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Voorwoord voorzitter College van Bestuur 

 

Als scholengroep Over- en Midden-Betuwe kijken we terug op een voorspoedig onderwijsjaar, waarin 

binnen alle domeinen (onderwijs, personeel, kwaliteit en financiën) positieve ontwikkelingen zijn geweest.  

 

Op onderwijskundig gebied zijn de al eerder gestarte onderwijsontwikkelingen zoals het STEAM-

programma bij OBC Elst en ‘De Overstap’ in Zetten succesvol verankerd in ons onderwijsprogramma.  

Het OBC Bemmel is gestart met de voorbereidingen van het OBC 2020 programma. In schooljaar 2020-

2021 wordt hiermee gestart in de vorm van een 80-minuten rooster waarbij nog beter ingespeeld kan 

worden op de individuele leerbehoefte van onze leerlingen.   

Voor wat betreft de huisvesting van ons onderwijs zijn wij trots op het feit dat wij in nauwe samenwerking 

met de gemeente Overbetuwe een start hebben kunnen maken aan de realisatie van de gewenste 

nieuwbouw voor OBC Elst. Met de gemeente Lingewaard is een stedenbouwkundige verkenning gestart 

voor nieuwbouw van OBC Bemmel binnen de komende vijf jaar. 

 

Op het personele vlak hebben we, zoals elke voortdurend in beweging zijnde organisatie, te maken met 

uit- en instroom van medewerkers. Collegae die elders hun vleugels uitslaan dan wel van hun pensioen 

gaan genieten en het verwelkomen van meerdere nieuwe- en enthousiaste collegae.   

 

De demografische krimp in de regio, heeft ook in het schooljaar 2019-2020 helaas geleid tot een lagere 

instroom van leerlingen. De combinatie met de mooie eindexamenresultaten in 2019 heeft als gevolg 

gehad dat daarmee de overwegend dalende lijn van het totaal aantal leerlingen in ons onderwijs, ook in 

2019 is doorgezet. Uitzonderingen daargelaten uiteraard. Het OBC Huissen en onze po-school de Dr. 

Lammerts van Buerenschool wisten het leerlingenaantal te stabiliseren en zelfs licht te verhogen. 

Desondanks is, mede onder invloed van extra Rijksbekostiging, het jaar 2019 afgerond met een stevig 

positief resultaat. Hierdoor is de financiele positie van de scholengroep robuust te noemen en kunnen wij 

als scholengroep de eventuele uitdagingen in de nabije toekomst STERK tegenmoet treden.  

 

Op bestuurlijk niveau kenmerkt het jaar 2019 zich door een wisseling van bestuurder.  

Sinds september 2019 mag ik als voorzitter van het College van Bestuur, met het voltallige team van 

professionals van onze scholengroep, sturing geven aan de realisatie en instandhouding van ons mooie 

onderwijs aanbod ‘dicht bij huis’.  

 

In het kader van ‘meervoudig publiek verantwoorden’ geven wij u met dit jaarverslag 2019 inzage in de 

wijze waarop wij de ontvangen middelen met het gehele team van onze scholengroep hebben ingezet om 

onze strategische- en onderwijskundige doelen te realiseren.  

 

Graag nodig ik u uit om via dit verslag een kijkje achter de schermen van onze Scholengroep Over- en 

Midden-Betuwe te krijgen. Hebt u nog vragen, opmerkingen, suggesties en/of tips? Laat het ons weten. 

We staan hier altijd voor open en gaan daarover graag met u in gesprek. 

 

Bemmel, mei 2020 

 

 

I.M. van Eekelen 

Voorzitter College van Bestuur 
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Leeswijzer 
 

Deel 1 Bestuursverslag 2019 

In dit bestuursverslag wordt per domein teruggekeken naar de bereikte resultaten in het jaar 2019, 

Als bijlage zijn de doelen uit het strategisch beleidsplan beschreven en wordt op de uitgezette actiepunten 

kort gereflecteerd op de effecten en resultaten van de genomen acties. 

 

✓ In hoofdstuk 1 beschrijven we onze organisatie aan de hand van een organogram, de missie, visie en 

kernwaarden. Ook komen onze ambities aan bod. Deze vormen de rode draad in het dagelijks 

handelen van de scholengroep.  

 

✓ In hoofdstuk 2 wordt het eerste domein ‘Onderwijs’ beschreven. Onderwijsprestaties, 

leerlingenaantal, leerlingenzorg en onderwijsinnovatie worden onder andere behandeld.  

 

✓ Hoofdstuk 3 is gericht op het tweede domein ‘Personeel’. Aandachtsgebieden worden geformuleerd 

en ook wordt het personeelsbestand duidelijk in kaart gebracht.  

 

✓ Het domein ‘Kwaliteit’ komt aan de orde in hoofdstuk 4. Hier worden naast een beschrijving van de 

gezette stappen voor wat betreft onderwijskwaliteit, ook bedrijfsvoering thema’s zoals facilitaire- en 

ICT-aangelegenheden toegelicht. 

 

✓ In hoofdstuk 5 wordt het domein ‘Financiën’ behandeld. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het 

financiële beleid van de scholengroep met daarin een beschouwing over de financiële positie; majeure 

zaken als de ontwikkeling van de baten, de investeringen, de financiering, organisatieontwikkelingen 

en een analyse van de jaarcijfers ten opzichte van de begroting; het treasury beleid (beleggen en 

belenen); de belangrijkste kengetallen op de balansdatum en de ontwikkeling daarvan.  

Tot slot wordt in dit hoofdstuk de continuïteitsparagraaf (toekomstparagraaf) opgenomen. Ook wordt 

ingegaan op het interne risicobeheersings- en controlesysteem. 

 

✓ Hoofdstuk 6 staat in het kader van de Raad van Toezicht van de Scholengroep Over- en Midden-

Betuwe. In dit hoofdstuk krijgt u een volledig beeld van de samenstelling en meer informatie over 

onder andere de werkgeverscommissie, audit commissie, commissie Onderwijs & Kwaliteit en de 

werkwijze van de Raad van Toezicht. 

 

✓ In Hoofdstuk 7 omschrijft de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) de samenstelling, 

werkwijze en de onderwerpen van gesprek van het afgelopen jaar.  

 

Deel 2 Jaarrekening 2019 

In deel 2 betreft de feitelijke jaarrekening 2019 van onze scholengroep. 

 

Deel 3 Overige gegevens 

In deel 3 vindt u de statutaire bepaling omtrent resultaatbestemming, de door de controlerend 

accountant afgegeven controleverklaring en gegevens over de rechtspersoon. 
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Hoofdstuk 1 Algemeen 

1.1 Juridische structuur 

 

De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is vorm gegeven in de Stichting Christelijk Onderwijs 

Over- en Midden-Betuwe met als handelsnaam Scholengroep Over- en Midden-Betuwe. De Stichting staat 

ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder 09139157 KvK nummer.  

 

1.2 Scholen 

 

De Scholengroep Over- en Midden-Betuwe (SgOMB) bestaat uit vier vo-scholen en één po-school: het 

Over Betuwe College in Bemmel, Elst en Huissen en het Hendrik Pierson College en de Dr. Lammerts van 

Buerenschool in Zetten. De scholen zijn gesitueerd in twee gemeenten: de gemeente Lingewaard en de 

gemeente Overbetuwe. 

De bij onze scholengroep aangesloten vo-scholen en po-school, liggen geografisch gezien in het gebied 

tussen Arnhem en Nijmegen. Zij vinden daar hun eigen voedingsgebied: 

 

 

1.3 Governance 

 

Analoog aan de code ‘Goed Onderwijsbestuur – VO’, kent onze scholengroep een Raad van Toezicht en 

een College van Bestuur. De governance structuur is ingericht op basis van het “Two-tier model” waarbij 

toezicht en bestuur strikt zijn gescheiden. Als derde partij in het governance model beschikt de 

scholengroep over een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

 

In juni 2019 is de governancecode-vo aangepast en is de code grotendeels gebaseerd op het naleven van 

“good practices”. Deze zijn uitgesplitst naar vier principes, namelijk; 

- verantwoordelijkheid, 

- professionaliteit, 

- integriteit, en 

- openheid. 

 

De nieuwe code is per die datum als leidraad voor bestuurlijk handelen opgenomen. In 2019 is er sprake 

geweest van afwijkingen op de governancecode-vo. De specifieke wijzigingen zoals evaluatie van toezicht 

en bestuur en de maximale zittingstermijn van de toezichthouders, zijn in de interne regelgeving 

overgenomen.  
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Ten aanzien van einde benoemingstermijn van één lid van de Raad van Toezicht is de Raad, in éénmalige 

afwijking op de governance code, akkoord gegaan met verlenging van het lidmaatschap met één jaar. Dit 

om een zorgvuldige dossieroverdracht te waarborgen naar een in 2020 nieuw te benoemen lid van de 

Raad. Het extra zittingsjaar is eindig in 2020. 

 

In 2019 heeft een wisseling van voorzitter College van Bestuur plaatsgevonden. De selectieprocedure is 

door een extern bureau begeleid. De profielschets is in nauwe afstemming met medewerkers en de 

medezeggenschap opgesteld. Dit heeft geleid tot de benoeming van mevrouw I.M. van Eekelen als 

voorzitter College van Bestuur per 1 september 2019. 

 

1.4 Organisatie structuur  

 

Op basis van de interne drielaags managementstructuur zijn de directieteams op locatie integraal 

verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school. In het organogram wordt de zelfstandigheid 

van de scholen en de relatie tot het College van Bestuur weergegeven. Ook de toezichthoudende positie 

van de Raad van Toezicht is zichtbaar. 

 

Het organogram van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe (SgOMB) is op hoofdlijnen als volgt 

opgebouwd: 

 

1.5 Het strategisch beleidsplan 

 

In het jaar 2018 zijn we als Scholengroep Over- en Midden-Betuwe gestart met ons nieuwe strategische 

beleidsplan ‘STERK voor kwaliteitsonderwijs dicht bij huis 2018-2023’. Met de te bereiken doelen in dit 

plan maken wij ons de aankomende jaren ‘STERK’ voor kwalitatief goed onderwijs. 

 

Het strategisch beleidsplan beschrijft binnen vier domeinen, te weten onderwijs, personeel, kwaliteit en 

financiën, de te bereiken strategische doelen. Deze domeinen vormen de ankerpunten waarmee wij ons 

dagelijks profileren, positioneren en waarover we (maatschappelijke) verantwoording afleggen. 
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In het beleidsplan 2018-2023 zijn ontwikkelingen, zowel onderwijskundig als maatschappelijk, direct 

verbonden met onze missie: het geven van goed onderwijs dichtbij huis. Waar hebben of krijgen we mee 

te maken en hoe gaan we hier als scholengroep op inspelen?  

 

Bij het beantwoorden van deze vraag kwamen de volgende strategische thema’s naar voren: 

• Meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid: ‘Wees eigenaar van je onderwijs’. 

• Leerlingen voorbereiden op een steeds sneller veranderende wereld. Onderwijs is immers meer 

dan kennis overdragen! 

• Flexibilisering en gepersonaliseerd leren.  

• Strategisch HRM-beleid. 

• Veerkrachtig omgaan met het dalende leerlingenaantal in onze omgeving. 

• Optimale relatie met de ouder(s)/verzorger(s) van nu. 

 

Ook zijn er thema’s die een minder prominente plek hebben in het beleidsplan, maar die zeker relevant 

zijn voor het behalen van onze doelen: 

• Grip op resultaten. 

 

Aan de hand van deze thema’s hebben we specifieke doelen benoemd. Het realiseren van deze doelen 

doen we met al onze werknemers, leerlingen, ouders en (keten)partners. Dáár maken we ons de komende 

jaren samen STERK voor! 

 

Missie 

Als Scholengroep Over- en Midden-Betuwe hebben wij een heldere, gezamenlijke maatschappelijke 

opdracht, een missie.  

 

“SgOMB biedt dicht bij huis ambitieus en eigentijds onderwijs op maat aan leerlingen van 2 tot 18 jaar in 

een uitdagende en dynamische leeromgeving. Daarbij zetten wij in op het bieden van kansen en 

talentontwikkeling. We helpen de leerlingen om een toekomstrichting te vinden die bij hen past, door 

selectie en oriëntatie in het primair en voortgezet onderwijs. Zodat zij een weloverwogen keuze maken 

voor hun vervolgstudie. 

 

De scholengroep biedt ruimte voor verschillende geloofsovertuigingen. We richten onze blik op de wereld 

en koesteren diversiteit. We zijn trots op onze rol binnen de samenleving, en voelen ons verantwoordelijk 

voor de veiligheid en het welzijn van onze leerlingen en medewerkers.” 

 

Kernbegrippen 

Bij het uitvoeren van de missie baseren wij ons op gezamenlijke kernwaarden die verankerd zijn in ons 

dagelijks handelen. Ze geven houvast aan onze medewerkers, onze leerlingen, ouders en iedereen met 

wie we samenwerken om het beste onderwijs in de regio te realiseren. Onze kernbegrippen daarbij 

vormen het woord STERK. De scholen van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe zijn: 

 

S - Samenwerken; 

T - Trots; 

E - Eigentijds; 

R - Richting de wereld; 

K - Kansen bieden. 
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Wat betekent STERK voor ons dagelijks handelen? 

 

✓ Samenwerken: 

We leren met en van elkaar, met en van onze leerlingen, hun ouders/verzorgers en onze 

partners. Samen werken we aan het beste onderwijs in de regio. 

 

✓ Trots: 

We zijn trots op onze leerlingen, op onze medewerkers en op de resultaten die ze bereiken. Ook 

zijn we trots op onze samenwerkingsverbanden. We zijn er trots op dat we de onderwijspartner 

in de regio zijn. 

 

✓ Eigentijds: 

We bieden onderwijs van nu, in het nu. Een modern aanbod van gepersonaliseerd, 

maatschappelijk relevant onderwijs, met nieuwe, interactieve werkvormen en hulpmiddelen. 

 

✓ Richting de wereld: 

We zijn ‘Wereldscholen in de Betuwe’. We bereiden onze leerlingen voor op hun rol in de 

maatschappij, zodat zij uitgroeien tot wereldburgers. 

 

✓ Kansen bieden: 

We bieden kansen. Aan leerlingen, maar ook aan medewerkers. Talentontwikkeling en 

maatwerk staan centraal, zowel in ons onderwijsaanbod als in ons personeelsbeleid. Samen 

werken we aan een leven lang leren. 

 

Identiteit  

De Scholengroep Over- en Midden-Betuwe is een interconfessionele scholengroep gebaseerd op het 

rooms-katholieke- en het protestantschristelijke gedachtegoed. In ons pedagogisch klimaat en in ons 

handelen laten wij ons in ons handelen inspireren door de brede christelijke traditie om op een eigentijdse 

én diverse wijze een positieve bijdrage leveren aan hedendaags burgerschap en vreedzaam samenleven 

in deze roerige tijden.  

 

De bij de scholengroep aangesloten scholen bieden een diversiteit aan onderwijs en hebben elk een eigen 

cultuur, historie en traditie. Juist de traditie werkt voor ons als scholengroep verbindend tussen mensen 

en biedt ruimte aan een diversiteit aan opvattingen, geloven en culturen. Dat zijn wij als Scholengroep 

Over- en Midden-Betuwe! 

 

Overige ambities 

Het 10-14 onderwijs, de doorlopende leerlijn tussen het primair- en voortgezet onderwijs, is inmiddels 

stevig verankerd binnen ons onderwijsaanbod. Met de ‘Overstap’ in Zetten geven onze po-school de Dr. 

Lammerts van Buerenschool en onze vo-school, het Hendrik Pierson College, al bijna drie jaar  succesvol 

vorm aan deze innovatieve vorm van onderwijs. Deze aansluiting tussen het po- en vo onderwijs is ook 

tussen onze vo-scholen en de po-scholen in de gemeente Lingewaard in voorbereiding. 

 

Onze scholengroep heeft in samenwerking met het Arentheem College, in 2019 het predicaat ‘Aspirant 

Opleidingsschool’ gekregen. Betreft een nauwe samenwerking tussen de Hogeschool Arnhem-Nijmegen 

en de Radboud Universiteit te Nijmegen, waarbij onze scholen actief faciliteren en een bijdrage leveren 

aan de opleiding van docenten. Deze ontwikkeling zal de komende jaren resulteren in het predicaat  

‘Opleidingsschool’. 
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1.6 Maatschappelijke betrokkenheid 

 

Onze scholengroep is een maatschappelijke onderneming en heeft hierdoor een voorbeeldfunctie in de 

lokale gemeenschap. Vanuit dit besef streven wij naar een verdere verduurzaming van onze 

bedrijfsvoering en het maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij wij ons steentje bijdragen aan 

de ontwikkeling van de (lokale) gemeenschap.  

 

Op het gebied van duurzaamheid is onze scholengroep actief op de gebieden energie, duurzame inkoop, 

gezonde schoolcatering, arbeidsvoorwaarden, mobiliteit, afval en verminderen papierverbruik. Bij de 

nieuwbouw van onze school in Elst wordt door ons nadrukkelijk het accent gelegd op oplevering van een 

BENG-gebouw.  

Zo worden ten aanzien van sportactiviteiten van lokale- en regionale sportclubs en wekelijkse 

bijeenkomsten van de baptistengemeente in Zetten, succesvolle verbindingen gelegd tussen de 

accommodatiebehoeften vanuit onze leefomgeving en de mogelijkheden die onze scholen daartoe kunnen 

bieden. De maatschappij en de school: een voor onze scholengroep meer dan logische combinatie! 

 

1.7 Politiek en maatschappij 

 

Er wordt al enige tijd een maatschappelijke discussie gevoerd over de hoogte van de onderwijs-

bekostiging en de feitelijke inzet van onderwijsmiddelen. Onze brancheorganisatie doet een beroep op 

de onderwijsbesturen hier transparant over te verantwoorden. Met onze jaarverslagen geven wij 

jaarlijks uitgebreid gevolg aan deze oproep. 

 

Met de lokale politiek en het lokale bestuur (gemeente Overbetuwe) wordt nauw en constructief 

samengewerkt aan de realisatie van de nieuwbouw voor OBC Elst. Naar verwachting kunnen wij het 

nieuwe gebouw schooljaar 2021-2022 in gebruik gaan nemen.  

Dezelfde constructieve wijze van meedenken ervaren wij ook binnen het bestuur van de gemeente 

Lingewaard. Op basis van het in 2019 vastgestelde gemeentelijk integraal huisvestingsplan is koers 

gezet op nieuwbouw voor onze locatie OBC Bemmel (gebouw de Heister). De nieuwbouw zal binnen de 

komende vijf jaar gerealiseerd worden. 

 

Daarnaast zijn beide gemeenten en gemeentebesturen actief betrokken bij onder meer ons vmbo-

onderwijs. Zij participeren in- en faciliteren mede het succesvolle, jaarlijkse vmbo-beroepenevenement, 

‘Betuwe-on-Stage’. 

 

1.8 Klachten 

 

Het beleid van de scholen ten aanzien van klachten is deels wettelijk, deels door de scholengroep 

bepaald. Mocht men een klacht hebben over een activiteit van één van onze scholen, dan kan men in 

eerste instantie terecht bij de mentor, de teamleider en tenslotte de directeur/rector van de school. Als 

de aard van de klacht een andere afhandeling vereist, dan kan men zich wenden tot één van de 

vertrouwenspersonen.  

 

Als de klachten niet op schoolniveau naar tevredenheid kunnen worden afgehandeld, dan bestaat 

conform de interne procedure een escalatiemogelijkheid naar bestuurlijk niveau. Elke onderwijsinstelling 

is wettelijk verplicht zich aan te sluiten bij een externe klachtencommissie. De scholengroep is 

aangesloten bij de Commissie van beroep funderend onderwijs van Onderwijsgeschillen en 

Geschillencommissie bijzonder onderwijs. 
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Interne commissie van beroep voor de examens  

In 2019 is de interne commissie van beroep niet samengekomen. Er is geen beroep gedaan op de 

commissie. 

 

Landelijke klachtencommissie 

In 2019 zijn er geen klachten gemeld bij de landelijke klachtencommissie. 

 

Overige klachten 

In 2019 zijn er geen andere klachten geregistreerd.



Jaarverslag 2019 

Stichting Christelijk Onderwijs Over- en Midden-Betuwe 

Pagina 14 van 119 

 

 

Hoofdstuk 2 Onderwijs  

2.1 Onderwijs en de strategische doelen 

 

In het nieuwe strategisch beleidsplan ‘STERK voor kwaliteitsonderwijs dicht bij huis 2018-2023’ zijn per 

domein (onderwijs, personeel, financiën en kwaliteit) strategische thema’s benoemd. Per strategisch 

thema zijn doelen benoemd die gedurende de looptijd van het beleidsplan voorzien zijn gerealiseerd te 

worden. Op hoofdlijnen zijn ten aanzien van ons onderwijs de volgende ontwikkelingen ingezet in 2019: 

 

10-14 onderwijs 

Schooljaar 2019-2020 is het derde jaar waarin wij ons 10-14 onderwijs zijn gaan vormgeven op onze po- 

en vo-locatie in Zetten. Na twee succesvolle jaren (groep zeven en groep acht po-school) is het HPC te 

Zetten gestart met 10-14 onderwijs. Het succes is af te meten naar een grotere instroom van leerlingen 

naar ‘de Overstap’, dan in de regel vanuit onze toeleverende po-scholen gebruikelijk is. In dit derde jaar 

van 10-14 onderwijs wordt onder meer gebruik gemaakt van de systematiek van Kunskapsskolan. 

Docenten van het HPC die aan de leerlingen van ‘de Overspap’ onderwijs geven, zijn in deze methodiek 

geschoold.  

 

Nieuwbouw 

Ten aanzien van de nieuwbouw OBC Elst is in de ontwerpfase in 2019 vorm gegeven aan het type  

onderwijs dat na oplevering in 2021 in de nieuwbouw gegeven gaat worden. Ons STEAM onderwijs zal 

nadrukkelijk geprofileerd worden en het onderwijs wordt in het gebouw geclusterd in een specifiek deel 

van het gebouw. Zo is de verwachting dat er ook sprake zal zijn van een versterkte aansluiting tussen 

onder- en bovenbouw zijn omdat de beide huidige locaties geïntegreerd worden in één gebouw. 

Voor wat betreft de nieuwbouw OBC Bemmel zijn de eerste verkenningen uitgevoerd inzake de 

nieuwbouwlocatie en programma van wensen. 

 

OBC 2020 

In navolging op het in 2018 ingezette LIB-programma (Leerling In Beeld) op OBC Bemmel, is het concept 

doorontwikkeld in OBC 2020. Betreft een onderwijskundig programma met lestijden van 80 minuten 

waarin naast de reguliere instructie ook gepersonifieerd onderwijs de ruimte krijgt. De eigenstandige 

ontwikkeling van de leerling staat hierin centraal. 

 

BAASis 

OBC Huissen is eind 2019 gestart met BAASis. Het onderwijsconcept BAASis biedt leerlingen van de 

basisberoepsgerichte leerweg de mogelijkheid meer begeleiding, structuur en maatwerk te krijgen. In 

kleine groepen krijgen de leerlingen gedurende de eerste twee jaar les in een speciaal voor dit onderwijs 

ingerichte vleugel. 

 

In schooljaar 2019-2020 is er een gloednieuw leerplein met daarnaast drie transparante lokalen in 

huiselijke sfeer gerealiseerd. De ruimtes zijn aangepast op de onderwijsvisie van BAASis. Op het leerplein 

werken leerlingen aan projecten of aan hun weektaak. Er zijn voldoende werkplekken voor leerlingen en 

docenten, instructieruimtes en stilteruimtes. Meer autonomie, coaching en maatwerk voor de leerling 

staan hierbij centraal. 

 

Voor een gedetailleerde reflectie over de overige in 2019 ingezette acties en resultaten, verwijzen wij 

naar het onderdeel bijlage behorende bij dit eerste deel van het jaarverslag. 
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2.2 Toekomstige ontwikkelingen domein onderwijs 

 

✓ Ten aanzien van ons onderwijs is het borgen van ons kwaliteitsonderwijs in de regio een speerpunt. 

De aantrekkingskracht van collega scholen in met name de regio Nijmegen is onverminderd groot. Met 

de ontwikkeling van OBC 2020 onderwijs, verdere digitalisering, positioneren van STEAM onderwijs, 

actieve samenwerking met de basisscholen in de gemeente Lingewaard, versterking van de vmbo 

profielen i.c.m. techniek onderwijs, zal onze regionale positie behouden blijven.  

 

✓ Er zal in de komende jaren nadrukkelijk aandacht worden gegeven aan de wijze waarop ons reguliere 

onderwijspakket wordt aangeboden. Speerpunten hierbij zijn onder meer het didactisch handelen van 

onze onderwijsprofessional, de docent als coach en door het leveren van maatwerk inspelen op de 

verschillen tussen onze leerlingen. 

 

✓ De nieuwe bekostigingssystematiek van het ministerie geeft uitdagingen. Met name onze vo-school in 

Zetten krijgt te maken met een lagere bekostiging dan nu het geval is. Dit betekent dat er binnen de 

SgOMB organisatie keuzes gemaakt moeten gaan worden om het nu brede onderwijsaanbod op deze 

locatie te borgen en te continueren.  

 

✓ Een andere ontwikkeling waarmee binnen ons onderwijs rekening gehouden moet worden, is de 

uitkomst van het wetsvoorstel inzake de vrijwillige ouderbijdrage, zoals dat eind december 2019 door 

de Tweede Kamer is goedgekeurd. Bij een finaal akkoord door de Eerste Kamer in 2020, zal de door 

de SgOMB gevraagde vrijwillige ouderbijdrage herzien moeten worden. Mogelijk heeft dat een direct 

effect op de hoogte onze ‘overige baten’ in de scholen exploitatie.  

 

2.3 Onderwijstijd 

 

Gerealiseerde onderwijstijd 

Er wordt onderwijstijd gepland en via het leerling informatiesysteem wordt de gerealiseerde onderwijstijd 

gemonitord. Naast daadwerkelijke lessen wordt ook de tijd die, onder begeleiding van school, aan andere 

(schoolse) activiteiten (excursies, schoolreizen, stages) besteed wordt, bij de lestijd opgeteld. De 

gerealiseerde onderwijstijd voldoet aan de normen en wordt vastgesteld met instemming van de 

oudergeleding MR. Ten behoeve van een strakke planning van lesuren en taken in het OP-domein, gebruikt 

elke vo-school het programma FOLETA. 

 

2.4 Onderwijsprestaties  

 

De examenresultaten van de scholen zijn over het schooljaar 2018-2019 (examens 2019) als volgt weer 

te geven. 

 

HPC Zetten 2018-2019  

 

Afdeling vwo havo vmbo-t vmbo-k vmbo-b totaal 

Kandidaten 26 58 66 63 33 246 

Geslaagd 26 52 61 62 33 234 

% geslaagden school 100% 90% 92% 98% 100% 95% 
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OBC Bemmel 2018-2019 

 

Afdeling vwo havo vmbo-t totaal 

Kandidaten 60 156 125 341 

Geslaagd 58 144 123 325 

% geslaagden school 97% 92% 98% 95% 

 

OBC Elst 2018-2019 

 

Afdeling havo vmbo-t totaal 

Kandidaten 53 87 140 

Geslaagd 52 82 134 

% geslaagden school 98% 94,3% 96% 

 

OBC Huissen 2018-2019 

 

Afdeling vmbo-g vmbo-k vmbo-b totaal 

Kandidaten 46 101 69 216 

Geslaagd 39 98 69 206 

% geslaagden school 85% 97% 100% 95% 

 

LvB 2018-2019  

 

Schooladvies vmbo-b vmbo-k vmbo-t 

mavo 

havo havo-

vwo 

vwo 10-14 

onderwijs 

Aantal leerlingen 1 1 2 4 2 3 8 

% leerlingen met 

schooladvies 

 4,8% 4,8% 9,5% 19,0% 9,5% 14,3% 38,1% 

Gemiddelde score LvB 

DIA eindtoets 

 363,2 

(360 ,0 = gemiddelde landelijke score) 
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Bevorderingen  

 

Dit betreft de bevorderingen ter afsluiting van het schooljaar 2018-2019 

 

 

Leerjaar 

HPC Zetten   OBC Bemmel   OBC Bemmel   OBC Elst   OBC Huissen   

bevorderingen   bevorderingen   bevorderingen   bevorderingen   bevorderingen   

2018-2019 Totaal 2018-2019 Totaal 2018-2019 Totaal 2018-2019 Totaal 2018-2019 Totaal 

  Lln %  Lln Lln %  Lln Lln %  Lln Lln %  Lln Lln %  Lln 

brugjaar 1 161 98% 163 85 99% 86 212 98% 217 108 96% 112 144 100% 144 

brugjaar 2 235 97% 242 113 94% 120 204 98% 208 113 93% 121 165 97% 170 

vmbo-g 3                  35 97% 36 

vmbo-k 3 76 99% 77               120 90% 133 

vmbo-b 3 26 96% 27               51 98% 52 

vmbo-t 3 56 79% 71 103 89% 116    86 88% 98       

havo 3 37 88% 42      134 92% 146 41 84% 49       

havo 4 62 81% 77       139 71% 195 63 75% 84       

vwo 3 32 100% 32       84 95% 88             

vwo 4 24 89% 27       74 94% 79             

vwo 5 36 86% 42       61 87% 70             
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2.5 Toelatingsbeleid 

 

Als scholengroep staan wij voor het aanbieden van goed onderwijs ‘dicht bij huis’. Met als basis het 

afgegeven schooladvies vanuit het primair onderwijs, houdt dat in dat we leerlingen uit de regio te allen 

tijde van harte welkom heten binnen één van onze vo-scholen.  

Voor specifieke aspecten van het toelatingsbeleid per school verwijzen wij u graag naar gedetailleerde 

informatie (via website of schoolgids) van de school.  

 

De belangrijkste, gezamenlijke uitgangspunten zijn: 

• Wij achten het van belang de leerling vanaf het eerste leerjaar op een zorgvuldige wijze te begeleiden. 

De scholen hebben doorlopende leerlijnen met hoofdzakelijk homogene klassen. Tussentijdse op- en 

afstroom is mogelijk. We orienteren ons op de mogelijkheid om dakpanklassen aan te gaan bieden.  

• Het advies van de basisschool is leidend bij de plaatsing. Basisschoolleerlingen maken, veelal nadat 

ze toegelaten zijn, de verplichte eindtoets. Wanneer deze hoger uitvalt dan het advies dat de 

basisschool gegeven heeft, kunnen de ouders de basisschool verzoeken het advies bij te stellen (de 

basisschool is hiertoe niet verplicht). 

 

2.6 Aantal leerlingen  

 

De scholengroepbrede ontwikkeling van de leerlingenaantallen geeft als gevolg van krimp de afgelopen 

jaren een dalende tendens te zien. Per school (po en vo) zijn de zichtbare ontwikkelingen als volgt:  

 

Totaal leerlingenaantal vo en po 

 

School 

Totaal  

leerlingenaantal 

01-10-2019 

Totaal  

leerlingenaantal 

01-10-2018 

Totaal  

leerlingenaantal 

01-10-2017 

Totaal 

leerlingenaantal 

01-10-2016 

Totaal  

leerlingenaantal 

01-10-2015 

Totaal  

leerlingenaantal 

01-10-2014 

HPC Zetten 1008 1068 1144 1127 1.102 1.082 

OBC Bemmel  1585 1687 1763 1834 1851 1843 

OBC Elst 592 614 648 648 630 612 

OBC Huissen 758 750 804 808 785 791 

Dr. Lammerts van  

Buerenschool 
189 173 200 201 226 248 

Scholengroep totaal 4.132  4.292 4.559 4.618 4.594 4.576 

 

 

Het meerjarenperspectief ten aanzien van de ontwikkeling leerlingenaantallen is eveneens negatief. 

Onder invloed van  de regionale krimp, daalt naar verwachting het totale leerlingenaantal onder de 

4000 leerlingen in 2024.  

Onderstaand beeld qua leerlingenaantallen (vo en po) is basis voor onze meerjarenbegroting 2020-

2024 (incl vavo leerlingen): 

 

Schooljaar 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

SgOMB Totaal 4023 3924 3923 3921 3941 
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2.7 Leerlingenzorg  

 

Ondersteuningsbeleid  

Het ondersteuningsbeleid (zorgbeleid) focust zich onder andere op:  

 

• Integratie van ondersteuning in het onderwijs. 

• Verbeterde absentieregistratie en –afhandeling. 

• Inzet van een verzuimcoördinator. 

• Formeel certificaat Zorg Advies Team (ZAT) voor OBC Huissen, OBC Elst en OBC Bemmel.  

• Ondersteunen van docenten bij het bieden van begeleiding in de les bij leerlingen die dat nodig 

hebben. 

• Terugdringen van de uitstroom naar het voortgezet speciaal onderwijs en bevorderen van de instroom 

vanuit het (voortgezet) speciaal onderwijs. 

 

Binnen onze scholen wordt aan de leerling op een aantal verschillende zorgterreinen zoveel mogelijk 

passende ondersteuning/begeleiding aangeboden. Zo worden bijvoorbeeld leerlingen met leerproblemen, 

sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen, fysieke problemen of psychische problemen actief 

ondersteund en begeleid binnen hun schoolloopbaan.  

 

Werkwijze vo 

De ondersteuning aan de leerling vanuit de school start in principe vaak bij de mentor of coach. De 

mentor/coach kan een ondersteuningsbehoefte binnen de school inbrengen bij het zorgteam, of de 

zorgcoördinator. Een zorgbehoefte van een leerling wordt besproken in een intern zorgteam en/of het 

Zorg Advies Team (ZAT). Als er sprake is van een complexere zorgbehoefte, dan wordt een beroep gedaan 

op specifieke interne- of externe specialisten op het gebied van zorg of hulpverlening. Basis voor de 

ondersteuning is het opgestelde handelingsplan, oftewel het ontwikkelingsperspectiefplan (opp) van de 

leerling. 

 

Werkwijze po 

De Dr. Lammerts van Buerenschool mag zich een ‘Kanjerschool’ noemen. Deze methode leert kinderen 

en leerkrachten op een positieve manier conflicten op te lossen. Daarbij wordt uitgegaan van het feit dat 

ieder mens en kind mag zijn wie hij/zij is. Vertrouwen in en op elkaar is daarbij heel belangrijk. Door 

middel van gesprekken, het werkboek en spelvormen worden manieren aangeboden om samen te 

werken, teleurstellingen te verwerken en conflicten op te lossen.  

 

De sociale emotionele ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd via ‘KanVas’, het volgsysteem vanuit 

de Kanjerprincipes. Dit systeem maakt onderdeel uit van het leerlingendossier. Verder beschikt onze po-

school over een intern begeleider die zorgdraagt voor het afnemen en verwerken van individuele toetsen, 

de begeleiding en ondersteuning van de leerkrachten. Daarnaast zorgt zij voor het onderhouden van het 

leerlingvolgsysteem, de contacten met de schooladvies- en begeleidingsdienst (Marant Educatieve 

Diensten), het samenwerkingsverband PassendWijs en andere hulpverleningsinstanties. 

 

Ondersteuning op maat 

Binnen de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe wordt op lokaal niveau sturing gegeven aan zorg en 

ondersteuning van onze leerlingen. Daarnaast voeren de scholen een eigen zorg- en ondersteunings-

beleid op basis van de gezamenlijke afspraken van het Samenwerkingsverband (SWV). Doel is om de 

leerlingenbegeleiding en ondersteuning op maat te bieden, zodat hun persoonlijke leer- en 

ontwikkelproces zo optimaal mogelijk verloopt. 
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Jeugdzorg via gemeente 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het regelen van lichte zorg, ondersteuning, jeugdzorg en het 

begeleiden naar werk voor mensen met een (arbeids)beperking. Huisartsen, jeugdartsen op school, 

medisch specialisten en medewerkers van het loket Samenleven van de gemeente mogen doorverwijzen 

naar alle vormen van jeugdzorg. De gemeente is regelmatig in overleg met de scholen over het gewenste 

aanbod. 

 

Er zijn zes Sociale Kernteams in de gemeente Overbetuwe. Dit zijn teams van beroepskrachten samen 

met dorps- of buurtbewoners. Anticiperend op de decentralisatie van de jeugdzorg, is binnen onze 

scholengroep een signaleringsstructuur opgezet. Voor leerlingen met een hulpvraag, kunnen 

ouder(s)/verzorger(s) in principe zelf contact opnemen met een Sociaal Kernteam of met de gemeente 

waarin zij wonen. Ook is het mogelijk om een hulpvraag van een leerling met toestemming van ouder(s) 

en/of verzorger(s) in het Zorg Advies Team (ZAT) te bespreken. Een medewerker van het loket 

Samenleven en/of een jeugdconsulent van de gemeente Overbetuwe behoort ook tot het team van 

experts van het ZAT. 

 

2.8 Passend onderwijs  

 

Zorgen dat alle leerlingen een passende plaats in het onderwijs kunnen vinden en dat ze daarbij de 

ondersteuning krijgen die ze eventueel nodig hebben, dat is het doel van passend onderwijs. Hiervoor 

verdeelt de overheid sinds 2014 het geld voor zorgleerlingen over de regionaal georganiseerde 

samenwerkingsverbanden, waar schoolbesturen voor regulier en speciaal onderwijs aan tafel zitten. 

De ontvangen ondersteuningsmiddelen van het ministerie van OCW worden via een systematiek binnen 

het samenwerkingsverband beschikbaar gesteld om de collectieve doelen in het ondersteuningsplan te 

realiseren. In het kader van passend onderwijs werkt onze scholengroep samen met diverse regionale 

voortgezet onderwijsinstellingen in Samenwerkingsverband vo-vso Arnhem, Betuwe, Veluwe. De Dr. 

Lammerts van Buerenschool maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Passend Wijs.  

 

Overeenkomstig het bestuursbesluit van het Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 ontvangen de vo- 

scholen ondersteuningsmiddelen op basis van het gemiddelde aantal rugzakleerlingen van de laatste drie 

teldata voor 2014. Het Samenwerkingsverband PassendWijs verdeelt het restant van de budgetten voor 

lichte en zware ondersteuning over de schoolbesturen op basis van de leerlingaantallen op 1 oktober 

voorafgaande aan het komende kalenderjaar. In totaal heeft de Scholengroep € 156.017 aan     

ondersteuningsmiddelen ontvangen van de Samenwerkingsverbanden.  

 

Binnen de scholengroep zijn de activiteiten vooral gericht geweest op de versterking van de 

basisondersteuning. Als de lat van ons onderwijs en ondersteuning omhooggaat kunnen er uiteindelijk 

meer leerlingen hun onderwijscarrière binnen het reguliere onderwijs volgen. Binnen de vo-scholen van 

de scholengroep zijn afspraken gemaakt over de overstapmogelijkheden van leerlingen die tijdelijk extra 

ondersteuning nodig hebben die de eigen vestiging op dat moment niet kan leveren. 

 

Deze middelen worden gebruikt voor begeleiding van leerlingen; het inschakelen van een 

teamondersteuner zorg, het in dienst nemen van een begeleider voor kinderen met speciale behoeften, 

uren ten behoeve van ondersteuningscoördinatoren (voorheen zorgcoördinatoren) en diverse trainingen 

zoals faalangstreductie training etc. 

 

De middelen van het Samenwerkingsverband PassendWijs zijn door de primair onderwijs school ingezet 

voor lichte en zware ondersteuning. De gelden voor lichte ondersteuning zijn ingezet voor facilitering IB-

er en onderwijsassistente, facilitering leerkracht plusgroep en voor cursussen voor IB’er (ParnaSys en 

‘Beter begeleiden’). De gelden voor zware ondersteuning zijn ingezet via Kindkans, een digitaal systeem 

waarmee aanvragen voor extra ondersteuning, arrangementen en/of materialen en de aanvragen voor 

een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor speciaal basisonderwijs (SBO) ingediend worden bij het 

Samenwerkingsverband. Diverse ondersteuningsbehoeften zijn hiermee voorzien in 2019. 
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2.9  Toetsing en examinering 

 

Naar aanleiding van een door de inspectie in 2019 uitgevoerd themaonderzoek met betrekking tot toetsing 

en examinering, zijn aangepaste toekomstige scholengroepbrede uitgangspunten vastgesteld. Betreft: 

 

✓ Visie op toetsing en schoolexaminering 

Elke school heeft de visie op toetsing en schoolexaminering vastgelegd in een document. Deze visie 

is in overeenstemming met de onderwijsvisie. Dit gaat niet alleen over de schoolexamens maar ook 

over de toetsing in de onderbouw en genormeerde toetsen zo ook de formatieve en summatieve 

toetsen. Deze visie zal begin schooljaar 2020-2021 worden ontwikkeld.  

 

✓ Controle inhoud PTA 

De bestaande PTA’s 2019 zijn, mede naar aanleiding van het thema onderzoek van de 

onderwijsinspectie, in 2019 tegen het licht gehouden. Enkele interne aanpassingen die meer 

duidelijkheid moeten gaan geven aan de strekking van de in de PTA opgenomen kaders en regels, 

worden in het PTA voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 doorgevoerd. Hierbij valt te denken aan 

afspraken over hoeveelheid toetsen, de communicatie met leerlingen en ouder/verzorger, niveau van 

toetsing schoolexamens.  

 

✓ De op de locaties aanwezige examensecretarissen hebben periodiek overleg over de toe te passen 

interne- en externe regelgeving inzake toetsing en examinering. 

 

2.10  VMBO – techniek 

 

Binnen de scholengroep bieden het Hendrik Pierson College te Zetten en het Over Betuwe College te 

Huissen technisch VMBO onderwijs aan. In 2019 hebben deze scholen aanvullende bekostiging technisch 

VMBO ontvangen. Deze bekostiging is gebruikt voor het aanschaffen van inventaris en materiaal dat 

noodzakelijk is voor het verzorgen van technisch vmbo, uitbreiding van de aanstelling van leerkrachten 

in het technisch VMBO, inhuur externe expertise vanuit het bedrijfsleven, het verzorgen van minilessen 

techniek aan de basisscholen in de regio, bedrijvenbezoek, praktische sectororiëntatie en techniekdagen.  

 

Tevens wordt het talentenprogramma Techniek aangeboden zonder daarvoor een financiële bijdrage van 

de ouders te vragen. Ook voor de werkkleding en veiligheidsschoenen voor de afdelingen PIE en BWI 

worden geen ouderbijdragen meer gevraagd. Een eventuele financiële drempel om deze opleidingen te 

volgen wordt daardoor weggehaald.  

 

In 2019 zijn aanvragen gedaan voor extra middelen in het kader van Sterk Techniek Onderwijs. Deze 

gelden zullen naar verwachting in de jaren 2020 t/m 2023 worden ontvangen. 
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2.11 Samenwerkingsverbanden  

 

Zowel de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe als de scholen afzonderlijk nemen deel aan een groot 

aantal samenwerkingsverbanden. Deze zijn met name actief op het gebied van het onderwijs en de 

zorgverlening aan leerlingen. Een belangrijk samenwerkingsverband is het Samenwerkingsverband vo-

vso Arnhem, Betuwe, Veluwe. Onder regionale samenwerking wordt daar invulling gegeven aan het 

bovenschoolse ondersteuningsplan met criteria voor leerlingenondersteuning in het kader van passend 

onderwijs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere voorbeelden van samenwerkingsverbanden op het gebied van onderwijs, instroom docenten en 

de zorgverlening zijn: 

 

• Omringende basisscholen (toelatingsvoorwaarden en soepele aansluiting), Po-Vo Overleg. 

• Vervolgonderwijs na het voortgezet onderwijs (mbo-hbo-wo). 

• Scholen uit de regio (Samenwerkingsverband Arnhem, De Lerende Regio; aansluiting met 

bedrijfsleven en voortijdig schoolverlaten). 

• Collega-scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs uit de regio zoals Pro 

College en Kentalis. 

• Dr. Lammerts van Buerenschool participeert in bredeschool De 7-sprong én werkt intensief samen 

met BSO Klup Up, Kinderopvang Ukkiepuk, stichting Peutercentra Overbetuwe, De Okkernoot en ds. 

Van Lingenschool. 

• Radbouduniversiteit Nijmegen, Landbouwuniversiteit Wageningen en de Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen.  

• Bedrijfsleven (Betuwe on Stage), stageplaatsen, OBM (opleidingsbedrijf metaal), BORN 

(Bouwopleiding Regio Nijmegen). 
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Hoofdstuk 3 Personeel  

3.1 Personeel en de strategische doelen 

 

De leerling staat centraal, maar de professional is daarvoor cruciaal’. Eén van de bestuurlijke uitspraken 

die recht doet aan het belang van goed werkgever- en werknemerschap binnen onze scholengroep. 

Thema’s die daarbij van belang zijn: ontwikkeling van professionals, duurzame inzetbaarheid, de 

mondigheid van ouders, beheersing ziekteverzuim en aantrekkelijk werkgeverschap. 

 

In het nieuwe strategisch beleidsplan ‘STERK voor kwaliteitsonderwijs dicht bij huis 2018-2023’ zijn ook 

voor het domein personeel strategische thema’s benoemd. Op hoofdlijnen zijn ten aanzien van het domein 

personeel de volgende ontwikkelingen ingezet in 2019: 

 

Digitalisering Personele administratieve processen 

In 2019 is op het gebied van P&O de verdere professionalisering richting toekomst grotendeels afgerond. 

Personele dossiers zijn gedigitaliseerd en basisprocessen zijn digitaal beschikbaar (e-hrm). Daarbij 

hebben naast de personeelsfunctionarissen, de medewerker zelf en zijn of haar leidinggevende een 

actieve rol bij het actueel houden van de informatie.  

 

Functieprofielen 

Voor wat betreft het functiebouwwerk van de scholengroep is ter vervanging van de uitgebreide en 

verouderde functieomschrijving gewerkt aan toekomstbestendige generieke functiereeksen (functie-

families). Er zijn inmiddels 3 functiefamilies ingericht. 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG 

Na invoering van de AVG-wetgeving is intern gewerkt aan organiseren van bewustwording en het 

vervolmaken van het register van gegevensverwerking. Voor wat betreft de inzet van een Functionaris 

Gegevensbescherming (FG) is een samenwerking aangegaan met de Lumengroup. Deze externe partner 

verzorgt periodiek een interne meting voor wat betreft het naleven van wet- en regelgeving, geeft 

adviezen en houdt onze organisatie op de hoogte van courante ontwikkelingen op het gebied van de AVG. 

 

Herijking gesprekkencyclus 

Eind 2019 is een voorstel uitgebracht voor een nieuwe vorm van gesprekvoering. De bestaande 3-jaar 

gesprekkencyclus (plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprek) gaat vervangen worden door een 

jaargesprek met verruimde mogelijkheden voor een beoordelingsgesprek. 

 

Generatiepact in het kader van duurzame inzetbaarheid 

In 2019 is voortgegaan met de openstelling voor deelname aan het SgOMB Generatiepact. Na drie 

instapmomenten (najaar 2018, februari en september 2019) zijn er 21 collegae die gebruik maken van 

de regeling. In 2020 wordt geanalyseerd of de beoogde doelstellingen zijn bereikt en wordt het effect van 

de regeling nader geëvalueerd. 

 

Jaarlijkse introductiebijeenkomst 

Voor alle nieuwe docenten wordt er standaard voor aanvang van het schooljaar een scholengroep brede 

introductiebijeenkomst georganiseerd. Op 15 augustus 2019 hebben wij ruim 35 nieuwe docenten/ 

LIO’ers mogen verwelkomen. 

 

Taakbeleid 

In augustus 2019 is op basis van een jaarlijkse cyclus en na consultering van de medezeggenschap het 

taakbeleid 2019-2020 vastgesteld.  
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Januaribrief  

Jaarlijks vindt in de maand januari de inventarisatie plaats van wensen en eventuele voorziene mutaties 

omtrent de benoemingsomvang voor het komende schooljaar. Met deze informatie kan er geanticipeerd 

worden op (verdere) sturing van toekomstige formatieve personeelswijzigingen. De omvangrijke papieren 

afhandeling is omgezet naar een toegankelijke digitale versie. 

 

Voor een gedetailleerde reflectie over de overige in 2019 ingezette acties en resultaten, verwijzen wij 

naar het onderdeel bijlage behorende bij dit eerste deel van het jaarverslag. 

 

3.2 Toekomstige ontwikkelingen domein personeel 

 

De negatieve ontwikkeling van de leerlingenaantallen in meerjarenperspectief, zijn bepalend voor de 

jaarlijkse begrotingen. De begrootte financiele ruimte voor formatie is direct gerelateerd aan het 

begrootte aantal leerlingen. Ook hier is een dalende lijn ingezet. Daling met een x-aantal leerlingen 

betekent een genormeerde daling van het aantal in te zetten fte’s.  

 

Aan de hand van de beschikbare strategische personeelsplanning waarin naast formatieve 

bezettingsgegevens, de leerlingenaantallen en lesvraag zijn meegenomen, wordt per schooljaar de  

OP-formatie samengesteld. Medewerkers hebben allen een bestuursaanstelling. Hierdoor kan interne 

mobiliteit tussen de schoollocaties gestimuleerd worden.  

In deze planning zijn de tekortvakken qua uitstroom ook zichtbaar. Betreft het exacte deel van onze 

onderwijsprogramma’s. De krapte aan docenten in het exacte vakgebied is een landelijke uitdaging.  

 

De SgOMB probeert met een goed verankerd Strategisch Personeelsbeleid en goed werkgeverschap 

medewerkers te binden aan de organisatie, maar ook oog te houden voor de noodzakelijke flexibele schil 

en daarmee wendbaar te blijven. Daartoe zijn raamovereenkomsten gesloten met externe leveranciers 

van OP en OOP medewerkers. 

 

Elke school binnen SGOMB organiseert voortdurend bij en nascholingen voor de medewerkers. De 

veranderende leerlingpopulatie en andere eisen die gesteld worden aan een kwalitatieve goede les vragen 

om voortdurende scholing. Dit betreft niet alleen in compagny trajecten en externe trainingen. Scholing 

en ontwikkeling wordt ook gestimuleerd door de scholen onderling meer te verbinden en van elkaar te 

laten leren.  

Daarnaast is SGOMB toegetreden als aspirant-opleidingsschool. Deze zetten we in vanuit het perspectief 

van de lerende organisatie. Niet alleen aankomend docenten, maar ook onze eigen collega’s leren van en 

met elkaar.  

 

3.3 Opbouw personeelsbestand 

 

Op peildatum 31 december 2019 waren er 530 medewerkers in dienst, die in totaal 410,72fte (fulltime 

equivalenten) vertegenwoordigden. Het aantal fte’s is bepaald op basis van vaste- en tijdelijke 

aanstelling, tijdelijke uitbreidingen, LIO’s en stagiaires. 

 

Onderverdeeld naar Bestuur, directie (management)m OP en OOP, zijn de fte’s als volgt verdeeld: 

Bestuur   : 1,82 fte 

Directie/management : 19,0 fte 

OP   : 300,6 fte 

OOP   : 89,3 fte 
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In onderstaand overzicht wordt duidelijk welk aandeel in fte elke afzonderlijke benoemingsomvang-

categorie heeft: 
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3.4 Leeftijdsopbouw 

 

Onderstaand is de gemiddelde leeftijdsopbouw peildatum december 2019 schematisch weergegeven. 

 

3.5 Bevoegdheden  

 

Een van de specifieke doelstellingen uit het strategisch beleidsplan is dat docenten beschikken over de 

juiste bevoegdheden voor hun vakgebied. Vanuit de directieteams wordt binnen de gesprekscyclus hier 

specifiek aandacht aan besteed en wordt het doorlopen van een studie gestimuleerd. 

 

Onderstaand het overzicht met de bevoegdheden van de vo scholen van de Scholengroep Over- en 

Midden-Betuwe schooljaar 2018-2019. Gedurende dit schooljaar is ruim 95% van onze docenten bevoegd 

of anders bevoegd voor het geven van onderwijs. 
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Onderstaand het overzicht met de teamsamenstelling & bevoegdheden van onze po school van de 

Scholengroep Over- en Midden-Betuwe, peildatum december 2019 

 

  

 

3.6 Verzuim 

 

Verzuim is een voortdurend punt van aandacht. Het totale verzuim binnen de Scholengroep Over- en 

Midden-Betuwe bedroeg in 2019 4.83%. Dit is een mooie daling ten opzichte van 2018 (5,37%).  

Enkele langdurige ziektedossiers konden in 2019 gesloten worden waardoor het verzuim in 2019 onder 

het landelijk gemiddelde is geëindigd. 
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Het verzuim onderverdeeld naar leeftijdscategorie geeft over 2019 en de afgelopen jaren het volgende 

beeld: 

 

 

 

3.7 Vacatures in 2019 

Ook in 2019 is er binnen elke entiteit van onze scholengroep sprake geweest van in- en/of uitstroom van 

collegae. Uitstroom onder meer op basis van einde carrière als gevolg van het bereiken van de 

pensioengerechtigde leeftijd, of op basis van een gemaakte keuze voor een nieuwe en andere uitdagende 

werkomgeving. Dit resulteerde in 2019 in 67 vacatures in zowel het OP- als OOP-domein.  
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3.8 Beleid t.a.v. beheersing uitgaven inzake uitkeringen na ontslag 

 

Het beleid van de Scholengroep is erop gericht om ontslagprocedures zoveel mogelijk te voorkomen door 

intensief met medewerkers in gesprek te blijven en te investeren in de ontwikkeling van medewerkers. 

Thema’s hierbij zijn onder meer het aandeel van de medewerker aan de organisatie en de wijze waarop 

de scholengroep deze ontwikkeling kan faciliteren.  

Voor wat betreft het beheersen van het werkgeversdeel van uitkeringen na einde dienstverband (WW- en 

WGA gerelateerd) en het nakomen van de wettelijke re-integratieverplichtingen, is in 2019 een 

samenwerking aangegaan met twee externe dienstverleners. Dienstverleners die enerzijds het re-

integratieproces in een WW-situatie begeleiden en anderzijds de basis voor een aan medewerkers 

toegekende WGA-uitkering onderzoeken. 

 Beide samenwerkingen hebben in 2019 succes opgeleverd. De externe begeleiding van het 

reintegratietraject van één van onze oud-medewerkers heeft geleid tot aan aanstelling bij een collega 

onderwijsinstelling. Ten aanzien van de (oud)collegae met een WGA uitkering zijn succesvol 

herbeoordlingstrajecten bij het UWV aangevraagd. Hierdoor zijn WGA uitkeringen omgezet naar IVA 

uitkeringen. Deze omzetting heeft op termijn een positief effect op de hoogte van de belastingtechnische 

claim WHK (werkhervattingskas). 
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Hoofdstuk 4 Kwaliteit 

4.1 Onderwijskwaliteit en de strategische doelen 

 

We staan achter de kwaliteit van ons onderwijs. Het accent voor 2018-2023 ligt op het effectief 

communiceren van sterke punten, het langdurig, consistent en zorgvuldig verbeteren van ons imago en 

de in- en externe collegiale visitaties. Onze onderwijskwaliteit zal de komende jaren steeds meer in- en 

extern getoetst gaan worden door collega’s van de SgOMB zelf en van andere schoolorganisaties. 

 

In het nieuwe strategisch beleidsplan ‘STERK voor kwaliteitsonderwijs dicht bij huis 2018-2023’ zijn op 

het gebied van kwaliteit te realiseren strategische thema’s benoemd. Onderstaand een korte beschrijving 

van de in 2019 ingezette acties: 

 

Inspectieonderzoeken 

Als scholengroep hebben we deel uitgemaakt van het landelijke thema-onderzoek voor wat betreft de 

examenprocedures. Dit naar aanleiding van de eerdere problemen op een vmbo school in het zuiden van 

het land. De inspectie heeft de procedures onderzocht op onze vmbo-scholen, OBC Huissen en HPC 

Zetten. Het onderzoek heeft enkele aandachtspunten en een herstelopdracht opgeleverd voor wat betreft 

de expliciete verwijzing naar regelgeving in de vigerende PTA’s. Daarop is in 2019, daar waar noodzakelijk 

was, corrigerende actie ondernomen.  

 

Daarnaast zijn gezien de scores van de afgelopen twee jaren, de resultaten havo-vwo aan de hand van 

een kwaliteitsonderzoek op het HPC geanalyseerd. Het resultaat was ondanks het definitieve oordeel 

‘onvoldoende’ voor de havo, toch positief. De inspectie was namelijk tevreden over de goede wijze waarop 

het team van het HPC in actie is gekomen om de scores te verbeteren en de tussentijdse resultaten van 

deze verbeteracties.  

 

Ook heeft de havo van OBC Elst meegedaan aan een landelijk thema-onderzoek. Betrof het thema “de 
verschillen tussen scholen in de kansen die zij hun leerlingen bieden en de onderwijsresultaten die zij 

behalen”.  Het OBC Elst heeft goede resultaten op dit thema.  

Met het themaonderzoek hoopt de inspectie meer inzicht te krijgen in mogelijke verklaringen voor deze 

verschillen. Het is immers belangrijk dat, met het oog op gelijke kansen en goede onderwijsprestaties, 

deze verschillen tussen scholen beperkt zijn. De uitkomsten worden met de sector gedeeld. 

 

Collegiale visitatie 

In 2019 is met collegiale visitaties nadrukkelijk ingezet op het gebruik maken van externe visies op ons 

onderwijs. De resultaten bevestigen het beeld dat in ons reguliere onderwijs en qua didactisch vermogen 

nog verbeteringen mogelijk zijn. 

 

Aspirant opleidingsschool Radboud Universiteit – HAN 

In 2019 is samen met  onze collegae, het Arentheem College, een succesvolle aanvraag ingediend voor 

het predicaat ‘Aspirant Opleidingsschool’. In nauwe samenwerking met de HAN en de Radboud Universiteit 

in Nijmegen, is een intensief opleidingsprogramma opgestart om docentenopleidingen en de praktijk goed 

met elkaar te verbinden. 

 

Docent als coach 

Met het oog op gepersonifieerd onderwijs zijn binnen onze scholen docenten geschoold op het thema 

‘Docent als coach’. Betreft het eigen maken van een verbeterde didactische handelswijze die het 

gebruikelijke instructieniveau van de docent overstijgt. De resultaten zijn op basis van tussentijdse 

evaluaties zonder meer goed te noemen. 
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Kwaliteitszorg 

Met als doel verbeterde inzage te krijgen in de kwaliteitszorg binnen de locaties is gestart met een interne 

analyse van de examenprocedures en uniformering van de werkwijzen van de lokale examencommissies. 

Aan de hand van een op te stellen kwaliteitsjaarkalender (schooljaar 2019-2020) worden de 

processtappen gedurende het jaar uniform geborgd.  

Data-analyse vanuit Magister is hierbij helpend. De applicatiebeheerders Magister zijn hiertoe in 2019, 

met doorloop in 2020, geschoold. 

 

Voor een gedetailleerde reflectie over de overige in 2019 ingezette acties en resultaten, verwijzen wij 

naar het onderdeel bijlage B? behorende bij dit eerste deel van het jaarverslag. 

 

4.2 Toekomstige ontwikkelingen domein kwaliteitszorg 

 

De jaarplanning kwaliteitszorg wordt herijkt en waar nodig aangevuld. Deze wordt gebruikt als 

onderlegger voor de kwaliteitscyclus op de scholen. Kwaliteit van examens heeft hierin extra aandacht.  
Ook voeren alle scholen een zelfevaluatie uit, zodat inzichtelijk wordt waar de school staat wat betreft 

het waarderingskader van de inspectie.  

 

Om een spiegel voor te houden en kritisch te kijken naar de eigen school neemt minimaal 1 school van 

de scholengroep deel aan een externe visitatie voor een zelf ingebrachte leervraag. 

Daarnaast wordt een plan opgezet voor het vormgeven van interne visitaties.  

 

4.3 ICT  

 

Resultaten ICT in 2019 

De kwaliteit van het door de scholengroep geboden onderwijs wordt medebepaald door de aanwezige 

ICT-faciliteiten waar zowel de docent, leerling en ondersteuner gebruik van kunnen maken. Examens, 

kijk- en luistertoetsen zijn grotendeels gedigitaliseerd en de digitale leer- en werkomgeving is in 2019 

verder uitgebouwd. Er worden hierdoor hoge eisen gesteld aan 24/7 beschikbaarheid van computer- en 

randapparatuur binnen de scholen en kantoren. 

 

De ICT-ondersteuning wordt zowel voor wat betreft de eerste- als tweedelijns ondersteuning op locatie 

geborgd. Op locatieniveau zijn vanuit de OP-geleding I-coaches aanwezig om OP’ers te begeleiden en te 

ondersteunen in de digitale (onderwijs)wereld. De regiegroep ITontwikkelt ten behoeve van 

scholengroepbrede toekomstige ICT-ontwikkelingen visie en beleid. De regiegroep IT wordt gevormd door  

ter zakekundige vertegenwoordigers van de locaties. 

 

In 2019 zijn er meerdere ICT gerelateerde trajecten ingezet: 

 

• Qua infrastructuur is de wifi-omgeving op de scholen verder geoptimaliseerd om de steeds 

toenemende vraag naar een draadloos netwerk te blijven garanderen. 

• Materialen zoals laptops, digiborden etc. zijn  aangevuld qua aantallen en/of zijn vervangen op basis 

van ouderdom. 

• Samen met onze externe dienstverlener, Datacentrum Arnhem, is verder gewerkt aan de opzet van 

één 24/7 gecontroleerd en bewaakt SgOMB netwerk op afstand. 

• Intern is gewerkt aan de definitieve invoer van één single sign-on systeem waarbij alle 

kantoorapplicaties qua gegevensbehoefte automatisch gevoed gaan worden vanuit één centrale 

database. 

• Met het oog op het einde van de ondersteuning Windows7, is in 2019 de start gemaakt met de 

scholengroepbrede migratie naar het Windows10 platform. 

• De glasvezelverbindingen tussen de scholen is in 2019 redundant uitgevoerd. 

 

 



Jaarverslag 2019 

Stichting Christelijk Onderwijs Over- en Midden-Betuwe 

Pagina 32 van 119 

 

• De glasvezel infrastructuur t.b.v. aansluiting van de Lammerts van Buerenschool op het SgOMB 

glasvezelnetwerk is aangelegd. 

• Het analoge telefonieverkeer is grotendeels omgezet naar digitaal telefoonverkeer, inclusief 

telefooncentrale. 

• Ten behoeve van de nieuwbouw OBC Elst is meegewerkt aan het ontwerp van de beoogde 

toekomstige ICT infrastructuur op de nieuwbouwlocatie. 

 

 

4.4 Facilitaire zaken 

 

Resultaten Facilitaire zaken 2019 

Het geven van goed onderwijs dient te gebeuren in de juiste voor zowel de leerling, de docent als voor 

de medewerker uitdagende omgeving.  

 

Naast de onderwijsprofessional speelt huisvesting en onderwijsfaciliteiten hierin een grote rol. Daarbij is 

het van groot belang dat de ontvangen rijksmiddelen voor onderwijs ook in optimale vorm bij het 

onderwijs terecht komen. Zowel de bekostiging van de personele lasten als de bekostiging voor 

huisvesting. De overige materiele kosten dienen met de juiste kwaliteit en tegen een marktconforme prijs 

te worden ingekocht. Deze twee aandachtsvelden vallen onder meer onder de regie van facilitaire zaken. 

 

In 2019 heeft een zeer groot accent van de werkzaamheden gelegen op de voorbereidingen van de 

nieuwbouw OBC Elst. Kleinere projecten op locatieniveau zijn onder regie van facilitaire zaken door de 

conciërges uitgevoerd en begeleid.  Dit heeft onder meer geresulteerd in de volgende activiteiten op het 

gebied van huisvesting en inkoop in 2019: 

 

• Uitvoering en beoordeling van aanbestedingen gerelateerd aan de nieuwbouw OBC Elst. 

• Participeren in (bestuurlijke) overlegstructuren inzake de nieuwbouw OBC Elst. 

• Inzet op projectwerkzaamheden en alle activiteiten voor wat betreft ontwerpvoorbereidingen met 

betrekking tot de nieuwbouw van OBC Elst. 

• Participeren in overleggen tussen de gemeente Lingewaard en OBC Bemmel voor wat betreft de 

beoogde nieuwbouw OBC Bemmel binnen de komende vijf jaar. 

• Verbouwing 600 gang OBC Huissen naar een open leerplein. 

• Uitvoering van het gepland meerjarig en incidenteel onderhoud. 

• Voorbereidingen treffen voor de opzet van een intern strategisch huisvestingsplan waarin onder 

meer het realiseren van duurzame huisvesting, duurzame energiemaatregelen en duurzaam 

onderhoud thema’s zullen zijn. De opzet van dit plan is benoemd als afstudeeropdracht voor een 

afstudeerder van de studie Facility Management aan de HAN. 
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Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van huisvesting  

De gemeenten Lingewaard en Overbetuwe zijn economisch eigenaar van onze schoolgebouwen. Beide 

gemeenten beschikken over een integraal onderwijshuisvestingsplan. Onze locaties maken hier onderdeel 

van uit. Voor de korte termijn betekent dit: 

- Nieuwbouw OBC Elst: realisatie schooljaar 2021-2022.  

- Opdracht is om de nieuwbouw BENG uit te voeren. 

- Nieuwbouw OBC Bemmel, voorzien in de komende vijf jaar. 

Voor de schoolgebouwen in Huissen en Zetten wordt koers gezet op instandhouding voor de komende 

10-15 jaar. In de gemeentelijke plannen zijn hiervoor geen her- of nieuwbouwplannen opgenomen. 

Ten aanzien van het duurzaam uitvoeren van onze huisvesting wordt een intern strategisch 

huisvestingsplan opgesteld. Aan de hand van een realistisch meerjaren onderhoudsplan zullen die 

werkzaamheden worden uitgevoerd en investeringen worden gedaan die gezien de leeftijd van de 

gebouwen realistisch is. Het budgettair dekken van planmatig uitvoeren van groot onderhoud en inzetten 

van investeringen, zal in het aan te passen intern allocatiemodel worden geborgd. 
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Hoofdstuk 5 Financiën 
 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het financiële beleid van de Scholengroep, met daarin:  

 

a. Een beschouwing over de financiële positie; 

b. Majeure zaken als de ontwikkeling van de baten, de investeringen, de financiering, reorganisatie-

ontwikkelingen en een analyse van de jaarcijfers ten opzichte van de begroting; 

c. Het treasury beleid (beleggen en belenen); 

d. De belangrijke kengetallen op de balansdatum, de ontwikkeling daarvan; 

e. De continuïteitsparagraaf (toekomstparagraaf); 

f. Het interne risicobeheersings- en controlesysteem. 

 

5.1 Financiële positie op balansdatum 

 

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2019 in vergelijking met 31 december 2018. Na de 

balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. 

 

Balans 31-12-2019 31-12-2018 Verschil Toelichting  

     
Activa     
Materiële vaste activa 4.160.501 4.007.356 153.145 a 

Vorderingen 597.810 531.765 66.045 b 

Liquide middelen en effecten 13.646.572 13.029.906 616.666 c 

Activa, totaal 18.404.883 17.569.027 835.856  

     
Passiva     
Eigen vermogen 11.366.020 10.012.749 1.353.271 d 

Voorzieningen 2.721.240 2.451.063 270.177 e 

Kortlopende schulden 4.317.623 5.105.215 -787.592 f 

Passiva, totaal 18.404.883 17.569.027 835.856  
 

 

Toelichting op de balans: 

 

Activa 

 

a. Materiële vaste activa 

 

De door de Scholengroep beheerde schoolgebouwen zijn, behoudens het gebouw Essenpas (OBC Bemmel) 

juridisch wel, doch economisch geen eigendom van de Scholengroep. Deze gebouwen zijn volledig 

gesubsidieerd en dienen, wanneer ze niet conform de bestemming worden gebruikt, om niet te worden 

overgedragen aan de gemeente.  

 

In 2019 is € 1.083.131 geïnvesteerd in materiële vaste activa. Er is voor € 197.971 geïnvesteerd in 

gebouwen en terreinen, voor € 780.177 in inventaris en apparatuur en voor € 104.983 in overige vaste 

bedrijfsmiddelen. Een bedrag van € 32.129 is aan investeringssubsidies ontvangen welke in mindering is 

gebracht op de waarde van de betreffende aangeschafte activa in 2019, conform de stelselwijziging zoals 

hieronder toegelicht. 
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In de begroting 2019 was uitgegaan van de volgende investeringen: € 542.100 (gebouwen en terreinen), 

€ 947.700 (inventaris en apparatuur) en € 139.000 (overige vaste bedrijfsmiddelen). Door de te 

verwachten nieuwbouw voor OBC Bemmel zijn er voor deze locatie nauwelijks investeringen in het pand 

gedaan in 2019. Voor OBC Huissen was er een investering begroot in zonnepanelen. Door de conditie van 

het dak van het schoolgebouw is deze investering (voorlopig) opgeschort. Eveneens was er begroot dat 

er vanuit de technisch VMBO subsidie voor een bedrag van € 239.000 machines en apparatuur zou worden 

aangeschaft. Dat is uiteindelijk een bedrag van € 31.330 geworden. 

 

De afschrijvingslasten bedroegen in 2019 in totaal € 897.857.  

 

Stelselwijziging  

In de jaarrekeningen t/m 2018 werden ontvangen investeringssubsidies aan de creditzijde van de balans 

opgenomen. Over de aanschafwaarde van het actief werd jaarlijks afgeschreven, terwijl de vooruit 

ontvangen subsidie vrijviel ten gunste van het resultaat. Op basis van een advies van de controller aan 

de bestuurder d.d. 7 juni 2019 is besloten om met ingang van 1 januari 2019 de ontvangen subsidies ten 

laste van de aanschafwaarde te brengen, zodat er over een lager bedrag (investering minus subsidie) 

wordt afgeschreven. Per 31 december 2018 was de waarde van de activa, waar aan de creditzijde van de 

balans vooruit ontvangen investeringssubsidie tegenover stond, € 352.270. Dit bedrag is in 2019 op de 

activa in mindering gebracht. Het voordeel van deze werkwijze is balansverkorting en het feit dat hierdoor 

het matchingsprincipe beter wordt toegepast. 

 

Bovenstaande stelselwijziging heeft normaliter geen effect op het resultaat, omdat de vrijval van de 

investeringssubsidies gelijk is aan de afschrijvingen. Bij een hertaxatie in 2011 is echter de waarde van 

enkele activa aangepast, terwijl de vooruit ontvangen subsidies gelijk gehouden zijn op de balans. 

Hierdoor was de waarde van subsidies op de balans ca. € 183.000 hoger dan er aan activa tegenover 

stond. Dit verschil is in 2019 volledig ten gunste van het resultaat gebracht. 

 

b. Vorderingen 

 

De vorderingen zijn in 2019 toegenomen van € 531.765 naar € 597.810. De vorderingen bestaan uit 

een aantal categorieën:  

• Debiteuren zijn € 6.966 lager 

• Vordering OCW is € 4.236 lager (hieronder nader toegelicht) 

• Vooruitbetaalde kosten zijn € 9.514 lager 

• Te ontvangen interest is € 8.260 lager 

• Overige vorderingen zijn € 94.919 hoger (hieronder nader toegelicht) 

• Voorziening wegens oninbaarheid is € 101 lager (hieronder nader toegelicht) 

 

Toelichting vordering OCW 

Voor de po-school is er een vordering op het ministerie i.v.m. het betaalritme van de personele 

bekostiging en prestatiebox. In de periode augustus t/m december wordt ongeveer 5/12e van de 

jaarsubsidie ontvangen, waardoor er per 31 december sprake is van een vordering. Deze vordering loopt 

in de periode januari t/m juli terug naar € 0. Vanaf augustus loopt de vordering weer op. Eind 2019 is de 

vordering op het ministerie € 4.236 lager dan eind 2018. 

 

Bekostiging 

  

Bekostigings-

jaar 

Bedrag  

beschikking 

Toegerekend 

t/m 2019 

Ontvangen 

t/m 2019 

Te vorderen 

31-12-2019 

Te vorderen  

31-12-2018  

Personeel  2019/2020 626.552 261.064 216.474 44.590 48.895 

Prestatiebox 2019/2020 33.989 14.162 15.431 -1.269 -1.338 

Totaal OCW   660.541 275.226 231.905 43.321 47.557 
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Overige vorderingen 

De overige vorderingen zijn € 94.919 hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er een 

bedrag van € 104.334 voor compensatie transitievergoeding is opgenomen. Werkgevers kunnen vanaf 1 

april 2020 bij het UWV een aanvraag indienen voor een vergoeding ter hoogte van de transitievergoeding 

die is betaald bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid van 

de werknemer. 

 

 SgOMB heeft de betreffende personeelsdossiers van de betrokken werknemers beoordeeld en kan voor 

deze werknemers aantonen dat het dienstverband is geëindigd vanwege langdurige 

arbeidsongeschiktheid. In 2020 zal de aanvraag worden ingediend bij het UWV en de verwachting is dat 

de compensatie zal worden verstrekt. 

 

Voorziening wegens oninbaarheid 

De voorziening wegens oninbaarheid bestaat uit de voorziening dubieuze vorderingen. Deze voorziening 

is per balansdatum bepaald op basis van 50% van de nog openstaande facturen ouder dan 180 dagen. 

Dit oninbare deel dat opgenomen is in de voorziening wegens oninbaarheid wordt in mindering gebracht 

op de vorderingen.   

 2019 2018 

Stand per 1-1 866 1.599 

Vrijval 101 733 

Stand per 31-12 765 866 

 

 

c. Liquide middelen en effecten 

 

De liquide middelen zijn toegenomen van € 13.029.906 naar € 13.646.572.  Eind 2018 bestonden deze 

uit kasmiddelen, uit tegoeden op bank- en girorekeningen en obligaties met een looptijd korter dan 1 

jaar.  

In 2019 zijn de laatste 2 obligaties afgelost en aangezien er geen rendabele beleggingsmogelijkheden 

werden voorzien zijn de vrijgevallen middelen (een bedrag van € 489.000) toegevoegd aan de 

spaarrekening. 

 

De kasmiddelen en tegoeden op bank- en girorekeningen zijn toegenomen met een bedrag van  

€ 1.112.954. Zoals uit het kasstroomoverzicht blijkt (hoofdstuk 4 van de jaarrekening) wordt dit 

veroorzaakt door het resultaat over 2019, bovenvermelde toevoeging van de vrijgevallen obligaties aan 

de spaarrekening en daarnaast door de hieronder vermelde posten:  

 

De investeringen in materiële vaste activa zorgen voor een verlaging van de liquide middelen, maar 

hebben geen invloed op het resultaat. Daarnaast zijn er baten en lasten in het resultaat verwerkt die 

geen invloed hebben op de omvang van de liquide middelen. Het gaat om de vrijval van 

investeringssubsidies, afschrijvingen en dotaties aan voorzieningen. 

 

Verder zijn de vorderingen toegenomen en de schulden afgenomen. Beide posten worden niet als zodanig 

verwerkt in het resultaat maar hebben wel effect op de liquide middelen. Een toename van de vorderingen 

betekent dat de inkomende geldstroom lager is dan in de baten en lasten verwerkt.  

 

Een afname van de schulden betekent dat de uitgaande geldstroom hoger is dan in de baten en lasten 

verwerkt. Per saldo hebben beiden dan ook een negatief effect op de liquide positie.  
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Passiva 

 

d. Eigen vermogen   

 

Het eigen vermogen van de Stichting bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserve publiek 

en de bestemmingsreserve privaat. Na de resultaatbestemming van 2019 is de opbouw van het eigen 

vermogen als volgt: 

Eigen Vermogen 
Stand per 

1-1-2019 
Resultaat 

Overige  

mutaties 

Stand per 

31-12-2019 

Algemene reserve 6.462.537 941.202   7.403.739 

Bestemmingsreserve (publiek) 2.760.048 425.204 
 

3.185.252 

Bestemmingsreserve (privaat) 790.164 -13.135 
 

777.029 

Eigen vermogen 10.012.749 1.353.271 0 11.366.020 

 

Begin 2019 was de stand van de algemene reserve € 6.462.537.  

Van het positieve resultaat is € 941.202 toegevoegd aan de algemene reserve zodat de stand van 

algemene reserve eind 2019 € 7.403.739 bedraagt. Deze reserve dient ter afdekking van algemene en 

personele risico’s. 

De stand van de bestemmingsreserve publiek bedraagt begin 2019 € 2.760.048. Van het positieve 

resultaat is € 425.204 toegevoegd aan de bestemmingsreserve publiek zodat de bestemmingsreserve 

publiek eind 2019 € 3.185.252 bedraagt.  

De bestemmingsreserve publiek is bestemd voor compensatie gespaarde uren BAPO, impulsbeleid, 

huisvesting(compensatie afschrijvingslasten) en besteding vanuit de aanvullende bekostiging 2019.  

Bestemmingsreserves (publiek) 
Stand per 

Resultaat 
Overige  Stand per 

1-1-2019 mutaties 31-12-2019 

Bestemming - personeel BAPO 35.971 -6.005   29.966 

Bestemming - impuls 399.077 -213.413 
 185.664 

Bestemming - huisvesting 2.325.000 -9.743 
 2.315.257 

Bestemming - aanvullende bekostiging 2019  
654.365 

 654.365 

Bestemmingsreserve (publiek) 2.760.048 425.204 0 3.185.252 

 

 

De bestemmingsreserve privaat is gevormd uit exploitatie-overschotten van private geldstromen. Begin 

2019 was de stand van de bestemmingsreserve privaat € 790.164. Van het positieve resultaat is € 13.135 

onttrokken aan de bestemmingsreserve privaat zodat de stand van de bestemmingsreserve privaat eind 

2019 € 777.029 bedraagt.  

De bestemmingsreserve privaat wordt gebruikt voor aanvullende uitgaven die niet uit de regulier 

ontvangen subsidies kunnen worden bekostigd, zoals uitgaven voor de ouderraad van de Lammerts van 

Buerenschool en voor het sociaal fonds. 

In de ouderbijdrage is een bedrag bestemd voor het sociaal fonds. Het doel van het sociaal fonds van de 

SgOMB is het aan minder daadkrachtige ouders/verzorgers verstrekken van een tegemoetkoming in de 

kosten van de afdelingsactiviteiten, excursies, etc.. 
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Bestemmingsreserve (privaat) 
Stand per 

1-1-2019 
Resultaat 

Overige  

mutaties 

Stand per 

31-12-2019 

Bestemmingsreserve (publiek)     

Privaat - Steunstichtingen 650.631 -9.760 
 

640.871 

Privaat - Sociaal Fonds 124.942 -2.959 
 

121.983 

Privaat - Ouderraad LvB 14.591 -416 
 

14.175 

Bestemmingsreserve (privaat) 790.164 -13.135 0 777.029 

 

e. Voorzieningen   

 

De Scholengroep heeft de volgende voorzieningen: 

- Voorziening jubilea gratificaties vo en po 

- Voorziening spaarverlof vo 

- Voorziening PB50 sparen vo 

- Voorziening Aanvullend PB120 sparen vo 

- Voorziening duurzame inzetbaarheid po 

- Voorziening eigen risico uitkeringskosten vo 

- Voorziening groot onderhoud vo en po 

 

Voorziening jubilea gratificaties vo en po 

De voorziening jubilea gratificaties is een personele voorziening en is bedoeld ter dekking van toekomstige 

jubileumgratificaties. De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde van de toekomstige 

uitbetalingen en is afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, de verwachte salarisstijgingen. Er wordt 

gerekend met een marktrente van 1%.  

In 2019 is € 17.029 onttrokken aan de voorziening jubilea gratificaties vo. Een bedrag van € 19.327 is 

vrijgevallen (personeel niet meer in dienst). En er is € 65.881 toegevoegd aan de voorziening waardoor 

het saldo van de voorziening per 31 december 2019 € 371.482 bedraagt. 

Aan de voorziening jubilea gratificaties po is op basis van de waardering een bedrag van € 2.094 

toegevoegd  en een bedrag van € 1.762 vrijgevallen (personeel niet meer in dienst), waardoor het saldo 

van de voorziening per 31 december 2019 € 15.643 bedraagt. 

Voorziening spaarverlof vo 

De voorziening spaarverlof is een personele voorziening en dient ter dekking van toekomstige uitgaven 

als gevolg van herbezetting voor opgebouwd spaarverlof. De voorziening wordt jaarlijks berekend op 

basis van de opgebouwde rechten van de personen die sparen voor spaarverlof. In 2019 is € 55.228 

onttrokken aan de voorziening en er is € 23.851 toegevoegd aan de voorziening waardoor het saldo van 

de voorziening per 31 december 2019 € 208.180 bedraagt. 

 

Voorziening PB50 sparen vo 

Deze personele voorziening vloeit voort uit de in 2014 afgesloten CAO voor het vo. Hierin is de 

mogelijkheid opgenomen om de 50 uren persoonlijk budget te sparen en in de toekomst op te nemen ten 

behoeve van inkoop extra pensioen, kinderopvang of uitbetaling (< schaal 9 functies). De voorziening 

PB50 sparen is berekend op basis van de individuele uurtarieven inclusief bijkomende werkgeverslasten. 

In 2019 is € 109.269 onttrokken aan de voorziening en € 851 is vrijgevallen. Er is € 255.732 toegevoegd 

aan de voorziening waardoor het saldo van de voorziening per 31 december 2019 € 820.677 bedraagt. 
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Voorziening Aanvullend PB120 sparen  

Conform hoofdstuk 7 levensfase bewust personeelsbeleid van de CAO voor het vo heeft een werknemer 

van 57 jaar en ouder de mogelijkheid jaarlijks aanvullend 120 uur te sparen teneinde voor een 

gefaseerde afbouw van de loopbaan te kiezen. Deze voorziening is berekend op basis van de individuele 

uurtarieven minus de verplichte eigen bijdragen van de medewerkers, uitgaande van de uren waarop de 

medewerkers recht hebben vanaf het begin van deze regeling (1 augustus 2014). Deze voorziening is in 

2019 gevormd door een dotatie van € 89.969. 

 

Voorziening duurzame inzetbaarheid po 

Deze personele voorziening is gebaseerd op personeelsleden die duurzame inzetbaarheid uren sparen 

voor een voorafgaand vastgesteld doel conform de voorwaarden uit de CAO po. Op dit moment zijn er 

geen personeelsleden die voor deze doelen sparen, vandaar dat deze voorziening op € 0 staat. 

 

Voorziening eigen risico uitkeringskosten 

De voorziening eigen risico uitkeringskosten is een personele voorziening die gevormd is ter dekking van 

mogelijke uitkeringskosten. Voor de berekening van de hoogte van de voorziening wordt jaarlijks de 

individuele blijfkans beoordeeld en de verwachte duur van de uitkering. De verwachte uitkeringskosten 

die op basis hiervan voor eigen rekening zullen komen bedragen eind 2019 in totaal € 48.568. In 2019 is 

€ 66.578 onttrokken aan de voorziening en € 28.637 is vrijgevallen. Er is € 40.149 gedoteerd aan de 

voorziening. 

 

Voorziening groot onderhoud vo en po 

Voorziening onderhoud vo 

De voorziening onderhoud is bepaald aan de hand van de meerjaren onderhoudsplannen en de daarbij 

behorende kosten voor de komende 20 jaar. Voor de vo scholen is alleen een voorziening gevormd voor 

groot onderhoud uitgaven groter dan € 100.000. Voor de vo scholen hebben er in 2019 geen 

onttrekkingen plaatsgevonden en is er voor € 87.240 gedoteerd aan de voorziening. Het saldo van de 

voorziening bedraagt € 1.071.208 per 31 december 2019. 

 

Voorziening onderhoud po  

De voorziening onderhoud is bepaald aan de hand van de meerjaren onderhoudsplannen en de daarbij 

behorende kosten voor de komende 20 jaar. Voor de po school is de voorziening gevormd voor alle niet 

jaarlijkse uitgaven conform het meerjaren onderhoudsplan. Voor de po school heeft er in 2019 een 

onttrekking plaatsgevonden van € 25.089 en is er € 29.030 gedoteerd aan de voorziening waardoor het 

saldo eind 2019 € 95.512 bedraagt. 

 

Voor beide onderhoudsvoorzieningen geldt het volgende: 

De voorziening wordt gevormd voor verschillende onderhoudscomponenten. Per component is op basis 

van het meerjaren onderhoudsplan bepaald hoe groot het bedrag in de voorziening moet zijn. 

Is er onderhoud gepland dat niet meer wordt uitgevoerd, dan valt het bedrag dat daarvoor was 

opgenomen in de voorziening vrij ten gunste van het resultaat. 

Wordt onderhoud uitgesteld dan wordt het bedrag dat daarvoor is opgenomen in de voorziening opnieuw 

berekend. 

Is onderhoud goedkoper dan hetgeen daarvoor in de voorziening was opgenomen, dan valt het surplus 

dat daarvoor in de voorziening stond vrij ten gunste van het resultaat. 

Is onderhoud duurder dan hetgeen daarvoor in de voorziening was opgenomen dan gaan de totale kosten 

van dat betreffende onderhoud  ten laste van de voorziening, waarna er in dat jaar een extra dotatie aan 

de voorziening dient te worden gedaan, ten einde het bedrag per component per balansdatum op peil te 

houden. 
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f. Kortlopende schulden  

 

De  kortlopende schulden zijn in de aangepaste balans per eind 2018 (als zou de stelselwijziging reeds in 

2018 hebben plaatsgevonden ) € 5.105.215. Per eind 2019 bedragen deze schulden  € 4.317.623. 

 

De belangrijkste kortlopende schulden zijn de af te dragen loonheffing en pensioenpremies ( € 1.303.039 

eind 2019) en het nog te betalen vakantiegeld (€ 1.103.981 eind 2019). Deze schulden worden regulier 

eind januari en eind mei  betaald.  

 

Onder de kortlopende schulden zijn ook de vooruit ontvangen bedragen opgenomen. Ultimo 2018 was er 

een bedrag van € 268.000 vooruit ontvangen van de gemeente Overbetuwe ten behoeve van de 

nieuwbouw in Elst. In 2019 is er voor ca. € 199.000 aan kosten afgeboekt, waardoor er eind 2019 nog 

een vooruit ontvangen bedrag resteert van € 69.000. 

 

Ultimo 2018 staat het surplus van de vooruit ontvangen investeringssubsidies ten opzichte van de waarde 

van de materiele vaste activa nog onder de kortlopende schulden. Dit is een bedrag van ca. € 183.000.  

In 2019 valt dit bedrag ten gunste van het resultaat.  

 

Onder vooruit ontvangen subsidies OCW staat het saldo nog te besteden ultimo 2019 voor 

subsidieprojecten die verantwoord zijn in model G, dan wel reeds in 2019 zijn ontvangen ten behoeve 

van 2020. Dit geldt niet voor de aanvullende bekostiging die ontvangen is in december 2019. (Regeling 

bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2019 – ‘SLOB-gelden).  

 

Deze gelden zijn bestemd voor inzet in 2020 en 2021, maar dienen conform de Werkgroep Onderwijs van 

de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJO) volledig in 2019 te worden verantwoord en vallen dus niet onder 

de vooruit ontvangen subsidies OCW. 

 

Vooruit ontvangen subsidie OCW 31-12-2019 31-12-2018 

Bekostiging technisch VMBO  0 35.100 

Lerarenbeurs HPC 23.202 17.602 

Lerarenbeurs OBC 26.252 36.326 

Prestatiesubsidie HPC 12.000 11.931 

Prestatiesubsidie OBC 22.500 22.370 

Subsidie curriculumontwikkeling 22.896 33.273 

Subsidie doorstroomprogramma 12.017 18.967 

Vooruit ontvangen gelden OCW LOF 65.693 115.054 

 184.560 290.623 
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5.2 Analyse resultaat 

 

De begroting van 2019 liet een positief resultaat zien van € 259.400. Uiteindelijk resulteert een positief 

resultaat van € 1.353.271, een verschil van € 1.093.871 met de begroting.  

Het resultaat is het gezamenlijk resultaat van de scholen en overige kostenplaatsen: 

 

Omschrijving 
Realisatie 

2019 

Begroting 

2019 

Realisatie 

2018 

RvT -31.096 -1.300 969 

CvB 80.704 0 -322.970 

Impuls -235.198 -309.200 -225.438 

Bestuursbureau 64.976 140.800 -30.820 

OBC Bemmel 255.586 11.900 397.665 

OBC Elst 233.304 -72.200 259.192 

OBC Huissen 618.941 336.800 449.723 

HPC Zetten 390.782 116.600 572.191 

LvB Zetten -24.728 36.000 53.672 

Totaal 1.353.271 259.400 1.154.184 

 

In de navolgende paragraaf treft u een vergelijking aan en een specificatie van de belangrijkste 

verschillen. 
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5.3 Analyse resultaat ten opzichte van vorig boekjaar en begroting 

 

De volgende tabel betreft een vergelijking van de staat van baten en lasten op basis van gerealiseerde 

en begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2019. Eveneens is een vergelijking gemaakt van het 

kalenderjaar 2019 ten opzichte van het kalenderjaar 2018. Hierbij zijn de cijfers van het kalenderjaar 

2018 aangepast als zou de eerder toegelichte stelselwijziging reeds in 2018 hebben plaatsgevonden. Het 

hieronder gepresenteerde totaal resultaat 2018 is gelijk aan het resultaat conform de jaarrekening 2018, 

maar de afzonderlijke baten en lasten zijn aangepast. 

 

 

 

Staat van baten en 
lasten 

Realisatie Begroot 
Verschil 
realisatie   en 
begroting  

Realisatie 

Verschil 
realisatie 
2019 en 
realisatie  

Toe-
lichting 

2019 2019 2019 2018 2018 

Baten      
 

Rijksbijdragen 37.862.733 36.314.403 1.548.330 37.799.673 63.060 a 

Overige overheidsbijdragen 318.548 278.600 39.948 179.426 139.122 b 

Overige baten 1.698.177 1.593.200 104.977 1.790.434 -92.257 c 

      
 

Totaal baten 39.879.458 38.186.203 1.693.255 39.769.533 109.925  

Lasten      
 

Personeelslasten 31.021.654 29.970.800 1.050.854 30.978.169 43.485 d 

Afschrijvingen 897.857 1.126.100 -228.243 838.914 58.943 e 

Huisvestingslasten 2.222.628 2.209.700 12.928 2.352.609 -129.981 f 

Overige lasten 4.387.004 4.611.503 -224.499 4.451.773 -64.769 g 

      
 

Totaal lasten 38.529.143 37.918.103 611.040 38.621.465 -92.322  

      
 

Saldo baten en lasten 1.350.315 268.100 1.082.215 1.148.068 202.247  

      
 

Financiële baten en lasten     
 

Financiële baten 19.067 8.200 10.867 34.775 -15.708  

Financiële lasten 16.111 16.900 -789 28.659 -12.548  

      
 

Saldo financiële baten en 
lasten 

2.956 -8.700 11.656 6.116 -3.160 h 

      
 

Totaal resultaat 1.353.271 259.400 1.093.871 1.154.184 199.087  
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Toelichting op de staat van baten en lasten: 

 

a. Rijksbijdragen   

 

De rijksbijdragen zijn € 1.548.330 hoger dan begroot en € 63.060 hoger dan in 2018. De belangrijkste 

afwijking t.o.v. de begroting wordt veroorzaakt door de personele vergoeding en de incidentele 

aanvullende bekostiging die in december 2019 is ontvangen.  

 

De personele vergoeding en de personele vergoeding voor LWOO gelden zijn € 582.000 hoger dan 

begroot. In de begroting was ervan uitgegaan dat de CAO ophoging van juni 2019 zou worden 

gecompenseerd in de personele vergoeding. Uiteindelijk bevat de ophoging van de personele vergoeding 

ook de dekking van de hogere werkgeverslasten en biedt deze nog ruimte voor de CAO onderhandelingen 

die per ultimo 2019 nog lopen. De vorige CAO eindigde ultimo september 2019.  

 

In december 2019 is een incidentele aanvullende bekostiging ontvangen van € 654.366. Deze baten 

worden conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving volledig in het resultaat van 2019 verantwoord. 

Deze gelden dienen voor het vo in 2020 en 2021 te worden ingezet in samenspraak met het onderwijzend 

personeel aan meer ontwikkeltijd, werkdrukverlichting, begeleiding startende leerkrachten, 

onderwijsinnovatie of maatregelen arbeidsmarktvraagstukken. Voor het po is inmiddels overeenstemming 

bereikt over extra uitkeringen aan personeel dat in januari 2020 in dienst is, er is derhalve slechts sprake 

van een voorwaardelijke verplichting op balansdatum. Voor deze aanvullende bekostiging is per eind 2019 

een bestemmingsreserve opgenomen. 

Ten opzichte van 2018 is er sprake van lagere leerlingaantallen. 

 

Rijksbijdragen OCW 

Realisatie Begroot 
Verschil 

realisatie   
en 

begroting 
2019 

Realisatie 
Verschil 

realisatie 
2019 en 

realisatie 
2018 

2019 2019 2018 

Normvergoeding materieel 4.057.807 4.073.100 -15.293 4.247.512 -189.705 

Normvergoeding personeel 26.935.814 26.426.300 509.514 27.571.383 -635.569 

Normvergoeding personeel LWOO 
leerlingen 

2.406.318 2.333.400 72.918 2.492.808 -86.490 

Vergoeding Personeels-en 
Arbeidsmarktbeleid 

152.856 144.200 8.656 131.761 21.095 

 33.552.795 32.977.000 575.795 34.443.464 -890.669 

Overige subsidies OCW      
Bekostiging lesmateriaal 1.303.004 1.304.100 -1.096 1.378.926 -75.922 

Bekostiging technisch VMBO 460.925 347400 113.525 129.248 331.677 

Prestatieboxgelden 1.365.716 1.291.400 74.316 1.320.364 45.352 

Prestatiesubsidie ivm.vermindering VSV 66.479 34.000 32.479 71.817 -5.338 

Aanvullende bekostiging 654.366  654.366  654.366 

Subsidie Curriculumontwikkeling 71.742 38.400 33.342 34.947 36.795 

Subsidie doorstroomprogramma  50.950  50.950 7.533 43.417 

Subsidie korte scholingstrajecten 38.978  38.978  38.978 

Subsidie nieuwkomers 3.075  3.075 5.583 -2.508 

Subsidie OCW LerarenOntwikkelFonds 49.360 59.003 -9.643 75.960 -26.600 

Subsidie praktijkgerichte leeromgeving 5.722 37.700 -31.978 85.858 -80.136 

Subsidie studieverlof/kst lerarenbeurs 83.602 76.000 7.602 93.088 -9.486 

 4.153.919 3.188.003 965.916 3.203.324 950.595 
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Inkomensoverdrachten van rijksbijdragen 

Afdracht aan samenwerkingsverband  -6.600 6.600 -5.262 5.262 

Ontvangen gelden SWV (cluster 3 of 4) 156.017 156.000 17 158.147 -2.130 

 156.017 149.400 6.617 152.885 3.132 

            

Totaal Rijksbijdragen OCW 37.862.733 36.314.403 1.548.330 37.799.673 63.060 

 

Allocatie van middelen naar schoolniveau 

De scholengroep wordt bekostigd op 3 brinnummers:  het Over Betuwe College (vo), het Hendrik Pierson 

College (vo) en de Lammerts van Buerenschool (po). Voor de bovenschoolse geledingen vindt afroming 

van de personele- en exploitatiesubsidies van de vo scholen plaats: 

 

• Raad van Toezicht 0,13% 

• College van bestuur 1,63% 

• Bestuursbureau 6% 

De PO school draagt jaarlijks € 12.500 bij aan het Bestuursbureau. 

 

De 3 Over Betuwe College scholen worden vanuit het allocatiemodel bekostigd alsof ze zelfstandige 

scholen zijn met de bekostiging die hoort bij het betreffende schooltype. Daardoor resteert er een surplus 

vanuit de subsidie voor het Over Betuwe College dat op een algemene bovenschoolse kostenplaats wordt 

geboekt. Op deze kostenplaats worden eveneens kosten geboekt die betrekking hebben op alle vo 

scholen, bijvoorbeeld licenties Magister. Jaarlijks wordt het tekort of overschot van deze algemene  

bovenschoolse kostenplaats weer verdeeld over alle vo scholen. 

 

Verantwoording werkdrukmiddelen (po) 

In de vergoeding personeels- en arbeidsmarktbeleid zitten ook de extra middelen voor aanpak van 

werkdruk in het primair onderwijs. De dr. Lammerts van Buerenschool heeft hiervoor € 29.088 ontvangen 

voor schooljaar 2018-2019 en € 38.074 voor het schooljaar 2019-2020. Voor het kalenderjaar 2019 is 

dit een bedrag van € 32.832. 

 

Bestedingscategorie 
Besteed bedrag 

(kalenderjaar) 
Eventuele toelichting 

Personeel € 32.832 Zie hieronder toegelicht 

Materieel     

Professionalisering     

Overig      

 

Samen met het team van leerkrachten is gesproken over werkdruk, de knelpunten zijn benoemd en 

mogelijke oplossingen zijn besproken. Uiteindelijk is samen gekomen tot een bestedingsplan dat ter 

instemming voorgelegd is aan de PMR. In het schooljaar 2018/2019 zijn deze gelden gebruikt om te 

voorkomen dat er al combiklassen zouden moeten worden gevormd.  

In het schooljaar 2019/2020 is er wel een combigroep gevormd maar wordt deze vanuit de 

werkdrukmiddelen extra ondersteund. Er zijn meerdere momenten in de week waarop de groepen 

afzonderlijk instructie krijgen, waarbij de focus ligt op rekenen, lezen en taal. 

 

Toelichting aanvullende bekostiging technisch onderwijs vmbo 

In 2019 is er aanvullende bekostiging ontvangen door scholen die technisch vmbo aanbieden. Voor de 

Scholengroep betreft dit het Hendrik Pierson College en het Over Betuwe College in Huissen. In totaal is 

er in 2019 € 457.156 ontvangen als aanvullende bekostiging technisch onderwijs vmbo. Per ultimo 2018 

was er een bedrag van  € 35.100 gepassiveerd op de balans als vooruit ontvangen subsidie OCW.  
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Hiervan is uiteindelijk een bedrag € 31.330 gebruikt voor aanschaf van machines. Het restant is ten 

gunste van het resultaat gevallen in 2019. De aanvullende bekostiging is gebruikt voor het aanschaffen 

van inventaris en materiaal dat noodzakelijk is voor het verzorgen van technisch vmbo, uitbreiding van 

de aanstelling van leerkrachten in het technisch vmbo, inhuur externe expertise vanuit het bedrijfsleven, 

het verzorgen van minilessen techniek aan de basisscholen in de regio, bedrijvenbezoek, praktische 

sectororiëntatie en techniekdagen.  

 

Tevens wordt het talentenprogramma Techniek aangeboden zonder daarvoor een financiële bijdrage van 

de ouders te vragen. Ook voor de werkkleding en veiligheidsschoenen voor de afdelingen PIE en BWI 

worden geen ouderbijdragen meer gevraagd. Een eventuele financiële drempel om deze opleidingen te 

volgen wordt daardoor weggehaald. 

 

b. Overige overheidsbijdragen  

 

In 2019 zijn alle gemeentelijke investeringssubsidies die op de balans stonden afgeboekt van de daarvoor 

aangeschafte activa. Bij een hertaxatie in 2011 is de waarde van enkele activa aangepast, terwijl de 

vooruit ontvangen subsidies gelijk zijn gehouden op de balans. Hierdoor was de waarde van subsidies op 

de balans ca. € 183.000 hoger dan er aan activa tegenover stond. Dit verschil is in 2019 volledig ten 

gunste van het resultaat gebracht. 

 

Ten opzichte van de begroting is dit verschil niet direct zichtbaar, aangezien er voor 2019 nog een vrijval 

van de investeringssubsidie voor een locatie van OBC Elst was begroot. Bij het opstellen van de 

jaarrekening over 2018 is deze vrijval uiteindelijk volledig ten gunste van het resultaat gevallen, door het 

definitief worden van de nieuwbouwplannen in Elst. 

 

De doorbelaste kosten gemeenten betreffen diverse huisvestingskosten voor Sportzalen De Mammoet in 

Zetten. 

Overige overheidsbijdragen Realisatie Begroot 

Verschil 
realisatie   

en 
begroting 

2019 

Realisatie 

Verschil 
realisatie 
2019 en 

realisatie 
2018   2019 2019 2018 

Doorbelaste kosten gemeente 43.954 34.000 9.954 37.969 5.985 

Subsidie Begeleiding Startende Leraren   0 6.000 -6.000 

Subsidie gemeente cultuureducatie 418 400 18 670 -252 

Subsidie gemeente schoolbegeleidingsdienst 2.366 2.300 66 5.188 -2.822 

Verg inzet projecten lerende regio Arnhem 12.150 8500 3.650 8.550 3.600 

Vergoeding busvervoer  gemeente 0 0 0 35.000 -35.000 

Vergoeding ozb gemeente 87.502 85.000 2.502 86.049 1.453 

Vrijval 1e inrichting nieuwbouw zetten 35.643 20.900 14.743  35.643 

Vrijval inv. subs1e inr. 2e fase Bemmel -4.903 7.400 -12.303  -4.903 

Vrijval inv. subsidie Drieske 71.596 36.600 34.996  71.596 

Vrijval inv. subsidie Elst Mozartstr 742 69.700 -68.958  742 

Vrijval inv. subsidie Huissen 04 49.338 4.300 45.038  49.338 

Vrijval inv. subsidie rek Maasdam 19.742 9.500 10.242   19.742 

Totaal overige overheidsbijdragen 318.548 278.600 39.948 179.426 139.122 
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c. Overige baten  

Overige baten Realisatie 

2019 

Begroot 

2019 

Verschil 

realisatie en 

begroting 2019 

Realisatie 

2018 

Verschil realisatie 

2019 en realisatie 

2018 
  

Opbrengst verhuur 58.963 57.700 1.263 46.999 11.964 

Detachering personeel 180.483 171.200 9.283 179.422 1.061 

Sponsoring 0 0 0 100 -100 

Ouderbijdragen (po/vo) 343.479 351.400 -7.921 359.135 -15.656 

Verkoop 

(onderwijs)materialen 
28.206 60.300 -32.094 33.108 -4.902 

Opbrengst catering  146.722 161900 -15.178 153.131 -6.409 

Overige 940.324 790.700 149.624 1.018.539 -78.215 

Totaal overige baten 1.698.177 1.593.200 104.977 1.790.434 -92.257 

      
De overige baten zijn € 104.977 hoger dan begroot en € 92.257 lager dan gerealiseerd in 2018. Dit wordt 

grotendeels veroorzaakt door de post “overige”, hieronder verder toegelicht: 

Overige  Realisatie Begroot 
Verschil 

realisatie   
en 

begroting 
2019 

Realisatie 
Verschil 

realisatie 
2019 en 

realisatie 
2018   2019 2019 2018 

Bijdragen buitenschoolse 
activiteiten 

660.496 689.200 -28.704 752.354 -91.858 

Bijdragen VMBO on stage 58.700 5.700 53.000 64.987 -6.287 

ROC A12   0 27.458 -27.458 

Doorbelasting kosten de mix (10-
14 onderwijs lingewaard) 

18.000  18.000  18.000 

Doorbelasting personele kosten  66.134 4.000 62.134 20.915 45.219 

Ontvangen projectgelden 41.160  41.160 14.541 26.619 

Tijdelijke plaatsing leerlingen  32.830 5.000 27.830 49.847 -17.017 

Cluster 1 en 2 leerlingen 24.688 25.700 -1.012 29.212 -4.524 

IB examens/examentrainingen 16.330 13.500 2.830 19.220 -2.890 

Huiswerkklas 7.270 9.000 -1.730 8.959 -1.689 

overige 14.716 38.600 -23.884 31.046 -16.330 

Totaal overige baten 940.324 790.700 149.624 1.018.539 -78.215 

 

De doorbelasting personele kosten betreft de kosten voor de inzet van ambulant begeleiders. Deze 

ambulant begeleiders werden t/m juli 2019 bekostigd door het samenwerkingsverband. Met ingang van 

1 augustus 2019 drukken de kosten van deze medewerkers op de vo scholen.  Conform afspraak met het 

samenwerkingsverband kunnen deze kosten worden doorbelast over de periode augustus t/m december 

2019. Met ingang van 1 januari 2020 zit de vergoeding voor deze medewerkers in de 

ondersteuningsgelden die vanuit het samenwerkingsverband worden ontvangen. 
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d. Personeelslasten  

 

Gedurende het jaar 2019 was gemiddeld 399,3 fte in dienst (2018: 403):  

387,6 fte betrof inzet op reguliere formatie en 11,7 fte betrof inzet in het kader van vervanging.  

In de begroting was voor reguliere inzet 381,2 fte begroot.   

 

Personeelslasten  Realisatie Begroot 
Verschil 

realisatie   
en begroting  

Realisatie 
Verschil 

realisatie 
2019 en 

realisatie 
2018   2019 2019 2019 2018 

Lonen en salarissen 29.083.301 28.521.183 562.118 29.057.925 25.376 

Overige personele lasten 2.101.735 1.460.117 641.618 2.160.271 -58.536 

Ontvangen vergoedingen -163.382 -10.500 -152.882 -240.027 76.645 

Totaal overige baten 31.021.654 29.970.800 1.050.854 30.978.169 43.485 

 

De lonen en salarissen zijn € 562.118 hoger dan begroot.  

Onder deze post is ook de vordering opgenomen voor de compensatie van in het verleden uitbetaalde 

transitievergoedingen van € 104.334. Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 bij het UWV een aanvraag 

indienen voor een vergoeding ter hoogte van de transitievergoeding die is betaald bij beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Zonder deze post is 

de overschrijding door verloning van personeel in loondienst ca. € 666.500 hoger dan begroot.  

 

Dit heeft de volgende oorzaken: 

 

• Vervanging voor zwangerschapsverlof € 53.000 . Deze post wordt niet begroot, aangezien ook de 

UWV uitkeringen hiervoor niet worden begroot. 

• Vervanging voor ziekteverlof bij de po school € 22.000. Ook deze post wordt niet begroot, 

evenmin als de uitkeringen die hiervoor vanuit het vervangingsfonds worden ontvangen. 

• Voor ziektevervanging, dan wel vervanging van ouderschaps- of overig verlof is er een bedrag in 

de begroting opgenomen van € 722.100.  

Vanuit de verloning van eigen personeel is hier € 645.500 aan uitgegeven.  

• De inzet op reguliere formatie is ca. 6,4 fte hoger dan begroot. Dit is een afwijking ten opzichte 

van de begroting van ca. € 400.000   

Deze vergrootte formatie is grotendeels te relateren aan de bestuurlijke keuze om in 2019 

scholengroepbreed incidenteel in te zetten op kleinere klassen in het vo en tijdelijke 

bovenformatieve inzet te accorderen bij de po-school ter ondersteuning van de vervangingsvraag 

en ter ondersteuning van het onderwijsproces po in zijn geheel. 

• Er is voor ca. € 48.000 aan ontslagvergoedingen uitbetaald. 

• De pensioenlasten zijn ca. € 220.000 hoger dan begroot, door de ophoging van de ABP premies. 

 

De overige personele lasten zijn € 641.618 hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door een 

hoger bedrag van € 438.626 ten opzichte van de begroting voor inhuur van extern personeel. Deze inhuur 

betreft ziektevervanging, inzet op reguliere formatie (uitzendbureau 65+) en inzet voor projecten. Ook 

de mutaties aan de personele voorzieningen leveren per saldo (dotatie en onttrekking) ca. € 160.000 

extra kosten op ten opzichte van de begroting.  

 

De ontvangen vergoedingen betreffen de vergoedingen voor vervangingen van het Vervangingsfonds 

(po), uitkeringen van het UWV en loonkostensubsidie. Met uitzondering van de loonkostensubsidie worden 

deze vergoedingen niet begroot. Ook de kosten die ertegenover staan zijn niet in de begroting 

meegenomen. 
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e. Afschrijvingen 

Afschrijvingen Realisatie Begroot Verschil 
realisatie   

en begroting 
2019 

Realisatie 
Verschil 

realisatie 
2019 en 

realisatie 
2018   2019 2019 2018 

Gebouwen 152.775 290.000 -137.225 221.358 -68.583 

Terreinen 7.204 7.200 4 7.204 0 

Inventaris en apparatuur 602.697 687.800 -85.103 473.091 129.606 

Overige materiële vaste 
activa 

135.181 141.100 -5.919 137.261 -2.080 

Afschrijvingen 897.857 1.126.100 -228.243 838.914 58.943 

 

Door de stelselwijziging per 1 januari 2019 zijn de in het verleden ontvangen investeringssubsidies in 

mindering gebracht op de activa. De activa is met een waarde van € 352.270 verminderd. 

De afschrijvingen zijn daardoor lager dan begroot. Eveneens zijn de voor 2019 begrootte investeringen 

niet volledig uitgevoerd, dan wel later in het jaar gepland. 

 

f. Huisvestingslasten 

Huisvestingslasten Realisatie 

2019 

Begroot 

2019 

Verschil 

realisatie en 

begroting 2019 

Realisatie 

2018 

Verschil realisatie 

2019 en realisatie 

2018   

Huurlasten 228.368 223.600 4.768 230.598 -2.230 

Verzekeringslasten 2.587 2.300 287 2.311 276 

Onderhoudslasten (klein 

onderhoud) 
547.945 541.100 6.845 688.756 -140.811 

Lasten voor energie en water 454.278 465.700 -11.422 447.751 6.527 

Schoonmaakkosten 670.830 677.800 -6.970 671.349 -519 

Belastingen en heffingen 113.266 115.100 -1.834 114.959 -1.693 

Dotatie onderhoudsvoorziening 116.270 97.700 18.570 97.580 18.690 

Overige 89.084 86.400 2.684 99.305 -10.221 

Huisvestingslasten 2.222.628 2.209.700 12.928 2.352.609 -129.981 

 

De huisvestingslasten zijn over 2019 in lijn met de begroting.  

Ten opzichte van 2018 zijn de huisvestingslasten lager. In 2018 waren de onderhoudslasten hoog door 

grote uitgaven voor schilderwerk en elektrische installaties. 

 

g. Overige lasten 

Overige lasten Realisatie 

2019 

Begroot 

2019 

Verschil 

realisatie   en 

begroting 2019 

Realisatie 

2018 

Verschil realisatie 

2019 en realisatie 

2018   

Administratie- en beheerslasten 1.479.851 1.427.703 52.148 1.304.430 175.421 

Inventaris en apparatuur 164.857 206.500 -41.643 302.674 -137.817 

Leer- en hulpmiddelen 1.336.712 1.446.200 -109.488 1.338.176 -1.464 

Dotatie overige voorzieningen -101 0 -101 -733 632 

Overige  1.405.685 1.531.100 -125.415 1.507.226 -101.541 

Overige lasten  4.387.004 4.611.503 -224.499 4.451.773 -64.769 
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De verschillende categorieën worden hieronder verder toegelicht: 

 

Administratie en 

beheerlasten  
Realisatie 

2019 

Begroot 

2019 

Verschil 

realisatie en 

begroting 2019 

Realisatie 

2018 

Verschil realisatie 

2019 en realisatie 

2018   

ICT licenties,software, techn 

onderst, systeembeheer 
564.008 537.000 27.008 482.887 81.121 

Advieskosten 263.763 157.600 106.163 184.343 79.420 

Telefoon- en portikosten 40.423 51.200 -10.777 50.228 -9.805 

Kantoorartikelen 18.994 25.100 -6.106 24.439 -5.445 

Accountantskosten 43.276 40.000 3.276 36.683 6.593 

Overige administratie en 

beheerslasten  
549.387 616.803 -67.416 525.850 23.537 

Administratie- en 

beheerslasten 
1.479.851 1.427.703 52.148 1.304.430 175.421 

 

Door de toename van digitale lesmethoden zijn de ICT kosten hoger dan begroot en hoger dan in 2018. 

Onder de advieskosten zit een bedrag van ca. € 38.000 voor verrichte werkzaamheden ter besparing op 

de WGA premie, advieskosten inzake de aanvraag van gelden in verband met Sterk techniek Onderwijs, 

advies i.v.m. de gesprekscyclus en inspectie van elektrische installaties. 

 

De categorie inventaris en apparatuur was in 2018 inclusief het boekverlies dat ontstond door afboeking 

van de praktijkgerichte leeromgevingen. Voor 2019 zijn hier ook de kosten van de manuren in verband 

met investeringen begroot. Deze kosten zijn uiteindelijk in 2019 samen met de investeringen geactiveerd. 

 

De uitgaven voor leer-en hulpmiddelen zijn lager dan begroot in verband met de leerlingendaling. 

De dotatie overige voorzieningen betreft de voorziening dubieuze debiteuren. 

 

Onder overige lasten bestaat overige uit de volgende posten  

overige Realisatie 

2019 

Begroot 

2019 

Verschil 

realisatie en 

begroting 2019 

Realisatie 

2018 

Verschil realisatie 

2019 en realisatie 

2018   

Buitenschoolse activiteiten 855.630 969.300 -113.670 923.355 -67.725 

Contributies 133.661 151.800 -18.139 160.376 -26.715 

Kantinekosten 131.442 136.600 -5.158 125.603 5.839 

Uitstroom leerlingen/vavo 90.608 47.200 43.408 105.553 -14.945 

Schoolgebonden uitgaven 89.455 119.800 -30.345 98.361 -8.906 

Abonnementen 28.254 27.200 1.054 28.960 -706 

Bibliotheek/mediatheek 25.004 41.900 -16.896 24.005 999 

Verzekeringen 24.881 28.800 -3.919 21.872 3.009 

Representatiekosten 25.213 6.600 18.613 16.428 8.785 

Schoolkrant 1.537 1.900 -363 2.713 -1.176 

Overige  1.405.685 1.531.100 -125.415 1.507.226 -101.541 

 

Door de leerlingendaling zijn de kosten in verband met buitenschoolse activiteiten lager dan begroot en 

lager dan in 2018. 
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g. Financiële baten en lasten 

 

Financiële baten en 

lasten  
Realisatie 

2019 

Begroot 

2019 

Verschil 

realisatie en 

begroting 2019 

Realisatie  

2018 

Verschil realisatie 

2019 en realisatie 

2018   

Rentebaten en soortgelijke 

opbrengsten 
19.067 8.200 10.867 34.775 -15.708 

Totaal financiële baten 19.067 8.200 10.867 34.775 -15.708 

Rentelasten en soortgelijke 

lasten 
8.823 9.500 -677 11.317 -2.494 

Waardevermindering 

financiële vaste activa  
7.288 7.400 -112 17.342 -10.054 

Totaal financiële lasten 16.111 16.900 -789 28.659 -12.548 

Financiële baten en lasten 2.956 -8.700 11.656 6.116 -3.160 

  

In de begroting is er vanuit gegaan dat er in verband met de lage rentestand geen rente zou worden 

ontvangen op de spaarrekeningen. Uiteindelijk is er op de spaarrekeningen € 10.801 aan rente ontvangen. 

De overige rentebaten betreft de couponrente van de obligaties. De effectenportefeuille was in 2018 

groter dan in 2019, vandaar de hogere rente baten en de grotere waardeverminderingen financiële activa 

in 2018. 

 

5.4 Investeringen en financieringsbeleid 

 

De stichting heeft als uitgangspunt dat de investeringen waarvoor geen bijdragen van derden worden 

ontvangen, zoveel mogelijk met eigen middelen worden gefinancierd. Gezien de liquide positie van de 

stichting is er ook geen reden voor het aantrekken van vreemd vermogen. De investeringen van 2019 

zijn dan ook met eigen middelen gefinancierd.  

 

De scholen werken met investeringsbudgetten en deze worden bewaakt op basis van de liquiditeits-

begroting. 

 

Voor alle scholen is een meerjaren onderhoudsplan aanwezig dat periodiek geactualiseerd wordt.  

De kosten voor groot onderhoud worden verwerkt via een voorziening groot onderhoud. Voor het po 

schoolgebouw worden alle kosten voor groot onderhoud verwerkt via de voorziening. Voor de vo scholen 

worden kosten voor groot onderhoud boven € 100.000 verwerkt via de voorziening en kosten onder € 

100.000 voor groot onderhoud worden rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht.  

  

Jaarlijks worden de gebouwen geschouwd door de coördinator Facilitaire Zaken en indien nodig worden 

wijzigingen in de meerjaren onderhoudsplannen verwerkt zodat de dotatie aan de voorziening berekend 

kan worden. Dit gebeurt conform de componentenmethode waarbij voor elke component naar tijdsgelang 

wordt gereserveerd. Indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven wordt het voorgenomen onderhoud 

uit de voorziening gehaald.  

 

In de meerjarenbalans in de continuïteitsparagraaf is de ontwikkeling van de liquide middelen de komende 

jaren opgenomen. Hieruit blijkt dat de omvang van de liquide middelen voldoende blijft om de 

verplichtingen, de investeringen en het groot onderhoud te betalen. Er is derhalve geen aanleiding om 

externe financiering aan te trekken. 
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5.5 Treasuryverslag   

 

Stichting Christelijk Onderwijs Over- en Midden-Betuwe heeft ter dekking van mogelijke risico’s reserves 

opgebouwd. Deze reserves zijn deels in de vorm van liquide middelen aanwezig. In de statuten van 

Stichting Christelijk Onderwijs Over- en Midden-Betuwe is geen bepaling opgenomen met betrekking tot 

het voeren van beleid betreffende deze liquide middelen.  

 

Om sturing te geven aan de treasuryfunctie en risico’s op het gebied van treasury te beperken, is een 

treasurystatuut vastgesteld door het bestuur dat voldoet aan de regeling beleggen, lenen en derivaten 

OCW 2018 (nr. FEZ/1402273). De normen die onderhoudsgevoelig zijn of een tijdsgebonden karakter 

hebben, worden jaarlijks vastgelegd in het Treasuryjaarplan en periodiek vindt overleg plaats over 

treasury aangelegenheden in de Treasurycommissie, het adviesorgaan voor het College van Bestuur. De 

Treasurycommissie is in 2019 twee maal bij elkaar gekomen om naast de reguliere financiële thema’s 

treasury aangelegenheden te bespreken.   

 

In 2018 is de landelijke regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 op enkele onderdelen gewijzigd. 

Op 18 december 2018 is de regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 nogmaals gewijzigd, omdat 

de regeling per abuis een te strikte beperking aan de mogelijkheden om geld te lenen gaf. De wijzigingen 

in de regeling beleggen, lenen en derivaten zijn verankerd in het herziene Treasury Statuut. Dit herziene 

statuut is in de vergadering van de Raad van Toezicht op 9 december 2019 vastgesteld. 

 

Het Treasuryjaarplan 2019, vastgesteld door de Raad van Toezicht op 12 december 2018, is in 2019 

leidraad geweest voor het financieel handelen. Gedurende 2019 zijn de laatste beleggingen vrijgevallen 

en zijn opgenomen in de spaarrekeningen van de scholengroep. Gezien de rentestand en de kaders van 

het Treasury Statuut met betrekking tot beleggen en beheersen van beleggingsrisico’s, is door de interne 

Treasury Commissie en de extern adviseur Thésor, geadviseerd af te zien van beleggingen. 

In dezelfde vergadering van de Raad van Toezicht in december 2019, is het Treasury jaarplan 2020 

vastgesteld. 

 

Het saldo aan liquide middelen bedraagt eind 2019 € 13.646.572.  

Deze middelen zijn als volgt verdeeld: 

 

Bank Rating Saldo 

Rabobank A+/Aa3/AA- 6.645.056 

ABN AMRO A/A1/A+ 3.496.192 

ING Bank A+/Aa3/AA- 3.497.661 

Kas 
 

7.663 

Totaal   13.646.572 

 

De spaarrekeningen bij de diverse banken hebben grotendeels een direct opvraagbaar karakter.  

De saldi zijn volledig conform de bepalingen in het Treasurystatuut. 

Scholengroep Over- en Midden-Betuwe had per 31 december 2018 de volgende beleggingen in haar 

portefeuille: 

 

Titel Nominaal  Marktwaarde  

Duitsland  2009/2019 3,5% 394.000 404.282 

European Investment Bank  2009/2019 4,25% 95.000 96.845 

Totaal 489.000 501.127 

 

Deze obligaties zijn in 2019 met een totaalbedrag van nominaal € 489.000 vrijgevallen.  
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5.6 Financiële kengetallen 

 

Met betrekking tot de huisvestingsratio, liquiditeit, rentabiliteit, solvabiliteit, weerstandsvermogen en de 

kapitalisatiefactor vermelden wij de volgende kengetallen: 

 

Kengetallen  

financiële positie 

2018 

Realisatie 

2019 

Realisatie 

2020 

Prognose 

2021 

Prognose 

2022 

Prognose 

signalerings-

waarde 

Huisvestingsratio 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 > 0,10 

Liquiditeit (current 

ratio) 
2,48 3,30 2,83 2,48 2,46 

< 0,75 

Rentabiliteit 2,86% 
 

3,39%  
-1,61% -0,47% -0,94% 

1 jarig <-10%    

2 jarig <-5%    

3 jarig < 0% 

Solvabiliteit II (inclusief 

voorzieningen) 
69,55% 76,54% 75,03% 75,04% 74,53% 

<  30% 

Weerstandsvermogen 24,79% 28,49% 27,80% 28,07% 27,80% < 5% 

Kapitalisatiefactor 0,40 0,42 0,40 0,39 0,39 nvt 

 

Het financiële toezicht op het onderwijs berust bij de Inspectie van het Onderwijs. Een onderdeel van dat 

financiële toezicht is het toezicht op de financiële continuïteit. Dit toezicht vindt risicogericht plaats, 

waarvoor de inspectie een set kengetallen gebruikt. De signaleringswaarden die de inspectie hanteert zijn 

geen normen waaraan de schoolbesturen moeten voldoen, maar kunnen een signaal zijn of de financiële 

positie van een instelling nader moet worden onderzocht. De kengetallen geven aan dat de scholengroep 

een financieel gezonde instelling is.  

 

Huisvestingsratio 

Het kengetal “huisvestingsratio” geeft de verhouding aan tussen de lasten van huisvesting en de totale 

lasten (inclusief financiële lasten). 

Definitie: Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld door de som 

van de totale lasten (inclusief financiële lasten). 

 

 Kengetal 
2018 2019 2020 2021 2022 

Realisatie Realisatie Prognose Prognose  Prognose 

Huisvestingsratio 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 

 

Liquiditeit (current ratio) 

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.  

Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, vorderingen en voorraden) 

en de kortlopende schulden. 

 

Kengetal 
2018 2019 2020 2021 2022 

Realisatie Realisatie Prognose Prognose  Prognose 

Liquiditeit (current ratio) 2,48 3,30 2,83 2,48 2,46 

 

De liquiditeitsratio geeft aan dat 3,30 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden. 

De SgOMB heeft op 31 december 2019 de beschikking over € 13.646.572 aan liquide middelen en heeft  

€ 597.810 openstaan aan nog te ontvangen bedragen. Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, 

waardoor kan worden voldaan aan de openstaande schulden die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te 

weten € 4.317.623. 
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De liquiditeitspositie is voor 2019 hoger dan de signaleringswaarde van de onderwijsinspectie. In 

vergelijking met 2018 is de liquiditeitspositie gestegen maar uit de prognoses blijkt dat deze in de 

komende jaren zal dalen. In verband met de geplande nieuwbouw voor OBC Elst zullen er grote uitgaven 

worden gedaan. 

 

Rentabiliteit 

De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot 

de totale baten. 

Definitie: Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten). 

 

Kengetal 
2018 2019 2020 2021 2022 

Realisatie Realisatie Prognose Prognose  Prognose 

Rentabiliteit 2,86% 3,39% -1,61% -0,47% -0,94% 

 

De rentabiliteit geeft aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat. 

SgOMB heeft van de totale opbrengsten, te weten € 39.898.525, een resultaat behaald van    € 1.353.271. 

Dit houdt in dat 3,39% van de baten in 2019 is omgezet in het uiteindelijke resultaat, ofwel van elke euro 

die is ontvangen, is € 0,0339 behouden en is € 0,9661 besteed in 2019. 

 

De rentabiliteitspositie is voor 2019 hoger dan de signaleringswaarde van de onderwijsinspectie. In 

vergelijking met 2018 is de rentabiliteitspositie gestegen maar naar de toekomst kijkende is de 

verwachting dat deze zal dalen. Dit heeft de komende jaren de aandacht, maar zal gezien de goede 

vermogenspositie nog niet tot een risico leiden op korte termijn. 

 

Solvabiliteit II 

De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen en vreemd vermogen en verschaft dus inzicht in de 

financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie op langere termijn aan 

haar verplichtingen kan voldoen. 

Definitie: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen. 

 

Kengetal 
2018 2019 2020 2021 2022 

Realisatie Realisatie Prognose Prognose  Prognose 

Solvabiliteit II (inclusief voorzieningen) 69,55% 76,54% 75,03% 75,04% 74,53% 

 

Solvabiliteit II geeft aan dat 76,54% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel uit reserves en 

voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 23,46% van het totale vermogen gefinancierd wordt 

met vreemd vermogen. 

 

De solvabiliteitspositie is voor 2019 hoger dan de signaleringswaarde van de onderwijsinspectie. In 

vergelijking met 2018 is de solvabiliteitspositie gestegen. Naar de toekomst toe is de prognose dat de 

solvabiliteitspositie licht zal dalen.  
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Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering 

behorende risico’s op te vangen. 

Definitie: Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten). 

 

Kengetal 
2018 2019 2020 2021 2022 

Realisatie Realisatie Prognose Prognose  Prognose 

Weerstandsvermogen 24,79% 28,49% 27,80% 28,07% 27,80% 

 

In deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen 

benadrukt. Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed 

functioneren van de planning & control cyclus blijven altijd restrisico’s achter. Voor het opvangen van de 

mogelijke financiële effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen. 

 

Het weerstandsvermogen is voor 2019 hoger dan de signaleringswaarde van de onderwijsinspectie. In 

vergelijking met 2018 is het weerstandsvermogen gestegen. De verwachting is dat deze in de toekomst 

licht zal dalen. 

 

Kapitalisatiefactor 

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is; dit om te signaleren of 

onderwijsorganisaties misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling 

van hun taken. 

Definitie: De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen en terreinen 

gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten). 

 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Kengetal Realisatie Realisatie Prognose Prognose  Prognose 

Kapitalisatiefactor 0,40 0,42 0,40 0,39 0,39 

 

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor de kapitalisatiefactor in het nieuwe 

toetsingskader dat geldt voor verslagjaren vanaf 2015. 

 

5.7 Continuïteitsparagraaf 

 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen voor Scholengroep Over- en Midden-

Betuwe. Voor het behalen van de strategische doelen is een stabiele en gezonde financiële huishouding 

nodig. Daarom is de financiële vertaling van de meerjaren schoolplannen met als uitgangspunt het 

strategisch beleidsplan uitgewerkt in een meerjarenbegroting. Voor sommige aspecten zijn intern 

meerdere scenario’s uitgewerkt.  

 

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met het meest waarschijnlijke scenario. Er is voor de 

komende jaren geen rekening gehouden met investeringen die een aanzienlijke invloed hebben op de 

bedrijfsvoering dan wel de vermogenspositie van de Scholengroep. Het totaal van de investeringen en 

dus ook het totaal van elke afzonderlijke investering gedeeld door de totaal jaarlijkse baten is voor de 

toekomstige jaren lager dan 15%. Omdat er geen sprake is van majeure investeringen of 

doordecentralisatie van de huisvesting zijn in deze continuïteitsparagraaf de gegevens voor de komende 

drie jaar opgenomen. 
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Naast een rapportage over het financiële beleid en de verwachte effecten daarvan in de verslagjaren 2020 

t/m 2022 bestaat deze paragraaf uit een set gegevens en een daarbij behorende toelichting die ook de 

naleving van de gehanteerde governance code en een rapportage over het risicomanagement omvat. 

 
Personele bezetting 

De personele bezetting voor de jaren 2020-2021 is gebaseerd op de feitelijke situatie in september 2019 

inclusief tijdelijke uitbreidingen en tijdelijke contracten. Tevens is rekening gehouden met extra 

vervanging vanwege ziekte, formatieontwikkelingen, daling van de leerlingaantallen en eventuele 

vacature ruimte vanwege natuurlijk verloop. Met ingang van 2020 wordt gebruik gemaakt van een tool 

voor strategische personeelsplanning. 

 

Kengetallen 
Realisatie Realisatie Begroting Begroting  Begroting 

2018 2019 2020 2021 2022 

Aantal leerlingen op 1 oktober 4292 4132 4023 3924 3923 

Personele bezetting per 1 augustus 1-8-2018 1-8-2019 1-8-2020 1-8-2021 1-8-2022 

Bestuur/ management (fte) 22 21 21 21 21 

Personeel primair proces (fte) 284 281 255 245 240 

Ondersteunend personeel (fte) 95 94 90 89 86 

Totale personele bezetting (fte) 401 396 366 355 347 

Overige kengetallen per 31 december      

Aantal leerlingen/ Totaal personeel 11 10 11 11 11 

Aantal leerlingen/ Onderwijzend personeel 15 15 16 16 16 

 

 

Ontwikkeling leerlingenaantallen 

Voor de leerling prognoses van de scholengroep wordt gebruik gemaakt van recente prognoses van 

VERUS (Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs), VOION (Arbeidsmarkt & opleidingsfonds 

voortgezet onderwijs), DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap) alsmede de eigen prognoses die gebaseerd zijn op het actuele inzicht van de 

schooldirecteuren. 

Hierbij wordt rekening gehouden met tussentijdse in- en uitstroom alsmede de doorstroom en uitstroom 

uitgaande van de actuele leerling populatie en historische gegevens. Voor het inschatten van instroom in 

leerjaar 1 wordt uitgegaan van het marktaandeel van de school in relatie tot het totaal aantal in te 

stromen basisschoolleerlingen. De eigen prognoses worden vergeleken met de overige prognoses en de 

schooldirecteur bepaalt op basis van deze analyse de leerling prognoses van de school. De scholengroep 

bevindt zich in een krimpregio.  

Voor de berekening van de inkomsten voor de jaren 2020-2022 is uitgegaan van de volgende leerling 

prognoses per 1 oktober: 

 

  
OBC 

Bemmel 

OBC 

Elst 

OBC 

Huissen 

HPC 

Zetten 

LvB 

Zetten 
SgOMB 

2018 1687 614 750 1068 173 4292 

2019 1585 592 758 1008 189 4132 

2020 1547 589 750 964 173 4023 

2021 1493 593 760 914 164 3924 

2022 1478 604 775 904 162 3923 
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Ontwikkeling balanspositie 

Balans 

Realisatie 

31-12-

2018 

Realisatie 

31-12-

2019 

Begroting 

31-12-

2020 

Begroting 

31-12-

2021 

Begroting 

31-12-

2022 

Activa      

Materiële vaste activa 4.007.356 4.160.501 4.918.650 6.386.950 6.151.050 

Vorderingen 531.765 597.810 560.000 560.000 560.000 

Effecten 496.288 
    

Liquide middelen 12.533.618 13.646.572 11.303.050 9.841.550 9.743.050 

Activa, totaal 17.569.027 18.404.883 16.781.700 16.788.500 16.454.100 

Passiva      

Eigen vermogen 10.012.749 11.366.020 10.254.700 10.084.500 9.754.700 

Voorzieningen 2.451.063 2.721.240 2.336.000 2.513.000 2.508.400 

Kortlopende schulden 5.105.215 4.317.623 4.191.000 4.191.000 4.191.000 

Passiva, totaal 17.569.027 18.404.883 16.781.700 16.788.500 16.454.100 

 

Toelichting op de balans 

Voor de begroting 2020 t/m 2022 zijn hier de balansposten gehanteerd, zoals opgenomen in de 

meerjarenbegroting 2020 t/m 2024. De prognose van het resultaat over 2019 was ten tijde van het 

opstellen van deze meerjarenbegroting € 837.285.  

Uiteindelijk bedraagt het resultaat over 2019 € 1.353.271. Een bedrag van € 654.365 is in december 

ontvangen als aanvullende bekostiging en dient in 2020 en 2021 te worden ingezet.( Een bedrag van 

ongeveer € 138.000 is nog aanvullend aan kosten geboekt in 2019).  

De aanvullende bekostiging heeft tot een toename van de liquide middelen en de bestemmingsreserve 

geleid per eind 2019 en zal bij inzet in 2020 en 2021 de liquide middelen en bestemmingsreserve in 

dezelfde mate verminderen.  

Ten einde aansluiting te houden met de goedgekeurde meerjarenbegroting zijn de balansposten en de 

baten en lasten voor 2020 t/m 2022 conform deze meerjarenbegroting opgenomen in deze continuïteits-

paragraaf.   

De materiële vaste activa zullen de komende jaren toenemen vanwege de voorgenomen investeringen. 

Met ingang van het schooljaar 2021/2022 zal er een nieuw schoolgebouw voor OBC Elst in gebruik worden 

genomen. De scholengroep zelf draagt daar € 895.000 aan bij voor Bijna Energie Neutrale 

Gebouwaanpassingen (BENG).  

Voor de inrichting van het gebouw zal € 350.000 worden bijgedragen door de scholengroep. De bijdrage 

vindt plaats vanuit de liquide middelen. De gemeente Overbetuwe draagt € 12.000.000 aan de 

bouwkosten alsmede € 96.886 voor de eerste inrichting.  

De vorderingen zijn lastig te voorspellen aangezien de balans een momentopname is en daarom is 

aangenomen bij de meerjarenbegroting dat deze post de komende jaren gelijk zal zijn aan de omvang op 

31 december 2019, zoals in oktober 2019 geprognotiseerd. 
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Het eigen vermogen is hieronder verder uitgesplitst. 

Eigen vermogen 
Realisatie 

2019 

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022   

algemene reserve   
      

  

    Stand op 1-1 6.462.537 7.520.400 7.007.000 6.987.100 
  

    Toevoeging 941.202 -513.400 -19.900 -128.900 
  

    Onttrekking         
  

    Stand op 31-12 7.403.739 7.007.000 6.987.100 6.858.200   

Bestemmingsreserve 

publiek 

        

  

    Stand op 1-1 2.760.048 2.539.500 2.457.600 2.307.300 

  

    Toevoeging 654.365       
  

    Onttrekking -229.161 -81.900 -150.300 -200.900 
  

    Stand op 31-12 3.185.252 2.457.600 2.307.300 2.106.400 
  

Bestemmingsreserve 

privaat 

        

  

    Stand op 1-1 790.164 790.100 790.100 790.100 
  

    Toevoeging         
  

    Onttrekking -13.135       
  

    Stand op 31-12 777.029 790.100 790.100 790.100 
  

Totaal eigen vermogen 11.366.020 10.254.700 10.084.500 9.754.700 

  

 

Voor de voorzieningen is rekening gehouden met de voorziening groot onderhoud en enkele personele 

voorzieningen. Voor het po-schoolgebouw worden alle kosten voor groot onderhoud verwerkt via de 

voorziening.  

Voor de vo-scholen worden kosten voor groot onderhoud boven € 100.000 verwerkt via de voorziening 

en kosten onder € 100.000 voor groot onderhoud worden rechtstreeks ten laste van de exploitatie 

gebracht.  

 

De dotatie aan de voorziening groot onderhoud wordt berekend op basis van uitgaven egalisatie. Per 

component wordt gekeken in welk jaar de uitgaven worden gedaan conform meerjaren onderhoudsplan 

(MJOP) en per component wordt berekend hoe groot de toevoeging aan de voorziening moet zijn. De 

werkelijk uitgaven voor het groot onderhoud worden onttrokken aan deze voorziening in het jaar dat de 

kosten zich voordoen.  

Onder de personele voorzieningen is rekening gehouden met de voorziening jubilea en met de voorziening 

ten behoeve van leeftijdsfase bewust personeelsbeleid (PB50). Voor de voorziening jubilea is er van 

uitgegaan dat de dotatie aan de voorziening gelijk is aan de onttrekking aan de voorziening waardoor per 

saldo € 0 opgenomen is in de meerjarenbegroting. Voor de voorziening ten behoeve van leeftijdsfase 

bewust personeelsbeleid (PB50) wordt rekening gehouden met uren die medewerkers sparen en 

opnemen.  
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Voorziening groot 

onderhoud 

Realisatie 

2019 

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Stand voorziening op 1-1  1.075.539 1.175.000 726.300 788.400 

Dotatie  116.270 96.900 62.100 62.100 

Onttrekking -25.090 -545.600   -140.100 

Stand voorziening op 31-12 1.166.720 726.300 788.400 710.400 

     

Personele voorzieningen 
Realisatie 

2019 

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Stand voorziening op 1-1  1.375.524 1.478.000 1.609.700 1.724.600 

Dotatie  477.676 161.000 170.400 121.300 

Onttrekking/vrijval -298.681 -29.300 -55.500 -47.900 

Stand voorziening op 31-12 1.554.520 1.609.700 1.724.600 1.798.000 

 

De omvang van de liquide middelen is bepaald met behulp van de volgende liquiditeitsbegroting.  

 Liquiditeitsbegroting 2020 2021 2022 

    

Beginsaldo 13.024.000 11.303.050 9.841.550 

Begroot resultaat -595.300 -170.200 -329.800 

Toename liquide middelen    

Afschrijvingen 967.300 1.037.000 1.107.800 

Toevoeging voorzieningen 257.900 232.500 183.400 

Afname liquide middelen    

Investeringen materiële vaste activa -1.775.950 -2.505.300 -871.900 

Afname voorzieningen -574.900 -55.500 -188.000 

Eindsaldo 11.303.050 9.841.550 9.743.050 
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Staat van baten en lasten 

 

2018 

Realisatie 

2019 

Realisatie 

2020 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Begroting 

Baten      

Rijksbijdragen 37.799.673 37.862.733 35.399.700 34.450.000 33.612.200 

Overige overheidsbijdragen 179.426 318.548 42.900 42.900 42.900 

Overige baten 1.790.434 1.698.177 1.440.500 1.435.000 1.435.000 

Totaal baten 39.769.533 39.879.458 36.883.100 35.927.900 35.090.100 

Lasten      

Personeelslasten 30.978.169 31.021.654 30.468.300 29.189.400 28.480.600 

Afschrijvingen 838.914 897.857 967.300 1.037.000 1.107.800 

Huisvestingslasten 2.352.609 2.222.628 1.970.400 1.874.300 1.875.600 

Overige lasten 4.451.773 4.387.004 4.062.400 3.987.400 3.945.900 

Totaal lasten 38.621.465 38.529.143 37.468.400 36.088.100 35.409.900 

Financiële baten 34.775 19.067 0 0 0 

Financiële lasten 28.659 16.111 10.000 10.000 10.000 

Financiële baten en lasten 6.116 2.956 -10.000 -10.000 -10.000 

      

Resultaat 1.154.184 1.353.271 -595.300 -170.200 -329.800 

      
De meerjarenbegroting 2020-2024 is vastgesteld door de RvT in de vergadering van 9 december 2019.  

 

Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

Baten 

 

De rijksbijdragen zullen vanaf 2020 verder dalen vanwege dalende leerlingaantallen. De prognose is 

gebaseerd op de huidige bekostigingsmethodiek.  

Voor het berekenen van de VO subsidies zijn voor 2020 t/m 2022 de normbedragen van 2020 gehanteerd. 

Voor het PO is voor de subsidie berekening voor 2020 t/m 2022 uitgegaan van de basisbedragen en 

leeftijdsbedragen zoals gehanteerd in de definitieve beschikking 2018/2019.  

 

Met de middelen die vanuit Sterk Techniek Onderwijs zullen worden ontvangen is nog geen rekening 

gehouden. De voormalige LWOO gelden zullen vanaf 2020 worden ontvangen via het Samenwerkings-

verband en niet meer via DUO.   

 

De kosten van onroerende zaakbelastingen werden tot en met 2019 voor de locaties in de gemeente 

Lingewaard (OBC Bemmel en OBC Huissen) betaald door de scholengroep en vervolgens doorbelast aan 

de gemeente. Vanaf 2020 worden de betreffende kosten en opbrengsten tegen elkaar weg geboekt omdat 

het geen kosten en opbrengsten zijn voor een schoolbestuur. 

 

Onder de overige baten zijn de volgende opbrengsten begroot: 

- Verhuur gebouwen; 

- Detacheringen; 

- Ouderbijdragen; 

- Verkoop (onderwijs) materialen; 

- Opbrengst catering. 
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Tevens wordt rekening gehouden met o.a. doorbelaste schoolkosten voor leerlingen die van buitenaf 

komen, bijdragen voor huiswerkklas, musical, mediatheek, cluster 1 en/of cluster 2 leerlingen, excursies, 

werkweken, activiteiten, Cambridge examens, examentrainingen, projecten, schoolreisjes en 

schoolkampen en subsidie in het kader van VMBO on Stage. Door de dalende leerlingaantallen zullen de 

overige baten in de komende jaren afnemen.  

 

Lasten 

 

De personeelslasten bestaan uit de salaris gerelateerde lasten en de overige lasten. Voor de salaris 

gerelateerde lasten is uitgangspunt de feitelijke situatie van de personele bezetting in september 2019 

inclusief tijdelijke uitbreidingen en tijdelijke contracten. Vervolgens hebben de schooldirecteuren/rectoren 

de onderliggende formatie beoordeeld op bijzonderheden, zoals extra vervanging vanwege ziekte, daling 

van leerlingenaantallen, formatieontwikkelingen of dat er vacature ruimte is ontstaan door natuurlijk 

verloop. Grondslagen voor de loonkostenbegroting zijn de salarisgegevens van september 2019, waarbij 

er geen rekening is gehouden met ophoging van de salarisschalen vanuit CAO onderhandelingen.  

 

Onder de salaris gerelateerde lasten wordt jaarlijks rekening gehouden met kosten voor o.a. dienstreizen, 

nachtvergoedingen en verrekening vakantieverlof.  

 

Er is voldoende flexibiliteit en ruimte in het personeelsbestand om de taakstellingen t.z.t. te realiseren. 

Voor ziektevervanging, dan wel overige vervanging is een percentage opgenomen dat per locatie is 

afgestemd met de schooldirectie. 

 

De verwachting is dat het aantal FTE de komende jaren afneemt. Zie tabel hierna.  

 

Functie FTE per   

categorie 1-8-2018 1-8-2019 1-8-2020 1-8-2021 1-8-2022 1-8-2023 

DIR 7,83 6,83 6,73 6,73 6,73 6,73 

MT 14,10 14,10 14,10 13,90 13,90 13,90 

OOP 95,15 94,42 90,42 88,76 86,33 82,75 

OP 283,56 280,94 254,91 245,36 240,26 236,99 

Totaal 400,64 396,29 366,16 354,75 347,22 340,36 

 

Onder de overige personele lasten wordt in de meerjarenbegroting rekening gehouden met o.a. de 

volgende kosten: dotaties aan personele voorzieningen, inhuur van personeel, vacatiegelden RvT, 

vrijwilligersvergoedingen, bijscholing, coaching en uitkeringskosten collectief deel. Daar waar mogelijk is 

rekening gehouden met een daling van de kosten als gevolg van de ontwikkeling in medewerkers 

aantallen. 

 

De verwachting is dat de afschrijvingslasten de komende jaren iets toe zullen nemen vanwege nieuwe 

investeringen o.a. aanschaf gymzaal Huissen, nieuwbouw Elst.   

 

Bij de huisvestingskosten is geen rekening gehouden met indexatie omdat de verwachting is dat deze 

gecompenseerd zal worden in de bekostiging. In het najaar van 2020 kan mogelijk de gymzaal aan de 

Muntstraat te Huissen worden aangeschaft, waardoor de huurkosten waarschijnlijk zullen gaan dalen. 

Tevens zal de dotatie aan de groot onderhoudsvoorziening na 2022 lager zijn. In 2022 worden een aantal 

grote uitgaven voorzien, met een levensduur langer dan 20 jaar. Door de scope van 20 jaar die 

gehanteerd wordt bij deze voorziening vindt er in de jaren daarna een lagere dotatie plaats.  
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Ook is de verwachting dat de overige lasten de komende jaren afnemen doordat waar mogelijk rekening 

is gehouden met leerling afhankelijke lasten. Voor de financiële baten en lasten wordt geen rekening 

meer gehouden met baten. Er is geen effectenportefeuille meer en de rente op spaarrekeningen is zodanig 

laag dat er geen rente inkomsten uit worden verwacht. Met een mogelijke negatieve rente is geen 

rekening gehouden in de meerjarenbegroting. De financiële lasten betreffen bankkosten. 

5.8 Interne risicobeheersings- en controlesysteem   

 

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestaan en de werking van de interne 

risicobeheersings- en controlesystemen. Deze systemen hebben als doel het bewaken van de realisatie 

van doelstellingen, de betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving en het naleven van de wet- en 

regelgeving. 

 

Stichting Christelijk Onderwijs Over- en Midden-Betuwe is lid van de sectororganisatie voor het 

voortgezet- en primair onderwijs, de vo-raad en po-raad en zoals alle leden van deze raden, heeft de 

Stichting de governancecode van het Voortgezet Onderwijs, de Code Goed Onderwijsbestuur, vastgesteld. 

Deze governancecode vormt de basis voor het realiseren van een cultuur en praktijk van goed bestuur in 

het voortgezet onderwijs. 

 

De Stichting heeft de personeels- en de financiële administratie in eigen beheer. Alleen de uitvoering van 

de salarisadministratie wordt uitbesteed aan Groenendijk Onderwijsadministratie. Via Groenendijk wordt 

gebruik gemaakt van de software van RAET om de personele administratie te voeren. Voor de financiële 

administratie wordt gebruik gemaakt van de software van AFAS. De manager financiën en control is 

eerste aanspreekpunt voor alle interne en externe financiële aangelegenheden en bewaakt de wijze van 

toepassing van de planning & control cyclus.  

 

Het toezicht houden op de goede werking van het interne beheersingssysteem wordt gedaan met behulp 

van het reglement en toezichtkader. De Raad van Toezicht heeft een jaarplanning waarin vastgelegd is 

wat wanneer gemonitord wordt door de Raad van Toezicht. Zie hierna. 

 

Vergadering Vaste punten Specifieke thema’s  

September - zelfevaluatie RvT  

Oktober/ 

november 

-  integrale periodieke rapportage CvB  

- voorbereiding overleg met GMR 

- voorbereiding resultaatgesprek CvB 

- Onderwijs & Kwaliteit 

- ICT beleid 

December 

- periodieke rapportage CvB  

- meerjarenbegroting waarin opgenomen 

   verslag auditcommissie 

- goedkeuring kalenderjaarbegroting 

- goedkeuring treasury jaarplan + statuut 

- jaarlijks opnieuw vaststellen van het bedrag voor het aangaan van 

verplichtingen (art. 7 lid 2) 

- evaluatie vergoeding RvT 

- (her)benoeming RvT leden 

- Strategie inclusief 

   Marketing en PR 

- Schoolpresentatie 

Februari 

- integrale periodieke rapportage CvB inclusief  

  kwartaalcijfers oktober t/m december 

- jaarverslag RvT 

- Risicomanagement 

   (incl. risico op fraude) 
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Vergadering Vaste punten Specifieke thema’s  

April 

- periodieke rapportage CvB 

- identiteit 

- verslag resultaatgesprek CvB 

- HRM 

Juni 

- integrale periodieke rapportage CvB waarin  

  opgenomen verslag auditcommissie 

- vaststellen jaarrekening 

 

 

Financiele risicobeheersing 

 

In de jaarcyclus van verantwoording is ook de planning & control cyclus verwerkt.  

 

Cijfer- en exploitatieresultaatbeoordeling wordt toegepast door de werkelijke cijfers periodiek te 

vergelijken met de begrootte cijfers en de bereikte resultaten van het voorgaande exploitatiejaar.  

Deze cijferbeoordeling vindt achtmaal per jaar plaats op locatieniveau middels een financiele 

managementrapportage (MARAP). Deze rapportage wordt op financiele- en formatieve resultaten 

besproken met de directeur/rector. De directeur/rector maakt met behulp van deze financiële 

managementrapportages periodiek een verantwoordingsrapportage waarin over alle vier domeinen 

(onderwijs, personeel, financiën, kwaliteit) gerapporteerd wordt aan de voorzitter College van Bestuur. 

Deze verantwoordingsrapportages worden tevens mondeling doorgesproken.   

 

De voorzitter College van Bestuur ontvangt financiële managementrapportages op organisatieniveau die 

samen met de verantwoordingsrapportages gebruikt worden voor de verantwoording naar de Raad van 

Toezicht. Op deze manier wordt scherp gemonitord of inkomsten en uitgaven in lijn zijn met de begroting 

en om onverhoopte financiële tegenvallers proactief bij te kunnen stellen. 

 

Driemaal per jaar wordt over de bereikte resultaten op de strategische domeinen onderwijs, personeel, 

financiën en kwaliteit door de bestuurder integraal verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht. 

 

De planning en control cyclus (zie figuur 1) is gekoppeld aan de jaarplannen van de scholen.  

 

Figuur 1: Planning & control cyclus 
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Ieder jaar in september begint deze cyclus met in achtneming van de peildatum 1 oktober. Het aantal 

leerlingen is namelijk de basis voor de bekostiging. Er wordt een begroting gemaakt en de schooldirecties 

geven aan wat in hun visie nodig is om de schoolplannen te realiseren. In overleg met de schooldirectie 

wordt de personeelsformatie ingevuld en verwerkt in de begroting. De concept locatiebegroting als 

onderdeel van de concernbegroting, wordt besproken met de bestuurder en wordt (zo nodig met 

aanpassingen) integraal in het directie overleg vastgesteld. 

 

Risicomanagement 

 

Het realiseren van de in het strategisch beleidsplan 2018-2023 vastgestelde doelen is basis voor het 

dagelijks handelen van de SgOMB. Het interne risicomanagement is gebaseerd op beheersing van die 

omstandigheden of situaties die realisatie van deze strategische doelen kunnen belemmeren. Daartoe zijn 

zowel op concernniveau als op locatieniveau tien risico’s benoemd inclusief beheermaatregelen die ingezet 

kunnen worden zodra het risico zich voordoet. 

 

Per concernrisico is het eigenaarschap benoemd. Elke directeur is ‘eigenaar’ van één of meerdere risico’s. 

Ter periodieke bespreking in het directieoverleg, draagt de ‘eigenaar’ een concernrisico voor wat betreft 

bijstelling van beheermaatregelen op basis van de actualiteit. Over het beheer van de locatierisico’s zelf, 

wordt door de directeur/rector gerapporteerd aan de bestuurder. 

 

Strategische risico’s 

Vanuit de benoemde 10 concernrisico’s zijn er enkele risico’s benoemd die in 2019 qua beheermaatregel 

zijn aangescherpt op basis van actualiteit.  

 

Betreft: 

• Afname van de veiligheidsbeleving bij leerlingen en medewerkers: 

Op één van onze vmbo locaties is radicalisering van de maatschappij waarneembaar geworden. Als 

beheermaatregel wordt actief gestuurd op de inzet van wijkcoaches en het houden van 

voorlichtingsbijeenkomsten voor leerlingen, docenten en ouders/verzorgers. 

 

• Niet (kunnen) voldoen aan het toetsingskader van de onderwijsinspectie: 

Naar aanleiding van onder meer de uitslagen van de landelijke thema onderzoeken van de 

onderwijsinspectie waar de SgOMB aan heeft deelgenomen, zijn de interne kwaliteitswerkzaamheden 

aangescherpt. De beschikbare zelfevaluatie tool vo (vo-raad) en scans vanuit de vo-raad worden of 

gaan op locatie uitgevoerd worden. Daarnaast word gebouwd aan solide data-analyses vanuit 

Magister / MMP ter ondersteuning van het optimaliseren van de onderwijskwaliteit. 

 

• Het onvoldoende tijdig (kunnen) inspelen op de afnemende baten: 

In 2019 is een strategische personeelsplanning, waarmee de formatieve ontwikkelingen op de korte- 

en middellange termijn gerelateerd worden aan de dalende leerlingaantallen, gedetailleerd 

uitgewerkt. Hierdoor is een beter sturingsmiddel voorhanden om tijdig in te spelen op het formatieve 

kostendeel van de exploitatie. 

 

• Afname school specifiek onderwijsaanbod door dalende leerlingenaantallen  

De effecten (positief en negatief) van het nieuwe bekostigingsmodel OCW zijn doorgerekend en 

meegenomen in de meerjarenbegroting 2020-2024. Hiermee worden de noodzakelijke 

beheermaatregelen en te nemen bestuurlijke keuzes voor wat betreft het onderwijsaanbod,  tijdig in 

kaart gebracht. 
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De overige benoemde concernrisico’s die in mindere mate zijn aangescherpt, zijn de volgende: 

 

• Steeds verder in de verdrukking raken van de regio tussen de twee grote steden Arnhem en Nijmegen. 

• Strategisch HRM-beleid sluit niet aan bij de steeds sneller veranderende wereld. 

• Onvoldoende inspelen op de veranderende samenleving waarin bij geschillen steeds sneller 

gerechtelijke stappen worden ondernomen. 

• Procedures zijn te ruim en geven daardoor teveel interpretatieruimte. 

• Te hoog ziekteverzuim (lesuitval/ uitval projecten/ te hoge kosten). 

• Te geringe innovatiekracht en ontwikkeling bij medewerk(st)ers. 

 

Risico’s vanuit operationele activiteiten 

• Het financiele frauderisico is binnen elke onderwijsorganisatie een mogelijk risico. In het bestaan van 

de scholengroep is hier nooit sprake van geweest. In 2020 wordt, mede op advies van de accountant, 

in het kader van verdergaande risicobeheersing wel een procedure ontwikkeld om eventuele fraude 

vroegtijdig te herkennen.  

 

• De digitalisering van het onderwijs en het gebruik van meerdere devices binnen onze scholen kan 

risico’s meebrengen voor wat betreft geïnfecteerde software, malware en in uitzonderlijke gevallen 

het hacken van onze systemen. Hiermee kan de continuïteit van het onderwijs in gevaar komen.  

 

Risico’s vanuit financiele positie 

• De financiele positie van de scholengroep is robuust en zeer solide te noemen. Het risico bestaat dat 

ondanks bancaire spreiding van de middelen zoals in het Treasury Statuut is opgenomen, de saldi op 

de rekeningen oplopen, waardoor bij het mogelijk ‘omvallen van één van onze partners’, schade 

geleden kan worden. 

 

• Gezien de negetieve ontwikkelingen op de financiele markten is duidelijk geworden dat vanaf het jaar 

2020 onze bankinstellingen een negatieve rente gaan berekenen over onze bij hen uitstaande saldi.  

 

• Daarnaast betekent de instandhouding van het volledige onderwijspakket versus het nieuwe 

bekostigingsmodel OCW een risico voor de huidige vermogenspositie. Zonder de inzet van de 

compensatieregeling ‘geïsoleerde brede scholengemeenschap in een krimpregio’ ontstaan op één 

specifieke locatie tekorten die mogelijk niet tijdig genoeg kunnen worden opgevangen. Deze verliezen 

zouden dan vanuit de vermogenspositie gecompenseerd moeten worden. 

 

Risico’s vanuit wet- en regelgeving 

• Vanuit de AVG wetgeving blijft het risico aanwezig op het onvoorzien delen van persoonsgegevens. 

De interne bewustwording is een voortdurend aandachtspunt.  

Een externe functionaris gegevensverwerking is aangetrokken. 

 

• De aanbestedingswetgeving kan bij aanbesteding van een dienst in de huidige markt een serieuze 

kostenverhoging opleveren. Dit kan in de praktijk betekenen dat er minder middelen ter beschikking 

staan voor het primaire proces, het onderwijs. Een marktconsultatie voorafgaande aan een aan te 

besteden dienst wordt inmiddels toegepast. Op basis van deze consultatie worden keuzes gemaakt 

om of een procedure in gang te zetten of om gemotiveerd van af te wijken. 
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Risicobeheersing 

 

De SgOMB streeft ernaar om risico’s te beheersen en de kans op fouten, het nemen van verkeerde 

beslissingen en het verrast worden door onvoorziene omstandigheden zoveel mogelijk te reduceren. 

Volledigheid valt echter niet te garanderen. Het is nooit uit te sluiten dat de organisatie blootstaat aan 

risico’s die nog niet bekend zijn of die (nog) niet belangrijk worden geacht. Bovendien kan geen enkel 

systeem van risicobeheersing en interne controle absolute zekerheid bieden tegen het niet realiseren van 

organisatiedoelstellingen, of het volledig voorkomen van verlies, fraude en overtredingen van wetten en 

regels. 

 

Voor een adequate risicobeheersing en interne controle worden in de organisatie gebruik gemaakt van 

diverse op elkaar afgestemde instrumenten. 

 

• Er is een besturingsmodel met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur.  

• De bestuurlijke werkwijze is vastgelegd in het Reglement en toezichtkader Raad van Toezicht.  

• Het College van Bestuur, verantwoordelijk voor realisatie van organisatiedoelstellingen, legt 

hierover conform de jaarplanning verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

• De organisatiedoelstellingen zijn vastgelegd in het Strategisch Beleidsplan. 

• De schooldirectie vertaalt de organisatiedoelstellingen naar de schoolplannen. 

• Er is een effectief systeem van risicobeheer dat ten aanzien van de organisatie-doelstellingen 

risico's identificeert en beoordeelt. 

• Er is een gezamenlijke risicobewuste cultuur en risicomanagement staat periodiek op de 

agenda. 

• Het directieteam komt periodiek bij elkaar om lopende zaken met elkaar te bespreken en om 

de integrale voortgang te bewaken. 

• Er wordt een beheerste en integere bedrijfsvoering gevoerd, waaronder voorzieningen om 

verstrengeling van belangen tegen te gaan. 

• Er wordt een kwaliteitsinstrument als beheers programma gebruikt voor het monitoren van 

de kwaliteit van het onderwijs. 

• Er vindt een jaarlijkse schouw van de gebouwen plaats om noodzakelijk onderhoud te 

analyseren in vergelijking met de meerjaren onderhoudsplannen. 

• Bewaking van het personeelsbestand door een kritische analyse van leerling prognoses. 

• De grootste reeds bekende risico’s (krimp, hoge gemiddelde personeelslast) zijn redelijk goed 

in te schatten en zijn in de meerjarenbegroting verwerkt. 

• Het signaleren van afwijkingen, het analyseren van mogelijke oorzaken en het adviseren over 

bijsturingen mede aan de hand van periodieke voortgangsrapportages. 

• Budgetbewaking vormt een vast onderdeel van onze planning & control cyclus. 

• Periodieke besprekingen over budgetuitputting tussen de schooldirectie en de afdeling 

financiële zaken. 

• Het opvolgen van de aanbevelingen uit de management letter van de externe accountant. 

 

Gelet op het bovenstaande is het oordeel terecht dat de systemen van risicobeheersing en interne controle 

een redelijke mate van zekerheid geven over de financiële verslagleggingsrisico’s en dat de financiële 

verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat.  

 

Er is geen aanleiding te veronderstellen dat de risicobeheersings- en controlesystemen ten aanzien van 

financiële verslaggevingsrisico’s in het boekjaar 2019 niet naar behoren hebben gefunctioneerd. 
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De bestuurder verklaart dat: 

 

• De jaarrekening een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en 

het resultaat van Scholengroep Over- en Midden-Betuwe; 

• Het jaarverslag een getrouw beeld geeft van de toestand op balansdatum en de gang van 

zaken gedurende het boekjaar; en  

• In het jaarverslag de voornaamste risico’s waarmee Scholengroep Over- en Midden-Betuwe 

wordt geconfronteerd zijn beschreven. 

 

5.9 Gebeurtenissen na balansdatum    

 

In 2020 hebben wij (wereldwijd) te maken gekregen met de effecten van het Coronavirus.  

Landelijk is het fysieke onderwijs als gevolg van de sluiting van de scholen vanaf medio maart 2020 

gestopt en wordt vanaf dat moment ‘onderwijs op afstand’ gerealiseerd. 

 

Ten aanzien van der bekostiging van het onderwijs, ondervindt de scholengroep vooralsnog geen 

negatieve effecten. Wel zijn door het niet doorlaten gaan van de binnen het curriculum geplande 

(buitenlandse) reizen en excursies, kosten te verwachten in de vorm van annuleringskosten. 

 

Voor wat betreft de nieuwbouw OBC-Elst, is het Coronavirus niet in het eerder opgestelde risicoprofiel 

van het nieuwbouwproject opgenomen. Een corona impact analyse is uitgevoerd bij zowel de te 

contracteren aannemer als te contracteren installateur. Deze analyse heeft geen aanwijzigingen 

opgeleverd die de nieuwbouw ingrijpend zouden kunnen vertragen.  

Op personeelsgebied is geen uitval geweest als direct gevolg van een positieve corona-infectie.  

Wel is er, als gevolg van milde klachten, tijdelijke uitval geweest van enkele medewerkers.  
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Hoofdstuk 6 Raad van Toezicht 

 6.1 Samenstelling Raad van Toezicht   

  

De Raad van Toezicht van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe bestaat in 2019 uit zes personen.  

Zij oefenen hun taak uit op basis van de statuten en de vastgestelde reglementen en toetsen de wijze 

van toezichthouden aan de Good Governance Code van het vo-onderwijs.  

De leden van de raad opereren zonder last of ruggenspraak en zijn daarmee onafhankelijk. Zij zijn allen 

lid van de brancheorganisatie voor toezichthouders in het onderwijs, de VTOI-NVTK.  

De actuele vergoedingsregeling voor toezichthouders wordt toegepast.  

  

In 2018 is, afwijkend op de in de nieuwe governancecode vastgestelde maximum benoemingstermijnen, 

besloten de in 2019 aflopende lidmaatschappen van de leden Gosselt en Stommels met een periode van 

tenminste één jaar te verlengen. De reden hiervoor was dat in 2019 een nieuwe bestuurder geworven 

ging worden en dat hun beider expertise als lid van de werkgevercommissie daarbij als erg belangrijk 

werd beschouwd. In de vergadering van de Raad in december 2019 is besloten dat mevrouw Gosselt met 

ingang van 1 januari 2020 haar werkzaamheden als toezichthouder beëindigt en dat het lidmaatschap 

van mevrouw Stommels nog voor één jaar wordt verlengd ten behoeve van een zorgvuldige overdracht 

van taken aan een nieuw aan te trekken lid van de Raad. Daarmee was de samenstelling van de Raad 

van Toezicht ultimo 2019 als volgt:  

  

Naam         Functies/werkzaamheden  
1e benoeming en   

2e benoeming  

Dhr. drs. B.H.T. Roodink  
   
   
   
   
   

Functie in RvT:  
 - Voorzitter  
Aandachtsgebied:  

- Governance en onderwijsontwikkelingen  

Commissies:  

- lid commissie Onderwijs en kwaliteit  

Reguliere werkzaamheden:  

- Zelfstandig adviseur  

Nevenfuncties:   

- Voorzitter RvT Sg Het Streek  

1e benoeming:   
01-08-2013 t/m  

01-08-2017  

2e benoeming:   
01-08-2017 t/m  

01-08-2021  

Mw. mr. S.A.B.D. Gosselt  Functie in RvT:  
 - Vicevoorzitter  
Aandachtsgebied:  
- HRM en bedrijfsvoering  

Commissies:  

- Renumeratiecommissie  

Reguliere werkzaamheden:  

- Coach en procesbegeleider  
Nevenfuncties:  

- Lid RvT Erfgoed Gelderland  

1e benoeming:   
19-01-2011 t/m  

19-01-2015  

2e benoeming:   
19-01-2015 t/m  

19-01-2019 

3e benoeming: 

19-01-2019 t/m 

31-12-2019  

  

Mw. mr. N. Stommels  Functie in RvT:  
 - Lid  
Aandachtsgebied:   

- Juridische zaken  

Commissies:  

- Renumeratiecommissie  

Reguliere werkzaamheden:  

- Partner Brunet advocaten, Nijmegen  
Nevenfuncties:   

geen 

1e benoeming:   
19-01-2011 t/m  

19-01-2015  

2e benoeming:   
19-01-2015 t/m  

19-01-2019 

3e benoeming: 

19-01-2019 t/m  

31-12-2020  
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Naam         Functies/werkzaamheden  
1e benoeming en   

2e benoeming  

Dhr. drs J.V.C.T. van Duren RC  Functie in RvT:  
 - Lid  
Aandachtsgebied:  

- Financiën, risicomanagement, bedrijfsvoering  

Commissies:  

- Auditcommissie  

Reguliere werkzaamheden:  

- Manager Financiën & Control  

Nevenfuncties:   

- Lid RvT Stichting Rijnbrink  

- Lid RvC Woningbouwcoöperatie Talis  
- Lid RvT Stichting gezondheidscentra Eindhoven  

1e benoeming:   
01-08-2013 t/m  

01-08-2017  

2e benoeming:   
01-08-2017 t/m  

01-08-2021  

Dhr. Th. Verwoert RA RE  Functie in RvT:  
- Lid  
Aandachtsgebied:  

- Financiën, risicomanagement, bedrijfsvoering  

Commissies:  

- Auditcommissie  

Reguliere werkzaamheden:  

- Registeraccountant-partner  

Nevenfuncties:   

- Lid bestuur St. Heilig Landstichting en   

  Eerste Hulp Stichting der Heilig Land   

  Stichting  
- Lid bestuur St. Dienstverlening Entrea  

1e benoeming:   
01-08-2016 t/m  

01-08-2020  

2e benoeming:  

  

  

Mw. P.M. Schouten  Functie in RvT:  

- Lid  
Aandachtsgebied:  

- Onderwijsontwikkelingen, kwaliteit  

Commissies:  

- Onderwijs & Kwaliteit  

Reguliere werkzaamheden:  

- Coördinator HRM- Financiën Lindenberg,  

   Nijmegen.  

Nevenfuncties:   

- Lid RvT Stichting Oeverwal,  
- Locatiemanager ‘In het Pakhuis’, Zetten.  

1e benoeming:   
01-08-2016 t/m  

01-08-2020  

2e benoeming:  
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6.2 Werkwijze Raad van Toezicht  

 

De Raad van Toezicht is in 2019 vijfmaal in een formele vergadering bij elkaar gekomen. Hierbij heeft de 

Raad zich gericht op de gerealiseerde prestaties en op de effecten van de door het College van Bestuur 

gevoerde strategie, ingezet beleid en genomen beslissingen.   

De Raad van Toezicht heeft in aanwezigheid van het College van Bestuur vergaderd. Voorafgaand aan dit 

overleg is er standaard een vooroverleg geagendeerd met alleen de leden. Op enkele thema’s heeft de 

Raad van Toezicht, los van het College van Bestuur, overleg gevoerd.  

 

Aan de hand van een vastgestelde jaaragenda is verdieping gezocht op centrale thema’s zoals:  

• Realisatie van de strategische doelstellingen van de organisatie,  

• Onderwijsbeleid en onderwijs-kwaliteitsbeleid,  

• Personeelsbeleid-HRM,  

• ICT ontwikkelingen, 

• Financiën (jaarrekening – begroting), planning & control en risicomanagement,  

• PR & Marketing, marktaandeel, leerlingenstromen en regionale ontwikkelingen.   

 

In 2019 heeft de Raad van Toezicht diverse onderwerpen besproken die samenhangen met de onder 6.2 

en 6.3 beschreven werkwijzen. De Raad heeft in alle beschouwingen en overwegingen aangegeven dat 

het lange termijnperspectief moet worden meegenomen, waarbij er goede transparantie moet zijn over 

de incidentele- en structurele (financiële) effecten van (nieuw) beleid. De continuïteit van de Scholengroep 

OMB, mede in het licht van de demografische ontwikkelingen zoals krimp, is daarbij het oogmerk.  

 

Een professionele Raad van Toezicht  

De taken van de toezichthouder vragen permanente en adequate aandacht en onderhoud. De Raad van 

Toezicht van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe ziet erop toe dat de leden investeren in de eigen 

ontwikkeling en actueel geïnformeerd zijn. Enerzijds gebeurt dat door regelmatige relevante informatie 

(abonnementen, vo nieuws e.d.) anderzijds door deelname aan workshops en conferenties (VTOI-

NVTK).   

  

6.3 Governance  

 

De Raad van Toezicht handelt volgens de principes die zijn vastgelegd in de Code Goed Onderwijsbestuur 

voor het voortgezet onderwijs. Daartoe heeft de Raad van Toezicht in 2019 indachtig de Code Goed 

Onderwijsbestuur het volgende onderhanden gehad:  

  

• In het kader van het voeren van de horizontale dialoog met interne stakeholders is een afvaardiging 

van de Raad van Toezicht in 2019 tweemaal in gesprek gegaan met de GMR. Tijdens deze bijeenkomsten 

is gesproken de wijze waarop de Raad van Toezicht het wervingsproces voor de vacature Voorzitter CvB 

zal willen ingaan en de wijze waarop de GMR deel uit maakt van de selectieprocedure. 

 

• Vanuit de werkgeversrol van de Raad van Toezicht is begin 2019 de wervingsprocedure voor een 

nieuwe voorzitter College van Bestuur opgestart. Reden hiervoor was dat de zittende bestuurder, de heer 

H. Grimmius, met pensioen is gegaan.  

Op basis van een door de organisatie breed gedragen profiel en een met externe begeleiding zorgvuldig 

doorlopen sollicitatieprocedure, heeft de Raad van Toezicht met ingang van 1 september 2019 een nieuwe 

voorzitter College van Bestuur benoemd.  

Met ingang van deze datum is mevrouw I. van Eekelen aangetreden als nieuwe bestuurder van de 

scholengroep. 

 

• Ten aanzien van het eigen functioneren van de Raad van Toezicht heeft in november 2019  de jaarlijkse 

zelfevaluatie plaatsgevonden. De zelfevaluatie vond deels plaats in aanwezigheid van de nieuwe voorzitter 

van het College van Bestuur. Voorafgaande aan de reguliere RvT-vergadering van december heeft de 

Raad de  opbrengsten van deze zelfevaluatiebijeenkomst nabesproken. 
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De belangrijkste punten van de zelfevaluatie waren het kennis nemen van de bevindingen van de nieuwe 

bestuurder van haar eerste 100 dagen en de terugblik door de Raad op de uitvoering van haar hoofdtaken 

in 2019. Als aandachtspunten voor 2020 zijn benoemd: het verder goed laten landen van de nieuwe 

bestuurder en het geven van invulling aan de maatschappelijke rol van de Stichting. Daarnaast zal de 

stand van zaken van de 2 nieuwbouwprojecten regelmatig op de agenda van de Raad te vinden zijn 

evenals de ontwikkeling van de leerlingenaantallen en de te verwachten krimp vanwege de demografische 

ontwikkelingen. 

 

• In december 2019 heeft de Raad van Toezicht in nauwe afstemming met de GMR, een nieuw lid van 

de Raad van Toezicht aangetrokken. Het nieuw aangetrokken lid van de Raad van Toezicht zal op 

voordracht van de GMR met ingang van februari 2020 benoemd worden. 

 

• De Raad heeft in 2019 ingestemd met het verzoek van de Gemeente Overbetuwe om een financiele 

bijdrage te leveren voor de realisatie van een nieuw schoolgebouw in Elst. 

   

• De Raad heeft, op basis van de bezoldigingskaders WNT, in 2019 de bezoldigingsklasse van de 

bestuurder vastgesteld. Daarnaast heeft de Raad de hoogte van de eigen vergoeding voor 

toezichthoudende werkzaamheden ten opzichte van het jaar 2018 niet aangepast. In de vergadering van 

de RvT in februari 2020, is besloten is de hoogte van de bezoldiging te verhogen voor een vaste periode 

van drie jaar.  

  

• De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het benoemen van een controlerend accountant. In 

2019 heeft de Raad Flynth Adviseurs en Accountants de opdracht verstrekt zowel de interimcontrole 2019 

en de controle over de jaarrekening 2019 uit te voeren. 

De controlerend accountant heeft in de vergadering van juni 2019 de voltallige Raad geïnformeerd over 

de bevindingen vanuit de controle van de jaarrekening 2018. De accountantsrapportage was eerder 

uitgebreid besproken met de leden van de Auditcommissie van de Raad, de controlerend accountant en 

de SgOMB organisatie. 

  

6.4 Commissies van de Raad van Toezicht  

 

De Raad van Toezicht kent drie vaste commissies: de Auditcommissie, de Werkgeverscommissie 

(Renumeratiecommissie) en de commissie Onderwijs en Kwaliteit. De commissies functioneren op basis 

van een vastgesteld reglement.   

  

Renumeratiecommissie  

 

In de Werkgeverscommissie hebben zitting de vice- voorzitter en een ander lid van de Raad van Toezicht. 

De leden van de commissie worden benoemd voor een periode van 4 jaar.  

Naast het vanuit de werkgeversrol al genoemde gevoerde resultaatgesprek met de bestuurder, hebben 

de leden van de Renumeratiecommissie, in goede afstemming met de bestuurder, de grenzen van de 

WNT bewaakt qua hoogte van de bezoldiging van de bestuurder. De Raad evenals de bestuurder hechten 

er, gezien de maatschappelijke discussies over beloningen in het publieke domein, grote waarde aan de 

WNT-grenswaarden niet te overschrijden.  

Er is in 2019 geen sprake van overschrijding van de landelijk vastgestelde grenswaarden.  
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Auditcommissie   

 

In de auditcommissie hebben twee leden van de Raad van Toezicht met specifieke kennis van en affiniteit 

met financiële vraagstukkenzitting. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. De 

auditcommissie houdt in het bijzonder toezicht op de werking van de interne risicobeheersing en 

controlesystemen (inclusief het riskassessment en riskmanagement), de naleving van wet- en 

regelgeving, de financiële informatieverschaffing, de rol van de interne controlefunctie, de financiering, 

de toepassing van ICT, en het vastgoedbeheer. De commissie adviseert en assisteert de Raad van 

Toezicht op het punt van financiële aangelegenheden en financiële verantwoording. De begroting en 

jaarrekening gelden daarbij als kernactiviteit.  

 

In het verslagjaar heeft de auditcommissie de Raad van Toezicht geadviseerd over:  

  

• Jaardocument, accountantsverslag 2018 en de (meerjaren)begroting 2020- 2024.  

• Het beleggingsbeleid, zijnde het Treasury Statuut en Treasury jaarplan 2020. 

• Desinvestering vaste activa en ontmanteling huisvesting locatie Huissen in 2018. 

• Opgestelde procuratieregeling SgOMB. 

• Hoogte weerstandsvermogen. 

  

Daarnaast voert de auditcommissie in opdracht van de Raad de gesprekken met de controlerend 

accountant. De accountant heeft vanuit zijn onafhankelijke controlerende rol, de audit commissie 

geadviseerd over de bevindingen van de uitgevoerde interim controle najaar 2019 en de bevindingen ten 

aanzien van de controle jaarrekening 2018. Zo zijn de thema’s rechtmatige besteding van middelen, 

financiële soliditeit, beheersing van de interne controlesystemen van de organisatie en fraudebeheersing 

onderwerp van gesprek geweest.   

 

De in de rapportage opgenomen bevindingen en aandachtspunten zijn door de account toegelicht. De 

scholengroep wordt ook over het jaar 2018-2019 door de accountant als zijnde ‘in control’ beoordeeld. 

De aandachtspunten zullen door de auditcommissie gevolgd worden de komende begrotingsjaren. Ten 

behoeve van het vaststellen en goedkeuren van de jaarrekening 2018, is de controlerend accountant voor 

nadere toelichting aanwezig geweest bij de vergadering van de Raad in juni 2019.  

 

Daarnaast hebben de leden van de auditcommissie in mei 2019 kennis gemaakt met- en kennis genomen 

van de werkwijze en adviesrol van de externe adviseurs op het gebied van Treasury, de firma Thésor.  

  

Commissie Onderwijs en Kwaliteit  

 

In 2019 is de commissie Onderwijs en Kwaliteit tweemaal bij elkaar gekomen. Een keer in juni 2019 en 

een keer in oktober 2019.  

De commissie, bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht, de rector OBC Bemmel vanwege haar 

deelname in de commissie O&K SgOMB en de bestuurder. Inhoudelijk is in juni 2029 gesproken over de 

herkomst van leerlingen, onderwijsresultaten 2019 en de kwaliteitsverbetering schoolexaminering. In 

oktober 2019 is met de nieuwe bestuurder gesproken over de uitgangspunten en de contouren voor de 

activiteiten en te bespreken onderwerpen van   de commissie O&K . 
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Hoofdstuk 7 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

De SgOMB bestaat uit de gezamenlijke OBC-scholen (vo), het HPC (vo) en de Dr. Lammerts van 

Buerenschool (po). Iedere entiteit heeft een eigen ‘lokale’ medezeggenschapsraad (MR), te weten een 

MR voor de OBC-scholen, een MR voor het HPC en een MR voor de Dr. Lammerts van Bueren school.  

 

Scholengroepbreed is de medezeggenschap binnen het v.o.-deel van de SgOMB georganiseerd met een 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin, net als in de MR, drie geledingen 

vertegenwoordigd zijn. Te weten personeel, ouders en leerlingen. 

De medezeggenschap van de p.o.-school is eigenstandig georganiseerd en overlegt over ter zake doende 

thema’s op frequente basis met de bestuurder van de SgOMB. 

 

In de reglementen staat onder andere vermeld over welke zaken de (G)MR instemmings- dan wel 

adviesrecht heeft. 

 

7.1 Samenstelling GMR 

De 16 leden van de GMR worden afgevaardigd door de MR van de OBC scholen en die van het HPC. Elke 

MR vaardigt 4 personeelsleden, 2 ouders en 2 leerlingen af. Als een MR onverhoopt niet voldoende mensen 

kan afvaardigen, kan de GMR zelf leden werven. Hierdoor is het mogelijk GMR lid te zijn zonder lid te zijn 

van een ‘lokale’ MR.   

Voor de onderwerpen die in de plenaire vergaderingen worden besproken is dat geen probleem, deze 

betreffen in principe namelijk alleen bovenschoolse zaken. 

  

Leden in de periode van januari tot augustus 2019:  

• Leerlingen  : Elise Jonker, Sarah Willems.  

• Ouders       : Leonie van Bezooijen, Jurgen Jonker, Richard Meijer en Debbie ten Westeneind.  

• Personeel   : Mark van den Berg, Angela ten Bokum, Xandra van den Heuvel, Ties Koopmans (vicevoorzitter),  

Gerrit Laurenssen (voorzitter), Mascha Schmeink (secretaris) en Paul Vlieks.  

 

Leden in de periode van augustus tot en met december 2019:  

• Leerlingen  : Elise Jonker, Sjoerd Winters, Sarah Willems.  

• Ouders       : Jurgen Jonker, Richard Meijer, Martijn Bakker, Erik Janssen.  

• Personeel   : Mark van den Berg, Angela ten Bokum, Xandra van den Heuvel, Ties Koopmans 

                   (vicevoorzitter), Gerrit Laurenssen (voorzitter), Mascha Schmeink (secretaris) en  

                   Paul Vlieks.  

 

7.2 Doel en werkwijze 

Onze GMR staat voor de belangen van leerlingen, ouders en personeel in het streven naar kwalitatief 

onderscheidend onderwijs en goed werkgeverschap op onze scholengemeenschap.  

 

Het overleg met de bestuurder vindt met name plaats in de plenaire GMR-vergaderingen. 

De bestuurder is in het eerste gedeelte van de vergadering aanwezig om de agendapunten nader toe te 

lichten. De bestuurder wordt vergezeld door een externe adviseur en de directeur van het bestuursbureau. 

In het tweede gedeelte van de vergadering worden alle zaken vanuit het eerste deel van de vergadering 

binnen de GMR opnieuw besproken, worden standpunten bepaald en worden beslissingen genomen. 

Binnen de daarvoor aangegeven termijnen, wordt de bestuurder over de GMR besluiten geïnformeerd.  

 

De onderwerpen die ter tafel komen zijn vaak voorbereid en uitgewerkt in commissies waarin directeuren, 

GMR-leden en stafmedewerkers zitting hebben. Zo is er een vaste commissie taakbeleid en integraal 

personeelsbeleid waarin GMR-leden meepraten over nieuw of aangepast beleid. In de commissie financiën 

worden we (desgevraagd) door de stafmedewerkers van het bestuursbureau bijgepraat over de details 

van financiële stukken.  
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Ook is de GMR afgevaardigd in de Arbo-commissie van de scholengroep, de werkgroep onderwijs en 

kwaliteit en de OprichtingsPlanRaad van het regionale samenwerkingsverband voor passend onderwijs.  

Verder is een lid van de GMR afgevaardigd in de commissie kwaliteit en onderwijs en in de ICT regiegroep. 

 

7.3 Vergaderingen 

We kennen de volgende vergaderingen: 

 

• GMR – vergaderingen (plenair). 

Vergaderingen van de voltallige GMR op basis van een vooraf gepubliceerde agenda en stukken. De 

GMR wordt tijdens deze vergaderingen ook bijgepraat over relevante ontwikkelingen en nieuwe 

plannen. In 2019 zijn deze gehouden op 17 januari, 14  maart, 17 april, 4 juni en 13 november. De 

voor 12 september geplande vergadering verviel vanwege te weinig bespreekpunten. 

• Vergaderingen van de GMR met de Raad van Toezicht. 

De GMR vergadert tweemaal per jaar met vertegenwoordigers van de Raad van Toezicht, hierbij is het 

College van Bestuur ook aanwezig. In 2019 vond dit op 17 april en op 13 november plaats.  

• Agenda overleg. 

Voorafgaand aan de plenaire vergaderingen is er agenda overleg tussen de voorzitter van College van 

Bestuur en het dagelijks bestuur van de GMR (voorzitter, vice-voorzitter en secretaris).  

• PGMR-vergaderingen. 

De personeelsgeleding vergadert vlak voorafgaand aan de plenaire vergaderingen. 

• Commissievergaderingen. 

Vergaderingen waarbij GMR leden in de verschillende commissies meedenken en meepraten over 

aanpassingen van bestaand of over nieuw beleid.  

 

7.4 Onderwerpen van gesprek met de bestuurder 

Naast de ieder jaar terugkerende vaste onderwerpen, zoals de kaderbrief van het College van Bestuur, 

de begrotingen, het kadertaakbeleid en het vakantierooster kwamen er nog een groot aantal andere 

zaken aan de orde. Hieronder staan de onderwerpen naar de bevoegdheden van de GMR of – geleding: 

 

De GMR heeft instemming verleend aan de onderstaande zaken: 

• Protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (aanpassing) 

• Privacyreglement vo-po (vervanging van het bestaande reglement) 

• Roostervrije dagen 2019-2020 (na overleg met MR-en)  

• Functiereeksen voor medewerkers ICT  

• Functiereeksen voor Managementassistent en Medewerker Planning & Organisatie  

• Kader Taakbeleid 2019-2020 (via cie. Taakbeleid)  

• Protocol Cameratoezicht (wijziging)  

• Privacy statement bezoekers website  

• Levensfasebewust personeelsbeleid vo (nieuwe opzet) 

• Roostervrije dagen 2020-2021  

 

De GMR heeft positief geadviseerd t.a.v.  

• Meerjarenbegroting 2019-2023  

• Vakantierooster 2019-2020  

• Profielschets voor de nieuwe bestuurder (advies aan RvT)  

• Managementstatuut vo-po (aanpassing)  

• Samenwerkingsovereenkomst Opleidingsschool Alium  

• Vakantierooster 2020-2021  
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De GMR heeft daarnaast informatie ontvangen en/of is (in willekeurige volgorde) met de bestuurder 

gesproken over: 

 

• Nieuwe functiereeksen voor het OOP. in het algemeen 

• Onderwijskundig leiderschap op de Heister – dit onderwerp is verwezen naar de MR 

• Analyse tegenvallende aanmeldingen in 2018   

• Bouwzaken/IHP (Integraal HuisvestingsPlan) voor OBC-Elst en -Bemmel 

• Generatiepact  

• Vrijwilligersvergoeding  

• Functionaris gegevensbescherming (FG) in het kader van de wet AVG  

• Aanmeldingen voor 2019 

• Mondelinge evaluatie van het taakbeleid 

• GMR jaarverslag 2018 

• Verschillen tussen locaties m.b.t. verlofuren OOP 

• Assessments voor Managementassistenten/Medewerkers P&O (nieuwe functiereeksen) 

• Strategisch Beleidsplan 

• Accountantsrapportage (jaarrekening)  

• Samenstelling bevoegd gezag 

• Overzicht van evaluatiemomenten van verschillende regelingen en documenten 

• Enquête-uitslag Levensfasebewust personeelsbeleid  

• Modernisering gesprekscyclus – stand van zaken en proces-stappenplan 

• Onderwijsstaking c.q. inhouding van salaris van stakers 

• Kadernota 2020-2024 

• Herijking allocatiemodel en tijdspad 

• Functiemix voortgangsmeting 2019 vo 

• Voortgang begrotingsproces 

• Digitale januaribrief  

 

Onderwerpen van gesprek met de Raad van Toezicht (RvT)  

Op initiatief van de RvT is op 17 april en 13 november tijdens de GMR vergadering tijd ingeruimd voor 

overleg. In de eerste vergadering is naast over algemene zaken gesproken over de procedure voor het 

werven van een nieuwe bestuurder, over de profielschets van de nieuwe bestuurder en rol van de GMR 

in deze sollicitatieprocedure. In de tweede vergadering is dit wervingsproces geëvalueerd en is gesproken 

over de werving van een nieuw lid in de RvT, de profielschets voor dit nieuwe lid en de rol van de GMR in 

deze procedure.  

 

Indachtig de regelgeving in de WMS, heeft de GMR zitting gehad in zowel de benoemings-adviescommissie 

(BAC) als de adviescommissie (AC) van de selectieprocedures van de nieuwe bestuurder en in de 

adviescommissie van wervingsprocedure van het Lid Raad van Toezicht. 

 

Overige onderwerpen van gesprek binnen in de GMR 

Daarnaast heeft de GMR tijdens de plenaire vergaderingen gesproken over het functioneren van de GMR, 

de onderlinge taakverdeling, de jaarplanning en de gang van zaken in werkgroepen.  

 

7.5 Ondersteuning 

In voorkomende gevallen maakt de GMR gebruik van externe ondersteuning van het Informatie en 

adviescentrum van de AOb. Hiervoor is met de AOb  en serviceabonnement afgesloten.  

 

7.6 Facilitering 

Personeelsleden worden gefaciliteerd op basis van cao-afspraken. De uren die benodigd zijn voor  

GMR- werkzaamheden worden in mindering gebracht op hun jaartaak. Ouders en leerlingen ontvangen 

een bescheiden vacatievergoeding.  
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Hoofdstuk 1 Grondslagen 

1. Algemeen 

 

De jaarrekening is opgemaakt conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO). Voor de 

indeling van de jaarrekening is gebruik gemaakt van de modellen in het XBRL-portaal. De bedragen in de 

jaarrekening zijn opgenomen in hele euro’s tenzij anders vermeld. De grondslag voor de waardering van 

activa, passiva en voor het bepalen van het resultaat is de verkrijgingsprijs.  

 

De jaarrekening is in opdracht van de Raad van Toezicht gecontroleerd door Flynth Audit BV. De 

controleverklaring is opgenomen onder de overige gegevens. 

 

Activiteiten 

Stichting Christelijk Onderwijs Over- en Midden-Betuwe is een scholengroep met vier voortgezet 

onderwijsscholen en één school voor basisonderwijs in de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe. De 

voortgezet onderwijsscholen bieden onderwijs aan leerlingen van 12 jaar en ouder en bereiden de 

leerlingen voor op verschillende soorten hoger onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs dan wel op een 

maatschappelijke positie. De school voor basisonderwijs verzorgt regulier basisonderwijs aan kinderen 

van 4 tot 12 jaar.  

In deze jaarrekening zijn de activiteiten van Stichting Christelijk Onderwijs Over- en Midden-Betuwe en 

van de onder deze rechtspersoon vallende scholen (zie gegevens rechtspersoon) verantwoord. 

 

Verbonden partijen 

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, 

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 

overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire 

bestuursleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de Scholengroep en nauwe 

verwanten zijn verbonden partijen.  

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en 

andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 

 

Schattingen 

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig 

dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding 

schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 

Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van 

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting 

op de betreffende jaarrekeningposten. 

 

Stelselwijziging 

In de jaarrekeningen t/m 2018  werden ontvangen investeringssubsidies aan de creditzijde van de balans 

opgenomen. Over de aanschafwaarde van het actief werd jaarlijks afgeschreven, terwijl de vooruit 

ontvangen subsidie vrijviel ten gunste van het resultaat. Op basis van een advies van de controller aan 

de bestuurder d.d. 7 juni 2019 is besloten om met ingang van 1 januari 2019 de ontvangen subsidies ten 

laste van de aanschafwaarde te brengen, zodat er over een lager bedrag (investering minus subsidie) 

wordt afgeschreven.  

 

De reden voor deze stelselwijziging is dat op deze wijze het matchingprincipe beter wordt toegepast en 

er balansverkorting ontstaat. 
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Deze stelselwijziging heeft normaliter geen effect op het resultaat, omdat de vrijval van de 

investeringssubsidies gelijk is aan de afschrijvingen. Bij een hertaxatie in 2011 is echter de waarde van 

enkele activa aangepast, terwijl de vooruit ontvangen subsidies gelijk gehouden zijn op de balans. 

Hierdoor was de waarde van subsidies op de balans per 1 januari 2019 ca. € 183.000 hoger dan er aan 

activa tegenover stond. Dit verschil is in 2019 volledig ten gunste van het resultaat gebracht.  Het effect 

op de resultatenrekening over 2019 is als volgt: 

 

effect op resultaat 2019  
3.1 Rijksbijdragen 5.722 

3.5 Overige baten 177.032 

  182.754 

 

Voor de balans per 1 januari 2019 heeft deze stelselwijziging effect op de materiële vaste activa (deze is 

verlaagd  met een bedrag van € 352.270 ) en op de kortlopende schulden (de hieronder opgenomen  

vooruitontvangen investeringssubsidies zijn eveneens verlaagd met een bedrag van € 352.270).  

 

effect op balans per 1-1-2019   
1.2 materiele vaste activa -352.270  
2.4 kortlopende schulden   -352.270 

 

Vergelijkende cijfers 

Voor een betere vergelijking van de cijfers over 2019 , is zowel de balans per 31 december 2018 als de 

resultatenrekening 2018 in deze jaarrekening opgenomen als zou de stelselwijziging reeds in 2018 hebben 

plaatsgevonden (retrospectief). In de presentatie van de balans per eind 2018 is bovenstaand effect op 

de balans derhalve al meegenomen. In de presentatie van de resultatenrekening over 2018, is het 

totaalresultaat 2018 gelijk aan het resultaat gepresenteerd in de jaarrekening over 2018, maar zijn de 

afzonderlijke posten van de baten en lasten aangepast aan de stelselwijziging. In de toelichting bij de 

resultatenrekening wordt per post vermeld het verschil tussen de oorspronkelijke resultatenrekening 2018 

en de resultatenrekening 2018 aangepast aan de stelselwijziging. 

 

2. Grondslagen voor waardering activa en passiva 

 

Materiële vaste activa 

De door de Scholengroep beheerde schoolgebouwen zijn, behoudens het gebouw Essenpas (OBC Bemmel) 

juridisch wel, doch economisch geen eigendom van de Scholengroep. Deze gebouwen zijn volledig 

gesubsidieerd en dienen, wanneer ze niet conform de bestemming worden gebruikt om niet te worden 

overgedragen aan de gemeente. 

 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk 

voor het beoogde gebruik.  

 

De bestede subsidies in verband met de aanschaf van materiële vaste activa werden tot en met het 

kalenderjaar 2018 gepassiveerd onder de overlopende passiva. Deze subsidies werden tijdsevenredig 

over de geschatte economische levensduur van deze activa ten gunste van de staat van baten en lasten 

gebracht. 

M.i.v. 1 januari 2019 zijn de subsidies in verband met de aanschaf van materiële vaste activa afgeboekt 

van de aanschafwaarde van de materiële vaste activa.  

 

 

 



Jaarverslag 2019 

Stichting Christelijk Onderwijs Over- en Midden-Betuwe 

Pagina 78 van 119 

 

De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang plaats op basis van de verwachte toekomstige 

gebruiksduur. Investeringen boven de € 500 (stuksprijs) en investeringen met een factuurwaarde vanaf 

€ 2.500, ongeacht de stuksprijs, worden geactiveerd. Voor gebouwen en terreinen geldt een 

activeringsgrens van € 10.000. 

 

Per categorie zijn de volgende geclusterde afschrijvingstermijnen in gebruik: 

 

 

 

Bijzondere waardevermindering van vaste activa 

De Stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 

bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de 

realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor 

het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende 

eenheid waartoe het actief behoort.  

 

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de 

realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de 

bedrijfswaarde. Een bijzonder waarde-verminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst-

en-verliesrekening. Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden 

verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de 

desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere 

waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. 

 

Effecten (vlottende activa) 

Effecten die binnen een jaar afgelost worden zijn opgenomen onder de vlottende activa. De effecten zijn 

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.  

 

Vorderingen (vlottende activa)  

Vorderingen dienen bij eerste verwerking te worden gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief de 

transactiekosten. Vorderingen dienen na eerste verwerking te worden gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. 

Geamortiseerde waarde is gelijk aan de nominale waarde.  

 

Op basis van alle openstaande vorderingen van het voorgaand schooljaar wordt 50% van de openstaande 

vorderingen als voorziening opgenomen.  

Vervolgens wordt deze voorziening statisch getoetst. 

 

 

in jaren in procenten

Gebouwen en terreinen Gebouwen afs 10 jaar 10 10

Gebouwen en terreinen Gebouwen afs 15 jaar 15 7

Gebouwen en terreinen Gebouwen afs 25 jaar 25 4

Gebouwen en terreinen Gebouwen afs 40 jaar 40 3

Terreinen Terreinen 10 10

Inventaris en apparatuur ICT tablets en laptops 2 50

Inventaris en apparatuur Audiovisueel; televisie; video; DVD speler; camera 4 25

Inventaris en apparatuur ICT desktops, beamers, ICT gerelateerde activa, telefonie 4 25

Inventaris en apparatuur ICT Software, betaalsystemen 5 20

Inventaris en apparatuur ICT digitale schermen 6 17

Inventaris en apparatuur ICT netwerk, bekabeling , patchkasten 10 10

Inventaris en apparatuur Klein technisch, leer- en hulpmiddelen 5 20

Inventaris en apparatuur Inventaris en apparatuur afs 5 jaar 5 20

Inventaris en apparatuur Inventaris,  apparatuur, stoffering, zonwering, fietsenstalling  afs 10 jaar 10 10

Inventaris en apparatuur Schoolmeubilair en groot technische installaties afs 15 jaar 15 7

Overige materiële vaste activa Boekenfonds 5 20

categorie subcategorie afschrijvingstermijnen
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De vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de toelichting op de balans anders 

is aangegeven. Onder de vorderingen zijn ook de vooruitbetaalde kosten opgenomen die aan opvolgende 

perioden worden toegerekend en de nog te ontvangen bedragen, voor zover ze niet onder andere 

vorderingen zijn te plaatsen. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn opgenomen tegen de nominale waarde. 

 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen dat in deze jaarrekening wordt gepresenteerd, is het eigen vermogen na resultaat-

bestemming.  

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en uit bestemmingsreserves. Er is tevens een 

onderscheid aangebracht tussen met publieke middelen dan wel uit private middelen opgebouwde 

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

het bestuur is aangebracht. De beperktere bestedingsmogelijkheid betreft geen verplichting, het bestuur 

kan deze beperking zelf opheffen.  

Algemene reserve 

Deze reserve betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-) overheidsinstellingen 

gefinancierde activiteiten. De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de stichting. 

Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil 

van de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat 

ten laste van de algemene reserve gebracht. 

 

Bestemmingsreserve publiek 

De bestemmingsreserve publiek is opgebouwd uit publiekrechtelijke middelen en de hieronder 

opgenomen publieke reserves zijn bedoeld voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de huidig 

beschikbare middelen gedekt moeten worden. Aan de bestemmingsreserve publiek ligt een plan ten 

grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van deze reserve komt, een inschatting van 

het totaal van de uitgaven en een inschatting in welk jaar de uitgaven gedaan zullen worden. De 

bestemmingsreserve publiek kent de volgende bestemmingen: personeel BAPO, impuls, huisvesting en 

personeel aanvullende rijkbijdragen. 

De bestemmingsreserve personeel BAPO is ter compensatie van de kosten van opgenomen gespaarde 

uren die tot en met ultimo 2009 waren opgebouwd. Deze bestemmingsreserve zal jaarlijks afnemen totdat 

alle uren zijn opgenomen of vrijgevallen. 

De bestemmingsreserve impuls is bestemd voor toekomstige uitgaven naar aanleiding van impulsen voor 

het onderwijs (o.a. 10-14 onderwijs, VMBO plein, gymzaal). 

De bestemmingsreserve huisvesting is bestemd voor de afschrijvingskosten van duurzame investe-ringen 

in de gebouwen en voor de afschrijvingskosten van onderwijskundige aanpassingen van de gebouwen. 

De bestemmingsreserve personeel aanvullende rijksbijdragen is bestemd voor de in 2019 ontvangen 

aanvullende rijksbijdragen. Deze gelden dienen in 2020 en 2021 te worden ingezet in samenspraak met 

het onderwijzend personeel aan meer ontwikkeltijd, werkdrukverlichting, begeleiding startende 

leerkrachten, onderwijsinnovatie of maatregelen arbeidsmarktvraagstukken.  
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Bestemmingsreserve privaat 

De bestemmingsreserve privaat is opgebouwd uit privaatrechtelijke middelen en is onderverdeeld naar 

de oorsprong van de private middelen: steunstichtingen, sociaal fonds en ouderraad Lammerts van 

Buerenschool.  Voor de bestemmingsreserve sociaal fonds ligt er een bestedingsplan ten grondslag 

bekrachtigd door het directie overleg.  

 

Voorzieningen 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen 

de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te 

wikkelen, tenzij anders vermeld. 

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel. Toevoegingen aan de voorzieningen vinden 

plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks 

plaats ten laste van de betreffende voorziening. 

 

Voorziening jubilea gratificaties vo en po 

Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit hoofde van ambtsjubilea is een voorziening gevormd. 

De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk 

van de ingeschatte blijfkans, de verwachte salarisstijgingen en is gebaseerd op een marktrente van 1% 

(percentage is gebaseerd op de van overheidswege vastgestelde risicovrije reële discontovoet in 

maatschappelijke kosten-batenanalyses voor investeringsprojecten). Betaalde bedragen inzake jubileum 

worden ten laste van deze voorziening gebracht. 

 

Voorziening spaarverlof vo 

De voorziening spaarverlof dient ter dekking van toekomstige uitgaven als gevolg van herbezetting voor 

opgebouwd spaarverlof. De voorziening wordt jaarlijks berekend op basis van de opgebouwde rechten 

van de personen die sparen voor spaarverlof.  

 

Voorziening PB 50 sparen VO   

Deze voorziening vloeit voort uit de in 2014 afgesloten CAO voor het vo. Hierin is de mogelijkheid 

opgenomen om de 50 uren persoonlijk budget te sparen en in de toekomst op te nemen ten behoeve van 

inkoop extra pensioen, kinderopvang of uitbetaling (< schaal 9 functies). De voorzieningen PB 50 sparen 

is berekend op basis van de individuele uurtarieven inclusief bijkomende werkgeverslasten (bedragen 

worden aangeleverd vanuit het salarispakket Raet). 

 

Voorziening aanvullend PB 120 sparen VO 

Conform hoofdstuk 7 levensfase bewust personeelsbeleid van de CAO voor het vo heeft een werknemer 

van 57 jaar en ouder de mogelijkheid jaarlijks aanvullend 120 uur te sparen teneinde voor een gefaseerde 

afbouw van de loopbaan te kiezen. Deze voorziening is berekend op basis van de individuele uurtarieven 

minus de verplichte eigen bijdragen van de medewerkers, uitgaande van de uren waarop de medewerkers 

recht hebben vanaf het begin van deze regeling (1 augustus 2014).  

 

Voorziening duurzame inzetbaarheid PO 

In de CAO PO 2014-2015 zijn een aantal vernieuwende afspraken opgenomen rondom duurzame 

inzetbaarheid van personeel en is de BAPO-regeling vervallen. De nieuwe Cao-regeling betreffende de 

duurzame inzetbaarheid geven medewerkers recht op een basisbudget van 40 uur. Daarnaast is vanaf 57 

jaar het sparen van ouderenverlof mogelijk en is er sprake van een overgangsregeling BAPO voor 

medewerkers vanaf 56 jaar.  
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Op basis van geldende wet- en regelgeving is geconcludeerd dat voor gespaarde uren duurzame 

inzetbaarheid in het kader van het ouderenverlof een voorziening moet worden gevormd. Het basisbudget 

(40 uur) duurzame inzetbaarheid voor iedere werknemer kan in principe ook gespaard worden. Deze uren 

worden echter niet meegenomen in de voorziening, voor zover deze uren niet worden gespaard voor 

ouderenverlof. 

Om uren te kunnen sparen voor ouderenverlof moet de werknemer conform artikel 8.A8 CAO PO vooraf 

een plan indienen, waarin staat hoe deze verlofuren de komende vijf jaren worden ingezet. Uitgangspunt 

voor het waarderen van de voorziening zijn deze plannen, die zwart op wit staan.  

Binnen de Scholengroep is in 2019 niet gespaard voor duurzame inzetbaarheid. 

 

Voorziening eigen risico uitkeringskosten 

Het VO werkt voor het verrekenen van wachtgelduitkeringen met het model ‘normatief verevenen’. Dit 

houdt in dat 75% van de uitkeringskosten collectief wordt verevend, en 25% voor rekening van het 

individuele schoolbestuur komt. 

De voorziening eigen risico uitkeringskosten is gevormd ter dekking van mogelijke uitkeringskosten van 

medewerkers die zijn ontslagen. Voor de berekening van de hoogte van de voorziening wordt jaarlijks de 

individuele blijfkans beoordeelt en de verwachte duur van de uitkering. Op basis hiervan is de gewogen 

gemiddelde blijf kans eind 2019 78%. 

 

Voorziening onderhoud vo 

De voorziening onderhoud is bepaald aan de hand van de meerjaren onderhoudsplannen en de daarbij 

behorende kosten voor de komende 20 jaar. Voor de vo scholen is alleen een voorziening gevormd voor 

groot onderhoud uitgaven groter dan € 100.000. 

 

Voorziening onderhoud po  

De voorziening onderhoud is bepaald aan de hand van de meerjaren onderhoudsplannen en de daarbij 

behorende kosten voor de komende 20 jaar. Voor de po school is de voorziening gevormd voor alle niet 

jaarlijkse uitgaven conform het meerjaren onderhoudsplan. 

 

Voor beide onderhoudsvoorzieningen geldt het volgende: 

De voorziening wordt gevormd voor verschillende onderhoudscomponenten. Per component is op basis 

van het meerjaren onderhoudsplan bepaald hoe groot het bedrag in de voorziening moet zijn. 

Is er onderhoud gepland dat niet meer wordt uitgevoerd, dan valt het bedrag dat daarvoor was 

opgenomen in de voorziening vrij ten gunste van het resultaat. 

Wordt onderhoud uitgesteld dan wordt het bedrag dat daarvoor is opgenomen in de voorziening opnieuw 

berekend. 

Is onderhoud goedkoper dan hetgeen daarvoor in de voorziening was opgenomen, dan valt het surplus 

dat daarvoor in de voorziening stond vrij ten gunste van het resultaat. 

Is onderhoud duurder dan hetgeen daarvoor in de voorziening was opgenomen dan gaan de totale kosten 

van dat betreffende onderhoud  ten laste van de voorziening, waarna er in dat jaar een extra dotatie aan 

de voorziening dient te worden gedaan, ten einde het bedrag per component per balansdatum op peil te 

houden. 

 

Leasing 

Operationele leasing: Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de 

voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten 

worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, 

rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van 

baten en lasten over de looptijd van het contract. 
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Kortlopende schulden 

De overlopende passiva betreffen de vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden 

toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden 

zijn te plaatsen. Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële 

waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

 

3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met 

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die 

hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken 

van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door 

het bestuur is/zijn bepaald. Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten 

in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.  

 

Overige overheidssubsidies 

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de 

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd. De baten worden verantwoord als het 

waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen. 

 

Personeelsbeloningen  

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van 

baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds in de jaarrekening 

verwerkt als verplichtingenbenadering. 

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige 

basispremies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies 

heeft de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen. De premies 

worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden 

opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terug storting leidt of tot een vermindering van 

toekomstige betalingen. 

 

Pensioenregeling 

Nederlandse pensioenregelingen: De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening 

opgenomen. De instelling is volgens de cao VO aangesloten bij het ABP. De belangrijkste kenmerken van 

deze regelingen zijn:  

• Pensioengevende salarisgrondslag is middelloon 

• Er heeft in 2019 geen indexatie plaatsgevonden  

• De dekkingsgraad van het ABP was op 31-12-2019: 97,8 %  

• Overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl 

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van 

toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basispremies aan pensioenfondsen en 

verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als 

personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als 

overlopende activa indien dit tot een terug storting leidt of tot een vermindering van toekomstige 

betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. 

 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten van de materiële vaste 

activa. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. 
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Financiële baten en lasten 

 

Rentebaten en rentelasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening 

gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

 

 

4. Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 

 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het 

resultaat als basis genomen. Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar 

gekomen gelden zijn besteed. 

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen aan 

het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om 

geldstromen te genereren. 

 

Kredietrisico 

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

 

 

5. Grondslagen voor segmentering 

 

In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn voor Onderwijsinstellingen een segmentatie van de 

staat van baten en lasten gemaakt in de volgende organisatorische segmenten: po, vo en bovenschools. 

De grondslagen die voor de drie operationele segmenten worden gehanteerd zijn gelijk aan de beschreven 

grondslagen. 

  



Jaarverslag 2019 

Stichting Christelijk Onderwijs Over- en Midden-Betuwe 

Pagina 84 van 119 

 

Hoofdstuk 2 Balans per 31 december na resultaatbestemming 

Balans per 31 december 2019, vergelijkende cijfers per 31 december 2018  

 

 

 

1 Activa 31-12-2019 31-12-2018 

    

 Vaste Activa   
1.2 Materiële vaste activa 4.160.501 4.007.356 

 Totaal vaste activa 4.160.501 4.007.356 

    

 Vlottende activa   
1.5 Vorderingen 597.810 531.765 

1.6 Effecten 0 496.288 

1.7 Liquide middelen 13.646.572 12.533.618 

 Totaal vlottende activa 14.244.382 13.561.671 

    

 Totaal activa 18.404.883 17.569.027 

    
2 Passiva   

    
2.1 Eigen Vermogen 11.366.020 10.012.749 

2.2 Voorzieningen 2.721.240 2.451.063 

2.4 Kortlopende schulden 4.317.623 5.105.215 

 Totaal passiva 18.404.883 17.569.027 
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Hoofdstuk 3 Staat van baten en lasten  

Staat van baten en lasten jaar 2019, vergelijkende cijfers jaar 2018 

 

  Realisatie Begroot Realisatie 

  2019 2019 2018 

3     
Baten     
3.1 Rijksbijdragen 37.862.733 36.314.403 37.799.673 

3.2 Overige overheidsbijdragen 318.548 278.600 179.426 

3.5 Overige baten 1.698.177 1.593.200 1.790.434 

 Totaal baten 39.879.458 38.186.203 39.769.533 

     

4 Lasten    
4.1 Personeelslasten 31.021.654 29.970.800 30.978.169 

4.2 Afschrijvingen 897.857 1.126.100 838.914 

4.3 Huisvestingslasten 2.222.628 2.209.700 2.352.609 

4.4 Overige lasten 4.387.004 4.611.503 4.451.773 

 Totaal lasten 38.529.143 37.918.103 38.621.465 

     

 Saldo baten en lasten 1.350.315 268.100 1.148.068 

     
6 Financiële baten en lasten    

6.1 Financiële baten 19.067 8.200 34.775 

6.2 Financiële lasten 16.111 16.900 28.659 

     

 Saldo financiële baten en lasten 2.956 -8.700 6.116 

     

 Totaalresultaat 1.353.271 259.400 1.154.184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarverslag 2019 

Stichting Christelijk Onderwijs Over- en Midden-Betuwe 

Pagina 86 van 119 

 

Hoofdstuk 4 Kasstroomoverzicht 

Kasstroomoverzicht jaar 2019 vergelijkende cijfers 2018 

 

   2019 2018 

Kasstromen uit operationele activiteiten   

 Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 1.350.315 1.148.068 

 Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat   

  Aanpassingen voor afschrijvingen 897.857 838.914 

  Aanpassingen voor boekverlies 
 

2.522 

  
Aanpassingen voor vrijgevallen investeringssubsidies  -182.754 -85.618 

  Toename (afname) van voorzieningen 270.177 191.889 

  
   

 Veranderingen in werkkapitaal   

  Afname (toename) van kortlopende vorderingen -66.045 61.105 

  Afname (toename) van effecten 496.288 19.278 

  

Toename (afname) van kortlopende schulden (excl 

vooruit ontvangen investeringssubsidies) 
-604.836 879.896 

 
Ontvangen interest 19.067 34.775 

 Betaalde interest 
 

0 

 Mutaties overige financiële vaste activa -16.111 -28.659 

     
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 2.163.958 3.062.170 

     
Kasstroom uit investeringsactiviteiten   

 

Investeringen in materiële vaste activa minus daarvoor 

ontvangen investeringssubsidies  
-1.051.004 -983.965 

 Toename (afname) overige financiële vaste activa 0 511.064 

       

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.051.004 -472.901 

     
Toename (afname) van liquide middelen 1.112.954 2.589.269 

     

   2019 2018 

Stand liquide middelen per 1-1 12.533.618 9.944.349 

Mutatie boekjaar liquide middelen 1.112.954 2.589.269 

Stand liquide middelen per 31-12 13.646.572 12.533.618 
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Hoofdstuk 5 Toelichting op de balans 

Vaste activa 

 

Materiële vaste activa 
Gebouwen Inventaris en Andere vaste Totaal materiële  

en terreinen apparatuur bedrijfsmiddelen vaste activa  
Stand per 1-1-2019      
Verkrijgingsprijs 3.189.013 12.114.393 1.616.872 16.920.278  
Cumulatieve afschrijvingen 1.763.800 9.879.447 1.269.675 12.912.922  
Materiële vaste activa 1.425.213 2.234.946 347.197 4.007.356 * 

      
Verloop gedurende 2019      
Investeringen 197.971 780.177 104.983 1.083.131  
Desinvesteringen  132.374  132.374  
Afschrijvingen 159.979 602.697 135.181 897.857  
Afschrijving op desinvesteringen  132.374  132.374  
Subsidies ontvangen in 2019  32.129  32.129  
Mutatie gedurende de periode 37.992 145.351 -30.198 153.145  

      
Stand per 31-12-2019      
Verkrijgingsprijs 3.386.984 12.730.067 1.721.855 17.838.906  
Cumulatieve afschrijvingen 1.923.779 10.349.770 1.404.856 13.678.405  
Materiële vaste activa 1.463.205 2.380.297 316.999 4.160.501  

      
*In de oorspronkelijke balans was deze post € 4.359.626    
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Vorderingen 

 

Vorderingen 31-12-2019 31-12-2018 

Debiteuren 67.066 74.032 

OCW/EZ 43.321 47.557 

Overige vorderingen 193.691 98.771 

Vooruitbetaalde kosten 284.006 293.520 

Te ontvangen interest 10.491 18.751 

Af: Voorziening wegens oninbaarheid -765 -866 

   

Vorderingen 597.810 531.765 

   

Uitsplitsing 31-12-2019 31-12-2018 

   

Vordering inzake compensatie ontslagvergoedingen 104.334 
 

Vordering inzake boekengeld 
 

71.164 

Vordering inzake doorbelaste loonkosten  62.122 
 

Overige overige vorderingen 27.235 27.607 

Overige vorderingen 193.691 98.771 

   

Voorziening wegens oninbaarheid 2019 2018 

Stand per 1-1 866 1.599 

Vrijval 101 733 

Stand per 31-12 765 866 

 

De voorziening wegens oninbaarheid bestaat uit de voorziening dubieuze vorderingen. Deze voorziening 

is per balansdatum bepaald op basis van 50% van de nog openstaande facturen ouder dan 180 dagen 

(dynamische methode). Vervolgens wordt deze voorziening statisch getoetst. 

 

Effecten & Liquide middelen 

Effecten  
Boekwaarde Investeringen Desinvesteringen Boekwaarde 

1-1-2019 31-12-2019 

Obligaties 496.288 
 

496.288 0 

     

Effecten 496.288   496.288 0 

 

Per eind 2019 bezit de scholengroep geen obligaties meer. 

     

Liquide middelen   31-12-2019 31-12-2018 

Kasmiddelen   7.663 7.276 

Tegoeden op bankrekeningen 13.638.909 12.526.342 

     

Liquide middelen   13.646.572 12.533.618 
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De tegoeden op bankrekeningen zijn als volgt verdeeld:  

     

Rekening   31-12-2019 
 

Rabo zakelijke rekening 
  

1.222.963  

Rabo doel reserveren 
  

1.292.020  

Rabo vermogenssparen 
  

4.130.073  

ING zakelijke rekening 
  

245.396  

ING private banking spaarrekening 
  

3.252.265  

ABN AMRO bestuurrekening 
  

4.664  

ABN AMRO vermogensspaarrekening 
  

2.490.874  

ABN AMRO direkt kwartaal sparen     1.000.654  

Totaal 
  

13.638.909  

 

 

Eigen Vermogen 

Eigen Vermogen 
Stand per 

Resultaat 
Overige  Stand per 

1-1-2019 mutaties 31-12-2019 

Algemene reserve 6.462.537 941.202   7.403.739 

Bestemmingsreserve (publiek) 2.760.048 425.204 
 

3.185.252 

Bestemmingsreserve (privaat) 790.164 -13.135 
 

777.029 

Eigen vermogen 10.012.749 1.353.271 0 11.366.020 

     

Uitsplitsing 

Bestemmingsreserves 

Stand per 
Resultaat 

Overige  Stand per 

1-1-2019 mutaties 31-12-2019 

Bestemming - personeel BAPO 35.971 -6.005   29.966 

Bestemming - impuls 399.077 -213.413 
 

185.664 

Bestemming - huisvesting 2.325.000 -9.743 
 

2.315.257 

Bestemming - aanvullende bekostiging 

2019 

 
654.365 

 
654.365 

Bestemmingsreserve (publiek) 2.760.048 425.204 0 3.185.252 

     

Privaat - Steunstichtingen 650.631 -9.760 
 

640.871 

Privaat - Sociaal Fonds 124.942 -2.959 
 

121.983 

Privaat - Ouderraad LvB 14.591 -416 
 

14.175 

Bestemmingsreserve (privaat) 790.164 -13.135 0 777.029 
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Voorzieningen 

Voorzieningen 
Personeels Voorziening voor  Totaal 

voorzieningen groot onderhoud voorzieningen 

Stand per 1-1-2019 1.375.524 1.075.539 2.451.063 

    
Verloop gedurende de periode   
Dotaties 477.676 116.270 593.946 

Onttrekkingen 248.103 25.089 273.192 

Vrijval 50.577 0 50.577 

    
Stand per 31-12-2019 1.554.520 1.166.720 2.721.240 

    
Kortlopend deel < 1 jaar 59.969 527.856 587.825 

Langlopend deel > 1 jaar 1.494.551 638.864 2.133.415 

 1.554.520 1.166.720 2.721.240 

 

 

 

 

 

Uitsplitsing

VO PO

Eigen risico

uitkerings-

kosten

Stand per 1-1-2019 341.957 239.557 675.065 0 103.634 15.311 0 1.375.524

Verloop gedurende periode

Dotaties 65.881 23.851 255.732 89.969 40.149 2.094 0 477.676

Onttrekkingen 17.029 55.228 109.268 0 66.578 0 0 248.103

Vrijval 19.327 0 851 0 28.637 1.762 0 50.577

Stand per 31-12-2019 371.482 208.180 820.678 89.969 48.568 15.643 0 1.554.520

Kortlopend deel < 1 jaar 26.525 5.066 10.460 17.918 0 0 59.969

Langlopend deel > 1 jaar 344.957 203.114 810.218 89.969 30.650 15.643 0 1.494.551

371.482 208.180 820.678 89.969 48.568 15.643 0 1.554.520

Personeelsvoorzieningen Totaal
Jubilea

Spaar-

verlof
PB50 Jubilea

Aan-

vullend 

PB120

Duurzame-

inzetbaar 

heid

VO

> 100.000

Stand per 1-1-2019 983.968 91.571 1.075.539

Verloop gedurende periode

Dotaties 87.240 29.030 116.270

Onttrekkingen 0 25.089 25.089

Vrijval 0 0 0

Stand per 31-12-2019 1.071.208 95.512 1.166.720

Kortlopend deel < 1 jaar 466.769 61.087 527.856

Langlopend deel > 1 jaar 604.439 34.425 638.864

1.071.208 95.512 1.166.720

Voorziening groot 

onderhoud
PO Totaal
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Kortlopende schulden 

 

Kortlopende schulden 31-12-2019 31-12-2018  

    
Crediteuren 442.765 526.685  
Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.303.039 1.315.863  
Schulden ter zake van pensioenen 406.908 373.583  
Vakantiegeld en vakantiedagen 1.103.981 1.075.885  
Bindingstoelage 95.447 89.852  
Vooruit ontvangen subsidie OCW 184.560 290.623  
Vooruit ontvangen investeringssubsidies 0 182.754 * 

Vooruit ontvangen bedragen 537.740 835.771  
Overige kortlopende schulden 216.483 391.953  
Overige overlopende passiva 26.700 22.246  
Kortlopende schulden 4.317.623 5.105.215  
   

 
*in de oorspronkelijke balans per 31-12-2018 was deze post € 535.024  

    
Uitsplitsing 31-12-2019 31-12-2018  

    
Omzetbelasting 8.791 2.751  
Loonheffing 1.294.248 1.313.112  
Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.303.039 1.315.863  

    
Vooruitontvangen ouderbijdragen 401.333 491.829  
Vooruitontvangen gelden nieuwbouw 69.182 268.283  
Waarborsommen 32.936 24.836  
Overige vooruitontvangen gelden  34.289 50.823  
Vooruit ontvangen bedragen  537.740 835.771  

    
Af te dragen premie vervangingsfonds 3.150 2.889  
Nog te betalen 192.235 378.593  
Af te dragen premie participatiefonds 2.016 2.592  
Project in verband met goede doelen 2.285 4.376  
Nettolonen 16.797 3.503  
Overige kortlopende schulden 216.483 391.953  
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Model G Verantwoording subsidies 

 

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule 

Omschrijving 
Toewijzing 

kenmerk 

Toewijzing 

datum 

Bedrag van 

toewijzing 

EUR 

Ontvangen t/m 

verslagjaar 

EUR 

Prestatie 

afgerond? 

            

Subsidie voor studieverlof 2018 929642-1 20-sep-18 51.903 51.903 ja 

Subsidie voor studieverlof 2018 929672-1 20-sep-18 30.387 30.387 ja 

Subsidie voor studieverlof 2018 933863-1 20-nov-18 4.586 4.586 ja 

Subsidie voor studieverlof 2019 1007753-1 20-sep-19 45.003 45.003 nee 

Subsidie voor studieverlof 2019 1007672-1 20-sep-19 39.774 39.774 nee 

Subsidieregeling 

LerarenOntwikkelfonds  
LOF 16-0101 30-mrt-17 47.590 47.590 ja 

Subsidieregeling 

LerarenOntwikkelfonds  
LOF17-0253 11-apr-18 55.174 55.174 nee 

Subsidieregeling 

LerarenOntwikkelfonds  
LOF18-0074 13-nov-18 59.193 59.193 nee 

Subsidieregeling 

LerarenOntwikkelfonds  
LOF17-0302 4-jul-18 8.822 8.822 nee 

Technisch VMBO 923713-2 19-dec-18 189.357 189.357 ja 

Technisch VMBO 964046-2 20-nov-19 449.302 449.302 ja 

Technisch VMBO 963984-2 20-nov-19 7.854 7.854 ja 

Doorstroomsubsidie PO/VO DPOVO018053 30-aug-18 25.000 25.000 nee 

Totaal     1.013.945 1.013.945 
 

 

  

G2A Aflopend per ultimo verslagjaar

Totaal 0 0 0 0

G2B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Totaal 0 0 0 0 0 0

Omschrijving
Toewijzing 

kenmerk

Toewijzing 

datum

Bedrag van 

toewijzing

Saldo                   

1-1-2019

Ontvangen 

t/m 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Totale kosten       

31-12-2019

Saldo nog te 

besteden        

31-12-2019

Te 

verrekenen
Omschrijving

Toewijzing 

kenmerk

Toewijzing 

datum

Bedrag van 

toewijzing

Ontvangen t/m 

verslagjaar

Totale 

kosten       

31-12-2019

G2 Subsidies met verrekeningsclausule
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen  

 

Rechten 

Vordering op OCW 

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" 

toegestaan een vordering op te nemen op het Ministerie van OCW. Stichting Christelijk Onderwijs Over- 

en Midden-Betuwe heeft hier in 2019 geen gebruik van gemaakt. Deze post is dus niet in de balans 

opgenomen.  

Het bedrag van de vordering op OCW is gemaximeerd tot het laagste bedrag van onderstaande twee 

criteria: 

1. 7,5% van de personele bekostiging kalenderjaar 2019;  

2. het totaal van de personeel gerelateerde schulden per balansdatum 31-12-2019 (loonheffing, 

pensioenpremies, vakantietoeslag en vakantiedagen). 

Voor SgOMB bedraagt de vordering per 31 december 2019 7,5% van € 28.669.122  = € 2.150.184 

Verplichtingen: 

Leverancier Groenendijk DVEP/Eneco Haerzathe Canon Aalbers 

Omschrijving Administratie Energie Huur/koop Multifunctionals Schoonmaak 

Periode van 1-10-2019 1-1-2015 1-1-2016 1-1-2014 1-9-2006 

Periode tot 1-1-2021 1-1-2021 1-1-2021 1-1-2017 nvt 

Optiejaren nvt nvt nvt 2 nvt 
      

Bedrag < 1 jaar € 125.000 € 360.000 € 125.000 € 18.000 € 400.000 

Bedrag 1-5 jaar     € 113.371      

Bedrag > 5 jaar           

Totaal € 125.000 € 360.000 € 238.371 € 18.000 € 400.000 

 

Toelichting verplichtingen 

 

Administratiekantoor 

In oktober 2019 is er na aanleiding van de afronding van de digitalisering van de P-processen en de 

volledige ondersteuning van de salarisadministratie, een dienstverleningsovereenkomst opgesteld met 

Groenendijk Onderwijsadministratie voor zowel het VO als het PO waar al eerder een volledige 

dienstverlening van Groenendijk werd afgenomen. Deze overeenkomst is jaarlijks opzegbaar per 1 

januari, met een opzegtermijn van 6 maanden.  

 

Op 31 december 2019 bedraagt de niet uit de balans blijkende verplichting ca. € 125.000 (bedrag < 1 

jaar). 

 

Energie  

Via het inkoopcollectief “Energie voor scholen” zijn leveringsovereenkomsten afgesloten voor de levering 

van gas en elektra met een jaarlijkse waarde van ongeveer € 360.000. Het betreft een 

leveringsovereenkomst met DVEP voor de levering van elektra en een leveringsovereenkomst met Eneco 

voor de levering van aardgas. De overeenkomsten zijn ingegaan op 1 januari 2015 voor de duur van zes 

jaar en eindigen derhalve op 31 december 2020. In 2019 is de nieuwe Europese Aanbesteding via het 

inkoopcollectief van de Besturenraad opgestart. Onze scholengroep neemt deel aan deze gezamenlijke 

aanbesteding.  
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De uitkomsten van deze aanbesteding zijn eind oktober 2019 bekend geworden en DVEP is de 

gecontracteerde leverancier. Vanuit het collectief worden de contracten ingaande 2021 nu voorbereid. 

 

Op 31 december 2019 bedraagt de niet uit de balans blijkende verplichting ca. € 360.000 (bedrag < 1 

jaar). 

 

Huur/koop 

Er is een huurovereenkomst met Haerzathe Investments (voorheen Hodes Rentinvest BV) om te 

beschikken over de gymzaal aan de Muntstraat in Huissen. De huurovereenkomst is ingegaan op 1 januari 

2016 en eindigt op 31 december 2020 met optie tot tussentijdse koop. Jaarlijks bedraagt de huur € 

125.000. In de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 18 mei 2020 is de Raad van Toezicht akkoord 

gegaan met aankoop van deze gymzaal per 1 januari 2021.  Deze gymzaal zal per die datum worden 

aangeschaft voor een bedrag van €  113.371 (incl. BTW) mits de verlengde omgevingsvergunning zal 

worden afgegeven.  

 

Op 31 december 2019 bedraagt derhalve de niet uit de balans blijkende verplichting € 125.000 (bedrag 

< 1 jaar). 

 

Huisvesting  

 

Nieuwbouw Elst: 

Begin 2019 heeft de gemeente Overbetuwe een nieuw besluit genomen over het ter beschikking stellen 

van een verhoogd krediet ten behoeve van nieuwbouw Over Betuwe College Elst. De SgOMB treedt in het 

bouw- en realisatieproces op als bouwheer.  

De formele samenwerkingsovereenkomst voor toekenning van de bijdrage ter realisatie van de 

nieuwbouw is in juni 2019 getekend. Begin 2020 is de nieuwe beschikking van de gemeente afgegeven. 

Vooruitlopend daarop heeft de Scholengroep in 2018 als voorschot uit dit krediet € 350.000 ontvangen, 

zodat de noodzakelijke voorbereidingshandelingen in gang gezet kunnen worden. Inmiddels is ca. € 

281.000 hieraan uitgegeven. Het restant van dit voorschot staat eind 2019 op de balans als zijnde vooruit 

ontvangen bedragen onder de kortlopende schulden. 

De aangegane verplichtingen per 31 december 2019 inzake deze nieuwbouw bedragen € 182.548. 

 

crediteur 

verplichting 

per 31-12-

2019 

Snetselaar  €           42.109  

van den Berg Architecten  €           54.450  

van den Berg Bouwkundigen  €           10.890  

Draaijer en Partners  €           35.169  

Valstar & Simonis  €           16.940  

Cauberg & Huijgen   €           22.990  

  €         182.548  

 

Nieuwbouw Bemmel:  

Op 28 februari 2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente Lingewaard het Integraal Huisvestingsplan 

(IHP) voor de twintig scholen in de Lingewaard vastgesteld. Er is een volgorde vastgesteld van scholen 

die het meest dringend toe zijn aan renovatie, verbouw of nieuwbouw. OBC Bemmel zit in de eerste fase 

waardoor er binnen nu en 5 jaar nieuwbouw gerealiseerd kan worden. Tijdens deze vergadering is 

ingestemd met het te zijner tijd beschikbaar stellen van financiële middelen om nieuwbouw te financieren. 

De gemeente Lingewaard neemt in dezen het bouwheerschap op. 
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Eind 2019 was hierover nog geen besluit genomen waardoor er ook geen niet uit de balans blijkende 

verplichtingen waren op 31 december 2019. 

 

Lesmateriaal 

Er is op basis van een formele Europese aanbestedingsprocedure een doorlopend contract met betrekking 

tot de levering van lesmaterialen met Iddink Learning Materials BV met een waarde die gerelateerd is 

aan het aantal leerlingen. In de afgelopen jaren ging het gemiddeld om een bedrag van ongeveer € 

1.100.000 per jaar. De overeenkomst kan jaarlijks opgezegd worden. Er zijn hiervoor geen verplichtingen 

die niet uit de balans blijken.  

 

Leveringen/dienstverlening 

Voor de uitvoering van leveringen/dienstverlening zijn er raamcontracten die Europees zijn aanbesteed 

zonder omzetverplichting. Het betreft o.a.: 

 

Leverancier Omschrijving Bedrag 2019 

Central Point Inkoop ICT hardware € 177.000 

De Rolf Groep Audiovisuele middelen € 112.000 

Munckhof 
Busvervoer eendaagse 

schoolreizen 
€ 115.000 

 

Omdat er geen omzetverplichting is zijn er geen niet uit de balans blijkende verplichtingen. 

 

Multifunctionals  

Er is een raamovereenkomst met Canon Nederland NV voor het beschikbaar stellen en onderhoud van 

scan-, kopieer- en printapparatuur. De raamovereenkomst is ingegaan op 1 juli 2014 en heeft een looptijd 

van drie jaar tot 1 juli 2017 met daarna de optie van verlenging van twee keer één jaar. Van deze opties 

is gebruik gemaakt waardoor de raamovereenkomst eindigt op 1 juli 2019.  

Gezien de nog goede staat van het materieel en het feit dat er geen huur wordt betaald voor de apparatuur 

(kostenbesparing) , is er op directieniveau akkoord gegaan met een extra verlenging met één jaar. Dit 

op voorwaarde dat eind 2019 een nieuwe aanbestedingsprocedure zou worden opgestart. Hiertoe is de 

firma Docuvision in de arm genomen en is begin 2020 de aanbesteding gepubliceerd op Tendernet. Voor 

de afloop van het verlengde contract met Canon zal een nieuwe leverancier de dienstverlening gegund 

zijn.  

 

De som van de overeenkomst in de eerste drie jaar bedroeg ca. € 93.000 per jaar. In de twee optiejaren 

bedraagt de som van de overeenkomst ca. € 36.000 per jaar. OP 31 december 2019 bedraagt de niet uit 

de balans blijkende verplichting € 18.000 (bedrag < 1 jaar). 

 

Onderhoud   

Voor onderhoud zijn er geen doorlopende contracten. Er is alleen een jaarcontract met DKC voor het 

technisch onderhoud en met Switch voor netwerk assistentie en monitoring. Deze jaarcontracten worden 

jaarlijks opnieuw besproken. Er zijn dan ook geen verplichtingen voor doorlopende onderhoudscontracten 

die niet uit de balans blijken.   

 

Schoonmaak 

Er is sprake van een doorlopend schoonmaakcontract met Aalbers. Dit contract is op 1 september 2006 

afgesloten met een looptijd van drie jaar met daarna een stilzwijgende verlenging van telkens één jaar. 

De contractwaarde is circa € 600.000 per jaar. Op 31 december 2018 bedraagt de niet uit de balans 

blijkende verplichting € 400.000 (bedrag < 1 jaar).  

 

In 2019 is opnieuw de markt geraadpleegd om een beeld te vormen over de marktconformiteit van de 

huidige schoonmaakkosten. Op basis van de uitslag van deze toets en de geleverde kwaliteit, is opnieuw 
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aanbesteden in 2019 niet overwogen omdat de prijsstelling van de huidige leverancier nog steeds onder 

de marktprijs bij een nieuwe aanbesteding ligt.  

 

Verontreinigde gronden 

Uit de notariële akte van de bestuursoverdracht van 6 juli 1995, verleden bij notaris Mr. P.M. Clant te 

Bemmel, blijkt dat de bodem en/of het grondwater van het perceel Van der Duyn van Maasdamstraat 25 

te Elst (Elst, sectie K 1740) alsmede het perceel Julianastraat 17 te Huissen (Huissen, sectie I 2438) zijn 

verontreinigd. Alle feitelijke lasten en beperkingen die hier uit voort (kunnen) vloeien zijn destijds 

uitdrukkelijk door de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Over Betuwe aanvaard. 
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Hoofdstuk 6 Toelichting op de staat van baten en lasten 

Baten 

 
 

Realisatie Begroot Realisatie  
Rijksbijdragen 2019 2019 2018  
Rijksbijdragen OCW 33.552.796 32.977.000 34.443.464  
Overige subsidies OCW 4.153.920 3.188.003 3.203.324 * 

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 156.017 149.400 152.885  
Rijksbijdragen 37.862.733 36.314.403 37.799.673  

* in de oorspronkelijke resultatenrekening was deze post € 3.637.271 
  

 
 

De rijksbijdragen zijn hoger dan begroot door de ophoging van de personele bekostiging welke onder 

andere dient ter compensatie van de salarisverhogingen in juni 2019 en de hogere werkgeverslasten in 

2019. De ophoging biedt verder ook nog ruimte voor de CAO onderhandelingen die per ultimo 2019 nog 

lopen. De vorige CAO eindigde ultimo september 2019. 

overige subsidies OCW  Realisatie 

2019 

Begroot 

2019 

Realisatie 

2018 

 
bestaan uit  
Geoormerkte gelden 593.888 482.403 298.296  
Niet-geoormerkte gelden 3.554.310 2.667.900 2.819.170  
Toerekening investeringssubsidies 5.722 37.700 85.858 * 

overige subsidies OCW 4.153.920 3.188.003 3.203.324  

* in de oorspronkelijke resultatenrekening was deze post € 519.805 
  

 
 

De ophoging van de geoormerkte gelden betreft met name de subsidie technisch VMBO. Het bedrag dat 

per technisch en beroepsgerichte VMBO leerling is ontvangen in 2019 is t.o.v. 2018 verdubbeld. 

 

De ophoging van de niet-geoormerkte gelden betreft met name de incidentele aanvullende bekostiging 

die in december 2019 is ontvangen ten bedrag van  € 654.366. Deze baten worden conform de Richtlijnen 

voor de Jaarverslaggeving volledig in het resultaat van 2019 verantwoord. Deze gelden dienen voor het 

VO in 2020 en 2021 te worden ingezet in samenspraak met het onderwijzend personeel aan meer 

ontwikkeltijd, werkdrukverlichting, begeleiding startende leerkrachten, onderwijsinnovatie of 

maatregelen arbeidsmarktvraagstukken. Voor het PO is inmiddels overeenstemming bereikt over extra 

uitkeringen aan personeel dat in januari 2020 in dienst is, er is derhalve slechts sprake van een 

voorwaardelijke verplichting op balansdatum. Voor deze aanvullende bekostiging is per eind 2019 een 

bestemmingsreserve opgenomen. 

In 2018 betrof de toerekening investeringssubsidies het surplus van het saldo van de vooruitontvangen 

investeringssubsidies ten opzichte van de waarde van praktijkgerichte leeromgeving welke in 2018 is 

gedesinvesteerd.  

 
 

Realisatie Begroot Realisatie  
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden 2019 2019 2018  
Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -subsidies 306.398 270.100 164.876 * 

Overige overheden 12.150 8.500 14.550  
Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden 318.548 278.600 179.426  

* in de oorspronkelijke resultatenrekening was deze post € 314.622 
  

 



Jaarverslag 2019 

Stichting Christelijk Onderwijs Over- en Midden-Betuwe 

Pagina 98 van 119 

 

 

 

In 2019 zijn alle gemeentelijke investeringssubsidies die op de balans stonden afgeboekt van de daarvoor 

aangeschafte activa. Bij een hertaxatie in 2011 is de waarde van enkele activa aangepast, terwijl de 

vooruit ontvangen subsidies gelijk zijn gehouden op de balans. Hierdoor was de waarde van subsidies op 

de balans ca. € 183.000 hoger dan er aan activa tegenover stond. Dit verschil is in 2019 volledig ten 

gunste van het resultaat gebracht. Ten opzichte van de begroting is dit verschil niet direct zichtbaar, 

aangezien er voor 2019 nog een vrijval van de investeringssubsidie voor een locatie van OBC Elst was 

begroot. Bij het opstellen van de jaarrekening over 2018 is deze vrijval uiteindelijk volledig ten gunste 

van het resultaat gevallen, door het definitief worden van de nieuwbouwplannen in Elst. 

 
 

Realisatie Begroot Realisatie  
Overige baten 2019 2019 2018  
Opbrengst verhuur 58.963 57.700 46.999  
Detachering personeel 180.483 171.200 179.422  
Sponsoring 0 0 100  
Ouderbijdragen (PO/VO) 343.479 351.400 359.135  
Verkoop (onderwijs)materialen 28.206 60.300 33.108  
Opbrengst catering  146.722 161.900 153.131  
Overige 940.324 790.700 1.018.539 * 

Overige baten 1.698.177 1.593.200 1.790.434  

* in de oorspronkelijke resultatenrekening was deze post € 1.020.116 
  

 
 

overige  Realisatie 

2019 

Begroot 

2019 

Realisatie 

2018 

 
bestaan uit  
Bijdrage buitenschoolse activiteiten 660.496 689.200 752.354  
Bijdragen VMBO on stage 58.700 5.700 64.987  
ROC A12 

  
27.458  

Doorbelasting kosten de mix (10-14 onderwijs lingewaard) 18.000 
  

 
Doorbelasting personele kosten  66.134 4.000 20.915  
Ontvangen projectgelden 41.160 

 
14.541  

Tijdelijke plaatsing leerlingen  32.830 5.000 49.847  
Cluster 1 en 2 leerlingen 24.688 25.700 29.212  
IB examens/examentrainingen 16.330 13.500 19.220  
Huiswerkklas 7.270 9.000 8.959  
overige 14.716 38.600 31.046 * 

Overige 940.324 790.700 1.018.539  

* in de oorspronkelijke resultatenrekening was deze post € 32.623 
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Lasten 

 

Personeelslasten 
Realisatie 

2019 

Begroot 

2019 

Realisatie 

2018 

Lonen en salarissen 29.083.301 28.521.183 29.057.925 

Overige personele lasten 2.101.735 1.460.117 2.160.271 

Ontvangen vergoedingen -163.382 -10.500 -240.027 

Personeelslasten 31.021.654 29.970.800 30.978.169 

    

Lonen en salarissen Realisatie 

2019 

Begroot 

2019 

Realisatie 

2018 bestaan uit 

Lonen en salarissen 22.295.074 22.301.876 22.685.201 

Sociale lasten 3.161.036 2.943.324 3.044.768 

Premies Participatiefonds 23.050 24.567 29.967 

Premies Vervangingsfonds 43.341 28.110 37.105 

Pensioenlasten 3.560.800 3.223.306 3.260.884 

Lonen en salarissen 29.083.301 28.521.183 29.057.925 

    

Overige personele lasten Realisatie 

2019 

Begroot 

2019 

Realisatie 

2018 bestaan uit 

Dotaties personele voorzieningen 267.459 107.518 222.058 

Lasten personeel niet in loondienst 679.126 240.500 662.857 

Overige 1.155.150 1.112.099 1.275.356 

Overige personele lasten 2.101.735 1.460.117 2.160.271 

    

Ontvangen vergoedingen Realisatie 

2019 

Begroot 

2019 

Realisatie 

2018 bestaan uit 

Vergoedingen uit het Vervangingsfonds -29.084 0 -88.648 

Ov uitkn die personeelslasten verminderen -134.298 -10.500 -151.379 

Ontvangen vergoedingen -163.382 -10.500 -240.027 

    
De scholengroep heeft in 2019 gemiddeld 399 medewerkers in dienst. In 2018 waren dit er gemiddeld 

403. De personeelslasten zijn ongeveer € 960.000 hoger dan begroot. De belangrijkste afwijkingen ten 

opzichte van de begroting zijn: 

 

• De pensioenlasten zijn naar schatting € 220.000 hoger door ophoging van de ABP premies. 

• Aan ontslagvergoedingen is ca.€ 48.000 uitbetaald 

• Aan personeel in loondienst is voor ca. € 400.000  meer ingezet dan begroot (ongeveer 6,4 fte). 

Deze inzet is met name hoger in de periode augustus t/m december 2019, aangezien er in het 

schooljaar 2019/2020 als bestuurlijke keuze is ingezet op kleinere klassen. 

 

Aan personeel op factuur is er ca. € 438.000 meer ingezet dan begroot. Deze uitgaven bestaan uit 

ziektevervanging, inzet op reguliere formatie (waaronder uitzendbureau 65 plus)  dan wel inzet voor 

projecten (bijvoorbeeld ondersteuning op P&O). 

Eveneens is er een bedrag opgenomen voor compensatie transitievergoeding van ca. € 104.000 als 

vordering. In 2020 kan hiervoor een verzoek tot compensatie worden ingediend bij het UWV. 

 



Jaarverslag 2019 

Stichting Christelijk Onderwijs Over- en Midden-Betuwe 

Pagina 100 van 119 

 

Onder overige personele lasten bestaat overige uit de volgende posten: 
 

Realisatie 

2019 

Begroot 

2019 

Realisatie 

2018   

Uitkeringskosten collectief deel 358.768 392.300 354.328 

Uitkeringskosten eigen risico 5.987 
 

-110 

Scholings- en coachingskosten personeel 379.160 360.500 385.046 

Maaltijden en consumpties tijdens werktijd 106.750 95.500 119.326 

Kosten salarisadministratie (in 2018 incl inhuur personeel) 87.444 92.900 149.257 

Kosten medische begeleiding personeel  37.741 44.300 47.845 

Personeelsactiviteiten (in 2018 incl SGOMB dag) 43.683 37.200 61.243 

Mobiele telefoon in bruikleen 24.060 23.600 24.240 

Geschenken 27.942 25.800 32.588 

Wervingskosten personeel 36.121 12.200 26.006 

Overige  47.494 27.799 75.587 

Overige  1.155.150 1.112.099 1.275.356 

 

Afschrijvingen 
Realisatie 

2019 

Begroot 

2019 

Realisatie 

2018  
Gebouwen 152.775 290.000 221.358 * 

Terreinen 7.204 7.200 7.204  
Inventaris en apparatuur 602.697 687.800 473.091 ** 

Overige materiële vaste activa 135.181 141.100 137.261  
Afschrijvingen 897.857 1.126.100 838.914  

 * in de oorspronkelijke resultatenrekening was deze post € 273.231 
  

 
** in de oorspronkelijke resultatenrekening was deze post € 607.685 

  
 

 

In totaal is er voor ca. € 229.000 minder afgeschreven dan begroot in 2019. Dit wordt met name 

veroorzaakt door de stelselwijziging per 1 januari 2019. Hierdoor zijn de in het verleden ontvangen 

investeringssubsidies die geboekt waren onder de kortlopende schulden (vooruit ontvangen 

investeringssubsidies) alsnog in mindering gebracht op de investeringen waardoor er geen 

afschrijvingslasten meer zijn voor deze investeringen. In totaal ging het om een boekwaarde van 

€ 352.270 die met de subsidie afgeboekt is.  

Eveneens zijn de voor 2019 begrootte investeringen niet volledig uitgevoerd, dan wel later in het jaar dan 

gepland, waardoor de afschrijvingen eveneens achterblijven. 

 

Huisvestingslasten 
Realisatie 

2019 

Begroot 

2019 

Realisatie 

2018 

Huurlasten 228.368 223.600 230.598 

Verzekeringslasten 2.587 2.300 2.311 

Onderhoudslasten (klein onderhoud) 547.945 541.100 688.756 

Lasten voor energie en water 454.278 465.700 447.751 

Schoonmaakkosten 670.830 677.800 671.349 

Belastingen en heffingen 113.266 115.100 114.959 

Dotatie onderhoudsvoorziening 116.270 97.700 97.580 

Overige 89.084 86.400 99.305 

Huisvestingslasten 2.222.628 2.209.700 2.352.609 

 



Jaarverslag 2019 

Stichting Christelijk Onderwijs Over- en Midden-Betuwe 

Pagina 101 van 119 

De huisvestingslasten zijn in 2019 in lijn met de begroting 

 

Overige lasten  
Realisatie 

2019 

Begroot    

2019 

Realisatie 

2018  
Administratie- en beheerslasten 1.479.851 1.427.703 1.304.430  
Inventaris en apparatuur 164.857 206.500 302.674 * 

Leer- en hulpmiddelen 1.336.712 1.446.200 1.338.176  
Dotatie overige voorzieningen -101 0 -733  
Overige  1.405.685 1.531.100 1.507.226  
Overige lasten  4.387.004 4.611.503 4.451.773  

 * in de oorspronkelijke resultatenrekening was deze post € 701.477 
  

 
 

 

Hieronder worden de overige lasten verder gespecificeerd. 

 

Administratie- en beheerslasten Realisatie 

2019 

Begroot 

2019 

Realisatie 

2018 bestaan uit 

ICT licenties,software, techn onderst, systeembeheer 564.008 537.000 482.887 

Advieskosten 263.763 157.600 184.343 

Telefoon- en portikosten 40.423 51.200 50.228 

Kantoorartikelen 18.994 25.100 24.439 

Accountantskosten 43.276 40.000 36.683 

Overige administratie- en beheerslasten  549.387 616.803 525.850 

Administratie- en beheerslasten 1.479.851 1.427.703 1.304.430 

 

Onder overige administratie- en beheerslasten vallen o.a.  kosten voor drukwerk, repro, advertenties, 

open dag, examens en diploma-uitreiking. 

 

Inventaris en apparatuur  Realisatie 

2019 

Begroot 

2019 

Realisatie 

2018 

 
bestaan uit  
Inventaris 49.210 120.200 191.153 * 

Apparatuur 115.647 86.300 111.521  
Inventaris en apparatuur 164.857 206.500 302.674  

 * in de oorspronkelijke resultatenrekening was deze post € 589.956 
  

 
 

Voor 2019 zijn hier ook de kosten van de manuren in verband met investeringen begroot. Deze kosten 

zijn uiteindelijk in 2019 samen met de investeringen geactiveerd.   

 

 

Leermiddelen Realisatie 

2019 

Begroot 

2019 

Realisatie 

2018 bestaan uit 

Leer- en hulpmiddelen 1.336.712 1.446.200 1.338.176 

Leermiddelen 1.336.712 1.446.200 1.338.176 

 

De uitgaven voor leermiddelen zijn o.a. lager dan begroot door de grotere leerlingendaling dan was 

voorzien. 
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Onder overige lasten bestaat overige uit de volgende posten: 
 

Realisatie 

2019 

Begroot 

2019 

Realisatie 

2018   

Buitenschoolse activiteiten 855.630 969.300 923.355 

Contributies 133.661 151.800 160.376 

Kantinekosten 131.442 136.600 125.603 

Uitstroom leerlingen/vavo 90.608 47.200 105.553 

Schoolgebonden uitgaven 89.455 119.800 98.361 

Abonnementen 28.254 27.200 28.960 

Bibliotheek/mediatheek 25.004 41.900 24.005 

Verzekeringen 24.881 28.800 21.872 

Representatiekosten 25.213 6.600 16.428 

Schoolkrant 1.537 1.900 2.713 

Overige  1.405.685 1.531.100 1.507.226 

 

 

Separate specificatie kosten instellingsaccountant 
   

Realisatie 

2019 

Begroot 

2019 

Realisatie 

2018 

Onderzoek jaarrekening  (incl. interim en bekostiging) 38.800 40.000 36.683 

Onderzoek jaarrekening voorgaand jaar 3.327 
  

Overige adviesdiensten accountant 1.148 
  

Accountantshonoraria 43.275 40.000 36.683 
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Hoofdstuk 7 Toelichting financiële baten en lasten 

 Realisatie Begroot Realisatie 

  2019 2019 2018 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 19.067 8.200 34.775 

    

Totaal financiële baten 19.067 8.200 34.775 

Rentelasten en soortgelijke lasten 8.823 9.500 11.317 

Waardevermindering financiële vaste activa  7.288 7.400 17.342 

Totaal financiële lasten 16.111 16.900 28.659 

    

Financiële baten en lasten 2.956 -8.700 6.116 

 

In de begroting was er vanuit gegaan dat er in verband met de lage rentestand geen rente zou worden 

ontvangen op de spaarrekeningen. Uiteindelijk is er op de spaarrekeningen € 10.801 aan rente 

ontvangen. De overige rentebaten betreft de couponrente van de obligaties.  
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Hoofdstuk 8 Resultaatbestemming 

Het resultaat volgens de staat van baten en lasten over 2019 bedraag € 1.353.271.  

Dit resultaat wordt als volgt over de reserves verdeeld: 

 

Toevoegen aan:  

Algemene reserve 941.202 

Bestemmingsreserve (publiek) 654.365 

  

Onttrekken aan:  

Bestemmingsreserve (publiek) -229.161 

Bestemmingsreserve (privaat) -13.135 

  

Totaal mutaties reserves 1.353.271 
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Hoofdstuk 9 Gebeurtenissen na balansdatum 

 

 

In 2020 hebben wij (wereldwijd) te maken gekregen met de effecten van het Coronavirus.  

Landelijk is het fysieke onderwijs als gevolg van de sluiting van de scholen vanaf medio maart 2020 

gestopt en wordt vanaf dat moment ‘onderwijs op afstand’ gerealiseerd. 

 

Ten aanzien van der bekostiging van het onderwijs, ondervindt de scholengroep vooralsnog geen 

negatieve effecten. Wel zijn door het niet doorlaten gaan van de binnen het curriculum geplande 

(buitenlandse) reizen en excursies, kosten te verwachten in de vorm van annuleringskosten. 

 

Voor wat betreft de nieuwbouw OBC-Elst, is het Coronavirus niet in het eerder opgestelde risicoprofiel 

van het nieuwbouwproject opgenomen. Een corona impact analyse is uitgevoerd bij zowel de te 

contracteren aannemer als te contracteren installateur. Deze analyse heeft geen aanwijzigingen 

opgeleverd die de nieuwbouw ingrijpend zouden kunnen vertragen.  

Op personeelsgebied is geen uitval geweest als direct gevolg van een positieve corona-infectie.  

Wel is er, als gevolg van milde klachten, tijdelijke uitval geweest van enkele medewerkers.  
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Hoofdstuk 10 Verbonden partijen 

Volg-

nummer 

Statutaire naam Juridische 

vorm 

Statutaire 

zetel 

Activiteiten Deelname-

percentage 

1. Stichting Samenwerkingsverband 

Passend Onderwijs V(S)O 25.06 

Stichting Arnhem Overige n.v.t. 

2. Stichting Samenwerkingsverband 

Passend Wijs 

Stichting Arnhem Overige n.v.t. 

3. Vereniging Platform VMBO 

Intersectoraal  

Vereniging Deventer Overige n.v.t. 

 

Toelichting op verbonden partijen: 

1. Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O 25.06 betreft de VO-en VSO-scholen die in 

de regio samenwerken op het gebied van passend onderwijs en gevormd worden door de 

gemeenten Arnhem, Overbetuwe, Lingewaard, Renkum en een deel van de gemeente Rheden. Het 

Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 is een stichting en het bestuur wordt gevormd door 

afgevaardigden van de afzonderlijke schoolbesturen. 

 

2. Samenwerkingsverband Passend Wijs is verantwoordelijk voor het inrichten en realiseren van 

Passend Onderwijs in de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, Overbetuwe, Lingewaard en 

Renkum. Alle aangesloten besturen hebben afspraken met elkaar gemaakt hoe elke leerling zo goed 

mogelijk Passend Onderwijs kan krijgen. Samenwerkingsverband Passend Wijs bestaat uit 25 

besturen en 134 scholen. Hierin zijn scholen voor regulier, speciaal basisonderwijs (SBO) en 

speciaal onderwijs (SO) vertegenwoordigd. 

 

3. Het Platform vmbo Dienstverlening en Producten (D&P) wil dat brede, oriënterende opleidingen in 

het vmbo een stevige positie in het onderwijs krijgen. Het Platform streeft naar het creëren van 

ruimte waarbinnen scholen schoolspecifieke en op de regio gerichte onderwijsprogramma’s kunnen 

ontwikkelen. Zo kunnen leerlingen zich goed voorbereiden op hun loopbaankeuze/vervolgonderwijs. 

Dhr. H. Grimmius is voorzitter bestuur van de Vereniging Platform vmbo Dienstverlening en 

Producten & Raad van Toezicht. Dhr. H. Grimmius was t/m augustus 2019 voorzitter van het 

College van Bestuur van de scholengroep. 
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Hoofdstuk 11 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 is segmentatie verplicht voor de Scholengroep. Hierna wordt een nadere 

uitsplitsing gegeven van de jaarcijfers naar bovenschools, VO en PO.  

 

Balans per 31-12-

2019   
Bovenschools VO PO Totaal 

 

Vaste Activa 

   

 

Materiële vaste activa 22.408 3.982.064 156.029 4.160.501 
     

Vlottende activa     

Vorderingen 154.956 48.362 394.492 597.810 

Effecten 
    

Liquide middelen 1.722.335 11.689.006 235.231 13.646.572 
     

Totaal activa 1.899.699 15.719.432 785.752 18.404.883 

     

Passiva     

Eigen Vermogen 1.624.182 9.191.605 550.233 11.366.020 

Voorzieningen 42.497 2.567.589 111.154 2.721.240 

Kortlopende schulden 233.020 3.960.238 124.365 4.317.623 
     

Totaal passiva 1.899.699 15.719.432 785.752 18.404.883 
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Staat van baten en 

lasten 

Bovenschools      VO          PO Totaal  

 

        Baten 

Rijksbijdragen 2.525.148 34.268.993 1.068.592 37.862.733 

Overige overheidsbijdragen 0 315.765 2.783 318.548 

Overige baten 102.244 1.580.963 14.970 1.698.177 

     

Totaal baten 2.627.392 36.165.721 1.086.345 39.879.458 

 

        Lasten 

Personeelslasten 2.121.337 28.030.289 870.028 31.021.654 

Afschrijvingen 10.349 837.654 49.854 897.857 

Huisvestingslasten 47.692 2.075.998 98.938 2.222.628 

Overige lasten 408.920 3.885.788 92.296 4.387.004 

     

Totaal lasten 2.588.298 34.829.729 1.111.116 38.529.143 

     

Saldo baten en lasten 39.094 1.335.992 -24.771 1.350.315 

Financiële baten en 

lasten     

Financiële baten 18.989 34 44 19.067 

Financiële lasten 16.097 14 0 16.111 

    
 

Saldo financiële baten en 

lasten 
2.892 20 44 2.956 

     

Totaalresultaat 41.986 1.336.012 -24.727 1.353.271 
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Hoofdstuk 12 WNT-vermelding bezoldiging topfunctionarissen 

Vanaf 2016 is de regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW sectoren gewijzigd. De belangrijkste 

wijziging betreft de indeling van onderwijsinstellingen in diverse klassen gebaseerd op de omvang en 

complexiteit van de onderwijsinstelling. 

 

Criteria  Complexiteitspunten 

Baten 6 

Leerlingen 3 

Onderwijssoorten  4 

Totaal  13 

 

Bij 13 complexiteitspunten hoort een bezoldigingsmaximum van € 164.000 in 2019. Deze 

complexiteitspunten en het bezoldigingsmaximum is vastgesteld door de Raad van Toezicht op 7 oktober 

2019. 

 

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking  

 

bedragen x € 1 
Dhr. 

H.A.Grimmius 

Mevr. I.M. van 

Eekelen 

Functiegegevens bestuurder bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01-31/08 01/09-31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 

fte)   
1 0,9 

Dienstbetrekking?  ja ja 

Bezoldiging     

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
 €          92.312   €         33.504  

Beloningen betaalbaar op termijn  €          13.612   €           5.944  

Subtotaal  €        105.924   €         39.448  

      

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
 €        109.184   €         49.335  

      

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
 €                  -   €                  -  

Bezoldiging  €        105.924   €         39.448  

      

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan 
n.v.t.   n.v.t.   

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 
n.v.t.   n.v.t.   
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Gegevens 2018     

bedragen x € 1 Dhr. 

H.A.Grimmius 

Mevr. I.M. van 

Eekelen 

Functiegegevens bestuurder bestuurder 

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

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 

fte) 
1   

Dienstbetrekking? ja   

Bezoldiging     

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
 €        138.268    

Beloningen betaalbaar op termijn  €          18.597    

Subtotaal  €        156.865    

      

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
 €        158.000    

      

Bezoldiging  €        156.865    
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Toezichthoudende topfunctionarissen (Raad van Toezicht) 

 

bedragen x € 1 
Dhr. B.H.T. 

Roodink 

Mevr. 

S.A.B.D. 

Gosselt 

Mevr. N. 

Stommels 

Dhr. 

J.V.C.T. van 

Duren 

Mevr. P.M. 

Schouten 

Dhr. Th. 

Verwoert 

Functiegegevens voorzitter lid lid lid lid lid 

Aanvang en einde 

functievervulling in 2019 
01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 

              

Bezoldiging             

Bezoldiging € 8.250 € 5.500 € 5.500 € 5.500 € 5.500 € 5.500 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
€ 24.600 € 16.400 € 16.400 € 16.400 € 16.400 € 16.400 

-/- Onverschuldigd betaald 

en nog niet 

terugontvangen bedrag 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Bezoldiging € 8.250 € 5.500 € 5.500 € 5.500 € 5.500 € 5.500 

Reden waarom de 

overschrijding al dan niet 

is toegestaan 

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

Toelichting op de 

vordering wegens 

onverschuldigde betaling 

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

Gegevens 2018             

Functiegegevens voorzitter lid lid lid lid lid 

Aanvang en einde 

functievervulling in 2018 
01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 

              

Bezoldiging             

Bezoldiging € 8.250 € 5.500 € 5.500 € 5.500 € 5.500 € 5.500 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
€ 23.700 € 15.800 € 15.800 € 15.800 € 15.800 € 15.800 
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Hoofdstuk 13 Ondertekening door Bestuurders en Toezichthouders 

 

Stichting Christelijk Onderwijs Over- en Midden-Betuwe  

 

Vaststellen van de jaarrekening: 

 

Bemmel d.d. xx mei 2020 

 

 

 

 

 

Mevr. I.M. van Eekelen 

Voorzitter College van Bestuur 

 

 

 

Goedkeuren van de jaarrekening:  

 

Bemmel d.d. 8 juni 2020 

 

 

 

 

 

 

Dhr. B.H.T. Roodink,                                                         Mevr. J. Mens 

Voorzitter Raad van Toezicht                                             Lid Raad van Toezicht 

 

 

 

 

Mw. mr. N. Stommels                                                       Dhr. Drs. J.V.C.T. van Duren RC 

Lid Raad van Toezicht                                                       Lid Raad van toezicht 

 

 

 

 

Mw. P.M. Schouten                                                          Dhr. Th. Verwoert RE RA 

Lid Raad van toezicht                                                       Lid Raad van Toezicht 
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Deel 3 Overige gegevens 
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Hoofdstuk 1 Statutaire bepaling omtrent resultaatbestemming 

Er zijn geen statutaire bepalingen ter zake van de resultaatbestemming vastgesteld. 
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Hoofdstuk 2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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Hoofdstuk 3 Gegevens over de rechtspersoon 

Bevoegd gezag 

 

Statutaire naam:              Stichting Christelijk Onderwijs Over- en Midden-Betuwe  

Handelsnaam:                 Scholengroep Over- en Midden-Betuwe  

Adres:                            De Heister 1, 6681 CV Bemmel  

Postadres:                       Postbus 19, 6680 AA Bemmel  

Telefoon:                        0481 – 47 05 55  

E-mailadres:                   info@scholengroepomb.nl  

Internetsite:                    www.sgomb.nl  

  

Bestuursnummer:             41440  

Bestuurder:                      Mevr. I.M. van Eekelen  

Kamer van Koophandel:    09139157  

  

Financieel contactpersoon:  Mevr. W. Cleijne 

 

BRIN-nummers: 00TM Hendrik Pierson College Zetten VO 

                        07OZ Dr. Lammerts van Buerenschool PO 

                        17IM Over Betuwe College VO 

 

Scholengroep Over- en Midden-Betuwe bestaat uit 4 scholen in de sector VO en 1 school in de sector 

PO. 

 

Sector VO 

 

00TM Hendrik Pierson College Zetten 

Mammoetstr 1-3, 6671 DL  Zetten 

Postbus 2, 6670 AA  Zetten 

T  0488 - 45 15 44 

E  administratie@hpcnet.nl 

W www.hendrikpiersoncollege.nl 

 

17IM 00/04 Over Betuwe College Bemmel 

Locatie Heister: De Heister 1, 6681 CV  Bemmel 

T  0481 - 47 05 55 

Locatie Essenpas: Drieske 4, 6681 CX Bemmel 

T  0481 – 47 02 90 

Postbus 19, 6680 AA  Bemmel 

E  bemmel@overbetuwecollege.nl 

W www.overbetuwecollege.nl 

17IM 01/05 Over Betuwe College Elst 

Van der Duyn van Maasdamstraat 25, 6661 ZR 

Elst 

Mozartstraat 12, 6661 BL  Elst 

Postbus 19, 6680 AA  Bemmel 

T  0481 - 36 65 55 

E  elst@overbetuwecollege.nl   

W www.overbetuwecollege.nl 

 

17IM 02 Over Betuwe College Huissen 

Julianastraat 17, 6851 KJ  Huissen 

Postbus 5, 6850 AA  Huissen 

T  026 - 326 32 22 

E  huissen@overbetuwecollege.nl  

W www.overbetuwecollege.nl 

Sector PO 

 

07OZ Basisschool Dr. Lammerts van Buerenschool 

H. Piersonstraat 23, 6671 CK  Zetten 

T  0488 - 45 15 69 

E  info@lvbueren.nl 

W www.lvbueren.nl 

mailto::info@scholengroepomb.nl
http://www.sgomb.nl/
http://www.hendrikpiersoncollege.nl/
http://www.overbetuwecollege.nl/
http://www.overbetuwecollege.nl/
http://www.overbetuwecollege.nl/
http://www.lvbueren.nl/

