nationaal Onderwijsakkoord’ dat voor alle onderwijssectoren geldt. In 2014 heeft dit geleid tot een
separaat sectorplan voor het voortgezet onderwijs.
In 2021 zullen de ontvangen baten voor loonruimte (€ 175.000) in 2020 worden ingezet voor
loonkostenontwikkeling.
Tenslotte zullen in 2021 middelen uit de convenantsgelden (€ 675.000), bestemd voor
werkdrukverlichting en het lerarentekort, worden ingezet. Het geld is hiervoor in 2019 ontvangen en
ten gunste van de algemene reserve gekomen en zal dus in 2021 worden onttrokken aan de
algemene reserve. Mogelijk dat door de coronacrisis de middelen (deels) doorschuiven naar 2022.
1.25.9

Continuïteitsparagraaf

We volgen in deze paragraaf de handreiking die is gedaan door de Minister. De cijfers voor de jaren
2021 tot en met 2023 zijn ontleend aan de vastgestelde bestuursbegroting 2021, waarin een
meerjarenraming is opgenomen. Er is uitgegaan van de geconsolideerde cijfers.
A.

Gegevensset
Kengetallen

De meerjarige personele bezetting neemt af omdat we dalende leerlingenaantallen verwachten
vanaf 2021.

De leerlingenaantallen nemen de komende jaren af vooral door demografische krimp.

Jaarverslag 2020 CVO Groep

Pagina 58 van 111

Meerjarige balans

Toelichting op de meerjarige balans:
Materiële vaste activa
In 2023 neemt de boekwaarde van de materiële vaste activa toe doordat de eigen bijdrage van de
CVO Groep aan het Masterplan CLZ.
Vorderingen
Deze post is als sluitpost gebruikt om de meerjarige balans eenvoudig te houden.
Liquide middelen
De bedragen zijn overgenomen uit het meerjarig kasstroomoverzicht uit de vastgestelde begroting
2021 met een aanpassing voor het jaar 2020. Het meerjarig kasstroomoverzicht is in dit jaarverslag
niet opgenomen. De afname van de liquide middelen in het jaar 2021 komt vooral door de negatieve
begroting in 2021.
Eigen vermogen-publiek
Het eigen vermogen-publiek muteert met de jaarlijkse resultaten.
Eigen vermogen-privaat
Het eigen vermogen-privaat muteert met een jaarlijks geschat negatief resultaat van € 75.000.
Voorzieningen
Alleen de verwachte ontwikkelingen in de voorziening groot onderhoud zijn meegenomen. De
overige voorzieningen zijn gelijk gehouden.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn vanwege eenvoudigheid gelijk gehouden.
Bij deze meerjarige balans horen de volgende waarden voor de kengetallen weerstandsvermogen,
solvabiliteit en current-ratio. De CVO Groep verwacht de komende jaren dus binnen de
signaleringsgrenzen te blijven. De kengetallen zakken in 2021 door het negatieve begrote resultaat.
Daarna blijven de kengetallen constant.
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Staat/raming van baten en lasten

Bovengenoemde cijfers voor de staat/raming van baten en lasten voor de jaren 2021 t/m 2023 zijn
ontleend aan de vastgestelde bestuursbegroting 2021. Als de jaarbegrotingen 2022 en 2023 aan bod
komen, zal een sluitende begroting het uitgangspunt zijn exclusief de toekenningen ten laste van de
algemene reserve. De maatregelen om tot een sluitende begroting te komen, zullen grotendeels
betrekking hebben op personeelslasten. Aan de andere kant zijn er altijd ten opzichte van de
meerjarenraming weer ‘meevallers’ doordat bij de meerjarenraming het voorzichtigheidsprincipe
(lasten nemen als je ze verwacht en baten als ze zeker zijn) wordt gehanteerd. Een voorbeeld zijn de
baten uit detacheringen. Niet van alle detacheringen zijn langdurige contracten, dus deze baten zijn
niet meegenomen.
De volgende belangrijke uitgangspunten zijn voor de staat/raming van baten en lasten gehanteerd:
- De rijksbijdragen zijn conform de te verwachte financiële mutaties van OCW voor de
komende jaren
- De leerlingenaantallen zijn meegenomen zoals vermeld in deze continuïteitsparagraaf.
- De overige overheidsbijdragen dalen vanaf 2021, omdat de beschikte middelen gelden voor
korte perioden.
- De overige baten bestaan voor een groot deel uit de vrijwillige ouderbijdragen.
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B.

De personeelslasten zijn op medewerkersniveau berekend en hierbij is rekening gehouden
met een eventuele jaarlijkse periodieke verhoging van het salaris.
In de afschrijvingen zijn de eigen bijdragen voor het masterplan CLZ meegenomen.
Bij de huisvestingslasten en overige lasten zijn geen bijzonderheden te vermelden.
Overige rapportages
Risicobeheersings- en controlesysteem

a. De werking van de administraties
De interne beheersing van de financiële administratie wordt voor zover noodzakelijk is voor de
jaarrekeningcontrole jaarlijks getoetst door de accountant en beschreven in de managementletter.
Bestuurder en Hoofd Bedrijfsbureau pakken de aanbevelingen uit de letter zo snel mogelijk op en
rapporteren daarover aan de auditcommissie en Raad van Toezicht. Dit geldt idem dito voor de
personeels- en salarisadministratie.
De belangrijkste risico’s worden door middel van interne controles afgedekt. Voorbeelden van
interne controles zijn controle op bankmutaties van de stamgegevens crediteuren, onaangekondigde
kascontroles en de aanwezigheidscontroles van devices.
De beschrijving van de belangrijke processen van de financiële administratie zijn gedaan. In 2019 zijn
de belangrijkste processen opnieuw beschreven. Dit betreft de processen van de
personeelsadministratie, de leerlingenadministratie en de financiële administratie. In de
processchema’s zijn de ICT-systemen geïntegreerd. De komende tijd zal worden gestart om aan de
procesbeschrijvingen ook gebruikte data-elementen toe te voegen. Dit laatste in het kader van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming om zodoende zicht te hebben waar in de processen
welke persoonsgegevens zijn opgeslagen en/of bewaard.
In 2020 is er een update gemaakt van de risicomanagementrapportage, frauderisicoanalyse en cyber
security en is besproken in diverse gremia. Jaarlijks zal deze rapportage indien nodig worden
bijgesteld.
Een beheersmaatregel om fraude te voorkomen is het feit dat binnen de CVO Groep controle
technische functiescheiding wordt toegepast. Voorbeelden van gescheiden functies zijn besteller van
goederen en diensten en fiatteur voor betaling van deze bestellingen, het boeken van facturen door
de financieel medewerker en het verwerken van de facturen voor betaling door het Hoofd
Bedrijfsbureau en het autoriseren in de bank door twee personen, namelijk het Hoofd Bedrijfsbureau
en de Bestuurder.
b. Planning- en controlcyclus
Naast de begroting is ook het bestuursformatieplan voor een scholengroep van groot belang. Dit is
het plan waarin aangegeven wordt wat de budgettaire ruimte is voor een school in het komende
schooljaar. Centraal hierbij staat de personele formatie die op de scholen nodig is voor het te voeren
onderwijsproces.
De totstandkoming van dit plan is de verantwoordelijkheid van Hoofd P&O. Uitgaande van de
personele formatie van dat moment, in combinatie met de leerlingenaantallen voor het nieuwe
schooljaar (die medio maart beschikbaar zijn), wordt de personele formatie berekend voor het
nieuwe schooljaar. Dit plan moet op uiterlijk 1 juni zijn vastgesteld door de GMR. Voorafgaand vindt
intensief overleg plaats tussen hoofd P&O en de schoolleiders.
Bij het opstellen van de begroting wordt tegelijkertijd een meerjarenbegroting opgesteld voor vijf
jaar. Deze meerjarenraming geeft een beeld welke gevolgen bijvoorbeeld een dalend aantal
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leerlingen of gewijzigde bekostiging voor gevolgen heeft op het resultaat en dus ook op het aantal
medewerkers. In deze meerjarenbegroting is ook een meerjarig kasstroomoverzicht opgenomen,
zodat eventueel tijdig een tekort aan direct opeisbare liquide middelen zichtbaar wordt.
Maandelijks worden rapportages gemaakt van de exploitatieresultaten per school (en scholengroep)
inclusief prognoses van de te verwachten kosten en opbrengsten voor de resterende periode van het
jaar. In de rapportages wordt ook de personele formatie per school (en scholengroep), afgezet tegen
het bestuursformatieplan. Die worden verstrekt aan de scholen, de auditcommissie van de RvT en
aan de GMR.
c. Toekomstige ontwikkelingen
In 2019 is een softwarepakket om de begroting van de CVO Groep op te stellen aangeschaft. In 2020
is hier voor het eerst mee gewerkt en is de begroting 2021 hiermee opgesteld. Hiermee wordt de
kwetsbaarheid van een begroting in een Excelbestand weggenomen.
Belangrijkste risico’s en onzekerheden
In 2020 is de risicomanagementrapportage geactualiseerd en besproken in de diverse gremia. In deze
risicomanagementrapportage worden risico’s gekwantificeerd en zal vanuit deze invalshoek gekeken
worden naar de toereikendheid van het eigen vermogen van de scholengroep. In deze
risicomanagementrapportage is ook een frauderisicoanalyse opgenomen. De frauderisicoanalyse
benoemt de belangrijkste risico’s en welke beheersmaatregelen worden genomen om de risico’s te
vermijden of zoveel mogelijk te beperken.
Een samenvatting van de belangrijkste risico’s genoemd in de risicomanagementrapportage 2020
worden hieronder genoemd met daarbij vermeld het geschatte financieel gevolg en de impact op het
imago van de organisatie. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat de algemene reserve per 31
december 2020 toereikend is voor het opvangen van onverwachte tegenvallers.
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De belangrijkste beheersmaatregelen van de drie belangrijkste risico’s zijn:
•

Via meerjarenramingen worden de financiële gevolgen van krimp in kaart gebracht en wordt
met behulp van een Strategische Personeels Planning een eventuele overcapaciteit
geïnventariseerd. Ook worden passende maatregelen genomen aan de hand de uitkomsten
van enquêtes naar tevredenheid en wordt verlies van marktaandeel onderzocht.

•

Doordat de CVO Groep het predicaat aspirant-Opleidingsschool heeft, worden de banden
met de toeleveranciers van nieuwe docenten (Hogeschool en Universiteit) verstevigd.
Hierdoor zijn docenten in opleiding al vroeg in contact met onze scholen met de verwachting
dat we gekwalificeerde toekomstige medewerkers hierdoor kunnen binden.

•

Door middel van strakke budgetbewaking wordt het Masterplan CLZ financieel gemonitord.
Voor meerwerk is toestemming van de stuurgroep vereist. Ook wordt de planning regelmatig
geactualiseerd.

In de frauderisicoanalyse worden de frauderisicofactoren gesplitst in:
1. Frauderisicofactoren die voortkomen uit frauduleuze financiële verslaglegging
a. Frauderisicofactoren met betrekking tot de specifieke kenmerken van de leiding en
haar invloed op de beheersomgeving
b. Frauderisicofactoren met betrekking tot de specifieke omstandigheden binnen de
bedrijfstak
c. Frauderisicofactoren met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten en de financiële
stabiliteit
2. Frauderisicofactoren die voortkomen uit het onrechtmatig onttrekken van waarden aan de
huishouding.
a. Frauderisicofactoren met betrekking tot activa die gemakkelijk aan de huishouding
kunnen worden onttrokken
b. Frauderisicofactoren met betrekking tot maatregelen van interne beheersing
Beheersmaatregelen om frauderisico te verminderen en/of te voorkomen krijgen vorm door onder
andere:
• De Integriteitscode van de CVO Groep dat ‘gewenst’ gedrag beschrijft.
• Er is een vertrouwenspersoon integriteit ingesteld waar medewerkers terecht kunnen met
gevoelens van en het melden van incidenten waaronder frauduleus handelen. Al jaren
beschikt de CVO Groep over een klokkenluidersregeling.
• Conform de Governancecode is de Raad van Toezicht van de CVO Groep verantwoordelijk
voor het toezicht op het geheel aan interne beheersmaatregelen die de bestuurder heeft
geïmplementeerd om fraude te voorkomen of tijdig te ontdekken en te corrigeren.
• De gebruikelijke functiescheidingen voor accordering van facturen en betalingen zijn
doorgevoerd.
• Er vinden onaangekondigde kascontroles plaats.
• Aangekochte devices door de school worden regelmatig gecontroleerd op aanwezigheid en
het beheer.
• Medewerkers beschikken niet over een betaalpas van de CVO Groep.
• Er is een mandaatregeling waarin wordt geregeld wie voor welke bedragen verplichtingen
mag aangaan.
De maatregelen van de risicobeheersing zoals hierboven benoemd zijn na de uitbraak van de
coronacrisis heroverwogen. De conclusie van de heroverweging is dat de CVO Groep het niet nodig
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acht om extra, aanvullende of verscherpte risicobeheersingsmaatregelen te moeten nemen in
verband met de coronacrisis.
Rapportage toezichthoudend orgaan
De Raad van Toezicht, dan wel auditcommissie, houdt toezicht op de financiën van de CVO Groep via
het goedkeuren van de begroting;
het goedkeuren van de jaarrekening;
het bespreken van de diverse managementrapportages;
het (in aanwezigheid van de accountant) bespreken van de managementletter;
het volgen van de voortgang van de actiepunten uit de managementletter via de
bijeenkomsten van de auditcommissie, de bilaterale gesprekken tussen de voorzitter van de
RvT en de bestuurder en de bilaterale gesprekken tussen de voorzitter van de
auditcommissie en het Hoofd Bedrijfsbureau van de CVO Groep.
Bij specifieke financiële vraagstukken wordt bekeken in hoeverre de deskundigheid van een van de
leden van de RvT kan worden gebruikt (adviesfunctie) dan wel dat andere externe deskundigheid
wordt ingeschakeld. Zie ook verder onder hoofdstuk 3 voor het Verslag van de Raad van Toezicht.
1.25.10

Allocatie middelen naar schoolniveau

De hoofdregel is dat alle baten en lasten aan de scholen worden toegerekend. Voor de rijksbijdragen
betekent dit dat waar een school recht op heeft, dit aan de scholen wordt toegekend. Omdat er
verschillende scholen onder BRIN 02VR vallen, wordt berekend wat een school zou krijgen als
zelfstandige school met een eigen BRIN. Het verschil, het zogenoemde fusievoordeel, tussen de
zelfstandige BRIN-s en BRIN 02VR komt ten gunste van het Centraal Bureau. De kosten van het
Centraal Bureau, voor het merendeel bestaande uit loonkosten, worden, onder aftrek van het
hiervoor genoemde fusievoordeel, op basis van leerlingenaantallen doorbelast aan de scholen.
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2

Governance

Met good governance wil de CVO Groep de onderlinge samenhang waarborgen tussen (be)sturen,
beheersen, toezicht houden en verantwoorden. Doel hiervan is om op een effectieve, efficiënte en
transparante wijze beleidsdoelstellingen te realiseren. De ‘Code Goed Onderwijsbestuur in het VO’
van de VO-raad (geactualiseerd in 2019) vormt het uitgangspunt van ons handelen.
De code is in 2019 geactualiseerd.
Allereerst is sprake van zogenaamde ‘pas toe bepalingen’ (tevens eisen van lidmaatschap).
De vereniging VO-raad heeft een aantal bepalingen gedefinieerd die een ‘pas toe’ karakter hebben.
Dit zijn de absolute basisvoorwaarden voor goed bestuur.
Naleving hiervan bevordert de transparantie richting de samenleving en dient daarmee publieke
verantwoording. Deze bepalingen worden periodiek gemonitord en gehandhaafd.
Dit zijn:
1. Het bestuur publiceert: a) het jaarverslag, conform de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs; b) de
statuten; c) het bestuursreglement); d) de samenstelling, nevenfuncties (zowel bezoldigd als
onbezoldigd) en honorering van bestuur en toezichthouder; e) het rooster van af- en aantreden van
de toezichthouder conform de maximale termijn van acht jaar); f) de klachtenregeling; g) de
klokkenluidersregeling; h) de integriteitscode.
2. Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de wijze waarop de evaluatie van het bestuur door
het intern toezicht heeft plaatsgevonden.
3. Een bestuurder in het voortgezet onderwijs kan niet tegelijkertijd de functie van intern
toezichthouder vervullen bij een onderwijsorganisatie binnen de onderwijssector VO, niet zijnde een
samenwerkingsverband voor passend onderwijs.
4. Een (oud-)toezichthouder in het voortgezet onderwijs kan niet binnen vier jaar na aftreden
benoemd worden tot (dagelijks) bestuurder bij dezelfde onderwijsorganisatie als waar hij
toezichthouder is of is geweest.
De CVO Groep heeft in 2020 voldaan aan deze ‘pas toe bepalingen’.
Daarnaast spreekt de code over vier ‘principes’ van goed bestuur, te weten:
1) Verantwoordelijkheid
Besturen zijn verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit en de randvoorwaarden die dat mogelijk
maken. Oftewel, zij zijn verantwoordelijk voor het organiseren van het proces waarmee en de kaders
waarbinnen goed onderwijs tot stand komt.
Het intern toezicht houdt toezicht op de aanwezigheid van heldere normen die als basis dienen voor
dat proces. Daarmee creëren zij gezamenlijk publieke waarde, vanuit een visie op goed onderwijs en
de onderliggende waarden. Dit wordt zichtbaar in de wijze waarop zij de governance van de
onderwijsorganisatie inrichten, gericht op effectieve, efficiënte en gedragen besluitvorming.
2) Professionaliteit
Bestuur en intern toezicht zetten zich in voor een lerende organisatie op alle niveaus om invulling te
geven aan de regionale maatschappelijke opgave. Dat betekent dat scholen en zij die daarin
werkzaam zijn, zichzelf continu (willen) blijven ontwikkelen. Daarnaast vereist het principe van
professionaliteit dat men niet enkel de goede dingen wil doen, maar ook dat men ‘de dingen goed wil
doen.’ Dat vraagt om continue professionalisering, onder andere van bestuur en intern toezicht.
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3) Integriteit
Om het vertrouwen van de samenleving verder te versterken is integer handelen onmisbaar. Integer
handelen omvat zoveel als ‘het juiste doen, en het niet-juiste laten’ en ‘naar eer en geweten en naar
beste kunnen en vermogen handelen’.
Integer handelen krijgt pas vorm in een specifieke context en wordt voor een groot deel bepaald
door de drijfveren en intenties van de betrokkenen.
4) Openheid
Onderwijsinstellingen hebben een maatschappelijke opgave en voeren die uit met publiek
gefinancierde middelen. Om die reden geven zij actief invulling aan het principe ‘openheid’. Deze
open houding van bestuur en intern toezicht stimuleert het gesprek met belanghebbenden.
Daarnaast wordt door actieve informatieverstrekking zichtbaar waar de onderwijsinstelling voor
staat, wat zij bereikt en faciliteert zij belanghebbenden om mee te denken over de koers van de
onderwijsinstelling.
Deze begrippen zijn zodanig ‘breed’ dat het niet mogelijk is aan te geven of de CVO Groep hier geheel
aan voldoet. De CVO Groep staat bekend als een scholengroep die zijn verantwoordelijkheid neemt
als dat nodig is, b.v. bij de ‘overname’ van scholen voor wie een grote(re) scholengroep noodzakelijk
is.
De scholengroep steekt veel tijd en energie in professionalisering van alle niveaus.
Integriteit staat hoog in het vaandel, er is een integriteitscode voor personeel en daar houden we ons
personeel aan. En onszelf. Tot dusverre is er nog nooit een integriteitsmelding binnen gekomen via
de (externe) ‘vertrouwenspersoon integriteit’ van de CVO Groep.
En wij betrekken onze belangrijke stakeholders (zie hoofdstuk 1.14) bij het te formuleren beleid.
Zonder hun redden wij het niet. Onderwijs ontwikkelt zich steeds meer als een netwerk-organisatie.
In ketens van samenwerking en onderlinge afhankelijkheid. Dat kan alleen als je vanuit openheid
handelt.
Beheersen en verantwoorden
De CVO Groep kent een planning & control-cyclus. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld en een
meerjarenprognose voor de vijf jaren daarna. Deze prognose is grotendeels gebaseerd op de te
verwachten leerlingenaantallen, maar ook op geplande (grote)uitgaven voor huisvesting en andere
investeringen.
De begroting wordt periodiek bewaakt met behulp van managementinformatie.
Elke maand verschijnt financiële informatie over de exploitatieresultaten van onze scholen (en
scholengroep).
Vanaf mei wordt deze vergezeld gegaan van een prognose (‘forecast’) over het te verwachten
financiële eindresultaat over het gehele kalenderjaar.
Deze overzichten worden aan de (auditcommissie van) de Raad van Toezicht, de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad en het Gemeenschappelijk Managementteam ter bespreking voorgelegd.
Tenslotte ontvangen de rectoren/directeuren elke maand een overzicht van de actuele personele
formatie van hun school (afgezet tegen het bestuursformatieplan van de school) en van het
(ziekte)verzuim van hun medewerkers. De verzuimoverzichten worden, op het niveau van de
scholengroep, ook toegestuurd aan en besproken met de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad.
Indien noodzakelijk worden al deze maandoverzichten besproken in de maandelijkse bilaterale
gesprekken tussen schoolleider en bestuurder.
Een ander belangrijk onderwerp qua beheersing is de jaarlijkse, door de accountant op te stellen,
managementletter, gebaseerd op de jaarlijkse interim-controle. Hierbij wordt gekeken naar opzet,
Jaarverslag 2020 CVO Groep

Pagina 66 van 111

bestaan en eventueel werking van de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) van de
CVO Groep. De CVO Groep vertaalt deze letter in een actiepuntenlijst die tot uitvoering wordt
gebracht. De managementletter wordt tevens besproken met de auditcommissie van de Raad van
Toezicht.
Tenslotte werkt de CVO Groep sinds een aantal jaren met een risicomanagement-paragraaf waarin
jaarlijks wordt vastgesteld wat de risico’s zijn die wij lopen en hoeveel euro’s wij ter schikking
moeten hebben om die risico’s, mochten ze zich voor doen, te kunnen afdekken. Het totaal van die
risico’s vormt het minimaal benodigde eigen vermogen van de CVO Groep.
In 2020 heeft opnieuw een afweging van de te lopen risico’s plaats gevonden en zijn de risico’s
gewaardeerd in geld. De hernieuwde afweging heeft geleid tot een aanpassing de mate waarin een
risico kan optreden en is ook de omvang van bepaalde risico’s aangepast.
Daarmee is de risicomanagementrapportage geactualiseerd om het benodigde weerstandsvermogen
opnieuw vast te stellen. En dus ook het zogenaamde ‘surplus vermogen’ dat beschikbaar is voor de
scholen.
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Verslag van de Raad van Toezicht

Op deze plaats wordt verslag gedaan van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht gedurende
het verslagjaar 2020.
Positie en rol
De Raad van Toezicht ontleent haar positie aan artikel 10 van de statuten van de Stichting
Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht.
Volgens artikel 11 van de statuten zijn de taken van de Raad van Toezicht, kort gesteld:
toezicht op het door de bestuurder gevoerde beleid, met goedkeuringsbevoegdheid op een
aantal door de bestuurder te nemen besluiten;
werkgeverschap van de bestuurder;
benoeming van de controlerend accountant, die van zijn werkzaamheden verslag doet aan
de Raad van Toezicht.
In de uitvoering van haar werkzaamheden en de daaruit voortvloeiende communicatie met de
bestuurder heeft de Raad van Toezicht tevens een klankbord- en adviesfunctie voor de bestuurder.
Belangrijkste zaken, concluderend
De Raad van Toezicht vat haar activiteiten en (naar haar oordeel) belangrijkste zaken als volgt samen.
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Het afgelopen jaar is, als gevolg van de corona-crisis, een bijzonder en ook complex jaar
geweest waar veel van het bestuur en de scholen gevraagd is.
De Raad stelt vast dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde
en goedgekeurde beleidsplannen en -uitgangspunten.
De Raad is van mening, dat de financiële positie en continuïteit van de CVO Groep als
geheel als stevig kan worden aangemerkt. Deze mening is mede gebaseerd op kwalitatief
goede financiële interne controle middels sterke interne maandrapportages, financiële
risicoanalyses en voortschrijdende meerjarenbegrotingen.
Opgemerkt wordt, dat de CVO Groep aan alle door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap gestelde normen voldoet.
De accountant heeft middels management letters en gesprekken met de Raad en de
auditcommissie verslag gedaan van de verrichte werkzaamheden. De geconsolideerde
jaarrekening 2020 van de CVO Groep is voorzien van een goedkeurende
controleverklaring.
Om accumuleren van vermogen tegen te gaan heeft de Raad ingestemd met een
methode om het surplus vermogen vast te stellen. Dit surplus vermogen kan door de
scholen worden ingezet voor investeringen in het onderwijs welke niet leiden tot
structurele uitgaven.
Verwacht wordt, dat door gericht beleid in 2020 alle onder de CVO Groep ressorterende
scholen door de inspectie in april 2021 op de Opbrengstenkaart zullen worden voorzien
van het predicaat ‘voldoende’.
De CVO Groep voldoet aan de vier principes van de code goed bestuur. Waarbij de Raad
accepteert, dat de enige niet ingevulde eis buiten de macht van de CVO Groep ligt.
Verwezen wordt hier naar het hoofdstuk ‘Governance’ in het bestuursverslag.
Als laatste punt stelt de Raad met tevredenheid vast, dat sprake is van een toenemende
cohesie binnen de CVO Groep, waarmee voordelen voor de groep als geheel worden
bereikt, welke zelfstandig voor scholen niet mogelijk zouden zijn.

Concluderend stelt de Raad van Toezicht, dat de CVO Groep als geheel er goed voor staat, en zich
nog verder positief ontwikkelt.
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De Raad van Toezicht heeft bij deze conclusie ook oog voor de toekomstige uitdagingen die voor de
Groep als geheel en voor de individuele scholen in het verschiet liggen.
De positieve ontwikkelingen van de CVO Groep konden alleen worden bereikt door de gezamenlijke
inspanningen van bestuur, schoolleiding, onderwijzend personeel, onderwijsondersteunend
personeel en stafmedewerkers.
De Raad van Toezicht spreekt tenslotte haar waardering uit voor de inzet en passie en dankt alle
medewerkers voor hun collectieve inspanning en motivatie om iedere dag beter onderwijs te leveren
aan de kinderen die hen zijn toevertrouwd. Deze waardering is in 2020 alleen maar groter geworden
vanwege de wijze waarop de medewerkers om zijn gegaan met het door laten gaan van het
onderwijsproces ten tijde van de lockdown van wege de coronamaatregelen. In die periode is er nog
meer creativiteit en doorzettingsvermogen van de medewerkers gevraagd.
Werkzaamheden Raad van Toezicht
Onderstaand worden de activiteiten van de Raad van Toezicht weergegeven, voor zover niet reeds
eerder aan de orde geweest.
De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar vijf maal in vergadering bijeen. Daarvan waren vier
vergaderingen regulier en één vergadering is specifiek gegaan over de lockdown en de gevolgen van
de coronamaatregelen voor het onderwijs. Bij de reguliere vergaderingen is de normale routine dat
een half uur voor de reguliere bijeenkomsten door de Raad wordt vergaderd zonder de bestuurder.
De twee geplande bijeenkomsten met de GMR zijn vanwege de coronamaatregelen niet doorgegaan.
Wel heeft een lid van de RvT contact gehouden met de voorzitter van de GMR om een gezamenlijke
vergadering inhoudelijk voor te bereiden.
Ook in 2020 is gewerkt met een jaaragenda, waarop onder meer de volgende punten op de agenda
stonden, naast de periodieke bespreking van de algemene gang van zaken.
Onderwerpen, naast de reeds eerdergenoemde zaken:
•
•
•
•
•
•
•
•

De gevolgen van de corona-crisis voor het primaire proces op de scholen.
Goedkeuring van de jaarrekening 2019, de begroting 2021 tegen de achtergrond van de
meerjarenbegroting 2022-2026.
Bespreking van de (maandelijkse) managementinformatie op het terrein van financiën, personeel
en onderwijs(-inhoud).
Bespreking van de kwaliteit van het onderwijs en de vernieuwing met behulp van ICT alsmede
het leren op afstand tijdens de periode van lockdown.
De voorstellen voor de renovatie en verbouwing van het Christelijk Lyceum Zeist.
Het strategisch beleidsplan.
De borging van de aanbevelingen in de rapporten van het KIK-team en daaruit volgende acties in
het kwaliteitsbeleid van de scholengroep en van de individuele scholen.
De aanpassing van de statuten om de voorzitter van de RvT de mogelijkheid te geven de
zittingsperiode met een jaar te verlengen als dat wenselijk wordt geacht.

De RvT kende in 2020 drie commissies: De auditcommissie (financiële commissie), de Remuneratie-,
Selectie- en Benoemingscommissie en de commissie Onderwijskwaliteit.
Auditcommissie
De Auditcommissie vergaderde in het verslagjaar tweemaal. De volgende onderwerpen en
documenten kwamen aan de orde: de jaarrekening 2019, de begroting 2021, de meerjarenbegroting,
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de management letter 2019 van de accountant, de maandelijkse interne financiële verslaggeving en
de risicoanalyse van de CVO Groep.
Remuneratiecommissie
De Remuneratie-, Selectie en Benoemingscommissie is in 2020 tweemaal bijeen geweest. Eénmaal
voor de evaluatie van het werkplan 2019-2020 en de bespreking van het werkplan 2020-2021 van de
bestuurder (tevens het functioneringsgesprek met de bestuurder), eenmaal over de honorering van
de bestuurder en de RvT zelf .
Tijdens de tweede bijeenkomst is het aangekondigde vertrek van de bestuurder en de activiteiten om
een nieuwe bestuurder te vinden het belangrijkste gespreksonderwerp geweest.
Commissie onderwijskwaliteit
De Commissie Onderwijskwaliteit is in 2020 eenmaal bijeen geweest. Tweemaal is in de RvT
gesproken over Onderwijskwaliteit. De eerste keer is gesproken over de Opbrengstenkaart 2020 van
de Onderwijsinspectie en hoe de scholen van de CVO Groep daarop staan. De tweede keer heeft de
Onderwijskwaliteitscommissie verslag gedaan van haar bespreking over het rapport van het KIK-team
(Kijk In de Keuken-team dat de onderwijskwaliteit op de scholen onderzoekt) over de visitatie op het
Revius Lyceum Doorn en de conclusies daarin. In aansluiting daarop is gesproken met de bestuurder
over de vervolgacties naar aanleiding van de rapportages van het KIK-team. De RvT is van mening dat
de KIK-rapportages van belang zijn voor de onderwijskwaliteit, het geeft mogelijkheden om die nog
verder te verbeteren.
Overige activiteiten RvT
De voorzitter van de RvT voert minimaal eenmaal per maand bilateraal overleg met de bestuurder.
Ook heeft hij individuele gesprekken gevoerd met de rectoren en directeur en waren er diverse
informele contacten met schoolleiding en stafmedewerkers.
Jaarlijks bezoekt de Raad van Toezicht een van de scholen. In 2020 is Beukenrode Onderwijs bezocht.
Hierbij zijn lessen bezocht en hebben de leden van de Raad van Toezicht gesproken met de
schoolleiding en een aantal docenten en leerlingen.
In het kader van de Code Goed Onderwijsbestuur reflecteert de RvT intern over haar rol en de
uitvoering daarvan als intern toezichthouder. Daarnaast is net als in de voorgaande jaren meer
gestructureerd gesproken over integriteit.
Tenslotte
De Raad van Toezicht dankt alle medewerkers van de CVO Groep voor hun grote inzet in het
complexe (corona) jaar 2020.
Namens de Raad van Toezicht
Jan-Pieter Anten, voorzitter
Samenstelling Raad van Toezicht
Eind 2020 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden:
Naam
Functie
Nevenfuncties

De heer J.P. Anten, voorzitter, lid Remuneratie- Selectie- en Benoemingscommissie
Senior Vice President Human Resources, Interxion, Schiphol-Rijk
--
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Benoemd
Termijn tot

1 januari 2015
1 januari 2022

Naam
Functie

Mevrouw Prof. dr. M.F. van der Schaaf, voorzitter onderwijskwaliteitscommissie
Directeur expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding, Universitair Medisch
Centrum Utrecht
-1 april 2016
1 april 2022

Nevenfuncties
Benoemd
Termijn tot
Naam
Functie
Nevenfuncties
Benoemd
Termijn tot

De heer J.N.M. Koot, lid van de Onderwijskwaliteitscommissie, voorzitter van de
Remuneratie-, Selectie- en Benoemingscommissie
Functie Directeur Summum Ventures BV en CEO NIZO Food Research BV
-1 januari 2018
1 januari 2021 (ondertussen is besloten dit voor een volgende periode te verlengen)

Naam
Functie
Nevenfuncties
Benoemd
Termijn tot

Mevrouw mr. dr. M.S. Koppert – van Beek; lid Auditcommissie
Senior rechter, Rechtbank Midden-Nederland
-1 maart 2016
1 maart 2022

Naam
Functie
Nevenfuncties
Benoemd
Termijn tot

De heer H. Kroeze, voorzitter Audicommissie
Gepensioneerd
Bestuurder Stichting Ondernemers Klankbord; bestuurder Stichting tot Steun van
de Protestantse Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht.
1 februari 2015
1 februari 2021

Naam
Functie
Nevenfuncties
Benoemd
Termijn tot

De heer ir A.B.J. ten Damme RC
Partner EY (tot 30 juni 2021)
Lid van de Raad van Toezicht van Diabetes Fonds
1 juli 2021
1 juli 2024
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4
Verslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR)
De GMR is in 2020 zeven keer bijeen geweest voor een vergadering. Er stonden acht vergaderingen
gepland, maar door de coronamaatregelen is één vergadering niet doorgegaan en hebben vier
vergaderingen digitaal plaatsgevonden via Office Teams. Van de acht vergaderingen zijn verslagen
gemaakt welke zijn gepubliceerd op de website van de CVO Groep.
Wettelijk is bepaald dat de GMR jaarlijks twee spreekt met de RvT. In 2020 zijn ook twee
bijeenkomsten gepland, maar deze hebben vanwege de gedeeltelijk lockdown in Nederland niet
plaats gevonden. Voor deze bijeenkomsten heeft de GMR er de voorkeur aan gegeven om fysiek bij
elkaar te komen, dit is helaas niet mogelijk geweest. Wel is er contact geweest tussen de voorzitter
van de GMR en een lid van de RvT om, als er weer een gezamenlijke bijeenkomst mogelijk is, daar
inhoud aan te geven. Gesproken is over de rol van de GMR en van de RvT en hoe daarover met elkaar
kan worden gesproken in de gezamenlijke bijeenkomsten.
De GMR heeft bij de start van schooljaar 2020-2021 voor het eerst een werk/activiteitenplan
opgesteld gebaseerd op een effectieve medezeggenschap en waarin te bespreken onderwerpen en
de onderlinge taakverdeling binnen de GMR zijn vastgelegd.
De GMR bestaat uit 12 leden, waarvan 6 personeelsleden, 3 leerlingen en 3 ouders. Zodanig over de
scholen verdeeld, dat elke school twee leden in de GMR heeft, een personeelslid en een ouder of een
leerling.
Net als in voorgaande jaren blijkt het lastig om ouders en leerlingen te vinden die in de GMR plaats
willen nemen. In 2020 waren er bij aanvang van schooljaar 2020-2021 twee vacatures voor leerlingen
en een vacature voor een ouder. Deze zijn niet opgevuld, ondanks activiteiten van de GMR om dit via
de betreffende scholen bekend te maken en in de MR’s van de scholen te bespreken.
Net als in andere jaren vonden er aan het begin van het schooljaar 2020-2021 wisselingen plaats in
de verschillende geledingen.
Eind 2020 was de samenstelling van de GMR:
Personeelsleden: Jolanda Doornenbal (voorzitter), Julius van der Horst, Arnoud Bosse, Jos Heuver,
Tommie Penninx en Stefan de Jong.
Leerlingen: Laurens Reyn en 2 vacatures voor CCZ en RLW.
Ouders: Eugenie Buuron, Roosmarijn de Boer en een vacature voor BO.
De GMR is administratief ondersteund door mevrouw A. van Kooten.
In 2020 heeft de GMR onder andere gesproken over:
• de jaarrekening 2019;
• het Bestuursformatieplan 2020-2021;
• de begroting 2021;
• de meerjarenbegroting 2022-2026;
• de vakantieregeling 2021-2022;
• de maandelijkse ziekteverzuimcijfers en de maandelijkse formatiecijfers van de CVO Groep;
• de maandelijks financiële cijfers per school en voor de scholengroep als geheel;
• de functiemix;
• de renovatie van het CLZ;
• het leerlingenstatuut;
• het medezeggenschapsstatuut;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het reglement van de GMR;
het huishoudelijk reglement van de GMR;
de Opbrengstenkaart 2020 van de Onderwijsinspectie;
de prognose van de Opbrengstenkaar 2021 van de Onderwijsinspectie;
de interne meting van de onderwijskwaliteit;
werkdruk medewerkers;
het examenreglement;
de Risicomanagementrapportage;
scholing voor de MR’s en de GMR;
loopbaanontwikkeling binnen CVOG;
leren op afstand ten tijde van de lockdown;
de uitwerking van de coronamaatregelen op de scholen (o.a. wijziging PTA’s, thuiswerken);
procedure werving & selectie;
besteding van de convenantsgelden in 2020 en 2021;
aanpassing reglement Vrijwillige Ouderbijdrage;
organisatiestructuur op CCZ en SC;
arbobeleidsplan 2020-2025;
aanpassing fietsregeling, aanschaf fiets via werkgever.

Net als in voorgaande jaren, bestond de vergadering van de GMR uit drie delen, een voorbereidend
overleg, de bespreking van de agendapunten met de bestuurder en een overleg zonder de
aanwezigheid van de bestuurder voor het vormen van een mening en het nemen van besluiten of
formuleren van adviezen aan de bestuurder.
De vergaderingen van de GMR met het bevoegd gezag hebben in alle openheid plaats gevonden,
waardoor het vergaderingen zijn geweest waarin over en weer ideeën en suggesties zijn
aangedragen. De GMR vindt het prettig dat in alle openheid met elkaar de discussie kan worden
aangegaan voor wat betreft alle gespreksonderwerpen. Dit leidt tot waardevolle discussies.
Standaard zijn bij de vergaderingen van de GMR aanwezig de bestuurssecretaris en het hoofd
personeelszaken. Daarnaast heeft het hoofd financiële zaken een aantal keer deelgenomen aan het
overleg om een en ander uit te leggen aan of te verduidelijken voor de GMR op financieel gebied.
De agendapunten zijn zowel door de GMR zelf als door het bevoegd gezag aangedragen in het
vooroverleg tussen bestuurder en dagelijks bestuur van de GMR. Alle gespreksonderwerpen zijn in
onderling overleg afgerond. De samenwerking tussen GMR en bevoegd gezag is door beide partijen
ervaren als zeer waardevol.
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5

Geconsolideerde jaarrekening

5.1

Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming)

De cijfers van 2019 zijn aangepast in verband met een correctie van het bedrag van crediteuren om
een balansverlenging op te heffen. Hierdoor wijken de bedragen van de vorderingen, kortlopende
schulden en het balanstotaal af van het vastgestelde jaarverslag 2019.
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5.2

Geconsolideerde staat van baten en lasten

De cijfers van 2019 zijn aangepast vanwege een correctie in verband met het elimineren van interne
verrekeningen. Hierdoor wijken de bedragen van de overige baten en huisvestingslasten af van het
vastgestelde jaarverslag 2019.

Jaarverslag 2020 CVO Groep

Pagina 76 van 111

5.3

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

De cijfers van 2019 zijn aangepast in verband met een correctie van het bedrag van crediteuren om
een balansverlenging op te heffen. Hierdoor wijken de bedragen van de vorderingen en kortlopende
schulden af van het vastgestelde jaarverslag 2019.
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5.4

Grondslagen voor de geconsolideerde jaarrekening

Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Zuidoost-Utrecht, statutair
gevestigd te Zeist en haar groepsmaatschappijen bestaan uit het oprichten en in stand houden van
christelijk voortgezet onderwijs in de regio Zuidoost-Utrecht.
Groepsverhoudingen
De Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Zuidoost-Utrecht staat aan het hoofd van een
groep rechtspersonen.
Een overzicht van de gegevens vereist op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW is onderstaand
opgenomen:
Geconsolideerde maatschappijen:
Naam
Stichting CVO Groep Plus

Statutaire zetel
Zeist

Zeggenschap
100%

Grondslagen voor de consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs ZuidoostUtrecht zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en
andere rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of
waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met
toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van de Stichting voor
Christelijk Voortgezet Onderwijs Zuidoost-Utrecht. De financiële gegevens van de Stichting voor
Christelijk Voortgezet Onderwijs Zuidoost-Utrecht zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening
zodat, gebruikmakend van art. 2:402 BW, is volstaan met een verkorte staat van baten en lasten in
de enkelvoudige jaarrekening.
De jaarrekening is in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur van de
Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht opgesteld door het aan deze
stichting verbonden Centraal Bureau te Zeist.
In opdracht van de Raad van Toezicht is de jaarrekening gecontroleerd door Baker Tilly.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening
De grondslagen van de jaarrekening zijn vastgelegd in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo),
waarin onder andere wordt verwezen naar het Burgerlijk Wetboek (BW 2, titel 9) waarbij tevens de
van toepassing zijnde Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) waaronder de sectorspecifieke
aanvullingen en afwijkende bepalingen zoals opgenomen in RJ 660. Naar aanleiding van de invoering
van RJ 660 is de algemene reserve gesplitst in publiek en privaat vermogen.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders
wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, verminderd met
investeringssubsidies en afschrijvingen. Beukenrode Onderwijs, gefuseerd per 1 april 2019 met de
CVO Groep, presenteerde de investeringssubsidies onder de langlopende schulden. Daarom zijn de
investeringssubsidies van Beukenrode Onderwijs apart gepresenteerd in de jaarrekening onder de
langlopende schulden. Per jaar wordt een deel afgelost. De geactiveerde bedragen zijn lineair
afgeschreven op basis van de economische levensduur. De grens van activeren ligt op € 1.000.
De jaarlijkse afschrijving is als volgt:

De kavel aan de Driebergsestraatweg te Doorn is zowel juridisch als economisch eigendom van de
Stichting CVO Groep Plus.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid
worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordelingen van de vorderingen.
Voor onderwijsinstellingen vallende onder de WVO is het op basis van artikel 5 van de (Gewijzigde)
Regeling ‘Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs’
(kenmerk: WJZ-2005/54063802 en kenmerk VO/F-2006/1769) toegestaan een vordering op te
nemen op de Ministerie van OCW. De vorderingen op OCW zijn opgenomen onder de Niet uit de
balans blijkende activa en verplichtingen.
Liquide Middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves de wettelijke
reserves gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan
van het Bestuur. Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht,
dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve.
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Conform RJ 660 is het eigen vermogen gesplitst in een publiek en privaat eigen vermogen. Het totaal
eigen vermogen per 31 december 2020 bedroeg € 12.504.275. Hiervan is € 1.913.713 als privaat
vermogen gekenmerkt, € 10.590.562 was per die datum publiek vermogen.
Het privaatvermogen is per 31 december 2020 als volgt opgebouwd:

Voorzieningen
Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen en voorziening groot onderhoud
gepresenteerd. Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen de nominale
waarde. Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten.
Uitgaven vinden rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen.
Een voorziening in verband met verplichtingen als bedoeld in artikel 2:374 lid 1, eerste volzin BW
wordt uitsluitend opgenomen indien op de balansdatum aan de volgende voorwaarden wordt
voldaan:
1. de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk);
2. het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen
noodzakelijk is; en
3. er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting.
Uitzondering op voorgaande voorwaarden betreft de egalisatievoorziening voor groot onderhoud. De
toevoegingen aan deze voorziening zijn bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot
onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt,
gebaseerd op het meerjarig onderhoudsplan (MOP).
Langlopende schulden
Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten minste één jaar worden aangeduid als
langlopend. Beukenrode Onderwijs, gefuseerd per 1 april 2019 met de CVO Groep, presenteerde de
investeringssubsidies onder de langlopende schulden. Daarom zijn de investeringssubsidies van
Beukenrode Onderwijs apart gepresenteerd in de jaarrekening onder de langlopende schulden. Per
jaar wordt een deel afgelost. De investeringssubsidies worden gewaardeerd op basis van de bruto
methode. Van de investeringssubsidies valt jaarlijks een gedeelte ten gunste van het bedrijfsresultaat
vrij.
Kortlopende schulden
Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid
als kortlopend. Schulden worden niet gesaldeerd met activa. Schulden worden gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.
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Overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en
nog te betalen bedragen ter zake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van
bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte op
deze post aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van
de besteding.
Personeelsbeloningen/pensioenen
Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een
toegezegde pensioenregeling. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een
bedrijfstakpensioenfonds (ABP) en wordt – overeenkomstig de in de RJ aangereikte vereenvoudiging
– in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar
verschuldigde premies als kosten worden verantwoord. De risico’s van loonontwikkeling,
prijsindexatie en beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige
aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico’s komen niet tot
uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. Informatie over eventuele tekorten en de
gevolgen hiervan voor de pensioenpremies in de toekomstige jaren is niet beschikbaar.
De dekkingsgraad van het ABP Pensioenfonds bedraagt per 31 december 2020 93,2% tegenover
97,8% per 31 december 2019. Een dekkingsgraad van 93,2% betekent dat tegenover elke € 100 die
ABP nu of in de toekomst aan pensioenen moet uitbetalen een vermogen van € 93,20 beschikbaar is.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en verplichtingen die hun
oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar worden in acht genomen als zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en niet in strijd met de wettelijke voorschriften.
Opbrengsten
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden
in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten
en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar
rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord. Een uitzondering hierop vormen de
baten uit de Randstad Functiemix. Deze baten worden een jaar na ontvangst als baten genomen.
Ouderbijdragen
De ouderbijdragen, bestaande uit met name vrijwillige ouderbijdragen, worden toegerekend aan het
jaar waarop zij betrekking hebben, waarbij ervan uitgegaan is dat reguliere onderwijs- en
onderzoekstaken gelijkmatig over het schooljaar zijn gespreid.
Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de stichting,
haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.
In de normale bedrijfsactiviteiten koopt en verkoopt de stichting diensten van en aan verschillende
verbonden partijen waarin de stichting een belang van 50% of minder bezit. Deze transacties worden
over het algemeen op zakelijke grondslag uitgevoerd tegen voorwaarden die vergelijkbaar zijn met
die van transacties met derden. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan
op niet zakelijke grondslag.
Voor een overzicht van de verbonden partijen wordt verwezen naar hoofdstuk 5.6.12.
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Grondslagen voor de opstelling van het geconsolideerd kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Betaalde en ontvangen interest worden
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Financiële instrumenten

Algemeen
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan. In de toelichting op de onderscheiden posten van de
balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de
boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie
over de reële waarde gegeven in de toelichting onder de ‘Niet in de balans opgenomen rechten en
verplichtingen’.
De CVO Groep heeft als beleid om geen financiële derivaten te gebruiken.
Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per
balanspost.
Kredietrisico
Het kredietrisico ten aanzien van de vorderingen van de CVO Groep is beperkt aangezien de grootste
vorderingen betrekking hebben op gemeenten en een deel op collega-scholen en derhalve een hoge
betrouwbaarheid hebben. Voor de vorderingen op debiteuren wordt een strak incassobeleid
gevoerd. Vorderingen die naar verwachting niet meer geïnd kunnen worden, zijn voorzien.
Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder
vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet
materieel af van de boekwaarde.
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5.5

Toelichting op de geconsolideerde balans

5.5.1

Materiële vaste activa

De investeringen in 2020 betreffen:
- Gebouwen en terreinen: vooral de nieuwbouw van de derde gymzaal en renovatie van de
twee bestaande gymzalen van CLZ.
- Inventaris en apparatuur: onder andere inrichting klaslokalen, aanschaf devices en
smartboards.
- Studieboeken: studieboeken die langer dan een jaar meegaan.
- Activa in uitvoering: saldo van gedane investeringen en bijdrage van de gemeente in het
masterplan CLZ.
De verzamelde uitgaven onder Activa in uitvoering leiden bij ingebruikname tot het bedrag dat onder
Desinvesteringen staat (€ 566.525) en is als het ware een herrubricering van de post Activa in
uitvoering.
De boekwaarde per 31 december 2020 van de activa in uitvoering betreft vooral het saldo van de
bevoorschotting door de gemeente Zeist en de kosten van het masterplan CLZ inclusief kosten
tijdelijke huisvesting.
Het gebouw van Christelijk Lyceum Zeist (Lindenlaan 23) is volledig eigendom. De WOZ-waarde
(waardepeildatum 1 januari 2020) is € 6.931.000. Uit jurisprudentie blijkt dat het volledig in
eigendom hebben van een schoolgebouw geldt tot het moment van volledige leegstand van het
schoolgebouw. Op dat moment gaat het schoolgebouw weer terug naar de gemeente. Bij het
tenietgaan van het schoolgebouw bijvoorbeeld door brand draagt de gemeente zorg voor
nieuwbouw.
Daarnaast is er een dienstwoning (Lindenlaan 21 te Zeist) in volledig eigendom met een WOZ-waarde
van € 767.000 (waardepeildatum 1 januari 2020). Ook een voormalige conciërgewoning
(Driebergsestraatweg 6b te Doorn) is in volledig eigendom met een WOZ-waarde van € 527.000
(waardepeildatum 1 januari 2020).
Tot het private vermogen behoort per 31 december 2020 ook een stuk grond met een taxatiewaarde
uit 2011 van € 180.250. In de balans is hiervoor geen waarde opgenomen.
De WOZ-waarde van alle gebouwen en terreinen bedraagt € 38.142.000 (alle WOZ waarden hebben
als peildatum 1 januari 2020 met uitzondering van het schoolgebouw van Revius Doorn. Dit
schoolgebouw heeft nog als waarde peildatum 1 januari 2017. Dit is nagevraagd en dit komt doordat
in de zomer van 2017 een nieuw schoolgebouw in gebruik is genomen en er minimaal vier jaar
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overheen gaat voordat een nieuwe WOZ waarde wordt bepaald. De verzekerde waarde gebouwen
bedraagt € 78.604.228.
5.5.2

Vorderingen

De post debiteuren bestaat voor ongeveer de helft uit vorderingen op ouders/verzorgers voor de
ouderbijdragen en de andere helft uit handelsdebiteuren.
De post overige overheden betreft nog te ontvangen bedragen van de regio’s Zeist en Amersfoort
van Sterk Techniek Onderwijs voor respectievelijk de periode heel 2020 en het vierde kwartaal 2020.
De post overlopende activa bestaat uit vooruitbetaalde kosten. De vooruitbetaalde kosten bestaan
voor het grootste deel uit ‘negatieve’ crediteuren en facturen uit 2020 die in 2021 zijn geboekt.
De voorziening wegens oninbaarheid wordt bepaald op grond van ervaringscijfers uit het verleden en
betreffen vooral te verwachte oninbare vrijwillige ouderbijdragen.
De cijfers van 2019 zijn aangepast in verband met een correctie van het bedrag van crediteuren om
een balansverlenging op te heffen. Hierdoor wijken de bedragen van de overlopende activa af van
het vastgestelde jaarverslag 2019.
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5.5.3

Liquide middelen

Het saldo liquide middelen is in 2020 toegenomen vooral doordat de afschrijvingskosten hoger zijn
dan de investeringen en door de toename van de voorzieningen.
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. Het beheer is uitgevoerd conform
het treasurystatuut en er zijn geen open posities ingenomen. De CVO Groep heeft vanaf half
december 2020 haar liquide middelen onder gebracht bij de schatkist van het Ministerie van
Financiën om reden van de te betalen debetrente bij de huisbankier.
Het saldo onder 1.7.4 Overige liquide middelen betreft het saldo dat op naam van de CVO Groep
beschikbaar staat op een online tool voor de uitgifte van betaalpassen voor excursies.
5.5.4

Eigen vermogen

Het negatieve resultaat 2020 ad -/- € 713.318 is voor € 73.136 ten laste van de algemene reserve
privaat geboekt en voor € 640.182 ten laste van de algemene reserve publiek.
In het geconsolideerd eigen vermogen is € 1.913.713 begrepen ter zake van het eigen vermogen van
Stichting CVO Groep Plus.
Het eigen vermogen is bedoeld om onverwachte tegenvallers op te vangen. In 2020 is de
risicomanagementrapportage geactualiseerd. Hierin zijn de risico’s benoemd en zijn aan de risico’s
bedragen ‘gehangen’. Zie hiervoor ook paragraaf 1.25.9. Conclusie is dat het eigen vermogen van de
stichting toereikend is om onverwachte tegenvallers op te vangen.
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5.5.5

Voorzieningen

Hieronder zal per voorziening worden ingegaan op achtereenvolgens een korte uitleg van de
voorziening, de mutatie ten opzichte van vorig jaar, de wijze van berekening en een zogenoemde ‘backtesting’. Met ‘back-testing’ wordt terug gekeken naar wat per 31 december 2019 werd verwacht in
2020 en wat er daadwerkelijk in 2020 is gerealiseerd.
De personeelsvoorziening voor jubileumuitkeringen is opgenomen tegen contante waarde. De overige
voorzieningen zijn opgenomen tegen nominale waarde.
WW-uitkeringen (25%)
Korte uitleg voorziening
De WW-uitkeringen worden verrekend via de personele bekostiging. Van de totale uitkeringen wordt
75% omgeslagen over de omvang van de personele bekostiging van alle VO-scholen en 25% wordt
individueel per school afgerekend op basis van werkelijke kosten. Voor het individuele deel wordt een
voorziening gevormd. Voor de PO school Beukenrode Onderwijs wordt 100% van de werkelijke kosten
verrekend met de school.
Mutatie ten opzichte van vorig jaar
De stand van de voorziening per 31 december 2020 is met afgerond € 25.000 gestegen ten opzichte
van de stand per 31 december 2019 tot een waarde van € 222.351.
Wijze van berekening
De voorziening wordt bepaald op grond van gegevens van het UWV en van KPMG. Via een online tool
zijn op individueel niveau de uitkeringsgegevens beschikbaar met daarbij de uitkeringskosten en de
maximale einddatum. Voor het bepalen van de hoogte van de voorziening gaan wij uit van de maximale
einddatum. Deze voorziening berekenen wij tegen de nominale waarde. Het kortlopend deel is bepaald
door de som van de te verwachte uitkeringskosten in 2021.
‘Back-testing’
Per 31 december 2019 was de voorziening vastgesteld op € 196.410, waarvan € 38.370 betrekking had
op 2020. De realisatie van 2020 is € 113.047. Een verschil van afgerond € 75.000. De verklaring ligt
vooral in het feit dat in het bedrag van € 38.370 Beukenrode Onderwijs niet was meegenomen.
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Jubileumuitkeringen
Korte uitleg voorziening
Op basis van de cao-vo hebben medewerkers die 25 of 40 jaar in overheidsdienst zijn, recht op een
jubileumuitkeringen. Per balansdatum wordt een schatting gemaakt van het in de toekomst uit te
keren bedrag voor jubileumuitkeringen.
Mutatie ten opzichte van vorig jaar
De voorziening jubileumuitkeringen is per 31 december 2020 met € 14.614 gestegen ten opzichte
van ultimo 2020. Een uitgebreide analyse van het verschil is achterwege gelaten vanwege het relatief
kleine verschil.
Wijze van berekening
Aan de hand van de medewerkerslijst per 31 december 2020 wordt bepaald hoe lang de medewerker
in overheidsdienst is en wat de pensioengerechtigde leeftijd is. Vervolgens wordt gerekend met een
‘blijf’ kans afhankelijk van het aantal jaren in overheidsdienst per 31 december 2020. Dit resulteert in
een mogelijk te verwachte uitbetaling voor een jubileumuitkering. De voorziening
jubileumuitkeringen wordt berekend tegen contante waarde. De disconteringsvoet is gerelateerd aan
de marktrente. Deze rentevoet is in 2020 met 1% gelijk gebleven aan de rentevoet in 2019. Het
kortlopend deel van deze voorziening wordt bepaald door de som van de te verwachten
jubileumuitkeringen in 2021.
‘Back-testing’
Het kortlopend gedeelte (korter dan een jaar) van de voorziening jubileumuitkeringen per 31
december 2019 was € 30.618. De werkelijke onttrekkingen waren in 2020 € 44.426. Het verschil
wordt verklaard door mutaties in het personeelsbestand en soms ook dat het jaar van jubileum en
jaar van uitbetaling verschilt.
Spaarverlof
Korte uitleg voorziening
In de cao-vo is de regeling spaarverlof opgenomen. Deze regeling houdt in dat medewerkers in dienst
van de CVO Groep maximaal per jaar 60 klokuren, ongeacht betrekkingsomvang, kunnen sparen. De
minimale spaartermijn bedraagt vier jaar en de maximale spaartermijn bedraagt 12 jaar. Het
spaarverlof wordt vervolgens opgenomen in overleg tussen de werkgever en werknemer. De
voorziening wordt gevormd door de waarde van de gespaarde uren per balansdatum.
Mutatie ten opzichte van vorig jaar
De waarde van de voorziening is afgerond € 9.000 lager per 31 december 2020 dan per 31 december
2019.
Wijze van berekening
De voorziening spaarverlof is opgebouwd door per medewerker met spaarverlof het aantal uren
spaarverlof per 31 december 2020 te vermenigvuldigen met het maximale schaalbedrag waarin de
medewerker is aangesteld. De voorziening spaarverlof wordt berekend tegen de nominale waarde.
Het kortlopend deel van de voorziening is bepaald door de gemiddelde opname in uren in de periode
2017 t/m 2020 te vermenigvuldigen met het gemiddelde tarief van 2020.
‘Back-testing’
Per balansdatum ultimo 2019 werd verwacht dat € 71.878 van de voorziening zou worden
opgenomen in 2020. In werkelijkheid is er in 2020 € 111.000 onttrokken. De verwachte onttrekking
wordt gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen jaren en dat wijkt af van de werkelijke
onttrekking.
Levensfasebewust personeelsbeleid
Korte uitleg voorziening
Vanaf de cao-vo 2014/2015 is levensfasebewust personeelsbeleid opgenomen. Dit houdt in dat elke
medewerker vanaf 1 augustus 2014 naar rato van de werktijdsfactor 50 uur per fte mag inzetten voor
diverse doeleinden. Een van de te kiezen mogelijkheden is sparen. Voor de gespaarde uren is per
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balansdatum een voorziening opgenomen. De medewerkers van Beukenrode Onderwijs, die onder
de cao-po vallen, vallen voor het levensfasebewust personeelsbeleid onder de cao-vo.
Mutatie ten opzichte van vorig jaar
De voorziening levensfasebewust personeelsbeleid is per 31 december 2020 met afgerond € 236.000
toegenomen ten opzichte van de balansdatum 31 december 2019. De toename is de som van de
waarden van de gespaarde uren in 2020 en het aantal uren dat in 2020 is onttrokken. De grotere
toename van de voorziening ten opzichte van voorgaand jaar is vooral toe te schrijven aan de
coronacrisis. Meer medewerkers kiezen ervoor om deze uren te sparen.
Wijze van berekening
De basis van de gespaarde uren wordt gehaald uit een inventarisatie die onder alle medewerkers is
gehouden. De gespaarde uren worden bijgehouden in het softwareprogramma FoLeTa. Alle
gespaarde uren worden vermenigvuldigd met het uurtarief van de personeelscategorie waarin de
medewerker valt. Binnen de CVO Groep is geen gebruik gemaakt van het sparen vanuit het
seniorenbudget. Deze voorziening wordt berekend op nominale waarde. Het kortlopende deel is
geschat op € 85.000 en dat is gebaseerd op de waarde van de onttrekkingen in 2020. Het uurtarief
van gespaarde uren ouder dan vier jaar wordt bevroren conform de afspraken in de cao. Het
genoemde systeem FoLeTa slaat het vastgezette uurtarief om in een correctie van het aantal
gespaarde uren.
‘Back-testing’
Per balansdatum 31 december 2019 werd verwacht dat in 2020 € 45.000 aan de voorziening zou
worden onttrokken. In werkelijkheid is er in 2020 afgerond € 86.000 aan de voorziening onttrokken.
Dit is een relatief groot verschil op de totale voorziening en vindt zijn oorzaak in het feit dat
verschillende medewerkers een fors aantal uren heeft opgenomen.
Groot onderhoud
Korte uitleg voorziening
Het doel van de voorziening voor groot onderhoud is het egaliseren van de kosten voor groot
onderhoud. De onderhoudsvoorziening voor groot onderhoud heeft een horizon van tien jaar.
Mutatie ten opzichte van vorig jaar
De onderhoudsvoorziening is toegenomen met € 293.438 tot een bedrag van € 2.193.913 per
31 december 2020.
Wijze van berekening
De dotatie aan deze voorziening is gebaseerd op het meerjarig onderhoudsplan 2021-2030 dat door
extern bureau Facilicom is gereviewd op 12 februari 2021 en is vastgesteld door de bestuurder. Er is
rekening gehouden met een jaarlijkse prijsindexatie van 3%. Voor het schoolgebouw CLZ is de
huidige lagere dotatie gehandhaafd, ondanks dat volgens het meerjarig onderhoudsplan deze dotatie
omhoog zou moeten omdat in 2027 forse uitgaven (afgerond € 1.900.000) voor groot onderhoud zijn
voorzien. De reden om de dotatie niet te verhogen is dat het CLZ in de komende jaren grondig wordt
gerenoveerd en ook uitgebreid. De posten die onder de genoemde € 1.900.000 vallen, zitten ook in
de genoemde renovatie van het CLZ. Het kortlopend gedeelte wordt bepaald door de te verwachte
onderhoudskosten van 2020 uit het meerjarig onderhoudsplan te nemen. De voorziening is berekend
op nominale waarde.
Wijze van berekening
De wijze van berekening van de CVO Groep is gebruikelijk binnen de VO sector, echter deze
berekeningswijze wijkt af van de jaarverslaggevingsregels. Vanaf het kalenderjaar 2022 zal de
voorziening per component moeten worden bepaald en ook dat de horizon van de voorziening zo
lang als de eerstvolgend groot onderhoud moet zijn. Deze wijziging van berekening kan mogelijk
effect hebben op de hoogte van de voorziening. Voor 2020 en 2021 heeft OCW besloten dat de
huidige berekeningswijze nog mag blijven gebruikt.
‘Back-testing’
In het jaarverslag van 2019 was het kortlopend gedeelte (< 1 jaar) van de voorziening groot
onderhoud € 468.196. In werkelijkheid is € 54.062 aan de voorziening onttrokken. Het verschil komt
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vooral doordat de geplande groot onderhoudswerkzaamheden aan de grootkeuken is opgeschoven
naar 2021 en dat geplande leidingen en radiatoren nog niet hoefde te worden vervangen. Beide
onderdelen betrof het CCZ. In 2020, maar ook in voorgaande jaren, laat de back-testing zien dat het
MOP een hogere verwachte onttrekking aan de voorziening aangeeft dan de werkelijkheid. De
verklaring voor het verschil tussen planning en werkelijkheid is dat de technische planning uitgaat
van gestandaardiseerde intervallen en de werkelijkheid op basis van schouwing gaat. De CVO Groep
is dan ook van mening dat de technische planning veelal te pessimistisch is. Daarom zal in 2021 een
MOP worden opgesteld dat aansluit bij de verwachte toekomstige situatie zover dat mogelijk is.
Garantstelling
Korte uitleg voorziening
Vanaf schooljaar 2013/2014 biedt de CVO Groep de mogelijkheid om devices op afbetaling te kopen
tegen gunstige voorwaarden. Voor de afbetalingen staat de CVO Groep garant. De voorziening is een
inschatting van de bedragen die de CVO Groep moet betalen inzake de genoemde garantstelling.
Mutatie ten opzichte van vorig jaar
De voorziening garantstelling is met € 2.000 afgenomen ten opzichte van 31 december 2019 tot
€ 21.000 per 31 december 2020. De verklaring is dat elk jaar de bedragen van de contracten wijzigen
doordat er meer of minder leerlingen gebruik hebben gemaakt van het afbetalen van een device.
Wijze van berekening
De hoogte van deze voorziening is het product van een verwacht percentage wanbetalers en de
totale af te betalen som per 31-12-2020. Het percentage wanbetalers is gesteld op 10% en afgerond
naar boven op duizend euro per school. De af te betalen som per 31-12-2020 was nog afgerond
€ 104.000. De voorziening is berekend op nominale waarde.
‘Back-testing’
Per 31 december 2019 werd verwacht dat in 2020 € 12.608 zou worden onttrokken aan de
voorziening. In werkelijkheid is in 2020 € 1.124 onttrokken. Het aantal wanbetalers is veel lager
geweest dan vooraf was ingeschat.
5.5.6

Langlopende schulden

De langlopende schulden betreffen investeringssubsidies op gedane investeringen door Beukenrode
Onderwijs. Jaarlijks valt een deel van investeringssubsidie vrij en neemt dus de langlopende schuld
af. Er is geen sprake van rente.
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5.5.7

Kortlopende schulden

Over de post crediteuren (onder 2.4.3) zijn geen bijzonderheden te melden.
De vooruit ontvangen (niet-geoormerkte) subsidies van OCW, opgenomen onder 2.4.4, betreffen
vooruit geschoven baten van Randstad Functiemix (€ 707.463), vooruit ontvangen subsidies voor de
aspirant-Opleidingsschool (€ 211.634), subsidies voor zij-instromers (€ 25.995), VSV (€ 22.500), pilot
praktijkgericht programma GL en TL (€ 47.925), Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s (€ 273.600),
en studieverlof (€ 47.164). De vooruitgeschoven baten van Randstad Functiemix 2020 worden
besteed in 2021, omdat de baten van de Functiemix nog hoger zijn dan de kosten. Tevens is de
vordering op OCW inzake bekostiging (zware ondersteuning) personeel 2020-2021 (€ 160.958)
gesaldeerd met deze post.
De post belastingen en premies sociale verzekeringen onder 2.4.7 betreffen de nog te betalen
belastingen en premies over de maand december 2020. Voor de omzetbelasting betreft het de
periode van het vierde kwartaal 2020. Schulden ter zake van pensioenen onder 2.4.8 betreft het nog
verschuldigde bedrag voor pensioenen over de maand december 2020.
Onder 2.4.10.4 Vooruit ontvangen termijnen staan de vooruit ontvangen vrijwillige ouderbijdragen
en vooruit ontvangen subsidiebedragen van Impuls Baankansen.
De post vakantiegeld en –dagen betreft een schuld per 31 december 2020 voor de waarde van het
opgebouwde recht op vakantie-uitkering (€ 1.047.703) en de waarde van de verlofuren (€ 199.948)
tot en met 31 december 2020. De waarde van de verlofuren is bepaald door het aantal verlofuren
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per medewerker te vermenigvuldigen met het maximale schaalbedrag waarin de medewerker is
aangesteld.
De post overig onder 2.4.10.8 heeft onder andere betrekking op aanspraak bindingstoelage
(€ 98.832), het saldo van het project Onderwijspact waar CVO Groep penvoerder van is, nog te
betalen aanvullende loonkosten voor leraren VSO (€ 46.855) en nog te betalen bedrag voor
huisvesting (€ 198.000 – inzake verbetering exploitatie nieuwbouw Revius Doorn).
De cijfers van 2019 zijn aangepast in verband met een correctie van het bedrag van crediteuren om
een balansverlenging op te heffen. Hierdoor wijken de bedragen van crediteuren en van overlopende
passiva af van het vastgestelde jaarverslag 2019.
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5.5.8

Verantwoording van subsidies

Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
Hieronder is een specificatie opgenomen van de OCW subsidies zonder verrekeningsclausule die
aflopen in het verslagjaar en OCW subsidies zonder verrekeningsclausule die doorlopen tot in het
volgende verslagjaar.

Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
Er zijn geen subsidies met een verrekeningsclausule in het verslagjaar 2020.
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5.5.9

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen
Hieronder vallen contracten die gesloten zijn met verplichtingen voor onder andere licenties,
schoonmaak, verzuimbegeleiding, kopieerapparaten, printers, internetverbindingen, schoolboeken,
elektronische leeromgeving, voortijdig schoolverlaters en afvalverwerking met een geschat bedrag van
in totaal € 7.300.000, waarvan ongeveer € 2.500.000 een financiële verplichting heeft korter dan 1
jaar. De totale meerjarige financiële verplichtingen bedroegen in de jaarrekening 2019 € 4.500.000. De
toename van de contractwaarde vanaf balansdatum ten opzichte van vorig jaar komt vooral door de
nieuw aangegane energiecontracten en ICT contract. De schoonmaakcontracten en het contract
betreffende uitbesteding ICT dienstverlening hebben een looptijd langer dan vijf jaar.
Ministerie van OCW
Voor onderwijsinstellingen vallende onder de WVO is het op basis van artikel 4 van de ‘Regeling
onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging VO 2018’ (datum regeling is 16 april
2019 en heeft als kenmerk VO/7950998) toegestaan een vordering op te nemen op het Ministerie
van OCW. De vordering op het Ministerie van OCW is ter hoogte van de op dat moment bestaande
schuld aan het personeel in verband met:
• de tot en met december opgebouwde bruto vakantie-aanspraken;
• de over de maand december door het bevoegd gezag verschuldigde afdracht
pensioenpremies en loonheffing verbonden salarisbetalingen op grond van de van
toepassing zijnde wet- en regelgeving.
De vordering bedraagt op 31 december 2020 € 2.391.712.
5.5.10 Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum ondervindt heel de wereld nog steeds de gevolgen van de coronacrisis. Voor het
onderwijs zijn de gevolgen fors doordat de scholen nog maar gedeeltelijk open kunnen zijn en nog
steeds veel onderwijs op afstand wordt gegeven. Leerlingen lopen zichtbaar leerachterstanden op,
maar ook andere gevolgen, zoals verminderde motivatie, vervanging van zieke docenten, vragen
voortdurend de aandacht van de scholen. Op het moment van afronding van dit jaarverslag is het
nog onduidelijk wanneer scholen het normale leven weer kunnen oppakken.
Doordat de inkomsten van de CVO Groep grotendeels gegarandeerd zijn door de rijksoverheid loopt
de continuïteit van de CVO Groep geen gevaar. De rijksoverheid stelt extra middelen beschikbaar
voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s, voor extra handen voor de klas en examenkandidaten.
Op dit moment loopt de voorbereiding van de uitwerking van de forse investering van de
rijksoverheid van ruim 5 miljard euro voor het funderend onderwijs, met de naam Nationaal
Schoolplan, voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023. De ervaring het afgelopen jaar leert dat
met deze extra middelen de extra personele inzet betaald kunnen worden. De andere extra kosten
als gevolg van corona, denk aan extra schoonmaakkosten, komen voor eigen rekening.
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5.6

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten

5.6.1

Rijksbijdragen

De totale rijksbijdragen zijn afgerond € 1.938.000 hoger dan begroot. Uitgesplitst naar subcategorieën is er
ruim € 1.345.000 meer rijksbijdragen OCW ontvangen dan begroot, ruim € 475.000 meer ontvangen voor
overige subsidies OCW en afgerond € 115.000 meer ontvangen voor ontvangen doorbelastingen
rijksbijdrage SWV. Hieronder zal per subcategorie een korte toelichting worden gegeven.
De rijksbijdragen OCW zijn ruim € 1.345.000 hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaken zijn de nietbegrote compensatie voor de loonkostenontwikkeling uit de cao-po en cao-vo voor de personele
bekostiging en voor de materiële bekostiging en lesmateriaal wordt het verschil veroorzaakt door de nietbegrote prijsindexering. Tegenover de compensatie voor de loonkostenontwikkeling staan hogere
loonkosten. De hogere baten zijn structureel voor wat betreft de prijs.
De overige subsidies OCW zijn ruim € 475.000 hoger dan begroot. Dit bedrag is onder te verdelen in:
• niet-begrote baten: Doorstroomprogramma’s vmbo-mbo/havo (€ 49.000), Inhaal- en
ondersteuningsprogramma’s (€ 102.600), Praktijkgericht programma TL en GL (€ 16.875) en Sterk
Techniek Onderwijs (€ 267.000).
• meer baten dan begroot: € 48.000 voor Prestatiebox, € 16.000 voor VSV en € 7.000 voor zijinstroomsubsidies.
• minder baten dan begroot: € 14.000 voor de aspirant-Opleidingsschool, € 37.000 voor studieverlof en
• € 3.000 voor de Lente/zomerschool.
De verhoging van de Prestatiebox is structureel en de overige verschillen zijn incidenteel.
Aan ontvangen doorbelastingen Rijksbijdrage SWV is € 115.000 meer ontvangen dan begroot. Dit komt
enerzijds door niet-begrote baten vanuit het innovatiefonds, VSV LOB en baten Hoogbegaafdheid en
anderzijds meer groeibekostiging dan begroot. De meevallers zijn incidentele meevallers.
5.6.2

Overige overheidsbijdragen en –subsidies
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De bijna € 55.000 meer ontvangen overige overheidsbijdragen en –subsidies dan begroot, betreft vooral nietbegrote baten van de gemeente voor de leerlingen van Villa Revius (€ 21.000) en niet begrote RAL gelden
(€ 30.000). Alle afwijkingen onder overige overheidsbijdragen en –subsidies zijn incidenteel van aard, omdat
de gerealiseerde baten geen vaste baten zijn voor de komende jaren.
5.6.3

Lesgelden

Dit zijn baten die verhaald worden op de scholen waar leerlingen vandaan komen die na 1 oktober
instromen op de scholen van de CVO Groep. Er is ruim € 100.000 meer ontvangen dan begroot. Dit zijn
incidentele gelden. Immers van te voren is niet bekend of er leerlingen na 1 oktober zullen instromen en of
er geld voor wordt ontvangen.
5.6.4

Overige baten

Totaal is er ruim € 660.000 minder ontvangen uit Overige baten dan begroot. De overige baten bestaan uit
de subcategorieën verhuur van gebouwen, detachering personeel, sponsoring, ouderbijdragen en overige.
Er wordt vooral minder ontvangen dan begroot voor vrijwillige ouderbijdragen (€ 700.000). De lagere
vrijwillige ouderbijdragen hangen vooral samen met de gevolgen van de coronacrisis (wegens terugbetaling
van excursiegelden aan ouders die reeds betaald hadden in verband het niet doorgaan van excursies. Ook
de gewone ouderbijdragen zijn lager dan begroot). Verder meer baten dan begroot voor detacheringen
(€ 48.000) en iets minder verhuur dan begroot (€ 8.000). De verschillen zijn als incidentele verschillen aan
te merken.
De cijfers van 2019 zijn aangepast in verband met een correctie in verband met het elimineren van interne
verrekeningen. Hierdoor wijken de bedragen van de verhuur en overige baten overig af van het
vastgestelde jaarverslag 2019.
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5.6.5

Personeelslasten

Het verschil van afgerond € 2.046.000 meer personeelslasten dan begroot valt uiteen in bijna €1.460.000
meer lonen en salarissen dan begroot en afgerond € 725.000 meer overige personeelslasten en ruim
€ 135.000 meer uitkeringsbaten dan begroot.
Het aantal medewerkers in dienst per 31 december 2020 bedraagt 419,01 FTE. Per 31 december 2019
bedroeg dit 410,42 FTE.
Het verschil in de lonen en salarissen tussen begroot en realisatie van bijna € 1.460.000 valt uiteen in
enerzijds 12,6 meer FTE dan begroot en anderzijds in een hogere GPL dan begroot. De overschrijding van
het aantal begrote FTE’s is deels te verklaren door de groei van het aantal leerlingen bij een van de scholen
en deels te verklaren door niet-begrote inzet voor Sterk Techniek Onderwijs. De stijging van de loonkosten
vanuit de cao waren niet begroot en zorgen voor een hogere GPL dan begroot. Voor deze stijging van de
loonkosten is compensatie in de rijksbekostiging ontvangen. De loonkostenstijging is structureel, maar het
verschil in FTE’s is een incidenteel verschil.
De hogere overige personele lasten wordt vooral veroorzaakt door hogere kosten voor inhuur derden
(afgerond € 575.000) dan begroot en door een hogere toename van vooral de personele voorzieningen
levensfasebewust personeelsbeleid (€ 170.000) dan begroot. De grotere toename van deze voorziening ten
opzichte van voorgaand jaar is vooral toe te schrijven aan de coronacrisis. Meer medewerkers kiezen
ervoor om deze uren te sparen. Deze verschillen zijn incidenteel.
In 2020 is 2,9% van de totale personele lasten besteed aan inhuur derden. In 2019 was dit percentage 5,1%
(inclusief 0,5% voor inhuur docenten asielzoekersschool). In de VO-sector bedroeg dit percentage in 2018
3,7%. Het lerarentekort is een belangrijke oorzaak voor de overschrijding van de begroting.
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5.6.6

Afschrijvingen

De reden van de lagere afschrijvingen (afgerond € 143.000) dan begroot is dat er minder is geïnvesteerd
dan begroot. Redenen zijn onder andere dat de begrote afschrijving van de tijdelijke huisvesting vergoed
wordt door de gemeente en verder zijn verschillende investeringen later in gebruik genomen dan begroot.
De lagere afschrijvingskosten zijn incidenteel van aard.
5.6.7

Huisvestingslasten

De huisvestingslasten zijn ruim € 75.000 hoger dan begroot. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door hogere
schoonmaakkosten als gevolg van de coronacrisis en meer energiekosten dan begroot en anderzijds door
lagere huurkosten dan begroot. De lagere dotatie aan de voorziening groot onderhoud dan begroot komt
doordat de dotatie is gebaseerd op het meest recente Meerjarenonderhoudsplan (MOP) en lager uitkomt
dan het vorige MOP. Alle verschillen met de begroting zijn te kwantificeren als incidenteel.
De cijfers van 2019 zijn aangepast vanwege het elimineren van interne verrekening. Hierdoor wijken de
bedragen van huur en onderhoud af van het vastgestelde jaarverslag 2019.
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5.6.8

Overige lasten

De totale overige lasten zijn afgerond € 280.000 lager dan begroot. De onderschrijding op de begroting
wordt vooral veroorzaakt door enerzijds minder excursiekosten en buitenschoolse activiteiten als gevolg
van de coronacrisis (€ 650.000) en anderzijds meer uitbesteding onderwijs (€ 150.000 – vooral ook door
extra inzet gefinancierd uit de subsidie Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s) en meer kosten voor
werving en selectie (€ 150.000) dan begroot. De verschillen zijn aan te merken als incidenteel.
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5.6.9

Financiële baten en lasten

Afgerond € 7.000 meer aan saldo financiële lasten dan begroot. Dit bedrag bestaat uit betaalde debetrente
op spaartegoeden. Vanaf half december 2020 zijn de publieke liquide middelen van de CVO Groep gestald
bij de schatkist van het Ministerie van Financiën. Het verschil is voor het publieke deel incidenteel en voor
het private deel structureel.
5.6.10 Bestemming van het exploitatiesaldo
In de jaarrekening is het voorstel verwerkt om het negatieve resultaat van € 713.318 voor € 640.182 ten
laste te brengen van de algemene reserve publiek en voor € 73.136 ten laste te brengen van de algemene
reserve privaat.
5.6.11 Wet Normering Topinkomens (WNT)-verantwoording 2020
Op 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing
op de CVO Groep. Het voor de CVO Groep toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 170.000. Het
betreft hier het bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, klasse B4 en is gebaseerd op 13
complexiteitspunten. De complexiteitspunten worden bepaald door de baten, het leerlingaantal en het
aantal onderwijssoorten.
De baten:
Het leerlingaantal:
Aantal onderwijssoorten:

het gemiddelde van de totale baten van de afgelopen vier jaar ligt in de
klasse van 25 tot 75 miljoen, hetgeen gelijk staat aan 6
complexiteitspunten.
het aantal leerlingen ligt (gemiddelde van de afgelopen vier jaar) tussen de
2.500 tot 10.000. Dit komt overeen met 3 complexiteitspunten.
er is sprake van speciaal voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs,
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, hoger algemeen voortgezet
onderwijs en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Dat komt overeen
met 5 complexiteitspunten.

In totaal 6 + 3 + 5 = 14 complexiteitspunten.
Bezoldiging topfunctionarissen
In het Gemeenschappelijk Management Team hebben de rectoren en directeuren conform het
managementstatuut een adviserende stem en daardoor zijn de rectoren en directeuren volgens de regels
van de WNT geen topfunctionaris en behoeven zij hier niet vermeld te worden.
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De voorzieningen betaalbaar op termijn betreft de werkgeversbijdrage in de betaalde pensioenpremie.
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Toezichthoudende topfunctionarissen
Voor de voorzitter van de RvT geldt een norm van 15% van € 170.000 is € 25.500 en voor leden van de RvT
geldt een norm van 10% van € 170.000 is € 17.000.

5.6.12 Verbonden partijen
De CVO Groep kent onderstaande verbonden partijen:
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5.6.13 Gesegmenteerde informatie
Segmentatie staat voor een nadere uitsplitsing van de jaarcijfers naar bedrijfsonderdelen in situaties waar
dit de inzichtelijkheid van de verantwoording ten goede komt. Omdat er sprake is van meerdere
onderwijssectoren (PO en VO) is segmentatie verplicht voor de scholengroep. Hieronder wordt een nadere
uitsplitsing gegeven van de jaarcijfers naar PO, VO, Centraal Bureau en CVO Groep Plus.
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6

Enkelvoudige jaarrekening

6.1

Enkelvoudige balans CVO Groep

Stichtingen kunnen geen wederzijdse kapitaalbelangen verkrijgen. De consolidatie van jaarrekeningen van
stichtingen betreft in feite een samenvoeging van desbetreffende jaarrekeningen onder toepassing van de
methode van consolidatie. Het samengevoegde eigen vermogen wijkt hierdoor af van het eigen vermogen
van het groepshoofd. Art. 2:389 lid 10 BW schrijft voor dat verschillen tussen het eigen vermogen en het
resultaat volgens de enkelvoudige jaarrekening en volgens de geconsolideerde jaarrekening in de
toelichting bij de enkelvoudige jaarrekening worden vermeld. De verschillen worden veroorzaakt door het
resultaat en het eigen vermogen van Stichting CVO Groep Plus.
De cijfers van 2019 zijn aangepast in verband met een correctie van het bedrag van crediteuren om een
balansverlenging op te heffen. Hierdoor wijken de bedragen van de vorderingen, kortlopende schulden en
het balanstotaal af van het vastgestelde jaarverslag 2019.
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6.2

Enkelvoudige staat van baten en lasten CVO Groep

De cijfers van 2019 zijn aangepast in verband met een correctie in verband met het elimineren van interne
verrekeningen. Hierdoor wijken de bedragen van de overige baten en huisvestingslasten af van het
vastgestelde jaarverslag 2019.
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6.3

Enkelvoudige balans CVO Groep Plus

Onder de materiële vaste activa staat de verbouwing van de dienstwoning van CLZ.
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.
De voorziening bestaat uit de voorziening groot onderhoud voor de dienstwoning van het CLZ. Deze
voorziening is in 2017 opgevoerd met als doel om de kosten voor groot onderhoud te egaliseren. In 2020 is
aan de voorziening € 10.000 gedoteerd en is € 9.818 onttrokken. Hiermee komt het saldo van de
voorziening ultimo 2020 op € 27.478.
Onder de kortlopende schulden staat de rekening-courantverhouding met de CVO Groep per ultimo 2020
van € 70.941. Over de rekening-courantverhouding wordt geen rentevergoeding gerekend. Na vaststelling
van de jaarrekening wordt de rekening-courantverhouding vereffend.
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6.4

Enkelvoudige staat van baten en lasten CVO Groep Plus

De huuropbrengst van de dienstwoning aan de Lindenlaan 21 te Zeist staat onder de post overige baten.
Onder de huisvestingslasten valt de dotatie aan de voorziening groot onderhoud voor de dienstwoning aan
de Lindenlaan 21 te Zeist voor een bedrag van € 10.000.
De overige lasten van € 65.810 betreffen naast accountantskosten voor de jaarrekeningcontrole,
bankkosten en domeinkosten van cvogplus.nl ook bijdragen aan de CVO Groep in het kader van een
promotieplek van een medewerker en ontwikkelingshulp door twee docenten in Ghana.
In 2020 zijn de kosten van debetrente € 2.436 geweest op de liquide middelen.
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6.5

Grondslagen voor de enkelvoudige jaarrekening CVO Groep

Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Zuidoost-Utrecht, statutair gevestigd
te Zeist en haar groepsmaatschappijen bestaan uit het oprichten en in stand houden van christelijk
voortgezet onderwijs in de regio Zuidoost-Utrecht.
De jaarrekening is in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur van de Stichting
voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht opgesteld door het aan deze stichting
verbonden stafbureau te Zeist.
In opdracht van de Raad van Toezicht is de jaarrekening gecontroleerd door Baker Tilly.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de enkelvoudige jaarrekening
De grondslagen van de jaarrekening zijn vastgelegd in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo), waarin
onder andere wordt verwezen naar het Burgerlijk Wetboek (BW 2, titel 9) waarbij tevens de van toepassing
zijnde Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) waaronder de sectorspecifieke aanvullingen en afwijkende
bepalingen zoals opgenomen in RJ 660. Naar aanleiding van de invoering van RJ 660 is de algemene reserve
gesplitst in publiek en privaat vermogen.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld,
worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, verminderd met investeringssubsidies en
afschrijvingen. Beukenrode Onderwijs, gefuseerd per 1 april 2019 met de CVO Groep, presenteerde de
investeringssubsidies onder de langlopende schulden. Daarom zijn de investeringssubsidies van
Beukenrode Onderwijs apart gepresenteerd in de jaarrekening onder de langlopende schulden. Per jaar
wordt een deel afgelost. De geactiveerde bedragen zijn lineair afgeschreven op basis van de economische
levensduur. De grens van activeren ligt op € 1.000.
De jaarlijkse afschrijving is als volgt:
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De kavel aan de Driebergsestraatweg te Doorn is zowel juridisch als economisch eigendom van de Stichting
CVO Groep Plus.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordelingen van de
vorderingen.
Voor onderwijsinstellingen vallende onder de WVO is het op basis van artikel 5 van de (Gewijzigde)
Regeling ‘Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs’ (kenmerk:
WJZ-2005/54063802 en kenmerk VO/F-2006/1769) toegestaan een vordering op te nemen op de
Ministerie van OCW. De vorderingen op OCW zijn vanaf verslagjaar 2012 opgenomen onder de Niet uit de
balans blijkende activa en verplichtingen.
Liquide Middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de wettelijke
reserves gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het
bestuur. Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus
afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve.
Het totaal eigen vermogen per 31 december 2020 € 10.590.562 en per 31 december 2019 bedroeg
€ 11.230.744.
Voorzieningen
Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen en voorziening groot onderhoud
gepresenteerd. Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen de nominale
waarde. Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven
vinden rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen.
Een voorziening in verband met verplichtingen als bedoeld in artikel 2:374 lid 1, eerste volzin BW wordt
uitsluitend opgenomen indien op de balansdatum aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
1. de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk);
2. het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen
noodzakelijk is; en
3. er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting.
Uitzondering op voorgaande voorwaarden betreft de egalisatievoorziening voor groot onderhoud. De
toevoegingen aan deze voorziening zijn bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot
onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt, gebaseerd
op het meerjarig onderhoudsplan (MOP).
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Langlopende schulden
Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten minste één jaar worden aangeduid als
langlopend. Beukenrode Onderwijs, gefuseerd per 1 april 2019 met de CVO Groep, presenteerde de
investeringssubsidies onder de langlopende schulden. Daarom zijn de investeringssubsidies van
Beukenrode Onderwijs apart gepresenteerd in de jaarrekening onder de langlopende schulden. Per jaar
wordt een deel afgelost. De investeringssubsidies worden gewaardeerd op basis van de bruto methode.
Van de investeringssubsidies valt jaarlijks een gedeelte ten gunste van het bedrijfsresultaat vrij.
Kortlopende schulden
Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als
kortlopend. Schulden worden niet gesaldeerd met activa. Schulden worden gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.
Overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en nog te
betalen bedragen ter zake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van bedragen die voor
meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte op deze post aangehouden.
Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van de besteding.
Personeelsbeloningen/pensioenen
Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een
toegezegde pensioenregeling. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds
(ABP) en wordt – overeenkomstig de in de RJ aangereikte vereenvoudiging – in de jaarrekening verwerkt als
toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten
worden verantwoord. De risico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het
fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het
pensioenfonds. Deze risico’s komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening.
Informatie over eventuele tekorten en de gevolgen hiervan voor de pensioenpremies in de toekomstige
jaren is niet beschikbaar.
De dekkingsgraad van het ABP Pensioenfonds bedraagt per 31 december 2020 93,2% tegenover 97,8% per
31 december 2019. Een dekkingsgraad van 93,2% betekent dat tegenover elke € 100 die ABP nu of in de
toekomst aan pensioenen moet uitbetalen een vermogen van € 93,20 beschikbaar is.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en verplichtingen die hun oorsprong
vinden vóór het einde van het verslagjaar worden in acht genomen als zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden en niet in strijd met de wettelijke voorschriften.
Opbrengsten
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in het
jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten.
Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de
verrichte werkzaamheden als baten verantwoord. Een uitzondering hierop vormen de baten uit de
Randstad Functiemix. Deze baten worden een jaar na ontvangst als baten genomen.
Ouderbijdragen
De ouderbijdragen, bestaande uit met name vrijwillige ouderbijdragen, worden toegerekend aan het jaar
waarop zij betrekking hebben, waarbij ervan uitgegaan is dat reguliere onderwijs- en onderzoekstaken
gelijkmatig over het schooljaar zijn gespreid.
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Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de stichting, haar
deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.
In de normale bedrijfsactiviteiten koopt en verkoopt de stichting diensten van en aan verschillende
verbonden partijen waarin de stichting een belang van 50% of minder bezit. Deze transacties worden over
het algemeen op zakelijke grondslag uitgevoerd tegen voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die van
transacties met derden. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op nietzakelijke grondslag.
Voor een overzicht van de verbonden partijen wordt verwezen naar hoofdstuk 5.6.12.
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7

Overige gegevens

7.1

Controleverklaring

7.2

Gegevens over de rechtspersoon

De controleverklaring is op de volgende pagina’s opgenomen.
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