Bestuursverslag

Voorwoord
Het verheugt mij dat wij een nieuwe CVO-visie voor de periode 2019 tot en met 2024 hebben bepaald. Hiervoor zijn
binnen CVO-gesprekken gevoerd met diverse betrokkenen: algemeen directeuren, vestigingsleiders, onderwijzend
personeel en onderwijsondersteunend personeel. Tijdens een grote bijeenkomst voor medewerkers van CVO, externe
relaties, ouders en leerlingen op 23 maart 2019 zijn de eerste contouren gepresenteerd van de nieuwe visie. De
conceptvisie is besproken met de medezeggenschap, de raad van toezicht en voorgelegd aan externe relaties. De aldus
ontstane visie bestaat uit vijf pijlers:
Goed onderwijs voor het leven
Vernieuwend onderwijs, bij de tijd
Inclusieve identiteit: ontmoeting
Professioneel en lerend
Met plezier samen sterk
Naast de ontwikkelingen van deze nieuwe CVO-visie hebben er in 2019 nog een aantal zaken plaatsgevonden waar ik de
aandacht voor wil vragen. Zo ben ik er trots op dat we acht excellente scholen hebben. Dat is 20% van onze scholen!
Hiervan hebben vier scholen in januari 2020 het predicaat `Excellente school` ontvangen. Drie Accent scholen voor
praktijkonderwijs (Capelle, Delfshaven en Hoogvliet) en Melanchthon Kralingen. Pijnlijk maar noodzakelijk was de
beslissing om de leerlingen van het Vreewijk Lyceum per 1 augustus 2019 over te plaatsen naar CBSplus en het Zuider
Gymnasium.
Per 1 januari 2019 vallen ook twee VSO-scholen onder het bestuur van CVO: Accent VSO Op Zuid en Accent VSO Op
Noord. Ik heet deze scholen van harte welkom bij CVO!
De beste leraar van Rotterdam in 2019 werkt bij CVO. Zij heet Eva Poley en geeft les in geschiedenis op de Zuidermavo.
CVO heeft veel aandacht voor het lerarentekort. Er is hiervoor nauw overleg met de gemeente Rotterdam en de twee
opleidingsscholen in onze regio. Het programma `De beste leraar` van de gemeente Rotterdam en het programma van de
Regionale aanpak Lerarentekort in Rijnmond zijn op initiatief van CVO op elkaar afgestemd. Dit heeft ertoe geleid dat er
een succesvolle campagne is georganiseerd voor de werving van zij-instromers.
Toetsing en examinering was het afgelopen jaar een belangrijk thema op onze scholen. Naast punten van aandacht voor
elke school, zijn er ook aandachtspunten die CVO-breed gelden, zoals het blijven borgen van de kwaliteit van toetsen en
examineren en het ontwikkelen van een visie op toetsing en examinering.
In het kader van de doorontwikkeling van de kwaliteitszorg heeft elke school in 2019 voor het eerst een zelfevaluatie en
een factsheet onderwijskwaliteit ingevuld. Deze documenten vormen de basis voor de jaarlijkse bestuurlijke gesprekken
over onderwijskwaliteit. Daarnaast zijn er in 2020 voor het eerst jaarplannen ingediend op vestigingsniveau op basis van
een uniform format en de vijf pijlers van de CVO-visie. Deze verbeterslagen worden breed gewaardeerd en leiden tot
gerichtere gespreken over de verbetering van ons onderwijs.
Ook het onderwijs heeft te maken met de Coronacrisis. Vooralsnog zijn er geen gevolgen voor de financiële positie en de
continuïteit van de organisatie.
Dit bestuursverslag beschrijft wat de plannen van het afgelopen jaar waren en in welke mate die gerealiseerd zijn. Het
bestuur legt hiermee transparant verantwoording af over de gang van zaken in 2019. Verantwoording naar onze
toezichthouders: de leerlingen en hun ouders, alle CVO-collega’s, de leden van de Vereniging CVO én externe partners,
zoals de Inspectie van het onderwijs en lokale en landelijke overheden.
Graag wil ik alle collega’s via deze weg bedanken voor het feit dat zij zich iedere dag weer met passie en plezier inzetten
om het beste onderwijs voor onze leerlingen te realiseren. Heel hartelijk bedankt daarvoor!
Rotterdam, 14 mei 2020
CVO, Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving
Henk H. Post
Voorzitter raad van bestuur
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2 Financieel verslag

Het CVO jaarverslag voldoet aan alle wettelijke
verplichtingen. Aanvullend hierop heeft het ministerie
van onderwijs, cultuur en wetenschap in november 2019
verplicht gesteld dat over de volgende vijf
maatschappelijke thema’s gerapporteerd moet worden:
Strategisch personeelsbeleid, passend onderwijs,
allocatie van middelen naar schoolniveau, VMBOTechniek en toetsing en examinering.
Het jaarverslag bestaat uit drie delen:
1. Bestuursverslag
2. Financieel verslag
3. Overige gegevens

1. Bestuursverslag
In het bestuursverslag wordt inhoudelijk verslag gedaan
van het onderwijsbeleid en de bereikte resultaten.
Gedetailleerde informatie over onze scholen zijn te
vinden de website van Scholen op de kaart:
www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen.
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In deel 2 wordt het financieel verslag (de jaarrekening)
gepresenteerd. Dit verslag geeft op verenigingsniveau
inzicht in de balans en de staat van baten en lasten, de
grondslagen voor de waardering van activa en passiva,
en de bestemming van het exploitatieresultaat.
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3 Controleverklaring accountant
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3. Overige gegevens
Dit deel bevat de controleverklaring van de onafhankelijk
controlerend accountant.
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Figuur 1: Kaart met de locaties van de CVO-scholen

Zeven scholengroepen voor christelijk voortgezet onderwijs vormen sinds jaar en dag samen de Vereniging voor
Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving, kortweg CVO. Dit zijn: Accent, CSG Calvijn, Comenius
College, Farelcollege, Marnix Gymnasium, Melanchthon CSG en scholengroep Penta.
De meeste CVO-scholen zijn brede scholengemeenschappen met meerdere vestigingen. Ze verzorgen onderwijs op alle
niveaus, van praktijkonderwijs tot gymnasium, op 40 verschillende locaties in Rotterdam, Lansingerland, Ridderkerk,
Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en op Voorne-Putten
(Spijkenisse, Brielle, Hellevoetsluis).

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
In 2019 is het rijke palet aan CVO-scholen uitgebreid met twee scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Dit
betreft Accent VSO Op Noord en Accent VSO Op Zuid. Met een veilige leeromgeving, een rijk lesprogramma en een
gedreven schoolteam bereiden beide scholen leerlingen stap voor stap voor op een kleurrijke toekomst en een zo
zelfstandig mogelijk bestaan in de maatschappij.
Accent VSO Op Noord is gehuisvest aan de rand van het Melanchthonpark in een karakteristiek jaren ‘30 schoolgebouw.
Het is een relatief kleine school met een hecht schoolteam waar iedereen elkaar kent. Daardoor heerst er een bijzonder
goede sfeer, is er oog voor elkaar en helpt men elkaar als dat nodig is. Iets anders dat deze school bijzonder maakt, is het
ruime aanbod van stages. Hierdoor kan de school haar leerlingen voorbereiden op een toekomst die aansluit bij hun
mogelijkheden en talenten.
Accent VSO Op Zuid bevindt zich in een ruim en sfeervol schoolgebouw op loopafstand van station Rotterdam
Lombardije. In het ‘levensechte’ restaurant bedienen leerlingen op dinsdag en vrijdag bewoners van de Zonnetrap, een
flatcomplex voor zelfstandig wonende bejaarden. Ook koken zij voor hen. Zowel de bewoners van de Zonnetrap als de
eigen leerlingen komen hier graag iets drinken en eten. Het restaurant is een voorbeeld van de uiteenlopende
praktijkervaringen die leerlingen op deze school opdoen.
Met de toetreding van de beide VSO-scholen telt CVO in 2019 40 vestigingen voor regulier voortgezet onderwijs,
praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.
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CVO-visie en kernwaarden CVO-cultuur
CVO-visie
Onze CVO-visie 2019 – 2024 inspireert en geeft de ambities aan van CVO. Scholen vertalen de visie naar eigen doelen
en resultaten. Doelen die passen bij de betreffende school. Zo blijft er ruimte voor de diversiteit aan scholen die we binnen
CVO hebben. We werken met streefbeelden in plaats van concrete doelen. De visie bestaat uit vijf pijlers. De CVO-visie
geeft richting. In het schoolplan wordt het ‘wat’, ‘hoe’ en ‘wanneer’ uitgewerkt, passend bij de visie en ambities van de
school. De vijf pijlers worden hieronder gepresenteerd.

Pijler 1: Goed onderwijs voor het leven
“Wij zijn trots op iedere leerling die met de juiste kwalificatie uitstroomt als gevolg van ons gedegen onderwijs. Ons
onderwijs biedt daarbij méér dan cognitieve kennis en vaardigheden: socialisatie en persoonsvorming zijn net zozeer
speerpunten van onze begeleiding richting het leven tijdens en na de school. Natuurlijk leiden wij op voor een diploma en
dat doen wij professioneel. Wij streven de hoogste kwaliteit na. Ook bereiden wij onze leerlingen voor op een
betekenisvolle rol in de samenleving, als zelfstandige individuen in een waarde(n)vol netwerk. Wij stimuleren onze
leerlingen om steeds meer de regie te nemen over hun eigen leer- en ontwikkelingsprocessen en hun plaats in het geheel
te vinden. Dat biedt hen de ideale springplank naar de maatschappij.”

Pijler 2: Vernieuwend onderwijs, bij de tijd
“De wereld verandert en wij veranderen ook. Ontwikkelingen in technologie, wetenschap en communicatie volgen elkaar
razendsnel op. Duurzaamheid is een belangrijk thema. Wij zijn op de hoogte van nieuwe kennis, onderzoeken en
ontwikkelingen. Wij weten welke vaardigheden tegenwoordig en straks nodig zijn. Dit alles passen wij toe in het onderwijs.
Wij tonen lef, leiderschap en ondernemerschap in het innoveren van ons onderwijs. Dit leidt op een aantal plaatsen tot
baanbrekende vernieuwingen. Daarmee spelen wij actief en enthousiast in op de veranderingen, waardoor ons
onderwijsaanbod qua vorm en inhoud bij de tijd is. Wij doen recht aan individuele verschillen tussen leerlingen door meer
maatwerk in onderwijs en niveau. Tot slot verbinden wij ons onderwijs sterk met de maatschappelijke realiteit. Zo bereiden
wij onze leerlingen voor op een veranderende rol in een veranderende samenleving.”

Pijler 3: Inclusieve identiteit: ontmoeting
“Ons onderwijs draagt bij aan de sociale en persoonlijke vorming van jonge mensen. Waar onze waarden hun wortels
hebben in de christelijke traditie, zijn zij in hun uitwerking inclusief: bij ons hoort iedereen erbij en doet iedereen mee. De
ontmoeting is de basis, dat voel je als je binnenkomt. Dit sluit aan bij de sociale, culturele en etnische diversiteit die
Rotterdam en omgeving kenmerkt. Vanuit de driehoek ‘jij, ik en de wereld’ stimuleert ons onderwijs de ontmoeting over de
grenzen van die verschillende achtergronden heen. De waarden die ons in die ontmoeting verbinden, leven wij voor en
geven wij door. Inclusief waardevolle verhalen, rituelen en vieringen, zodat onze leerlingen zich nu en straks een
onderdeel van die inclusieve wereld weten. Waarin ze zich actief manifesteren, respectvol rekening houdend met de
ander en verantwoordelijkheid nemend voor de wereld van nu en van de toekomst.”

Pijler 4: Professioneel en lerend
“Wij geven niet alleen les, maar zijn zelf ook een lerende organisatie. Leraren, ondersteunend personeel,
stafmedewerkers: wij zijn professionals die zichzelf continu verbeteren. Door de krachten slim te bundelen, halen wij
meerwaarde uit de centrale én lokale ondersteuning. Wij werken samen, waar je ook werkt. Dit alles maakt dat wij vol
vertrouwen kunnen staan voor ons onderwijs. Individueel en als groep tonen wij leiderschap en initiatief. Verantwoorden
doen wij eenduidig en transparant. Gezamenlijke vraagstukken pakken wij gezamenlijk op. Wij waarderen verschillen: dit
maakt onderdeel uit van onze professionele cultuur. Daarbij zijn autonomie en professionaliteit met elkaar in balans.”

Pijler 5: Vernieuwend onderwijs, bij de tijd
“Wij hebben plezier in ons werk en zijn trots op onze school. Vanuit passie, plezier en professionaliteit streven wij er elke
dag naar om onze leerlingen zo aantrekkelijk mogelijk onderwijs te bieden. Leerlingen en hun ouders weten ons
enthousiasme te waarderen en onze school staat bekend als een fijne plek om te werken. Geen wonder, want iedereen
draagt bij vanuit zijn eigen unieke kennis, ervaringen en ideeën. Wij halen meerwaarde en plezier uit samenwerking
onderling en met anderen in ons netwerk. Uitdagingen en good practices delen we met elkaar. Successen vieren we met
elkaar.”
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Kernwaarden van de CVO-cultuur
CVO hanteert gezamenlijke kernwaarden. Deze komen terug in onze CVO-visie 2019-2024. Ook komen deze waarden
terug in de Code Goed Onderwijsbestuur VO van de VO-raad. Onze kernwaarden zijn:
•
Iedereen doet mee: Waar onze waarden hun wortels hebben in de christelijke traditie, zijn zij in hun uitwerking
inclusief: bij ons hoort iedereen erbij. Vanuit de driehoek, jij, ik en de wereld, stimuleert ons onderwijs de
ontmoeting en de dialoog.
•
Professionele cultuur: Docenten, ondersteunend personeel, stafmedewerkers, leidinggevenden: wij zijn
professionals die zich continu verbeteren.
•
Wij werken samen, waar je ook werkt: Wij halen meerwaarde en plezier uit samenwerking onderling en met
anderen in ons netwerk.
•
Een open (aanspreek)cultuur: Medewerkers kennen elkaar en medewerkers kunnen en durven elkaar aan te
spreken. Het gaat hierbij ook om de ‘menselijke maat’ in de organisatie en het (gesprek over) integer handelen.

Sturingsfilosofie van CVO
De basis op orde
De reguliere en cyclische processen gericht op onderwijskwaliteit, personeelsbeleid, huisvestingsbeleid en financieel
beleid dienen op orde te zijn. Dat is de basis van onze organisatie. Hiervan staat vanzelfsprekend de aandacht voor
onderwijskwaliteit bovenaan. Het gaat hierbij zowel om het voldoen aan het waarderingskader van de onderwijsinspectie
als aan de door CVO ontwikkelde systematiek voor kwaliteitszorg. Het reguliere personeelsbeleid richt zich onder andere
op onderzoek naar tevredenheid van medewerkers, seniorenbeleid, het mobiliteitshuis en het uitvoeren van het
arbeidsvoorwaardenbeleid. Het lopende huisvestingsbeleid richt zich op de integrale huisvestingsplannen en de voortgang
van bouwprojecten. Het financieel beleid ondersteunt al deze reguliere processen aan de hand van de jaarlijkse
begrotings- en verantwoordingscyclus.

Governance-structuur
CVO streeft naar een robuuste en wendbare inrichting van de interne organisatie. We willen een organisatie zijn voor en
door mensen en hanteren daarom altijd de menselijke maat. We leggen verantwoordelijkheden bewust laag in de
organisatie, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit het eigenaarschap van medewerkers vergroot. In ons strategisch HRMbeleid is professionele ruimte en professioneel gedrag een belangrijk element: “In een professionele cultuur is kwaliteit
leidend. De kern van de professionele cultuur zit in het uitgangspunt dat iedereen gelijkwaardig is als mens, maar als
professional verschillend.”
Op hoofdlijnen zijn binnen CVO de volgende afspraken gemaakt over de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
van respectievelijk de raad van bestuur, de algemeen directie en de schoolleiders.
Strategisch niveau: De raad van bestuur (RvB)
De RvB opereert regionaal en landelijk. De RvB vertaalt en prioriteert landelijke ontwikkelingen naar de vestigingen. De
RvB heeft een grotere verantwoordelijkheid gekregen bij het bestuursgerichte toezicht door de Inspectie. Hierbij helpt
meer uniformiteit in de procedures van de kwaliteitszorg, de jaarplannen en de begrotingen. De RvB wil goed op de
hoogte zijn van wat er speelt in de vestigingen en stelt hiervoor een aantal centrale inhoudelijke en financiële en
bedrijfsvoeringskaders vast die bindend zijn voor de scholen en de Shared Service Organisatie (SSO). De RvB stuurt de
scholengroepen en de SSO aan. De RvB voert de P&C-gesprekken met de algemene directie en voert het jaarlijkse
functioneringsgesprek met de algemeen directeur. De RvB wordt ondersteund door de CVO Beleidsstaf inclusief de
Concerncontroller. De RvB is gesprekspartner voor de GMR. De RvB werkt conform de reglementen nauw samen met de
raad van toezicht.
Tactisch niveau: De algemene directie
De algemene directie bestaat uit een algemeen directeur (AD) en een lid van de algemene directie met de portefeuille
bedrijfsvoering. De algemene directie wordt aangesteld door de RvB en is de schakel tussen de RvB en de scholen,
respectievelijk de SSO. Samen met de RvB maakt de algemene directie de span of control beheersbaar en krijgen de
vestigingen de aandacht die ze verdienen. De AD’s informeren de RvB proactief, bijvoorbeeld over de klachten die bij de
Inspectie van het Onderwijs zijn ingediend of over incidenten op scholen.
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De AD is primair verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs op de scholen, het opstellen van de jaarplannen door de
scholen en de aansturing van de scholen binnen de scholengroep. De AD is verantwoordelijk voor het schoolplan en het
huisvestingsplan van de scholengroep. De AD is verantwoordelijk voor de positionering van de scholen in de regio.
Daarnaast bevordert de AD dat de scholen in de regio samenwerken met hun omgeving. Het gaat daarbij om
vraagstukken als een dekkend onderwijsaanbod in de regio in samenwerking met andere besturen, gemeenten, het
bedrijfsleven en andere stakeholders. Het gaat ook om intensievere samenwerking met het primair onderwijs, het
beroeps- en hoger onderwijs. De AD is de gesprekspartner voor de MR per scholengroep en de SSO.
De AD neemt deel aan het directieoverleg (DO). Naast de aansturing van een scholengroep kan een algemeen directeur
ook verantwoordelijk zijn voor brede onderwijsvraagstukken, zoals passend onderwijs en kansengelijkheid, en/of de
ontwikkeling van schoolsoorten. De AD voert de P&C-gesprekken en het jaarlijkse functioneringsgesprek met de
schoolleider.
Naast de AD kent elke scholengroep een lid van de algemene directie met de portefeuille bedrijfsvoering, die onder de
verantwoordelijkheid van de AD werkt aan onderwijsondersteunende processen binnen de scholengroep in nauwe
verbinding met de SSO. De directeur SSO organiseert de SSO-werkzaamheden planmatig in nauwe verbinding met de
RvB en AD’s.
Operationeel niveau: Schoolleider
De schoolleider is verantwoordelijk voor het schooljaarplan. De schoolleider is verantwoordelijk voor de uitwerking van de
positionering van de school in de regio. In het schooljaarplan formuleert de schoolleider de doelen voor het komende
school-/kalenderjaar en de daarvoor benodigde middelen. Dat doet de schoolleider op basis van de CVO-visie, wet- en
regelgeving, landelijke beleidsthema’s die de RvB prioriteert en op basis van het schoolplan van de scholengroep. De
schoolleider is gesprekspartner voor de decentrale medezeggenschap per school. Alle schoolleiders binnen een
scholengroep vallen onder de aansturing van de AD. De schoolleider voert het jaarlijkse functioneringsgesprek met de
teamleider(s).

Samen Slim Ontzorgen
Wij leven in een continu veranderende wereld. Dit vraagt op alle niveaus om een voortdurende vernieuwing van kennis en
vaardigheden en van de manier waarop we werken. Niet alleen in het onderwijsproces zelf, maar ook in de ondersteuning
van het onderwijs. Dit willen we slimmer organiseren, zodat we het primaire onderwijsproces nog efficiënter, effectiever en
flexibeler kunnen ondersteunen waardoor alle aandacht in de scholen naar het onderwijsproces kan.
CVO streeft naar een robuuste en wendbare inrichting van de interne organisatie. We hebben daar drie doelen mee voor
ogen:
•
Het optimaliseren van de interne organisatie en de besturing daarvan om daarmee beter te kunnen anticiperen
op veranderende omstandigheden.
•
Een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering en uitvoering van processen zowel op bestuurs- als schoolniveau
passend bij de eisen die het onderwijsproces stelt.
•
Het zodanig vormgeven van de ondersteunende processen dat deze het bestuur optimaal ondersteunen in de
governance van CVO en het zijn van een ‘compliant organisatie’.
In 2017 is besloten om binnen CVO te komen tot een Shared Service Organisatie (SSO). Deze ondersteuningsorganisatie
wordt efficiënt en effectief georganiseerd, is in staat de gewenste kwaliteit te leveren en wordt waar mogelijk schoolnabij
georganiseerd. Om dat te bereiken werken de verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering (ICT, HR(M), Inkoop,
Juridische zaken, Financiën en Huisvesting en Facilitair) intensief met elkaar samen als één organisatie van en voor de
scholen. In augustus 2018 zijn de medewerkers van de scholengroepen en het voormalige CVO-bureau overgegaan naar
de SSO en heeft de SSO de verantwoordelijkheid overgenomen voor de uitvoering van dienstverlening. Om deze
overgang en de verdere ontwikkeling van de dienstverlening soepel te laten verlopen is een transitieregiegroep ingesteld.
Deze groep bestaat uit leden van de algemene directie van de scholengroepen, de directeur SSO en een lid RvB.
Ontwikkelingen en dilemma’s worden binnen die groep afgestemd.
Het kalenderjaar 2019 is gebruikt om de lopende dienstverlening vanuit de nieuwe context over te nemen en te werken
aan het op orde brengen van de gezamenlijke basis. Om de onderlinge afstemming over de dienstverlening te bevorderen
is er in 2019 een eerste producten- en dienstencatalogus opgesteld. Dit document stroomlijnt de wederzijdse
verwachtingen en is het uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van de dienstverlening. In het najaar van 2020 zal, met
behulp van externe ondersteuning, een tussentijdse evaluatie plaatsvinden van het functioneren van de SSO met als doel
een ontwikkelingsperspectief neer te zetten voor de komende jaren.
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Strategische doelen 2019
CVO legt haar strategisch beleid vast in meerjarige beleidsplannen van vijf jaar. In 2019 zaten we in de overgangsfase
van het beleidsplan 2012-2017 naar de CVO-visie 2019-2024. Deze nieuwe visie vormt de basis voor de plannen en
begrotingen van onze vestigingen vanaf 2020.
Voor 2019 zijn drie strategische thema’s vastgesteld.
1. Onderwijsvernieuwing, vooral toonaangevend in maatwerk.
Veel scholen doen meer aan maatwerk. Introductie van maatwerk-, verdiepings- en verrijkingsuren, flextralessen, enz. De
leerlingen kunnen voor een deel van het curriculum meer kiezen waar ze extra lessen voor willen hebben. Levensecht
leren is hierbij ook nadrukkelijk een doel. Het doel is onder ander de motivatie van leerlingen voor het leren te vergroten
2. Positionering. CVO is in elk van de regio’s in haar werkgebied goed vertegenwoordigd.
Onze scholengroepen en scholen hebben veel activiteiten ondernomen om zich goed te positioneren in de regio’s. Ons
praktijkonderwijs heeft een voortrekkersrol in de regionale aanpak praktijkleren. Onze scholen in Rotterdam-Zuid en
omliggende gemeenten zijn bezig een plan van aanpak op te stellen om zich gezamenlijk te profileren in deze regio.
Comenius heeft veel aandacht voor de invoering van nieuwe onderwijsconcepten om het onderwijs aantrekkelijker te
maken. Penta zet in op ondernemend onderwijs en samenwerking met het bedrijfslenen. Marnix geeft meer aandacht aan
de brede vorming van leerlingen.
3. Human Resource Development. Enthousiasmerend beleid gericht op deskundige en betrokken medewerkers.
Op het gebied van professionalisering zijn vele en verschillende professionaliseringsactiviteiten uitgevoerd. Het gaat om
nauwere samenwerking met de twee opleidingsscholen in Rotterdam, om het invoeren van een evenwichtig taakbeleid,
het verminderen van werkdruk, nieuwe aanpakken van functioneringsgesprekken, levensfasebewust personeelsbeleid,
vitaliteit en werkgeluk, persoonlijke ontwikkeling van medewerkers passend bij de ambities van de school, enz. (zie ook
pagina 20 tot en met 25).
Voortgang maatschappelijke thema’s
Het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap heeft in november 2019 nadere eisen gesteld aan de
jaarverslaggeving. Over een vijftal maatschappelijke thema’s moet in de verslagjaren 2019 en 2020 verplicht
gerapporteerd in worden. Hieronder per maatschappelijke thema een verwijzing naar de pagina’s in dit bestuursverslag,
waar verantwoording wordt afgelegd:
•
Strategisch personeelsbeleid (HRM): Zie het hoofdstuk over personeel, paragraaf conclusies en resultaat
(pagina’s 24 en 25).
•
Passend onderwijs: Zie samenwerkingsverbanden Koers VO en VOVPR (pagina 13).
•
Allocatie van middelen naar schoolniveau: Zie paragraaf planning- en controlcyclus (pagina 33). In 2019 zijn de
plannen voor 2020 voor ingediend op vestigingsniveau. Daardoor is de allocatie van middelen naar schoolniveau
transparanter geworden. Tevens is in deze begroting opgenomen wat de bovenschoolse kosten zijn en de kosten
van het bestuurlijk apparaat.
•
•

VMBO-Techniek, zie paragraaf VMBO-Techniek (pagina 12).
Toetsing en afsluiting: Zie paragraaf toetsing en afsluiting (pagina 10).

Rotterdams Onderwijsbeleid
De gemeente Rotterdam vormt een belangrijk voedingsgebied van de CVO-scholen. CVO levert al jaren achtereen een
actieve bijdrage aan de uitwerking en realisatie van het Rotterdams Onderwijsprogramma.
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In januari 2019 is door een nieuw college van B en W het onderwijsbeleid 2019-2022 van de gemeente Rotterdam
vastgesteld: `Gelijke kansen voor elk talent`. Belangrijke doelen zijn verbetering van de onderwijskwaliteit, het vergroten
van kansengelijkheid door meer aandacht voor de overgangsmomenten in het onderwijs, aanpak van het lerarentekort
o.a. door de bevordering van zijinstroom, het terugdringen van de werkdruk, het bevorderen van democratisch
burgerschap en veiligheid in het onderwijs.

Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO)
In de RPO-vergaderingen overleggen de deelnemende schoolbesturen met elkaar over de vraag welke
onderwijsvoorzieningen in een bepaalde periode in de regio gerealiseerd kunnen gaan worden. Het gaat dan bijvoorbeeld
om het oprichten van een nieuwe school, het afsplitsen van een school uit een scholengemeenschap of het aanbieden
van een gemengde leerweg op een mavo.
De CVO-scholen nemen deel aan vier RPO’s: scholengroep Penta participeert in het RPO Voorne-Putten. CSG Calvijn,
Comenius College en Farelcollege participeren in het RPO Kerk, IJssel en Drecht. Melanchthon participeert voor haar
scholen buiten de stad Rotterdam in het RPO Zoetermeer - Lansingerland. Daarnaast is er het RPO Rotterdam, waar alle
Rotterdamse CVO-vestigingen deel van uitmaken.

Communicatie
CVO brengt twee keer per jaar voor alle medewerkers en relaties het thematisch ingerichte relatiemagazine CVOpen uit.
De editie van november 2019 stond volledig in het teken van de nieuwe CVO-visie. Alle nummers zijn terug te vinden via
www.cvo.nl.
De digitale nieuwsbrief CVO-Nieuws wordt rechtstreeks vanuit het bestuur verzonden naar medewerkers en relaties. Het
merendeel van de nieuwsberichten uit CVO-Nieuws wordt tevens gepubliceerd op de website onder Nieuws.
Nieuw in 2019 is een interne nieuwsbrief voor de vestigingsleiders. Het streven is deze nieuwsbrief vier keer per jaar uit te
brengen. Het doel is de communicatie en afstemming tussen het bestuur en de vestigingsleiders te bevorderen.
Naast CVOpen en CVO-Nieuws is ook de website www.cvo.nl een belangrijk communicatiemiddel.
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In pijler 1 van de CVO-visie (zie pagina 5) staat beschreven wat onze visie op kwaliteit van het onderwijs is.

Onderwijskwaliteit
Voldoende, goede en excellente scholen
CVO verheugt zich in een groeiend aantal excellente scholen. Vier vestigingen hebben in 2019 een aanvraag ingediend
bij de Inspectie van het Onderwijs voor een onderzoek naar de waardering ‘goed’. Deze waardering is een vereiste voor
de aanvraag van het predicaat ‘Excellente School’. De waardering ‘goed’ wordt toegekend wanneer de basiskwaliteit van
een school op orde is en de school eigen ambities heeft geformuleerd die ze in de praktijk overtuigend waarmaakt. Alle
vier de vestigingen die in 2019 – met positief resultaat – een onderzoek naar de waardering ‘goed’ hebben ondergaan,
hebben in januari 2020 het predicaat ‘Excellente School’ ontvangen. Dit betreft Accent Praktijkonderwijs Capelle, Accent
Praktijkonderwijs Delfshaven, Accent Praktijkonderwijs Hoogvliet en Melanchthon Kralingen. Opgeteld bij de vier
vestigingen die het predicaat reeds in voorgaande jaren behaald hebben – Calvijn Juliana, Penta De Oude Maas, Penta
Hoogvliet en Melanchthon Wilgenplaslaan – telt CVO per januari 2020 acht excellente scholen. CVO is bijzonder trots op
de prestaties van deze scholen.
Het merendeel van de CVO-vestigingen heeft de inspectiewaardering ‘voldoende’. Op een aantal van deze vestigingen is
een aanvraag naar waardering ‘goed’ in voorbereiding. Slechts een van de ruim 70 afdelingen heeft een onvoldoende
waardering toegekend gekregen van de Inspectie van het Onderwijs. Dit betreft de havo-afdeling van het Comenius
Lyceum Capelle. Anders dan dat deze waardering doet vermoeden, heeft deze afdeling in 2019 een knappe prestatie
geleverd door binnen een schooljaar de waardering ‘zeer zwak’ te verbeteren naar ‘onvoldoende’. In het schooljaar
2019/2020 zijn op deze afdeling alle inspanningen gericht op het verkrijgen van de waardering ‘voldoende’.
Pijnlijk maar noodzakelijk was de beslissing om de leerlingen van het Calvijn Vreewijk Lyceum per 1 augustus 2019 over
te plaatsen naar het Calvijn CBSplus en Zuider Gymnasium. In nauw overleg met de RvT is begin 2019 besloten dat er
vanaf 1 augustus 2019 geen havoleerlingen meer aangenomen worden op het Vreewijk Lyceum. De zittende leerlingen
zijn overgeplaatst op CBSplus of op het Zuider Gymnasium. Dit vergt van deze twee scholen een forse extra inspanning
om al deze leerlingen op te vangen. Zij krijgen daarvoor alle benodigde steun van de RvB om te voorkomen dat de
onderwijsresultaten van deze twee scholen verslechteren.
Meer informatie over de kwaliteitswaarderingen die de Inspectie van het Onderwijs heeft toegekend aan CVO-scholen
vindt u via https://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-scholen
Nadere informatie over een aantal aanvullende kwaliteitsindicatoren – zoals uitstroomgegevens, slaagpercentages,
schoolklimaat en sociale veiligheid – vindt u via www.scholenopdekaart.nl. In de paragraaf leerlingen en ouders vindt u
nadere informatie over leerling- en oudertevredenheid.

Thema-onderzoeken Inspectie van het Onderwijs
Naast de reguliere kwaliteitsonderzoeken, komt de Inspectie van het Onderwijs ook veelvuldig op scholen om op bepaalde
thema’s informatie te verzamelen over de uitwerking van dat thema in de praktijk. In 2019 hebben CVO-scholen
deelgenomen aan onderzoeken op de volgende thema’s:
•
Toetsing & schoolexaminering
•
Burgerschapsonderwijs
•
Pilot digitaal lesobservatie-instrument

Toetsing en afsluiting
Op verzoek van de raad van bestuur is in het voorjaar van 2019 gestart met het onderzoeken van het thema
‘schoolexaminering’ binnen de CVO-scholen. Er is gekozen om te starten met een bureauonderzoek vanuit het
leerlingperspectief waarbij documenten zijn onderzocht van een doorsnede van de CVO-scholen. De onderzochte
documenten betroffen in ieder geval het examenreglement en de PTA’s of het PTA-format per school. Deze zijn getoetst
aan de hand van de checklist van de VO-Raad. Het bureauonderzoek heeft mede input opgeleverd voor afspraken die er
binnen CVO gemaakt zijn over het verder verbeteren van de praktijk van toetsing en afsluiting. Op hoofdlijnen waren de
pta’s van de scholen op orde. Naast punten van aandacht voor elke school, zijn er ook aandachtspunten die CVO-breed
gelden, zoals het blijven borgen van de kwaliteit van toetsen en examineren als ook het ontwikkelen van een visie op
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toetsing en examinering. Vergelijkbaar met het landelijke beeld is er een grote kwaliteitsverbetering zichtbaar tussen de
documenten bedoeld voor schooljaar 2018-2019 en die voor 2019-2020.
In aanloop naar de zomer van 2019 heeft de Inspectie van het Onderwijs een thema-onderzoek naar ‘toetsing en
(school)examinering’ uitgevoerd in de sector VO. In dit kader zijn vier CVO-scholen onderzocht. Ook de bestuurder is
expliciet bevraagd op diens aandacht voor het thema ‘toetsing en afsluiting’. De enkele herstelopdracht die uit het bezoek
voortkwam is door de betreffende scholen direct opgepakt. De inspectie is tevreden over de ontwikkelingen op dit thema
binnen CVO.

Kwaliteitszorg
Doorontwikkeling kwaliteitszorg
Begin oktober hebben de jaarlijkse P&C-gesprekken m.b.t. onderwijskwaliteit plaatsgevonden tussen RvB, de
scholengroepen, de CVO-beleidsstaf en concerncontrol. In aanvulling op de P&C-gesprekken onderwijskwaliteit in
voorgaande jaren, heeft er dit jaar in de week voorafgaande aan de bestuursgesprekken met elk van de scholengroepen
een voorbereidingsgesprek plaatsgevonden.
Rond de zomervakantie heeft de CVO Beleidsstaf de mogelijkheden verkend om alle CVO-scholen te faciliteren met een
toegankelijke webapplicatie voor de zelfevaluatie van onderwijskwaliteit. Deze verkenningen hebben allereerst geleid tot
een digitaal zelfevaluatieformulier dat eenvoudig in te vullen is op computer, tablet en mobiele telefoon. De zelfevaluatie
vraagt elke school om een zelfwaardering van de vijf kernindicatoren van het onderzoekskader van de Inspectie van het
Onderwijs. De ‘factsheet onderwijskwaliteit’ biedt de school vervolgens de gelegenheid om trends in beeld te brengen
m.b.t. onderwijsopbrengsten (per afdeling), tevredenheid, leerlingaantallen, fte’s, (on)bevoegd gegeven lessen,
ziekteverzuim, personeelsverloop, continuïteit van de schoolleiding, professionaliseringsactiviteiten en ambities en/of
ontwikkelpunten van de school. Ter voorbereiding op de P&C-gesprekken onderwijskwaliteit is elk van de scholen
gevraagd de zelfevaluatie en factsheet onderwijskwaliteit in te vullen en aan te leveren aan de CVO Beleidsstaf. Beide
instrumenten kennen drie versies (voor regulier VO, PrO en VSO), zijn geïnspireerd op door andere VO-besturen
gehanteerde formats en in afstemming betrokkenen op de scholengroepen ingericht.

Kennisuitwisseling
Leernetwerk voor vestigingsleiders
Op 7 november heeft de eerste bijeenkomst van het Leernetwerk voor CVO-vestigingsleiders plaatsgevonden. Deze
bijeenkomst stond in het teken van het bestuursgerichte inspectieonderzoek dat bij CVO plaats gaat vinden in schooljaar
2020-2021. Tijdens en na de eerste netwerkbijeenkomst hebben de aanwezige schoolleiders aangegeven de ontmoeting
met collega’s en de uitwisseling van (goede) schoolpraktijken van directe collega’s zeer op prijs te stellen. Ontmoeting en
uitwisseling van CVO-praktijken zullen daarom een nadrukkelijke plek blijven houden in de bijeenkomsten van dit netwerk.

Bijeenkomst examensecretarissen
In december zijn de examensecretarissen van alle scholen uitgenodigd voor een eerste gezamenlijke bijeenkomst. Het
doel van deze bijeenkomst was het informeren van de examensecretarissen over alle ontwikkelingen binnen het thema
‘(school-)examinering’ en daarnaast op basis van collegiale consultatie met elkaar te sparren over ontwikkelingen op de
eigen school.

Collegiale visitaties
Collegiaal visiteren is in de kern gericht op kwaliteitsverbetering en schoolontwikkeling. Volgens De Boer et al. (2013) is
een collegiale visitatie: “een instrument waarmee personen of organisaties elkaar de spiegel voorhouden, zodat ze na
visitatie over en weer een volgende stap (kunnen) zetten in het eigen ontwikkelproces”. Door de spiegelfunctie te
benadrukken krijgen deelnemende scholen zicht op het eigen functioneren en ontvangen zij tips voor verbetering.
CVO en Lucas Onderwijs (Den Haag e.o.) hebben een lange traditie in het gezamenlijk uitvoeren van collegiale visitaties
op hun scholen t.b.v. schoolontwikkeling. Inmiddels zijn er al zo’n 140 uitgevoerd op de scholen van de beide besturen.
Enerzijds realiseren we hiermee een sterke vorm van reflectie tussen scholen; anderzijds versterken de visitaties de
systematische kwaliteitszorg van scholen. Sinds de start van de visitaties is er veel animo om te participeren in een
visitatiecommissie.
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In het schooljaar 2018-2019 hebben er zeven visitaties plaatsgevonden op CVO-scholen. De verdeling van visitaties
vertoont een mooie spreiding over de zeven scholengroepen: Accent PrO Centrum, Calvijn Zuidermavo, Comenius
Beroepsonderwijs Capelle, Comenius College Krimpen aan den IJssel, Melanchthon De Blesewic en Penta Scala
Molenwatering en Rietvelden.
Bij de evaluatie van de visitatietrajecten geven deelnemers overwegend aan dat zij veel geleerd hebben van het
gestructureerd kijken in de eigen keuken (zelfevaluatie) en in andermans keuken (visitatiedag). In die zin is er voor de
directbetrokkenen sprake van dubbel-leren: zowel de visitator als de gevisiteerde leert van een visitatietraject.

Lopende initiatieven
VMBO-Techniek
In 2019 hebben de vmbo-scholen met harde techniek aanvullende bekostiging ontvangen. Hiermee is een veelheid aan
activiteiten gerealiseerd, zoals
•
Inhuur van deskundigheid om docenten te coachen en samen met hen na te denken over vernieuwend
Techniekonderwijs in een vernieuwende leeromgeving.
•
Inhuur van deskundigheid voor de planvorming voor de subsidie Sterk Techniek Onderwijs.
•
Bijeenkomsten tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven om de wensen van het bedrijfsleven te
vernemen voor de planvorming zodat techniekonderwijs beter aansluit bij de behoeften in het bedrijfsleven.
•
Aanschaf van nieuwe inventaris en verbouwing van lokalen. Voor alle harde techniekprofielen is inventaris
aangeschaft om leerlingen goed voor te bereiden op het centraal schriftelijk en praktische examen (cspe) van de
profielvakken en op de schoolexamens voor de keuzevakken. Bijvoorbeeld: 3D printers, snijplotter, stapelaar,
vrachtwagen met hydraulische laadklep. Daarnaast zijn er in gebouwen noodzakelijke verbouwingen
doorgevoerd om keuzevakken te kunnen aanbieden, bijvoorbeeld voor koudetechniek en klimaattechnologie.
•
Het in dienst nemen van extra onderwijsassistenten of een lasinstructeur, zodat er 'extra ogen en handen' in het
lokaal zijn om leerlingen te begeleiden.
•
Ophoging van het aantal lesuren van de leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg van 12 naar 14 lessen.
•
Verzorging van technieklessen aan bassischolen. Een andere invulling met een gelijk effect is het bezoek van
basisschoolgroepen aan onze scholen voor technieklessen. Ons doel daarbij is leerlingen al op jonge leeftijd te
interesseren voor techniek.

Zomer- en lentescholen
Het bestuur stimuleert de scholen deel te nemen aan de subsidieregeling lente- en zomerscholen om leerlingen die
dreigen te blijven zitten (of net zijn blijven zitten) de mogelijkheid te bieden om alsnog over te gaan. In het schooljaar
2016-2017 hebben 1045 leerlingen deelgenomen aan de lente- en zomerscholen, in het schooljaar 2017-2018 waren dat
882 leerlingen. In het afgelopen schooljaar 2018-2019 namen 1096 leerlingen deel op 16 CVO-scholen. Met de inzet van
deze extra scholing heeft een groot aantal leerlingen extra kansen gekregen en is zittenblijven voorkomen. De
subsidieregeling lente- en zomerscholen sluit goed aan bij ons streven naar meer flexibilisering en maatwerk.

Samenwerking met partners
De uitdagingen waar de scholen van CVO voor staan, zijn niet altijd binnen de school of binnen het bestuur aan te
pakken. We participeren daarom structureel in verschillende samenwerkingsverbanden, programma’s en projecten om
samen met andere besturen, scholen en gemeenten in de regio Rijnmond te komen tot een verbetering van het onderwijs
binnen CVO en de regio Rijnmond. We noemen hier de belangrijkste samenwerkingsrelaties:
•
•
•
•
•
•
•
•

Samenwerkingsverband Koers VO: verantwoordelijk voor alle vragen over onderwijs(zorg) in de regio.
FOKOR: vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor po en vo in Rotterdam.
Opleidingsschool Rotterdam (OSR).
Opleidingsschool RPO (Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt) Rijnmond.
Platform Onderwijsarbeidsmarkt Rijnmond.
Convenant van havo naar hbo: gericht op de verbetering van de aansluiting.
Nationaal Programma op Zuid: gericht op het wegwerken van achterstanden en het verbeteren van het
leefklimaat in Rotterdam Zuid.
Gemeente Rotterdam: eind 2018 is een nieuw gemeentebestuur gestart met als hoofdlijn voor beleid ‘Gelijke
kansen voor elk talent’ (zie ook pagina 8/9).
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•

Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR): CVO participeert in de stuurgroep Gelijke Kansen met Cultuur.
De stuurgroep bevordert de inzet van cultuureducatie op Rotterdamse scholen omdat dit de brede ontwikkeling
van leerlingen stimuleert en de kansengelijkheid vergroot.

Samenwerkingsverbanden Koers VO en VOVPR
CVO neemt in het kader van Passend Onderwijs deel aan twee samenwerkingsverbanden, te weten Koers VO en
Voortgezet Onderwijs Voorne-Putten-Rozenburg (VOVPR). Over het gevoerde beleid en de inzet van gelden legt het
samenwerkingsverband aan de deelnemers jaarlijks verantwoording af via de jaarstukken. In ‘Koers in beeld’ worden voor
Koers VO gegevens weergegeven met betrekking tot leerlingenaantallen, het dekkend netwerk, netwerkontwikkeling en
leerlingenstromen. Nadere informatie is te vinden op:
•
https://www.koersvo.nl/samenwerkingsverband-koers-vo/financien/
•
https://www,koersvo.nl/app/uploads/2020/02/2020-01-24-Koers-VO-in-beeld-2018-2019-gedrukte-versie.pdf
•
https://www.vovpr.nl/formulieren-publicaties/publicaties/
Doel van de samenwerking is voor alle leerlingen te zorgen voor een dekkend aanbod van voorzieningen voor
ondersteuning in de regio, zodat er voor elke leerling thuisnabij een passende onderwijsplek is. Daarmee wordt een
bijdrage geleverd aan het voorkomen van thuiszitters.
Met passend onderwijs wordt gepoogd alle leerlingen passend onderwijs aan te bieden, zodat iedere leerling een diploma
op zijn/haar niveau kan behalen en/of wordt voorbereid op de arbeidsmarkt. Voor leerlingen met een specifieke hulpvraag
zijn tijdelijke bovenschoolse lesplaatsen beschikbaar in een orthopedagogisch didactisch centrum. Hier krijgen de
leerlingen buiten de reguliere school waarop ze zijn ingeschreven, drie maanden lang onderwijs met intensieve
ondersteuning vanuit Jeugdhulp.
Gezamenlijk hebben de scholen een antwoord op alle onderwijs(zorg)vragen in de regio. Koers VO en VOVPR dragen
zorg voor een vloeiende overgang tussen de scholen en onderwijs(zorg)voorzieningen en verdelen de beschikbare
ondersteuningsmiddelen over de scholen. Door een actieve invulling van het lidmaatschap van het
Samenwerkingsverband Koers VO en VOVPR heeft CVO zich ook in dit verslagjaar ingespannen om de
ondersteuningsstructuur van het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven.
Calvijn Meerpaal, een school voor vmbo-t (mavo), -kader en -basis met extra ondersteuning, heeft in de afgelopen jaren
een bijzondere en stabiele positie ingenomen in het palet aan scholen binnen samenwerkingsverband Koers VO. Deze
school positioneert zich door haar populatie (een groot aantal leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte)
tussen het reguliere VO en het VSO in. Het betreft leerlingen die deels onder de voormalige rugzakregeling zouden vallen,
cluster 2, 3 en 4. Van deze leerlingen heeft 90% een lwoo-indicatie. Het samenwerkingsverband ziet en waardeert deze
positie wat heeft geleid tot een structurele financiële bijdrage voor de komende drie jaar als aanvulling op het vigerende
waarderingskader van Koers VO.

VAVO
Met de Rotterdamse ROC’s Albeda en Zadkine - verenigd in VAVO Rijnmond College (VRC) - en het ID-college wordt
samengewerkt aan uitvoering van de regeling samenwerking VO-VAVO. Het VAVO is een vangnet voor jongeren die het
reguliere voortgezet onderwijs niet succesvol hebben afgerond en via deeltijdonderwijs alsnog een diploma (of
deelcertificaten) willen behalen. De afgelopen jaren zijn leerlingen vanuit CVO-scholen geplaatst op verschillende ROC’s
in het kader van de VAVO-regeling. Het overgrote deel van deze leerlingen volgt de opleiding bij het VRC. Tabel 1 toont
het aantal leerlingen dat in de periode 2014 t/m 2020 vanuit de CVO-scholen uitbesteed is aan het VRC. Opvallend is de
stijgende deelname aan het VAVO, met name vanuit Calvijn. Dit wordt veroorzaakt door de ontwikkelingen bij het Vreewijk
Lyceum. Met een aantal leerlingen/ouders zijn specifieke afspraken gemaakt om hun diploma te halen via de VAVO-route.
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Tabel 1: Leerlingenaantallen VAVO Rijnmond College schooljaren 2014/2015 t/m 2019/2020 (opgave VRC, februari 2020)
2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Calvijn

2014/2015
30

28

34

38

69

84

Comenius

17

17

4

8

15

10

3

3

7

7

5

5

Farel
Marnix

21

7

5

9

5

4

Melanchthon

36

29

32

26

22

36

Penta
Totaal CVO

27

40

31

23

37

27

134

124

113

111

153

166

Voortijdig schoolverlaters (VSV’ers)
Voortijdig schoolverlaters (VSV’ers) zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een
startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of minimaal een mbo-diploma op niveau 2. Na een flinke daling van het
aantal VSV’ers in het voortgezet onderwijs op landelijk niveau de afgelopen jaren, stijgt het aantal VSV’ers vanaf het
schooljaar 2015/2016 weer. Binnen CVO daarentegen blijft het aantal dalen. CVO zit daarmee onder het landelijk
percentage.
Tabel 2: Aantal en percentage VSV’ers van 2013 t/m 2018 (Bron: VSVverkenner.nl)
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Calvijn

24

0,6

17

0,4

24

0,6

16

0,6

14

0,3

Comenius

13

0,5

15

0,6

13

0,5

12

0,4

8

0,3

Farel

4

0,2

7

0,4

4

0,2

10

0,6

3

0,3

Marnix

0

0

0

0

0

0

1

0,2

1

0,1

Melanchthon

29

0,6

28

0,6

29

0,6

17

0,3

11

0,4

Penta

24

0,5

17

0,3

24

0,5

9

0,3

22

0,7

94

0,5

84

0,3

94

0,5

65

0,4

59

0,4

4.445

0,5

4.178

0,4

4.445

0,5

4.503

0,5

4780

0,5

Totaal CVO
Landelijk VO

Klachten en integriteit
Gezien de omvang van onze vereniging kan het bijna niet anders of onze scholen krijgen af en toe te maken met ouders
en/of leerlingen die een klacht indienen. Het uitgangspunt is dat klachten in de eerste plaats op de school zelf worden
opgelost. In de meeste gevallen gebeurt dit ook.
In een enkel geval wordt op de school geen bevredigende oplossing bereikt en wordt het geschil voorgelegd aan de
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs. In 2019 zijn voor CVO elf klachten (in 2018 waren dit er
zeven) bij de commissie ingediend. Daarvan is/zijn:
•
Een klacht ongegrond verklaard.
•
Een klacht gegrond verklaard.
•
Een klacht deels gegrond verklaard.
•
Vier klachten ingetrokken.
•
Vier klachten alsnog op school-/bestuursniveau opgelost.
De uitkomsten van de voorgelegde geschillen worden door de algemeen directeuren op hoofdlijn gedeeld met de raad van
bestuur, zodat we er als CVO van kunnen leren.

Integriteitscode, klachtenregeling en klokkenluidersregeling
De GMR heeft in 2017 ingestemd met de herziene integriteitscode, klachtenregeling en klokkenluidersregeling. De Code
Goed Bestuur van de VO-raad stelt als lidmaatschapseis onder meer dat het bestuursverslag jaarlijks wordt gepubliceerd
en dat documenten als een klokkenluidersregeling en een integriteitscode actueel zijn en beschikbaar worden gesteld aan
alle medewerkers van de organisatie.
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CVO sluit aan bij de modelregelingen zoals deze zijn opgesteld door de samenwerkingspartners VO-raad, Verus en de
Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO). Alleen om zwaarwegende redenen zijn afwijkingen van de
modelregelingen in de eigen regelingen doorgevoerd, bijvoorbeeld omdat CVO belang hecht aan bepaalde artikelen die
niet in de modelregelingen zijn opgenomen.

Conclusies en resultaat
We zijn tevreden over de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit op onze scholen. Het merendeel van de CVO-scholen
heeft een voldoende of goede kwaliteit en we hebben zelfs acht scholen die excellent zijn. De enige afdeling met
onvoldoende kwaliteit heeft zich het afgelopen jaar verbeterd. In het kader van de doorontwikkeling van de kwaliteitszorg
heeft elke school in 2019 voor het eerst een zelfevaluatie en een factsheet onderwijskwaliteit ingevuld. Deze documenten
vormen de basis voor de jaarlijkse gesprekken over onderwijskwaliteit. Deze verbeterslag wordt breed gewaardeerd en
leidt tot gerichtere gespreken over kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. Hiermee hebben we een goede
uitgangspositie en zijn we goed voorbereid op het vierjaarlijkse bestuurstoezicht van de Inspectie van het Onderwijs dat in
het schooljaar 2020/2021 zal plaatsvinden.
CVO-breed is er in 2019 veel aandacht besteed aan toetsing en examinering op onze scholen. Dit heeft geleid tot een
verhoogde kwaliteit van en visie op toetsing en examinering.
Het aantal VSV’ers is de afgelopen drie jaren bij CVO verder gedaald, terwijl landelijk sprake is van een toename.
Kennisuitwisseling blijft belangrijk. Daarvoor is in 2019 het aantal leernetwerken uitgebreid.
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Kerncijfers leerlingenaantallen
Ontwikkelingen leerlingenaantallen CVO over de afgelopen 5 jaar
Tot en met 2016 nam het aantal leerlingen dat onderwijs op een CVO-school volgt toe (tabel 3). Echter vanaf 2017 is er
een ommekeer. De laatste drie jaar is het aantal leerlingen gedaald met 812 leerlingen.
Per scholengroep verschillen de ontwikkelingen:
•
Accent is stabiel. De stijging bij Accent wordt verklaard doordat twee VSO-scholen zich bij CVO hebben
aangesloten per 1 januari 2019.
•
Calvijn heeft in het schooljaar 2019/2020 te maken gekregen met een forse daling. Dit wordt veroorzaakt door de
overplaatsing van leerlingen van het Vreewijk Lyceum naar het Zuider Gymnasium en CBSplus. Het Vreewijk
Lyceum is per 1 augustus 2019 gesloten. Daarnaast heeft bij de overplaatsing een deel van de leerlingen
gekozen voor andere, niet CVO-scholen. In totaal heeft dit geleid tot een daling van ca. 300 leerlingen. De
grootste groep van de verplaatste leerlingen bevindt zich in de bovenbouw waardoor er de komende twee jaar
nog een verdere daling wordt verwacht.
•
Comenius daalt licht.
•
Farel daalt fors sinds het schooljaar 2017/2018. De verwachting is dat de aantallen in het schooljaar 2020/2021
verder dalen en dat daarna een stabilisering optreedt. De daling wordt vooral veroorzaakt omdat er minder
leerlingen uit Rotterdam komen.
•
Marnix daalt in leerlingenaantallen, maar de instroom van 12/13-jarigen stijgt weer. De prognose van Verus laat
daarom vanaf schooljaar 2021/2022 een stijging zien van de aantallen leerlingen.
•
Melanchthon groeit nog steeds met name in Lansingerland.
•
Penta is de afgelopen vijf jaar fors gedaald. Er is sprake van demografische krimp in de regio’s Hellevoetsluis en
Westvoorne.
Tabel 3: Aantal leerlingen per scholengroep per schooljaar, incl. % leerlingen t.o.v. het CVO-totaal (Bron: DUO telling per 01-03-2020)
2015/
2016

%

2016/
2017

%

2017/
2018

%

2018/
2019

%

2019/
2020

%

Accent

837

4

823

4

850

4

1016

5

1021

5

Calvijn

4.666

22

4857

23

4771

23

4838

23

4555

23

Comenius

2.944

14

3022

14

2975

14

2986

14

2947

14

Farel

1.774

8

1739

8

1661

8

1582

7

1539

7

Marnix

618

3

612

3

601

3

604

3

593

3

Melanchthon

5.365

25

5370

25

5377

26

5377

26

5465

26

Penta

5.127

24

4842

23

4582

22

4644

22

4399

22

Totaal CVO

21.331

100

21.265

100

20.817

100

21.047

100

20.519

100

Beleid
Verbeterde prognosesystematiek
Duidelijk is dat de periode van groei van de aantallen leerlingen voorbij is. We kijken de komende periode daarom kritisch
naar onze prognoses van de leerlingenaantallen en de doorwerking daarvan naar de begroting. In 2019 hebben we een
aantal maatregelen genomen om onze prognoses te verbeteren.
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We streven naar een meer systematische benadering van de raming van de leerlingenaantallen. Daarvoor hanteren we de
prognosesystematiek van Verus. De volgende elementen zijn onderdeel van hun prognoses:
•
Gegevens over de basisgeneratie (12/13-jarigen) per herkomstgemeente.
•
Herkomstgemeente eerstejaars leerlingen (marktaandeel op basis van postcodegebied).
•
Doorstroomgegevens binnen de school van alle leerjaren (van 1 naar 2, van 2 naar 3, enz.).
Op basis van deze elementen maakt Verus een prognose op schoolniveau. Scholen kunnen aanvullende
prognosemethodieken hanteren. Deze worden dan vergeleken met de analyses van Verus. Alleen als dat voldoende
onderbouwd is, kan een vestiging afwijken van de Verusprognose.
Voor het jaarplan 2020 is het proces voor het opstellen en beoordelen van leerlingenprognoses als onderdeel van de
begrotingscyclus meer gestructureerd dan voorgaande jaren. Dat houdt in dat niet alleen in de kaderstelling voorafgaand
aan het begrotingsproces leerlingenprognoses worden gemaakt, maar dat er ook gedurende het jaar meer diepgaand en
explicieter aandacht is voor de ontwikkeling van de leerlingenaantallen. We sluiten daarbij nadrukkelijk aan op
zogenaamde informatierijke momenten.
Die informatierijke momenten zijn:
•
Maart: Verus levert meerjarige leerlingenprognose per vestiging.
•
Mei: Aanmeldingen nieuwe schooljaar bekend.
•
Juni: Beoordeling van ontwikkeling leerlingenaantal door concerncontrol ten behoeve van de kaderstelling.
•
Oktober: Telgegevens leerlingen DUO definitief (bepalend voor de lumpsum bekostiging).
•
November: Verus levert verdiepende analyses van leerlingenaantallen.
•
November: Toetsing leerlingenaantallen in de begroting en beoordeling van feitelijk aantal ten opzichte van
aanmeldingen en eerdere prognoses.
In 2019 zijn we gestart om zo goed mogelijk gebruik te maken van deze informatierijke momenten in de begrotingscyclus.
Concerncontrol heeft dit jaar voor het eerst in juni de leerlingenprognoses van de vestigingen beoordeeld. Daarbij is
gekeken naar de prognose van Verus, naar de prognose van de vestiging en naar de verschillen tussen prognose en
realisatie per vestiging in de afgelopen jaren. Beoordeeld is of we structurele afwijkingen zien tussen prognose en
realisatie (zgn. “wishfull thinking”), of er sprake is van significante schommelingen in de leerlingenaantallen, welke trends
zijn waar te nemen en hoe het marktaandeel van een vestiging zich ontwikkelt. Is er bijvoorbeeld sprake van een dalend
marktaandeel in een voedingsgebied, terwijl in dat gebied sprake is van een groei van het leerlingenaantal. Door
diepgaander naar de ontwikkelingen te kijken, kan een vestiging daar in het wervingsbeleid rekening mee houden. Ook
kan een vestiging daardoor beter anticiperen op de financiële en personele gevolgen.
Op basis van de beoordeling in juni heeft concerncontrol in overleg met de betreffende vestigingen de bestuurder
geadviseerd om nader onderzoek te doen naar de prognoses van negen vestigingen. De uitkomsten van dit verdiepende
onderzoek zijn na voorbereiding door Verus in november met de betrokken scholen besproken. Dit is door alle
betrokkenen als zeer nuttig ervaren en heeft nadere inzichten opgeleverd. Met name meer inzicht in groei of daling van
marktaandeel van een CVO-school per wijk in Rotterdam of per stad. Ook is er informatie verstrekt in welke wijken/steden
er nieuwbouw is en dus in potentie groeimogelijkheden voor onze scholen.

Strategische samenwerking
CVO heeft als doel sterke en gezonde vestigingen te realiseren. Daar waar dat niet goed lukt, zoekt CVO de
samenwerking met andere schoolbesturen om te komen tot een oplossing. CVO hanteert daarbij als uitgangspunten dat:
•
Het onderwijsaanbod goed moet aansluiten op het aantal leerlingen in de regio.
•
Het onderwijs kwalitatief hoogwaardig moet zijn.
•
Leerlingen de mogelijkheid moet geven alle typen onderwijs te kunnen volgen in de nabijheid van de eigen
woonplaats;
•
Ouders en leerlingen de keuze moet bieden uit verschillende richtingen in het onderwijs, zoals confessioneel of
openbaar.
Met dit doel voor ogen werkt CVO in bepaalde regio’s aan een passend antwoord op de te verwachten krimp van het
aantal leerlingen, alsmede aan reductie van overcapaciteit van de huisvesting en het overaanbod van opleidingen.
In 2018 is samen met de besturen van LMC, BOOR en de gemeente Rotterdam een convenant ondertekend over het
onderwijsaanbod in Rotterdam-Zuid. CVO is voortvarend bezig met de voor CVO van belang zijnde speerpunten:
•
Het Zuider Gymnasium als een aantrekkelijk gymnasium in Rotterdam-Zuid. De verwachting is dat het Zuider
Gymnasium vanaf het schooljaar 2021/2022 kan starten in een eigen gebouw; het karakteristieke Poortgebouw.
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•

En een nieuw te bouwen school genaamd StadionPark. De huidige Zuidermavo en CBSplus zullen naar verwachting
in 2024 opgaan in deze nieuwe school. In 2020 worden de plannen voor het nieuwe gebouw voor StadionPark verder
uitgewerkt en dient een voorlopig ontwerp te worden afgerond.

In 2019 hebben er bestuurlijke gesprekken plaatsgevonden met de gemeente Rotterdam over het onderwijsaanbod in
Rotterdam-Noord. Zo hebben de besturen LMC en CVO, vanwege terugloop van de leerlingenaantallen in het vmbo,
besloten om te komen tot een scholenruil. In Delfshaven is het voornemen om de vmbo-scholen Melanchthon
Mathenesse, nu nog onderdeel van CVO, en G.K van Hogendorp samen te voegen onder de bestuurlijke
verantwoordelijkheid van LMC. In Spijkenisse is het voornemen het mavo-onderwijs samen te voegen onder de
bestuurlijke verantwoordelijkheid van CVO. Daartoe zal Charles de Foucauld van LMC opgaan in scholengroep Penta.
Hiervoor is in het integraal huisvestingsplan (IHP) van Nissewaard overeengekomen dat Penta een nieuw schoolgebouw
mag realiseren voor 600 mavoleerlingen. Penta Scala Rietvelden zal hierdoor worden opgesplitst. De havo verhuist naar
Penta Scala Molenwatering en de mavo verhuist naar het nieuw te realiseren gebouw. Het gebouw van Penta Scala
Rietvelden zal daarna aan de huisvestingsvoorraad worden onttrokken waarmee CVO en LMC per saldo een actieve
bijdrage leveren aan de reductie van leegstand in deze regio.

Profileringsbeleid vestigingen/scholengroepen
Strategisch gezien blijft CVO inzetten op het aantrekkelijk maken en houden van onze scholen. Veel scholen denken na
over hun positionering en profilering. Onze scholen in Rotterdam-Zuid denken gericht na over hun profilering mede
gebaseerd op het convenant dat in Rotterdam-Zuid is afgesloten over het onderwijsaanbod in 2023. Het Farelcollege is
een nieuwe wervingscampagne gestart om de teruggang in leerlingenaantallen te stoppen. Marnix profileert zich op een
nieuw vakkenaanbod en investeert in een aantrekkelijker schoolgebouw. Penta profileert zich met een positiever en
eigentijdser imago en wil daarmee ook de trots en eigenwaarde van de medewerkers verhogen, om zo de school voor
docenten aantrekkelijk te maken.

Leerlingentevredenheid en Oudertevredenheid
Het systematisch meten van de tevredenheid van ouders en leerlingen over ons onderwijs helpt de CVO-scholen bij het
evalueren en aanscherpen van beleid. Alle CVO-scholen meten jaarlijks de tevredenheid van leerlingen. De meeste
scholen meten daarnaast de tevredenheid van ouders tenminste tweejaarlijks. Over het algemeen zijn onze leerlingen en
ouders tevreden over de scholen. Dit uit zich in scores op of boven het landelijk gemiddelde. De resultaten van deze
algemene onderzoeken naar de tevredenheid van leerlingen en ouders worden door de CVO-scholen gebruikt om zichzelf
te spiegelen en, indien de uitkomsten daar aanleiding toe geven, zaken verder te onderzoeken. Naast deze algemene
onderzoeken worden er op de scholen ook thema gerelateerde onderzoeken uitgevoerd. Dit betreft bijvoorbeeld
onderzoeken naar aanleiding van een concrete verandering in het onderwijsproces, of kleinschalige onderzoeken van
docenten die feedback aan leerlingen vragen over een les of lessenreeks.

Ouderbetrokkenheid
CVO vindt samenwerking met ouders cruciaal voor een optimaal leerproces van de leerlingen. Onderwijs maken we
tenslotte samen. In 2019 is binnen CVO op tal van manieren samengewerkt, overlegd en afgestemd met ouders. Daarin is
ook een belangrijke rol weggelegd voor onze medewerkers ouderbetrokkenheid en voor oudercontactpersonen. Zij
ondersteunen de scholen en in het bijzonder mentoren en docenten bij de ontwikkeling en het vergroten van actieve
ouderbetrokkenheid. Ook wordt de toepassing van MOL(mentor-ouder-leerling)-gesprekken gestimuleerd.
Uit onderzoek blijkt dat samenwerken met ouders bijdraagt aan het schoolsucces van kinderen. Dat geldt vooral voor de
thuisbetrokkenheid van ouders. In de VS is aangetoond dat vanuit school geregisseerde thuisopdrachten voor ouder en
kind bij kunnen dragen aan betere schoolresultaten. Een groep scholen in Rotterdam, waaronder drie CVO-scholen
(Zuider Gymnasium, Farelcollege en Melanchthon Schiebroek) proberen deze werkwijze nu in Nederland uit. Zij willen
weten of de thuisopdrachten bijdragen aan een positievere interactie tussen ouders en kind, aan de motivatie, de
schoolresultaten en het welbevinden van de leerlingen en aan meer betrokkenheid van ouders. Een ontwerpteam van
leraren heeft thuisopdrachten en bijbehorende toetsen ontwikkeld en uitgezet in de eerste klassen. Het werken met
opdrachten wordt gevolgd met vragenlijsten in klassen die enerzijds wel en anderzijds niet met de opdrachten werken.
Gekeken wordt naar de toetsresultaten van de leerlingen, aangevuld met observaties en feedback van ouders. Naast
wetenschappelijke artikelen levert dit project een concrete handreiking op voor scholen, met daarin alle al ontwikkelde
opdrachten als voorbeeld.

Schoolkosten

18

Bestuursverslag

Kinderen die opgroeien in armoede kunnen onvoldoende meedoen op school. In een van de nieuwsbrieven aan de
vestigingsleiders is aandacht besteed aan de mogelijkheden om een vergoeding voor ouders te regelen om schoolkosten
te betalen met fondsen van organisaties als stichting Meedoen, stichting Leergeld en Nationaal Fonds Kinderhulp. Eind
2019 is de wet aangepast die gaat over de vrijwillige geldelijke bijdrage van ouders. In de wet is nu vastgelegd dat alle
leerlingen altijd moeten kunnen meedoen aan alle activiteiten die de school organiseert. Ook als hun ouders de vrijwillige
ouderbijdrage niet kunnen betalen.

Voorlichting
Door middel van brochures, voorlichtingsgesprekken, deelname aan scholenmarkten, open dagen,
kennismakingsmiddagen en via extra-curriculaire activiteiten, zoals het pre-gymnasium, wordt bekendheid gegeven aan
het onderwijsaanbod en het onderscheidend karakter van de CVO-scholen (ieder met de eigen unieke profilering).
Contacten met de basisscholen zijn er niet alleen in het kader van wervingsactiviteiten, maar vooral ook om de informatie
over leerlingen die na de basisschool in het VO zijn ingestroomd uit te wisselen.
Verder presenteren alle CVO-vestingen zich doorlopend via www.scholenopdekaart.nl. Tevens biedt de website de
mogelijkheid om schoolresultaten met elkaar te vergelijken (benchmarking). Verticale verantwoording (o.a. inspectie) en
horizontale verantwoording (o.a. ouders, basisscholen, gemeenten) worden met elkaar verbonden. Het zelf publiceren
over de kwaliteit van onze CVO-scholen draagt bij aan de proactieve verantwoording ten opzichte van onze
belanghebbenden, zoals ouders, leerlingen, media en politiek.

Schorsingen en verwijderingen
Slechts in uitzonderingsgevallen gaan scholen ertoe over om een leerling voor beperkte tijd de toegang tot bepaalde
lessen of zelfs de school te ontzeggen. Volgens de wet mag een school een leerling voor maximaal een week schorsen.
Alle schorsingen die langer dan één dag duren, dienen door het bestuur gemeld te worden bij de onderwijsinspectie,
voorzien van de reden van de schorsing. Als een leerling geschorst is, betekent dat overigens niet dat de leerling vrij heeft
van school. De school blijft verplicht de leerling onderwijs te geven. Scholen geven dit bijvoorbeeld vorm door middel van
thuiswerkopdrachten.
Hieronder zijn de schorsingen uit 2019 weergegeven die langer dan één dag geduurd hebben. Het aantal schorsingen
t.o.v. 2018 is gestegen met 98 leerlingen, bijna een verdubbeling in een jaar tijd. Mogelijk heeft dit te maken met de
toenemende onveiligheid in en om de scholen in Rotterdam.

Tabel 4. Schorsingen langer dan één dag in 2019
2019

schorsingen

leerlingenaantal

%

Accent

17

1021

1,67

Calvijn

77

4555

1,69

Comenius

33

2947

1,12

Farel

24

1539

1,56

Marnix

0

593

0,00

Melanchthon

23

5465

0,42

Penta

45

4399

1,02

Totaal CVO

219

20.519

1,07

Conclusies en resultaat
De periode van groei van de aantallen leerlingen is voorbij. Sinds 2016 zitten er 812 minder leerlingen op onze scholen.
We hebben daarom maatregelen genomen om de kwaliteit en het proces van de leerlingenprognoses te verbeteren.
Daarnaast zoeken we steeds meer strategische samenwerking met andere schoolbesturen en gemeenten om het
onderwijsaanbod in Rotterdam en omstreken te waarborgen. Ook zijn veel scholen het afgelopen jaar actief geweest om
een uniek profiel neer te zetten. Het aantal schorsingen is na een daling in 2018, in 2019 weer gestegen, Mogelijk heeft dit
te maken met de toenemende onveiligheid in en om de scholen in Rotterdam.
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Als eerste in dit hoofdstuk kunnen we vermelden dat Eva Poley, geschiedenisdocente op Calvijn Zuidermavo, is gekozen
tot docent van het jaar 2019 in het voortgezet onderwijs in Rotterdam! De verkiezing is uitgeschreven door Onderwijs010
van de Gemeente Rotterdam. Een jury van onderwijsprofessionals en kinderen heeft bepaald wie in iedere categorie
leraar van het jaar is geworden. We zijn trots bij CVO dat Eva lesgeeft aan onze leerlingen!

Kengetallen
Medewerkers per leeftijdsgroep
Tabel 5. Totaal aantal medewerkers en totaal aantal FTE per leeftijdsgroep (excl. ZZP,
uitzendkrachten, oproepkrachten), (Bron: AFAS)
2017

2018

2019

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

23-34 jaar

518

20,38

584

22,57

658

24,37

35-44 jaar

565

22,24

601

23,23

641

23,74

45-54 jaar

516

20,31

522

20,18

557

20,63

55-64 jaar

721

28,37

707

27,33

706

26,15

65 jaar en
ouder

221

8,70

173

6,69

138

5,11

2.541

100

2.587

100

2.700

100

Totaal CVO

2017

2018

2019

FTE

%

FTE

%

FTE

%

23-34 jaar

386,4

19,53

454,62

22,43

512,31

24,52

35-44 jaar

431,99

21,83

457,52

22,57

483,11

23,13

45-54 jaar

402,79

20,36

405,64

20,01

428,74

20,52

55-64 jaar

589,06

29,77

580,81

28,65

573,2

27,44

65 jaar en
ouder

168,35

8,51

128,66

6,35

91,8

4,39

Totaal CVO

1.979

100

2.027

100

2.089

100

Het aantal medewerkers en het aantal FTE is de afgelopen twee jaren toegenomen met ca. 6%. Gezien het feit dat we
CVO breed te maken hebben met een dalend leerlingenaantal zullen de personeelsaantallen de komende jaren gaan
dalen. We zien de grootste stijging bij medewerkers in de leeftijdscategorie van 23 tot en met 34 jaar.
Tussen 2017 en 2019 steeg het aantal medewerkers in deze categorie fors (140 medewerkers en 126 FTE). Het aantal
personeelsleden in de categorie 55 tot en met 64 jaar daalt licht. Het aantal personeelsleden ouder dan 65 jaar is stevig
gedaald. Dit ondanks het feit dat de Wet Werk en Zekerheid het in dienst nemen en houden van medewerkers vlak voor
de AOW-gerechtigde leeftijd of daarna gemakkelijker maakt. Het personeelsbestand is zich, zij het langzaam, aan het
verjongen. De meeste medewerkers zijn nog steeds te vinden in de categorie 55-64 jaar.
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Verdeling medewerkers naar geslacht en functiegroep
Tabel 6a. Verdeling over functiegroepen en verdeling vrouw/man van het onderwijzend personeel (OP) (Bron AFAS)

OP
2017
2018
2019

Vrouw
52%
52%
54%

Man
48%
48%
46%

Tabel 6b. Verdeling over functiegroepen en verdeling vrouw/man van het onderwijsondersteunend personeel (OOP) (Bron AFAS)

OOP
2017
2018
2019

Vrouw
65%
64%
64%

Man
35%
36%
36%

Tabel 6c. Verdeling over functiegroepen en verdeling vrouw/man van het directiepersoneel (Bron AFAS)

Directie
2017
2018
2019

Vrouw
31%
31%
34%

Man
69%
69%
66%

Tabel 6d. Verdeling vrouw/man totaal (Bron AFAS)

Totaal
2017
2018
2019

Vrouw
54%
54%
55%

Man
46%
46%
45%

Bij het OP is een kleine meerderheid vrouw. Binnen het OOP is er duidelijk een oververtegenwoordiging van vrouwelijke
medewerkers. Bij directieleden is een sterke ondervertegenwoordiging van vrouwelijke medewerkers. In 2019 is het aantal
vrouwelijke directieleden toegenomen. In totaal werken er meer vrouwen dan mannen bij CVO.
Tabel 7. Verdeling van de functiegroepen in procenten inclusief oproepmedewerkers en vakantiehulpen (Bron AFAS)

Totaal
2017
2018
2019

OP
71,5%
71,4%
71,3%

OOP
22,9%
23,2%
23,9%

DIR
5,6%
5,4%
4,8%

De verhouding tussen OP, OOP en directieleden is nagenoeg niet aan wijziging onderhevig.
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Ziekteverzuim
Tabel 8. Gemiddeld verzuimpercentage CVO-kalenderjaar 2019 (Bron Salure)
2018

2019

Accent

7,3%

9,5%

Calvijn

5,1%

6,5%

Comenius

8,2%

8,3%

Farel

6,4%

3,8%

Marnix

5,7%

3,8%

Melanchthon

5,6%

4,7%

Penta

5,6%

5,7%

Totaal CVO

6,0%

6,0%

5,6%

nog niet
bekend

Landelijk gemiddelde*
* bron onderwijs in cijfers

Uit bovenstaande tabel 8 blijkt dat er op het gebied van beheer van het verzuim op enkele scholengroepen successen zijn
geboekt. Dat is zeker het geval bij het Marnix Gymnasium en het Farelcollege en in iets mindere mate bij Melanchthon.
Het verzuim bij deze scholen was in 2019 ook lager dan het landelijk gemiddelde van 2018. Scholengroep Penta kent in
2019 een verzuim dat ongeveer gelijk is aan het landelijk gemiddelde. Het verzuimpercentage van het Comenius College
is in 2019 ten opzichte van 2018 nagenoeg gelijk gebleven, maar ligt wel fors boven het landelijk gemiddelde. Dit hangt
onder andere samen met de havo-afdeling van Comenius die zeer zwak is geweest.
Bij Accent is een forse stijging in het verzuim waar te nemen. Accent heeft ook het hoogste verzuim binnen CVO. De
problemen bij Accent zitten bij twee vestigingen: Hoogvliet en VSO Op Noord. Bij Hoogvliet wordt eraan gewerkt om een
goede sfeer op school te creëren en door verantwoordelijkheden lager in de organisatie te beleggen. Er is ook een heftig
incident geweest wat een doorwerkend effect heeft gehad op de medewerkers. Accent streeft ernaar om het verzuim
binnen 1 á 2 jaar op orde te krijgen.
Calvijn kende in 2018 nog het laagste verzuim van alle CVO-scholen maar werd in 2019 geconfronteerd met een stijging.
De situatie rondom de herstructurering van Calvijn Vreewijk en de daarbij gepaard gaande onzekerheid hebben met name
geleid tot de stijging van het verzuim.
De verzuimcijfers en de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek van 2018 hebben onder andere geleid tot beleid
gericht op het gezond kunnen werken. In 2019 zijn daarvoor twee werkgroepen gestart. Een op het gebied van het verder
vormgeven van het Arbobeleid en het implementeren van een Arbo-organisatie en een werkgroep die het
gezondheidsbeleid verder vormgeeft.
Voor een aantal scholen van CVO is gebleken dat bewustwording rondom het ziekteverzuim kan zorgen voor een
reductie. De RvB zal hier dan ook aandacht aan blijven besteden in de P&C-gesprekken. Onze ambitie is om voor alle
scholengroepen onder het landelijk gemiddelde verzuimcijfer te komen.

Verdeling bevoegde en onbevoegde docenten
Onderstaande tabel 9 geeft inzicht in het aantal bevoegde en onbevoegde, maar wel in opleiding zijnde docenten.
Bevoegd betekent dat een leraar de juiste diploma’s heeft om les te kunnen geven. CVO heeft de afgelopen jaren stevig
ingezet op het terugdringen van het aantal onbevoegden. De interventies werken goed. Helaas blijkt het met name in
grootstedelijke gebieden steeds moeilijker om bevoegd én bekwaam personeel aan te kunnen trekken. Het aantal
onbevoegden is in 2019 licht gestegen. Gezien de problemen om geschikt personeel te kunnen aantrekken mogen we
daar toch tevreden over zijn. Er van uitgaande dat onbevoegd personeel aan het studeren is en dat het in 2019 verder
aangescherpte beleid ten aanzien van de onbevoegd personeel effect sorteert, is de verwachting dat het percentage
onbevoegden de komende jaren zal dalen, zeker als de opleidingstrajecten succesvol worden afgesloten en we het
gekwalificeerde personeel aan CVO kunnen (blijven) binden.
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Tabel 9. Aandeel bevoegde en onbevoegde docenten (bron AFAS)
Jaar

Bevoegd

Onbevoegd/In opleiding

2014

94%

6%

2015

95%

5%

2016

92%

8%

2017

93%

7%

2018

94%

6%

2019

93%

7%

CVO heeft in 2019, binnen het kader van het programma ‘De Beste Leraar’ van de gemeente Rotterdam, het initiatief
genomen om OCW te verzoeken om experimenteerruimte te bieden voor brede bevoegdheden in de algemeen vormende
vakken en daarnaast de erkenning van de PDG(=pedagogisch didactisch getuigschrift)-opleiding voor de beroepsgerichte
vakken. De verwachting is dat in 2020 deze ruimte beschikbaar komt. Het blijft evenwel een strikte eis dat CVO leraren
bevoegd, of binnen het kader van de opleiding benoembaar zijn. Daarnaast is in 2019 met de Hogeschool Rotterdam de
afspraak gemaakt het aantal zgn. langstudeerders terug te brengen. Niettemin is de verwachting dat de spanning
voorlopig blijft bestaan tussen het streven naar 100% bevoegde docenten enerzijds en anderzijds het voorkomen van
lesuitval door gebrek aan docenten (lerarentekort).

Nieuwe projecten
Er zijn verschillende projecten gestart die in 2020 een vervolg krijgen en die een bijdrage leveren aan goed onderwijs voor
onze leerlingen en een fijne werkplek voor onze medewerkers. Enkele voorbeelden:

Recruitment
In maart 2019 is een pilot gestart bij het Comenius College om de werving van personeel te centraliseren. Door middel
van centralisatie in de wijze van werven en selecteren van kandidaten zijn slimme matches gemaakt, kon snel worden
gehandeld en konden kwalitatief goede kandidaten benoemd worden met een aanzienlijke besparing van te investeren tijd
en capaciteit. Tevens kunnen ervaringen met ex-werknemers die opnieuw solliciteren gedeeld worden en kunnen bij
meerdere geschikte kandidaten meerdere scholen voorzien worden in hun vacatures. Kennis en kwaliteit zijn gebundeld,
hetgeen heeft geleid tot duurzame vervulling van vacatures. Vanwege het succes van de pilot is na de eindevaluatie
besloten om deze werkwijze voort te zetten. In 2020 zal een begin gemaakt worden om deze werkwijze breder binnen
CVO toe te passen.

Inhuur derden
In 2019 heeft de verplichte Europese aanbesteding voor externe inhuur geleid tot een samenwerkingsovereenkomst met
Randstad. In de laatste maanden van 2019 is door het implementatieteam de nieuwe werkwijze vormgegeven en
geïmplementeerd. Op basis van de eerste ervaringen zijn er reeds enkele verbeteringen doorgevoerd. De voortgang wordt
gemonitord door actief om feedback aan onze partners te vragen, die dan ook regelmatig feedback geven. Tot op heden
zijn de reacties positief, vacatures worden over het algemeen goed ingevuld en het contact is prettig. Deze feedback heeft
ook gezorgd voor verbeteringen in het proces. Verder vindt elk kwartaal een evaluatie met Randstad plaats. Uiteraard
worden de scholen op de hoogte gehouden van de resultaten en ontwikkelingen.

Herplaatsing medewerkers
Voor de zomervakantie heeft een grote personele operatie plaatsgevonden door de herstructurering binnen Calvijn.
Daarvoor zijn met alle medewerkers van Calvijn Vreewijk gesprekken gevoerd om hen op de juiste plek binnen de
organisatie te herplaatsen. Door de medewerking van alle scholen van CVO en o.a. de inzet van het HR-SSO heeft deze
operatie zonder verlies van banen kunnen plaatsvinden.
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Lopende beleid
Mobiliteitshuis
In 2019 heeft CVO een interne adviseur Mobiliteit aangesteld. Daar waar de mobiliteitsdienstverlening voorheen
voornamelijk extern werd ingehuurd, heeft het Mobiliteitshuis hiermee een vaste plek gekregen binnen het HR-team. In
2019 hebben we ervaren dat een intern georganiseerd Mobiliteitshuis van grote toegevoegde waarde is. De lijnen zijn kort
en er is kennis van de organisatie. Dat maakt een snelle afstemming (waar nodig) mogelijk.
De taken van de adviseur Mobiliteit richten zich primair op begeleiding en bemiddeling van CVO-medewerkers. Het gaat
hierbij om begeleiding in het kader van re-integratie eerste spoor, begeleiding en bemiddeling van medewerkers na een
periode van ziekte of vanwege boventalligheid. Ook gaat het regelmatig om duurzame inzetbaarheid. Opvallend is dat
deze begeleidingsvragen vaak niet leeftijd-gerelateerd zijn. Ook de begeleiding van ex-medewerkers met een
uitkeringsrecht valt onder de verantwoordelijkheid van het Mobiliteitshuis. Daarnaast vindt binnen het Mobiliteitshuis de
regie plaats op de inhuur derden en het project Participatiewet. Het Mobiliteitshuis stelt een eigen jaarverslag op.

Medewerkersonderzoek
In het najaar van 2018 heeft het eerste CVO-brede medewerkersonderzoek plaatsgevonden en is een zogenaamde 0meting uitgevoerd. Er is gekozen voor een meerjarige cyclus, waarbij een keer per twee jaar gedurende een tijdspanne
van in totaal 8 jaar een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd. Van de medewerkers van CVO heeft 57,5% de enquête
ingevuld. De medewerkers kregen vragen over bevlogenheid, betrokkenheid, tevredenheid, werkgeverschap, efficiëntie,
vitaliteit, leiderschap, werksfeer, effectiviteit, duurzame inzetbaarheid, autonomie, vertrouwen en sociale veiligheid. Op
betrokkenheid na scoorde CVO op de norm of zelfs erboven in vergelijking met andere organisaties in het VO. Het in
december 2018 gepubliceerde rapport gaf een representatief beeld dat in lijn ligt met de landelijke benchmark. De
resultaten zijn in 2019 met alle teams in de scholen besproken. Iedere scholengroep is afzonderlijk aan de slag met de
verbeterpunten. De raad van bestuur monitort in de Planning & Control-gesprekken de voortgang van de
verbetermaatregelen.

Management Development
In 2019 zijn de ervaringen van de eerste deelnemers van het Management Developmenttraject geëvalueerd. Samengevat
komt naar voren dat zij eigen initiatief en leiderschap tonen en overwegend positief zijn over de scholing binnen dit traject.
Positieve ontwikkelingen van het traject zijn ook het leren kennen van elkaar als CVO-collega’s en het zicht krijgen op
mogelijke potentials binnen de CVO-organisatie. We willen een krachtig traject neerzetten met een goed bekendstaande
scholingsorganisatie (CPS).
Met name op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van kennis en vaardigheden in relatie tot het eigen
functioneren geven de deelnemers aan positief te zijn. Bovendien is er behoefte om de ontwikkeling een vervolg te geven,
binnen óf buiten de context van CVO. Daarom zijn in 2019 de voorbereidingen getroffen voor een voortzetting én de start
van een nieuwe tranche. Deze start in januari 2020 en loopt door tot in december 2020. Er zijn 60 tot 80 plaatsen
gereserveerd voor deelname aan deze tranche. Nieuw is hierbij dat vanuit het strategisch HR-beleid bepaald is hoeveel
vacatures voor leidinggevende functies in de komende 5 jaar ontstaan door natuurlijk verloop. Mede op basis hiervan is de
omvang van het aantal deelnemers bepaald.

Maatwerktrajecten bevoegdheid
In 2019 heeft de evaluatie met de Hogeschool Utrecht plaatsgevonden van het maatwerktraject bevoegdheid (een student
hoeft niet de gehele opleiding door te lopen, afhankelijk van zijn reeds behaalde diploma’s en werkervaring). Alle
deelnemers hebben de opleiding met succes afgerond. Vanwege de relatief kleine groepen zijn de colleges voor een
groot deel op een ander locatie verzorgd dan gepland. Daardoor kwam het ‘maatwerk’ karakter onder druk te staan.
Niettemin is het traject succesvol afgerond. Er is momenteel te weinig vraag naar een vervolg, daarom worden er
vooralsnog geen nieuwe trajecten gestart.

Seniorenbeleid
Met de opzet en herziening van het Arbo- en gezondheidsbeleid willen we onze medewerkers duurzaam inzetbaar
houden. Eind 2019 zijn voor het eerst workshops georganiseerd voor leidinggevenden, met als thema duurzame
inzetbaarheid. Leidinggevenden hebben handvatten gekregen om hierover in gesprek te gaan met de medewerkers. Altijd
is de uitkomst een individuele regeling met een maatwerkoplossing, uiteraard binnen de kaders van de cao en geldende
wet- en regelgeving. De cao biedt een goede regeling voor levensfase bewust personeelsbeleid (LBP). In afwachting van
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mogelijke wetswijzigingen ten aanzien van sparen en opnemen van uren hoopt CVO op termijn de mogelijkheden verder
te kunnen verruimen.

Lerarentekort
Ook in 2019 is het lerarentekort, met name in de tekortvakken, op alle scholen van CVO goed merkbaar geweest. CVO
neemt deel aan stedelijke en regionale initiatieven om het lerarentekort te bestrijden. Het programma ‘De beste leraar’ van
de gemeente Rotterdam en het programma van de Regionale aanpak Lerarentekort in Rijnmond is door toedoen van CVO
op elkaar afgestemd. Dit heeft ertoe geleid dat een grote campagne is georganiseerd voor de werving van zij-instromers.
De opkomst was groot en er zijn kennismakingsstages georganiseerd op verschillende vestigingen. We kiezen voor een
brede strategie door een combinatie van het inzetten van studenten van de lerarenopleiding (in het kader van werkplekleren) en de inzet van zij-instromers.

Samen opleiden
In 2019 is de opleidingsschool Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt (RPO) Rijnmond, waarvan CVO een belangrijke
partner is, door de NVAO (=Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) geaccrediteerd als erkende opleidingsschool.
CVO neemt daardoor deel aan twee erkende opleidingsscholen RPO Rijnmond en Opleidingsschool Rotterdam (OSR) en
verzorgt hiermee een uitgebreid scala aan opleidingsplaatsen in deze omvangrijke regio. In 2019 is een bescheiden
uitbreiding gerealiseerd van het aantal opleidingsplaatsen door de bestaande opleidingsscholen. De toetreding van
Farelcollege en Comenius College tot respectievelijk RPO en OSR zal in 2020 worden gerealiseerd. Het tekort aan
stageplaatsen voor studenten van de Hogeschool Rotterdam is daarbij een blijvende zorg gebleken. CVO heeft binnen
RPO al eerder de mogelijkheid geopend om de capaciteit te vergroten door met duo-stages te werken in het eerste
studiejaar. Dat wordt voor OSR nu ook overwogen.
Het Samen opleiden heeft inmiddels het perspectief verbreed naar de begeleiding van startende leraren (zgn.
inductieprogramma’s) en de doorlopende professionalisering van zittende leraren. Voor 2020 is de opgave gesteld om
(weer) de verbinding te maken met praktijkgericht onderzoek door leraren.

Conclusies en resultaat
In het visiedocument van CVO voor 2019-2023 zijn vijf pijlers beschreven. Twee daarvan, ‘Professioneel en lerend’ en ‘Met
plezier samen sterk’ betreffen het personeelsbeleid. Deze pijlers zijn vanaf 2020 leidend voor het strategisch HR-beleid van
CVO. Het jaar 2019 was een jaar van ontmoeten, kennismaken, bouwen en samenwerken.
Door middel van een intern leernetwerk voor leidinggevenden, een nieuwe tranche in het management development traject
en de uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen voor aankomend docenten, is in 2019 een krachtige impuls gegeven
aan de verdere ontwikkeling van onze professionele en lerende organisatie.
CVO heeft in het lokaal gemeentelijk overleg een voorhoederol vervuld bij het realiseren van een arbeidsmarktprogramma
in het kader van het terugdringen van het lerarentekort. Er is geen eenvoudige oplossing voor het probleem van het
lerarentekort. Door de combinatie van werving en selectie van zij-instromers, het faciliteren van scholing en opleiding,
invulling geven aan de Participatiewet en het initiëren van experimenteerruimte voor bredere bevoegdheden, neemt CVO
haar verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het verminderen c.q. oplossen van het lerarentekort.
Waar we in 2018 bewust met een hoge ambitie zijn begonnen en niet alles hebben kunnen waarmaken, laat 2019 op een
aantal belangrijke punten goede praktijkvoorbeelden zien. Het aanpakken van het lerarentekort, het terugdringen van het
ziekteverzuim, duurzame inzetbaarheid, vermindering van werkdruk, participatie en het invulling geven aan ‘goed
werkgeverschap’ staan in 2020 op de beleidsagenda en zullen in de uitvoering grote aandacht vragen.
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Om onze doelstellingen te kunnen realiseren en de bestaanszekerheid van de scholengroepen van CVO ook voor de
langere termijn te kunnen waarborgen, is het belangrijk dat we onze financiële positie op orde hebben en houden.
Daarvoor is het essentieel dat we tijdig kunnen beschikken over betrouwbare financiële gegevens.
Gedurende het verslagjaar is in totaal twee keer tussentijds een financiële rapportage opgesteld. Deze rapportages geven
het management van de scholengroepen en het bestuur inzicht in het feitelijk verloop van de exploitatie en een prognose
van het te verwachten eindresultaat ten opzichte van de begroting.
Naast aandacht voor de exploitatie-ontwikkeling in het lopende budgetjaar en de begroting voor het daaropvolgende
budgetjaar, is inzicht in de financiële ontwikkeling van CVO over een langere reeks van jaren belangrijk. Om die reden
werkt CVO met een financieel perspectief waarbij 4 jaar vooruit wordt gekeken.

Kengetallen: financiën
Resultaat
Het verslagjaar 2019 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 6.420,7 (x 1.000). Dit resultaat ligt hoger dan
de voor 2019 opgestelde begroting met een verwacht negatief resultaat van € 981,7. In 2018 was het exploitatieresultaat
€ 2.942,6 (x 1.000).
Zoals uit tabel 10 blijkt is het resultaat over het verslagjaar 2019 behaald met een overheidsbijdrage van in totaal
€ 204.467,5 (x 1.000), waar een totaal aan lasten van € 206.506,6 (x 1.000) tegenover staat, dus een verlies van
€ 2.039,1 (x 1.000). Overige baten van € 9.242,0 (x 1.000) minus rentelasten van € 782,2 (x 1.000) zorgen uiteindelijk
voor een positief eindresultaat van € 6.420,7 (x 1.000).
De verbetering van het resultaat in 2019 ten opzichte van begroot voor een bedrag van € 7.402,4 (x 1.000) valt in
hoofdlijnen als volgt te verklaren (alle bedragen x 1.000):
Hogere rijksbijdragen
Hogere overige overheidsbijdragen
Lagere overige baten
Hogere personele lasten
Hogere afschrijvingslasten
Hogere huisvestingkosten
Hogere overige lasten
Lagere financiële lasten

12.796,8
1.057,7
350,4
5.392,9
371,0
50,6
325,0
36,8

Een meer gedetailleerde analyse leert ons dat in de exploitatie de volgende opvallende posten zijn verwerkt:
•
De hogere realisatie dan begroot op de post rijksbijdragen hangt samen met de verhoging van de personele
vergoedingsbedragen met 3,13% in de lumpsum in 2019. Daarnaast is eind december 2019 een bedrag van ca € 3,3
miljoen ontvangen samenhangend met het ‘convenant voor werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel in het
funderend onderwijs 2020–2021’. Op basis van de richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening diende deze
ontvangst ten gunste van de exploitatie van 2019 verwerkt te worden ondanks het feit dat de uitgaven die
samenhangen met de invulling van de afspraken uit het convenant pas in 2020 en 2021 plaatsvinden.
•
Hogere subsidies vanuit de overheid voor projecten en hogere gemeentelijke subsidies.
•
De lagere realisatie onder overige baten hangt samen met een te hoog ingeschatte opbrengst voor diverse projecten.
•
De hogere personele lasten hangen samen met hogere salariskosten van de cao-VO (hiervoor werd compensatie
geboden door verhoging van de personele vergoedingsbedragen), hogere pensioenpremies (€ 5.511,9) als ook
hogere kosten in relatie tot personeel niet in loondienst (€ 3.459,6). Er is een hogere dotatie inzake personele
voorzieningen van € 1.234,8, terwijl er tevens een hogere vrijval op de personele voorzieningen is gerealiseerd
(€ 2.359,4). Tenslotte is er een hoger bedrag aan uitkeringen ontvangen van € 2.519,3.
•
De hogere post afschrijvingslasten hangt voor een deel samen met het doorvoeren van versnelde afschrijvingen op
de materiële vaste activa. Versnelde afschrijving van de boekwaarde is op basis van de richtlijnen voor de
jaarrekening nodig.
•
De hogere post overige lasten is een gevolg van hogere advieskosten van diverse projecten.
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Tabel 10: Staat van baten en lasten over 2019
Baten

Rijk sbijdragen

Realisatie

Begroot

Realisatie

31-12-2019

31-12-2019

31-12-2018

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

198.273,7

185.476,9

185.914,8

Overige overheidsbijdragen en subsidies

6.193,8

5.135,1

6.562,9

Overige baten

9.242,0

9.592,4

9.066,3

Totaal baten

213.709,5

200.204,4

201.544,0

Lasten
Personele lasten

157.563,2

152.170,3

9.890,0

9.519,0

9.728,7

Huisvestingk osten

11.738,4

11.687,8

10.810,0

Overige lasten

27.315,0

26.990,0

25.037,8

Afschrijvingen

Totaal lasten

152.266,8

206.506,6

200.367,1

197.843,3

7.202,9

-162,7

3.700,7

-782,2

-819,0

Resultaat

6.420,7

-981,7

2.942,6

Totaal resultaat

6.420,7

-981,7

2.942,6

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten

-758,1
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Financiële positie op balansdatum
Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2019 met de vergelijkbare cijfers per 31 december
2018 en 2017:
Tabel 11: Balans ultimo jaareinde

Werkkapitaal
Onder werkkapitaal wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. Het verloop
daarvan is:
Tabel 12: Werkkapitaal

Vorderingen
Liquide middelen
Af: kortlopende schulden

31-12-2019
x € 1.000
4.875
48.046
52.921
28.649
24.272

31-12-2018
x € 1.000
3.591
37.410
41.001
26.723
14.278

Mutatie
1.284
10.636
11.920
1.926
9.994

De toename in de liquide middelen hangt samen met het resultaat dat over 2019 gerealiseerd is (€ 6.420,7), de opgenomen
lening (€ 2.500,0) en met de toename van de kortlopende schulden. Opgemerkt wordt dat het overzicht van het werkkapitaal
een momentopname is.

Kasstroomoverzicht
De kasstroom voor 2019 als geheel is met een bedrag van € 10,6 miljoen positief (2018 € 6,8 miljoen positief)

Treasurybeleid
CVO houdt zich voor het treasurybeleid vanzelfsprekend aan de regels die voor onderwijsinstellingen zijn opgesteld. Voor
het uitzetten van gelden, het aangaan van leningen en verbintenissen voor financiële derivaten, gelden de regels uit de
Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 (laatst gewijzigd op 19-12-2018). In het treasurystatuut van CVO wordt
naar deze geactualiseerde versie verwezen. Het op basis van die regels opgestelde eigen treasurystatuut bevat interne
spelregels hoe om te gaan met de financiële middelen die we van OCW en gemeenten ontvangen.
Als we (tijdelijk) geld overhouden (overtollige liquiditeit) dan kunnen we dat voor korte(re) of lange(re) tijd uitsluitend
uitzetten op basis van een zeer laag risicoprofiel en in vastrentende waarden. In de praktijk wordt geld uitgezet in
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deposito’s bij te goeder naam en faam bekend staande banken of in staatsobligaties. Deze spaarproducten zijn in
overeenstemming met de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2018 en zijn daarnaast Fido-proof (Wet
Financiering Decentrale Overheden).
Door CVO wordt geen gebruik gemaakt van derivaten (zoals renteswaps) om risico’s af te dekken. Tevens worden er
geen belangrijke prijs-, krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico’s onderkend.
Met ingang van juni 2012 wordt door CVO deelgenomen aan het Geïntegreerd Middelenbeheer van het Ministerie van
Financiën (het zogenaamde schatkistbankieren).

Kengetallen
Tabel 13: Kengetallen (het privaat vermogen van CVO voor een bedrag van 5.348 (x 1.000) is in de berekening buiten
beschouwing gelaten om zo aan te sluiten bij de berekening van de kengetallen zoals door OCW wordt aangehouden)
Kengetal

Defintie

Solvabiliteit II *)

Verhouding eigen vermogen+ Voorzieningen
/ Totaal Vermogen - OHW **)

Liquiditeit ( current ratio)

Verhouding vlottende activa / (kortlopende
schulden - vooruit ontvangen OHW **)

Huisvestingsratio

Huisvestingslasten+ afschrijvingskosten
gebouwen / Totale Lasten

Weerstandsvermogen

Verhouding eigen vermogen/ Totaal Baten

Rentabiliteit 1 jaar
Rentabiliteit 2 jaar
Rentabiliteit 3 jaar

Resultaat/ Totale Baten
Resultaat/ Totale Baten
Resultaat/ Totale Baten

2019

2018

55,8%

54,4%

1,79

1,44

05 - 1,5

7,2%

6,8%

< 10%

19,0%

16,4%

> 5%

3,0%
2,3%
1,9%

1,5%
1,3%
0,6%

Referentie OCW
> 30%

1-jarig > - 0,1
2-jarig > -0,05
3-jarig > 0

Conclusies en resultaat
Door de inzet van velen in de afgelopen jaren staat CVO er financieel goed voor en is de financiële functie verder
ontwikkeld. De inrichting van concerncontrol binnen de structuur van CVO heeft inmiddels een stevig fundament
gekregen. Naast financial control wordt het bredere palet van de bedrijfsvoering beoordeeld. Er is in de P&C-cyclus een
goede koppeling gelegd tussen financiën en onderwijs(kwaliteit). Een ontwikkeling die in 2020 wordt doorgezet in een
verdere professionalisering van de P&C-cyclus.
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Inleiding
Voor het realiseren van de missie en doelstellingen van CVO Rotterdam is het van belang dat de scholengroepen
beschikken over adequate huisvesting. Kinderen onderwijzen en opvoeden vraagt een uitdagende, mooie en goed
uitgeruste onderwijsomgeving. CVO hecht veel waarde aan robuuste, duurzame en aantrekkelijke schoolgebouwen.
Ook de in 2019 gerealiseerde projecten, voldoen aan deze criteria. Door zoveel mogelijk te kiezen voor flexibiliteit in de
inrichting is voor de langere termijn gewaarborgd dat de scholen zich goed lenen voor onderwijsvernieuwingen en alle
onderwijsrichtingen.

Kengetallen
CVO heeft eind 2019 het beheer over ruim 200.000m² bruto vloeroppervlak (bvo) verdeeld over 42 gebouwen. Per 1
januari 2019 is dit inclusief de gebouwen van Accent VSO Op Zuid en VSO Op Noord. Op beide locaties zijn
leer/werkrestaurants gerealiseerd, die worden gebruikt als leerruimte en zijn opengesteld voor de buurt. Ruim 13.000 m²
bvo van het totaal betreft gymzalen met was- en kleedgelegenheden. Ruim 31.000 m² bvo is economisch en juridisch
eigendom van CVO, waaronder het gebouw aan het Henegouwerplein en de vier doorgedecentraliseerde
schoolgebouwen in Lansingerland.
Er zijn op vele locaties aanpassingen gedaan aan de huisvesting ter versterking van het onderwijs. Denk hierbij aan het
herinrichten van een aula of het realiseren van een Makerspace (met o.a. 3D-printers, presentatieschermen, scrumbord,
cleanroom en magazijn). Ook op het gebied van planmatig onderhoud zijn er werkzaamheden uitgevoerd.
In 2019 is er hard gewerkt aan het leggen van de basis voor een aantal nieuwe bouwprojecten, zoals de realisatie
nieuwbouw Comenius Lyceum in Capelle aan den IJssel (2024) en de upgrade van het Marnix Gymnasium (2020).
In tabel 14 op de volgende pagina wordt een overzicht gegeven van de actuele stand van zaken van bouwprojecten. Deze
projecten worden conform de notitie CVO Bouwt 2.0 procedureel vormgegeven.

Integraal huisvestingplan (IHP) per gemeente
CVO Rotterdam heeft schoolgebouwen in diverse gemeenten. De verschillende gemeenten dienen te beschikken over
een IHP onderwijshuisvesting.
IHP’s buiten Rotterdam
Voor de gemeente Krimpen aan den IJssel en Nissewaard is er een nieuw IHP vastgesteld voor de komende 4 jaar met
daarin ook een doorkijk naar de jaren erna. Voor Comenius Krimpen heeft dit voor de huisvesting geen directe gevolgen.
In het IHP van Nissewaard is overeengekomen dat Penta een nieuw schoolgebouw mag realiseren voor 600
mavoleerlingen. De locatie Penta Scala Rietvelden zal hierdoor worden opgesplitst. De Havo verhuist naar Penta Scala
Molenwatering en de Mavo verhuist naar het nieuwe gebouw. De verwachte realisatie is voorzien in 2025-2026. De
bouwvoorbereiding wordt gestart in 2020. De gesprekken bij de gemeente Hellevoetsluis hebben nog niet geleid tot een
Integraal Onderwijshuisvestingsplan. Deze gesprekken worden in 2020 voortgezet.
De doordecentralisatie overeenkomst met de gemeente Lansingerland is, in verband met de afloop van de een eerdere
overeenkomst, opnieuw vastgesteld voor de komende 10 jaar.
IHP gemeente Rotterdam
Halverwege 2019 is door de besturen en de gemeente het eerste deel van het IHP vastgesteld. Hierbij gaat het om de
algemene ambities en uitgangspunten. Het IHP van Rotterdam maakt onderscheid in primair onderwijs, voortgezet
onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.
CVO is betrokken bij de gesprekken over VO en VSO. Het VO richt zich met name op het noordelijke deel van Rotterdam,
aangezien in het convenant op Zuid (2018) reeds afspraken zijn gemaakt. Eind 2019 verkeren de gesprekken in een
afrondende fase.
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Tabel 14. Voortgang projecten in 2019
Projecten

Omvang
bvo in m2

Bouwheerschap

Financiering

Doordecentralisatie is afgerond in 2017.
Realisatie gestart in 2019.
Oplevering vervangende nieuwbouw voor
een deel van het gebouw verwacht Q1
2020.

2.000

CVO

Doordecentralisatie

In 2019 is het voorlopig ontwerp afgerond
en vastgesteld. Besluitvorming omtrent
definitief ontwerp wordt verwacht Q2 2020.
Aanvang realisatie Q3 2020. De renovatie
van de schil is wel gestart in 2019.

3.750

Gemeente

Gemeente

Definitiefase gestart op basis van Business
Case voor nieuwbouw is akkoord.

4.200

CVO of
Gemeente
CVO of
Gemeente

Gemeente

Melanchthon
De Blesewic

CSG Calvijn
Zuider Gymnasium

Accent Praktijkonderwijs
Centrum
StadionPark

9.000

Gemeente

In 2019 is getart met het opstellen van de
Business Case. Deze is begin Q4 2019
afgerond en ter besluitvorming voorgelegd.
I.v.m. de financiële haalbaarheid wordt er
nader onderzoek gedaan en worden
scenario’s uitgewerkt. In 2020 worden de
plannen verder uitgewerkt en dient een
voorlopig ontwerp te worden afgerond.

Toelichting bij tabel 14 Voortgang Projecten in 2019
In 2019 is de bouw van Melanchthon de Blesewic gestart. Daarnaast is verder gewerkt aan de bouwplannen van het
Zuider Gymnasium, waarvoor in 2019 het voorlopig ontwerp is vastgesteld en de uitvoerende partijen zijn geselecteerd.
De overige projecten verkeren in de initiatief/definitiefase

Professionalisering
Naast de MeerJaren OnderhoudsPlanning (MJOP) zijn er stappen gezet om meer zicht en grip te krijgen op het beheer en
het onderhoud. Zo wordt er gewerkt aan het gezamenlijk inrichten van contractbeheer en aan een eenduidige wijze van
registratie van huisvestingsgegevens. Deze onderwerpen, naast nog vele andere, worden door Team SSO Huisvesting en
Facilitair verder uitgewerkt in overleg met de scholen. De notitie Meer dan Muren uit 2018 en de in 2019 opgestelde
Producten en Diensten Catalogus vormen de basis voor de verdere ontwikkelingen in samenwerking met de scholen.

Duurzaamheid en energiebeheer
CVO zet in op het verduurzamen van schoolgebouwen. In 2019 zijn op het dak van Comenius Nieuwerkerk zonnepanelen
geplaats en wordt in 2020 onderzoek gedaan naar het plaatsen van zonnepanelen op andere daken.
In 2019 heeft CVO Rotterdam voldaan aan de informatieplicht door voor alle 42 gebouwen een inventarisatie uit te voeren
ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen. Dit inzicht heeft er mede toe geleid dat CVO Rotterdam zich in 2020
specifieker wil uitspreken over duurzaamheid.

Conclusies en resultaat
We hebben het afgelopen jaar verdere stappen gezet om tot strategische huisvestingsplannen te komen en we streven
ernaar om continu onze huisvestingsprocessen te professionaliseren. Specifiek is hiervoor in 2019 een uniform (MJOP)
opgesteld. Hierbij is een eenduidig beleid voor de scholen de basis en is de voorziening voor het groot onderhoud van de
verschillende scholen op een eenduidige manier opgebouwd. De komende jaren zal dit het uitgangspunt zijn voor het
planmatig onderhoud en zal dit in overleg met de scholen worden gerealiseerd.
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Organisatiestructuur & Governance
Juridische structuur
In 1898 werd besloten tot oprichting van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Rotterdam en
omgeving. De vereniging is statutair gevestigd te Rotterdam. Vanaf de oprichting is door de jaren heen het
verenigingskarakter behouden. Op onze website www.cvo.nl kunt u meer lezen over onze geschiedenis
(CVO/CVO/Historie).

Bestuursstructuur
De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging CVO is het hoogste in de statuten vastgelegde orgaan. De
leden vormen samen de Vereniging en worden jaarlijks uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering. CVO heeft een
structuur met een raad van toezicht (RvT) en een raad van bestuur (RvB).
Het bestuur hanteert de governancecode ‘Goed onderwijsbestuur VO’ van de VO-raad. De code vormt de basis voor het
realiseren van een cultuur en praktijk van goed bestuur in het voortgezet onderwijs. Goed bestuur betekent ter zake
kundig en juist moreel gedrag van bestuurders, interne toezichthouders en allen die bij de governance in het voortgezet
onderwijs betrokken zijn en is gericht op de bevordering van de kwaliteit van het onderwijs.

Raad van toezicht
De raad van toezicht van CVO is het toezichthoudende orgaan van de vereniging. De raad houdt toezicht op de raad van
bestuur, adviseert het bestuur (gevraagd en ongevraagd) en is de werkgever van het bestuur. De raad houdt er toezicht
op dat de organisatie goed functioneert, kwaliteit levert, integer handelt en (strategische) doelstellingen en resultaten
behaalt, dat wet- en regelgeving wordt nageleefd, dat de interne (financiële) controle en risicobeheersing op orde is en dat
er doelmatig en efficiënt met de beschikbare middelen wordt omgegaan. Zie verder het RvT-verslag vanaf pagina 34.

Raad van bestuur
CVO kent een tweehoofdige raad van bestuur. Per 1 januari 2014 is de heer H.H. Post voorzitter van de raad van bestuur.
Op 1 januari 2018 is de heer drs. J.W. Meinsma gestart als lid van de raad van bestuur.
De heer Post is sinds november 2015 bestuurslid van de VO-Raad. In januari 2016 is de heer Post toegetreden tot de
Raad van toezicht van Stichting Vakinstelling SVO. De heer Meinsma is lid van de Raad van Advies van Handicap &
Studie. Er zijn in het verslagjaar bij de raad van bestuur geen tegenstrijdige belangen geconstateerd.

Overlegstructuur (DO)
Onder leiding van de raad van bestuur vormen de algemeen directeuren van de zeven scholen(groepen) het Directie
Overleg (DO) van CVO. Deze directeuren kennen een gemandateerde verantwoordelijkheid ten aanzien van de
activiteiten binnen hun organisatie, vastgelegd in het managementstatuut. Eind 2019 was de samenstelling van het DO
als volgt:
Tabel 15: Samenstelling DO (Directie Overleg) ultimo 2019
Directie Overleg
Dhr. drs. H.H. Post

voorzitter raad van bestuur

Dhr. drs. J.W. Meinsma

lid raad van bestuur

Mevr. drs. J. Bevaart

algemeen directeur scholengroep PENTA

Dhr. R. Troost

algemeen directeur CSG Calvijn a.i.

Dhr. E. Dekker

algemeen directeur Comenius College

Mevr. drs. S.J. de Leeuw MA

algemeen directeur Farelcollege

Dhr. C.J. Kom

algemeen directeur Marnix Gymnasium a.i.

Mw. A.L. van Loenen MCC

algemeen directeur Melanchthon CSG

Dhr. C.G. van Noordwijk

algemeen directeur CVO Accent

Dhr. drs. M.W. Heemskerk

algemeen directeur Shared Services Organisatie

Mw. K. Flapper

hoofd CVO Beleidsstaf/Bestuurssecretaris
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Algemene Ledenvergadering (ALV)
De Algemene Ledenvergadering (ALV) werd gehouden op 19 juni 2019. Op voorstel van de raad van bestuur verleende
de ALV décharge voor het over 2018 gevoerde algemeen en financieel beleid en werden het bestuursverslag en de
jaarrekening over het verslagjaar 2018 goedgekeurd.
De ALV heeft unaniem ingestemd met de wijziging van de statuten inzake de tekenbevoegdheid van de Raad van Bestuur
overeenkomstig genoemde concept-akte en met de machtiging van iedere bestuurder van CVO (de vereniging), alsmede
iedere notaris, kandidaat-notaris en notarieel medewerker verbonden aan Allen & Overy LLP, ieder van hen afzonderlijk,
tot het doen passeren van genoemde akte van statutenwijziging.
De ALV heeft daarnaast unaniem ingestemd met de wijziging van de statuten i.v.m. doel, grondslag en missie (artikel 3)
en gaat akkoord met het voorstel voor het nieuwe artikel 3 lid 2: De vereniging heeft mede tot doel het verstrekken van
alle vormen van voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs.
Accent Praktijkonderwijs Capelle a/d IJssel heeft in de vergadering gepresenteerd hoe de school vorig jaar excellent is
geworden.
Een moeder die vorig jaar ook aanwezig was op de ALV en het woord vroeg om te spreken namens een aantal ouders en
leerlingen van het Vreewijk Lyceum heeft aangegeven dat CVO de beloftes die ze heeft gedaan op de vorige ALV goed
heeft waargemaakt. Ze is daar erg blij mee en dankt CVO voor de inspanningen.

Planning- en Controlcyclus
Er wordt door de raad van bestuur gestructureerd invulling gegeven aan een bestuurlijke planning en control cyclus (P&Ccyclus) waarbij vier keer per jaar wordt gesproken met de algemene directie van de afzonderlijke CVO-scholengroepen.
Tijdens alle P&C-gesprekken komen de onderwijsinhoudelijke en financiële aspecten, personele en
leerlingenontwikkelingen, kwaliteitszorg en strategie aan de orde. Alle afspraken uit de overleggen worden vastgelegd en
de voortgang daarvan komt terug in het eerstvolgende P&C-gesprek. De monitoring op de voortgang en nakoming van de
afspraken wordt periodiek tussen de raad van bestuur en concernstaf besproken.
In het kader van de doorontwikkeling van de kwaliteitszorg heeft elke school in 2019 voor het eerst een zelfevaluatie en
een factsheet onderwijskwaliteit ingevuld. Deze documenten vormen de basis voor de jaarlijkse gesprekken
(september/oktober) over onderwijskwaliteit. Daarnaast zijn er voor het eerst jaarplannen (voor 2020) ingediend op
vestigingsniveau op basis van een uniform format en de vijf pijlers van de CVO-visie. Met deze werkwijze leggen we de
verbinding tussen doelstellingen op vestigingsniveau, te bereiken resultaten en de inzet van financiële middelen. Deze
verbeterslagen worden breed binnen de organisatie gewaardeerd. Dit leidt tot gerichtere gesprekken over de verbetering
van ons onderwijs in relatie tot de inzet van middelen.

Medezeggenschap
Uitgaande van de door bestuur, politiek en samenleving gewenste governance-inrichting, worden steeds meer structuren
ontwikkeld die contact met en verantwoording naar belanghebbenden mogelijk maken. De betrokkenheid van
medewerkers, ouders en leerlingen wordt vormgegeven in de medezeggenschapsraad en in ouder- en leerlingenraden.
Zie voor een inhoudelijke toelichting het GMR-verslag op pagina 36.
CVO verantwoordt zich in het kader van de meervoudige publieke verantwoording ook in de richting van ouders en
leerlingen steeds nadrukkelijker over het gevoerde onderwijskundig beleid, de bereikte onderwijsresultaten en de
schoolorganisatie. Scholen op de kaart levert een substantiële bijdrage in die publieke verantwoording.
(www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen)
CVO hecht veel waarde aan de horizontale dialoog. We willen graag in gesprek blijven met iedereen die bij CVO
betrokken is en we leggen ook verantwoording aan hen af. Verschillende scholen hebben curatoria, waarin we informatie
en kennis van buiten naar binnen halen. Daarnaast vinden formele en informele overlegmomenten plaats, op het niveau
van docenten, via middenmanagement, algemene directies en de raad van bestuur.
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Raad van Toezicht (RvT)
De maximale zittingsduur van leden van de RvT is acht jaar. Leden zijn in het jaar van aftreden herbenoembaar voor een
periode van 4 jaar. Ultimo 2019 bestond de raad van toezicht uit de volgende leden. Per lid zijn tevens de nevenfuncties
vermeld. Er zijn bij de leden van de raad van toezicht in het verslagjaar geen tegenstrijdige belangen geconstateerd. De
leden Van Bijsterveldt en Lameris zijn aftreden in 2021. De leden Koen, Mourik-Geluk en Hillman zijn herbenoembaar in
2020.

Dhr. Frank (J.F.) Koen, Consultant, eigenaar JFK Interim Management en Advies.
Nevenactiviteiten:
Voorzitter van de RvT van CVO;
Lid Bestuur Vereniging/Lid Raad van Toezicht Stichting Dorp, Stad en Land;
Voorzitter Stichting De Regenboog (opvang van kinderen in Family Type Children Homes in WestOekraïne).

Mr. Antoine (A.C.M.) van Bijsterveldt, Toezichthouder De Nederlandsche Bank.
Nevenactiviteiten:
Lid van de RvT en lid van de Auditcommissie van CVO;

Drs. Pim (W.J.) Lameris, Zelfstandig adviseur organisatie en financiën.
Nevenactiviteiten:
Lid van de RvT en voorzitter van de Auditcommissie van CVO;
Lid bestuur stichting Grote Kerk te Rotterdam;
Penningmeester en bestuurder van het condominio di Rofena, Casole d’Elsa, Italië (tot maart 2019);
Lid bestuur stichting Fonds tot instandhouding der Openbare Godsdienst bij de Hervormde Gemeente te
Rotterdam (Gemeentefonds);
Lid bestuur stichting Beleggingsfonds van de Hervormde Gemeente te Rotterdam;
Lid bestuur stichting fonds ter instandhouding van de grote of Sint-Laurenskerk.

Drs. Ardin (A.) Mourik-Geluk, Directeur PO-raad Utrecht.
Nevenactiviteiten:
Lid van de RvT en voorzitter van de Onderwijscommissie van de RvT van CVO;
Lid van de Provinciale Staten te Utrecht.

Dhr. Paul (P.M.) Hillman, Director ICT, TU Delft.
Nevenactiviteiten:
Lid van de RvT en lid van de Auditcommissie van de RvT van CVO;
Kolonel US Luchtmacht Reserve Officier.

Mw. Gyzlene (G.) ElAziza Kramer-Zeroual, Programmamanager Strategie en Externe Betrekkingen, Albeda.
Nevenactiviteiten:
Lid van de RvT en lid van de Onderwijscommissie van de RvT van CVO;
Lid Raad van Toezicht Maritiem Museum
Voorzitter Bestuur Stichting Share a Smile.

Mw.mr R.G. Westerlaken-Loos, Directeur/bestuurder bij Ronald McDonald Kinderfonds.
Nevenactiviteiten:
Lid van de RvT en lid van de Onderwijscommissie van de RvT van CVO;
voorzitter RvB Fundis
voorzitter Raad van Toezicht Kunst Centraal Midden Nederland.
In het verslagjaar vergaderde de RvT zevenmaal met de RvB. Zowel de Auditcommissie als de Onderwijscommissie van
de RvT kwamen in 2019 vier keer bijeen. De Remuneratiecommissie sprak met de bestuurders over hun functioneren. De
RvT heeft ingestemd met het voorstel van de commissie inzake de berekening van de complexiteitspunten die de basis
vormt voor de honorering van de leden van de RvB. Onderstaand zijn thematisch de belangrijkste onderwerpen
opgenomen, die in de RvT-vergaderingen aan de orde zijn gekomen.
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Rolverdeling tussen de RvT en de RvB
De RvT en de RvB hebben het afgelopen jaar tweemaal stilgestaan bij de onderlinge verhoudingen. De RvT is van
mening dat de RvB goed omgegaan is met de crisis op het Vreewijk Lyceum en de RvT daar goed bij heeft betrokken. De
RvT adviseert de RvB alle veertig vestigingen aandacht te geven en de tussenlaag van de algemene directie goed in te
richten. De RvT constateerde dat haar rol als sparringpartner meer accent kan krijgen door regelmatig mee te denken met
de RvB en de RvB te adviseren.

Organisatieontwikkeling (koers CVO)
De organisatiestructuur en sturingsfilosofie van CVO samenhangend met de CVO-visie zijn besproken tussen de RvB en
de RvT. Begin 2020 zullen hierover definitieve beslissingen worden genomen. De belangrijkste elementen van de
sturingsfilosofie zijn de indeling van de scholengroepen in regio’s en de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
van de RvB, de algemene directies, de schoolleiders en de SSO. Afgesproken is dat de ontwikkeling van de SSO in 2020
zal worden geëvalueerd. Ook zal de Raad van Toezicht haar eigen functioneren evalueren onder begeleiding van een
extern adviseur.

CVO-visie
De CVO-visie is in de vergadering van oktober 2019 met de RvT besproken en vastgesteld. De RvT kan zich vinden in de
vijf pijlers die de visie ondersteunen.

Ontwikkelingen leerlingenaantallen
De ontwikkeling van de leerlingenaantallen wordt kritisch gevolgd door de RvT. De RvT is geïnformeerd over de
verbeteringen die het afgelopen jaar zijn doorgevoerd in de prognosesystematiek. De RvT is nauw betrokken bij de
strategische samenwerking in Rotterdam en de omliggende regio’s om te komen tot een dekkend onderwijsaanbod voor
de leerlingen. Het gaat daarbij om de uitvoering van het convenant in Rotterdam-Zuid, zoals de ontwikkelingen rondom
StadionPark en het Zuider Gymnasium. Ook is de RvT geïnformeerd over de ontwikkelingen in het onderwijsaanbod in
Rotterdam-Noord, om ook voor dit gebied tot een bestuurlijk convenant te komen.

Scholenfusies tussen LMC en CVO
De RvT is akkoord gegaan met de voorgenomen fusies tussen Melanchthon Mathenesse en G.K. Hogendorp enerzijds en
tussen de mavo-opleidingen van Penta Scala Rietvelden en Charles de Foucauld anderzijds. De fusie is feitelijk een
bestuurlijke ruil tussen de schoolbesturen van LMC en CVO. In 2020 zal de RvT nader worden geïnformeerd over de
verdere uitwerking van het besluit.

Financiën
In de vergaderingen van de RvT is verslag gedaan van de ontwikkeling van de exploitatie gedurende het verslagjaar. Van
de vergaderingen van de Auditcommissie (AC) is verslag gedaan in de reguliere vergaderingen van de RvT. De AC is
vanuit de RvT betrokken bij de bedrijfsvoering van CVO. De periodieke financiële rapportages, jaarrekening en begroting
zijn diepgaand - in aanwezigheid van de accountant - met de AC besproken. In de AC wordt ook aandacht besteed aan
de werking van de administratieve organisatie en de interne verbijzonderde controle. Speciale aandacht van de AC had
de SSO-ontwikkeling, de implementatie van de AVG en de vernieuwing van de P&C-cyclus in het verlengde van de
organisatieontwikkeling. In de vergadering van 17 april 2019 heeft de RvT, in aanwezigheid van de accountant het
Bestuursverslag en de Jaarrekening 2018 goedgekeurd. In de decembervergadering heeft de RvT op advies van de AC
het jaarplan 2020 en het begrotingskader 2020-2023 goedgekeurd. Na voorbereiding door de AC is de RvT akkoord
gegaan met contractverlenging m.b.t. de dienstverlening door Astrium Accountants met 2 jaar.

Kwaliteitszorg
De Onderwijscommissie (OC) van de RvT is nauw betrokken geweest bij de verbeteringen die dit jaar zijn doorgevoerd in
de systematiek van kwaliteitszorg en is onder de indruk van de stappen die hier zijn gezet. In de paragraaf over Onderwijs
& kwaliteit in dit bestuursverslag worden deze verbeteringen uitgebreid toegelicht.

Vreewijk Lyceum
In nauw overleg met de RvT is begin 2019 besloten dat er vanaf 1 augustus 2019 geen havoleerlingen meer aangenomen
worden op het Vreewijk Lyceum. De zittende havoleerlingen zijn na een zorgvuldige procedure geplaatst op CBSplus of
op een andere school als de ouders daarvoor hebben gekozen. De Atheneumleerlingen zijn overgegaan naar het Zuider
Gymnasium. De RvT heeft de RvB geadviseerd om buitengewoon veel aandacht te besteden aan de zorgvuldige
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afhandeling van het overplaatsen van de leerlingen en daarbij zoveel mogelijk te voorkomen dat leerlingen uitstromen
naar andere scholen. Daarnaast was het verzoek van de RvT om veel aandacht te besteden aan communicatie naar
ouders, leerlingen en gemeente. Daarbij is ook rekening gehouden met het zoveel als mogelijk beperken van eventuele
imagoschade voor de andere Calvijnscholen en CVO.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn alle zeven scholengroepen, SSO en CVO Beleidsstaf
vertegenwoordigd. Naast acht personeelsleden, bestond de raad op grond van het principe van pariteit ook uit vier
ouderleden en vier leerlingleden.
De GMR werd geleid door het dagelijks bestuur bestaand uit voorzitter Dirk Oosthoek (Melanchthon), vicevoorzitter
Janneke van Rooijen – van Eerten (Penta) en secretaris Ernst Verhoev (Calvijn). De samenstelling van de GMR was op
31/12/2019 als volgt:
Tabel 16: Leden GMR CVO ultimo 2019
School
Melanchthon
Marnix
Melanchthon
Farel
Penta
Marnix
Farel
SSO
Melanchthon
Marnix
Penta
Comenius
CVO Accent
Calvijn
Calvijn

Voornaam
Winston
Wang
Anky
Talitha
Oumaya
Robert
Christian
Remco
Cindy
Dirk
Mattea
Janneke
Harry
Jolanda
Ernst
Samantha

Achternaam
Wang
Van Aken
Van den Berg
el Ouali
Storm
Ehrhardt
Den Otter
Van den Tol
Oosthoek
Duursma
Van Rooyen
Jansen
Winder
Verhoev
Van Tooren

Geleding
leerling
ouder
ouder
leerling
ouder
personeel
personeel
personeel
personeel
leerling
personeel
personeel
personeel
personeel
leerling

Dit betekent dat er sprake was van één vacature in de oudergeleding. In totaal werd er in 2019 zeven keer vergaderd: zes
keer als GMR en één keer als PGMR. Bij iedere vergadering was minstens één lid van de Raad van Bestuur aanwezig.
De GMR laat zich juridisch en praktisch ondersteunen door twee vakbonden: AOb en het CNV.
Afgelopen jaar kwamen de volgende agendapunten in de vergaderingen van de (P)GMR aan de orde:
•
CVO Visie 2020-2024 Onderwijs voor het leven/Onderwijskwaliteit CVO-breed
•
Kaderbrief Financiën en Meerjarenbegroting CVO 2019-2022
•
Professioneel statuut/Statuut GMR/Stemprocedure wijziging taakbeleid
•
WKR (werkkostenregeling)
•
Voortgang SSO
•
Data centrale eindtoets po
•
Inzet twee (tijdelijk) toegevoegde bestuurders/Profiel directeur SSO
•
Vakantieregeling Fokor en overgang plaatsingswijzer Fokor - Koers VO
•
Participatiewet
•
Bestuursverslag 2018 en Jaarrekening 2018
•
Notitie Werkdrukverlichting/Notitie Ziekteverzuim
•
Examenresultaten CVO-breed en examenrooster vo_2021
•
Krimp-groeiverwachting aantal leerlingen
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Blik op de toekomst
Met de uitbraak van het coronavirus en de daaropvolgende wereldwijde pandemie is het opstellen van een blik op de
toekomst, een feitelijk onmogelijke opgave. De pandemie heeft op de hele wereld een ongekende impact waarvan we
voor deze blik op de toekomst met name de uiteindelijke economische gevolgen niet kennen. We kunnen er ons nog geen
voorstelling van maken. Dat maakt deze paragraaf die gericht is op de continuïteit van CVO voor dit jaar wel een heel
bijzondere.
Ook het onderwijs te maken heeft met de coronacrisis. De schoolexamens 2020 worden op aangepaste wijze afgenomen.
Het centraal schriftelijk eindexamen gaat niet door. Het onderwijs op de scholen van CVO wordt -net als op alle scholen in
Nederland- op afstand gegeven. Dit heeft de digitalisering van het onderwijs een ongekende boost gegeven. We weten nu
nog niet wat voor de korte laat staan voor de langere termijn de effecten zullen zijn.
Vooralsnog verwacht CVO dat de financiële gevolgen overzichtelijk zijn. De Rijksoverheid continueert immers vooralsnog
zonder restricties de bekostiging van de scholen waardoor de salarissen aan medewerkers en vaste lasten normaal
kunnen worden betaald. Wat we nu niet kunnen voorzien of over enkele jaren bezuinigingen binnen het publieke domein
moeten worden doorgevoerd en in welke mate deze ook op het onderwijs neerslaan. We weten dat wereldwijd overheden
en financiële instellingen onvoorstelbare hoeveelheden geld beschikbaar stellen om de economie draaiend te houden.
Volgens de traditionele economische wetten zal ergens in de tijd al dat geleende geld weer terugbetaald moeten worden.
Op de korte termijn (2020 met een mogelijke doorloop naar 2021) schatten we in dat op een aantal gebieden financiële
effecten zullen ontstaan. Daarbij kan gedacht worden aan het annuleren van schoolreizen, excursies, buitenlandse reizen,
het compenseren van ouders voor bijdragen aan geannuleerde schoolactiviteiten, aanpassing van
schoonmaakcontracten, verminderde kosten voor energie, verhoogde kosten voor ICT (inregelen van onderwijs op
afstand) en het vertraagd uitvoeren van groot onderhoud. Voor de langere termijn kunnen we simpelweg nog geen
inschatting maken. De impact van de coronacrisis op de totale financiële positie beïnvloedt de continuïteit van de
organisatie vooralsnog niet. De jaarrekening 2019 is om deze reden naar beste inschatting van de raad van bestuur
opgemaakt uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Ongeacht de coronacrisis dient CVO in haar beleid rekening te houden met maatschappelijke veranderingen en de
gevolgen hiervan voor de eigen organisatie. Risico’s en kansen worden meegewogen bij de koersbepaling van de
organisatie voor de langere termijn en de sturing op de financiën in het perspectief van een financieel gezonde toekomst.
We volgen maatschappelijke trends en ontwikkelingen, het politieke debat en we luisteren naar onze stakeholders. We
beoordelen met het oog op die gewenste financiële toekomst de relevante kengetallen. Dat zijn niet alleen financiële
kengetallen, maar ook de ontwikkeling van het aantal leerlingen en de ontwikkeling van het personeelsbestand.
Met het oog op de toekomst zetten we in dit hoofdstuk - uitgaande van de gegevens over het verslagjaar - de
verschillende kengetallen voor de komende vier jaar op een rij. Deze kengetallen geven zicht op en inzicht in de te
verwachten ontwikkeling van het aantal leerlingen en personeelsleden. Daarnaast hebben we een meerjarenbegroting
van zowel de balans als de exploitatie opgesteld. Ten slotte gaan we in op ons risicoprofiel. En dit alles zonder rekening te
houden met de effecten van de coronacrisis.
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Personeel
Tabel 17: Prognose personele bezetting ultimo jaar in FTE

Management / directie
Onderwijzend personeel
Overige medewerkers
Totaal CVO

2020

2021

2022

2023

123

121

119

117

1.311

1.255

1.237

1237

459

448

445

444

1.893

1.824

1.801

1798

De ontwikkeling van de leerlingaantallen is in hoge mate bepalend voor de omvang van het budget en de
personeelssterkte. Het is de ambitie van CVO om het budget zoveel als mogelijk direct ten goede te laten komen aan het
onderwijsproces en de overheadkosten beperkt te houden. De daartoe in 2017 aangevangen bundeling van de
ondersteuning door de vorming van een SSO binnen CVO, heeft in 2019 verder vorm gekregen. Die bundeling van
krachten zal de komende jaren vruchten afwerpen in de vorm van een verbeterde dienstverlening tegen lagere kosten.
Samenhangend met een dalend leerlingenaantal zal de komende jaren noodzakelijkerwijs moeten worden ingezet op een
reductie van het personeelsbestand teneinde de uitgaven te laten aansluiten op de inkomsten.

Leerlingen
Het aantal leerlingen op de wettelijke teldatum (1-10 van enig jaar) bepaalt de hoogte van de bekostiging en daarmee in
overwegende mate de budgettaire mogelijkheden van een school. Onze scholen analyseren nauwgezet op basis van
allerlei prognosegegevens de ontwikkeling van het aantal leerlingen in het voedingsgebied. In tabel 18 staat het geschatte
aantal leerlingen. In de paragraaf over leerlingen (pagina’s 16 en 17) is in dit bestuursverslag aangegeven welke
maatregelen we in 2019 hebben doorgevoerd om de prognoses van de leerlingenaantallen te verbeteren.

Tabel 18: Leerlingenaantallen per 1-10-2019 (meerjarenbegroting 2020-2023)

Totaal CVO

2020

2021

2022

20.519

20.098

19.909

2023
19.902

De bovenstaande tabel geeft een dalend aantal leerlingen voor geheel CVO. Echter binnen het werkgebied van CVO zijn
er scholen die te maken hebben met krimp en ook scholen die te maken hebben met groei. De komende 5 jaar
bijvoorbeeld daalt het aantal 12/13-jarigen met name in Barendrecht (-14%) en Krimpen aan den IJssel (-13%). Op iets
langere termijn (tot 2028) is er ook een daling in Hellevoetsluis (-21%) en Capelle aan den IJssel (-6%). Tot 2023 is er nog
groei in Lansingerland (+12%), Ridderkerk (+10%) en Rotterdam (+9%).
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Meerjarenbegroting staat van baten en lasten
De meerjarige prognose van de exploitatie is gebaseerd op het begrotingskader zoals dat door de RvB is vastgesteld en is
gepresenteerd aan de RvT tijdens de begrotingsbehandeling in de vergadering van december 2019. De RvT heeft het
begrotingskader voor de periode 2020 - 2023 goedgekeurd.
De exploitatie-ontwikkeling is in het aangegeven tijdvak voor de jaren 2021 – 2023 licht negatief. Voor 2020 is een
steviger negatieve exploitatie voorzien omdat CVO bewust inzet op investeringen in de onderwijskwaliteit.
Het exploitatieresultaat van 2019 is voor een bedrag van ca. 3,3 miljoen beïnvloed door een éénmalige vergoeding
samenhangend met het ‘convenant voor werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel in het funderend onderwijs
2020–2021’.
Op basis van de richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening diende deze ontvangst ten gunste van de exploitatie
van 2019 verwerkt te worden, ondanks het feit dat de uitgaven die samenhangen met de invulling van de afspraken uit het
convenant pas in 2020 en 2021 plaatsvinden. Bij het opstellen van dit bestuursverslag is de planontwikkeling nog volop
gaande. We weten nog niet wat in 2020 c.q. in 2021 naar verwachting uitgegeven gaat worden. Om die reden hebben we
de begrotingscijfers van het vastgestelde en goedgekeurde begrotingskader 2020 -2023 niet aangepast, maar zonder de
coronacrisis hielden we er rekening mee dat we in het schooljaar 2020-2021 ca. 2 miljoen zouden inzetten en in het
schooljaar 2021-2022 nog een bedrag van ca. 1 miljoen. Op het moment dat de plannen in het tweede kwartaal van 2020
zijn ingediend en goedgekeurd, zal ook een aanpassing van de begroting aan de Raad van Toezicht voor goedkeuring
worden voorgelegd.
Tabel 19: Staat van baten en lasten (bedragen x € 1.000)
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Meerjarenbegroting balans
Onderstaande prognose van de meerjarige balans geeft inzicht in de ontwikkeling van de vermogenspositie van CVO.
Deze prognose van de balanspositie hangt van zelfsprekend samen met de exploitatiebegroting over dezelfde periode.
Tabel 20: Balans (bedragen x € 1.000)
2019

2020

20,0

0,7

74.128,5

82.910,4

2021

2022

2023

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële VA
Materiele VA
Financiële VA
Totaal vaste activa

81.084,3

78.465,2

75.210,2

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

74.155,8

82.918,4

81.091,6

78.472,5

75.217,5

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA

0,0
4.874,6
0,0

4.500,0
-

4.500,0
-

4.500,0
-

4.500,0
-

48.046,0

34.696,9

35.330,4

38.353,0

41.749,1

127.076,4

122.115,3

120.922,1

121.325,5

121.466,5

De post “materiële vaste activa” hangt samen met de oplevering van (nieuw)bouwprojecten waarvan nog één gebouw op
basis van doordecentralisatie. CVO heeft voor dit project en eerdere projecten via schatkistbankieren externe financiering
aangetrokken. Dit blijkt uit de positie onder de langlopende schulden. In 2020 wordt een laatste tranche van een lening
ontvangen. Voor de periode 2020-2023 hangt de daling van deze positie samen met de aflossingsverplichting.
Het is onze verwachting dat in het aangegeven tijdvak geen verandering zal optreden in de in de afgelopen jaren gekozen
financieringsstructuur.
De mutatie op de liquide middelen hangt onder meer samen met realisatie van diverse projecten, subsidie-ontvangsten en
het exploitatieresultaat. Zoals toegelicht onder “meerjarenbegroting staat van baten en lasten” hebben we, in afwachting
van een formeel traject om te komen tot wijziging van de begroting in de eerste helft van 2020 de begrotingscijfers van het
vastgestelde en goedgekeurde begrotingskader 2020-2023 niet aangepast. We weten evenwel dat we -zonder rekening te
houden met de effecten van de coronacrisis- in het schooljaar 2020-2021 ca 2 miljoen en in het schooljaar 2021-2022 nog
een bedrag van ca 1 miljoen voorzien hebben te gaan inzetten voor de concrete invulling van het ‘convenant voor
werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel in het funderend onderwijs 2020-2021’. Bij de bepaling van de
liquiditeitsontwikkeling voor de balans in meerjarig perspectief hebben we met deze uitstroom van liquide middelen al
rekening gehouden.
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De mutaties in de algemene reserve publiek hangen samen met de begrote exploitatieresultaten als mede met onderlinge
mutaties tussen de posten algemene en bestemmingsreserves. In het meerjarenperspectief wordt ervan uit gegaan dat
het exploitatieresultaat ten gunste dan wel ten laste van de algemene reserve komt. In de praktijk zal bij de
resultaatbestemming ongetwijfeld ook aan bestemmingsreserves worden toegevoegd dan wel onttrokken. De inzet van
middelen voor de concrete invulling van het ‘convenant voor werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel in het
funderend onderwijs 2020-2021’ - in het schooljaar 2020-2021 ca 2 miljoen en in het schooljaar 2021-2022 nog een
bedrag van ca 1 miljoen – en die zal leiden tot een uitstroom van liquide middelen, is in de balansprojectie verwerkt als
mutatie van de bestemmingsreserve publiek. Per saldo hebben begrote exploitatieresultaten en inzet van middelen voor
de invulling van genoemd convenant het geprognosticeerd effect op het eigen vermogen.

Meerjarenbegroting liquiditeit
Bij de beoordeling van de exploitatie-ontwikkeling wordt door CVO nadrukkelijk ook de liquiditeitspositie van de organisatie
beoordeeld. Intern wordt al enige jaren als criterium voor de liquiditeit een bedrag van € 1.000,- per leerling aangehouden.
In het perspectief van het aantal leerlingen, de risicoanalyse, het eigen risicodragerschap voor WW en WIA/WGA en de
huisvestingsportefeuille van CVO, zal de ontwikkeling van de liquiditeit niet alleen worden getoetst aan de voor het
onderwijs geldende signaleringsgrens doch ook aan de interne normstelling. De liquiditeitsontwikkeling over het tijdvak
2017 – 2023 blijkt uit de onderstaande tabel. We voorzien dat we in het kader van bouwprojecten die op een langere
termijn zijn ingepland, gaan overstappen naar een tijdshorizon van 10 jaar om de ontwikkeling van de liquiditeit in beeld te
brengen.
Zoals toegelicht onder “meerjarenbegroting staat van baten en lasten”, en “meerjarenbegroting balans” hebben we, in
afwachting van een formeel traject om te komen tot wijziging van de begroting in de eerste helft van 2020 de
begrotingscijfers niet aangepast. We weten evenwel dat we, zonder rekening te houden met de effecten van de
coronacrisis, in het schooljaar 2020-2021 ca. 2 miljoen en in het schooljaar 2021-2022 nog een bedrag van ca.1 miljoen
gaan inzetten voor de concrete invulling van het ‘convenant voor werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel in
het funderend onderwijs 2020–2021’. Bij de bepaling van de liquiditeitsontwikkeling in meerjarig perspectief hebben we
met deze uitstroom van liquide middelen al rekening gehouden.
Tabel 21 Ontwikkeling liquiditeit (bedragen x 1.000)
Ontwikkeling liquide middelen /
2017
rekening courant
Positie liquide middelen / rekening
28.710
courant per 1/1
Positie liquide middelen / rekening
30.614
courant per 31/12

2018

2019

2020

2021

2022

2023

30.614

37.410

48.046

34.697

35.330

38.353

37.410

48.046

34.697

35.330

38.353

41.749
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Meerjarenontwikkeling kengetallen
CVO beoordeelt de kwaliteit van haar balanspositie aan de hand van de ontwikkeling van de financiële kengetallen
(ratio’s). Onderstaand de ontwikkeling van de ratio’s in meerjarenperspectief zoals die zijn opgenomen in de door de raad
van toezicht goedgekeurde begroting over het tijdvak 2020 - 2023. In meerjarenperspectief is er sprake van een gezonde
ontwikkeling van de financiële kengetallen van de organisatie met uitzondering van het kengetal voor de rentabiliteit op
een 3-jaars gemiddelde in het jaar 2022 (-0,24% bij een signaleringswaarde van 0).
De inzet van middelen voor werkdrukverlichting zal voor het meerjarig perspectief -bij overigens gelijkblijvende
omstandigheden- leiden tot een neerwaartse bijstelling van de rentabiliteit. En deze neerwaartse bijstelling zal zonder
meer ook een neerwaarts effect hebben op het 2- en 3- jaars gemiddelde van het kengetal rentabiliteit. En daarmee zal
naar alle waarschijnlijkheid niet voldaan kunnen worden aan de signaleringswaarden voor dit kengetal. Dit effect is het
gevolg van de instructie dat de toekenning van de “convenantsgelden” ten gunste van de exploitatie 2019 verwerkt diende
te worden in plaats van als een balansmutatie (vooruit ontvangen gelden).
Tabel 22: Ontwikkeling financiële kengetallen
Kengetallen
Solvabiliteit 2
Liquiditeit (current ratio)

2019

2020

2021

2022

2023

55,75%

54,37%

54,77%

55,80%

56,73%

1,79

1,27

1,29

1,41

1,54

7,20%

7,40%

7,67%

7,70%

7,70%

19,01%

18,71%

17,78%

18,06%

18,17%

Rentabiliteit 1 jaars

3,00%

-0,97%

0,16%

0,07%

0,08%

Rentabiliteit 2 jaars

2,25%

1,06%

-0,40%

0,12%

0,08%

Rentabiliteit 3 jaars

1,88%

1,19%

0,77%

-0,24%

0,11%

Huisvesting
Weerstandsvermogen
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Risicoprofiel; het intern risicobeheersings- en controlesysteem
Uitgaande van het beheren en beheersen van het beleid en de financiën gericht op de continuïteit van de organisatie,
heeft CVO in 2019 de P&C-cyclus doorontwikkeld. In deze P&C-cyclus komen de belangrijkste onderwerpen op het
gebied van onderwijs, personeel, huisvesting en financiën aan de orde. De GMR, de OC en de AC van de RvT worden
betrokken bij dan wel geïnformeerd over de voortgang en uitvoering van het beleid en de geboekte resultaten.
Vanzelfsprekend wordt ook de voltallige RvT op hoofdlijnen geïnformeerd. Tevens komen -afhankelijk van de
ontwikkelingen binnen een scholengroep- de volgende onderwerpen in het P&C-gesprek aan de orde:
•
Meerjarige leerlingenprognose per onderwijstype in relatie tot het totale onderwijsaanbod in de regio.
•
Periodieke verantwoording van de onderwijskundige, personele en financiële resultaten alsmede huisvesting.
Mede op basis van onderwijskundige audits en visitaties.
•
Begrotingen voor het aankomende jaar inclusief een meerjarenperspectief inclusief risicoanalyse,
investeringsbegroting en liquiditeitsplanning.
•
De meerjarige financiële (balans)positie en het aan te houden weerstandsvermogen voor het opvangen van
risico’s.
Het P&C-gesprek tussen de RvB en de directies van de scholengroepen wordt voorbereid door de concerncontroller die
eerst zelf samen met medewerkers van de CVO Beleidsstaf de rapportages beoordeelt en met de directies van de
scholengroepen bespreekt.
De gesprekken rond begroting, jaarverslag en onderwijsresultaten worden (mede) gebaseerd op de periodieke
verantwoordingsdocumenten van de scholengroepen aan de RvB respectievelijk de voortgangsrapportages van de RvB
aan de RvT (veelal via de OC en de AC). De jaarrekening op CVO-niveau wordt besproken door de AC vanuit de RvT met
de RvB en de concerncontroller. Bij dat overleg is ook de externe accountant aanwezig.
Ter voorbereiding op de P&C-gesprekken onderwijskwaliteit is elk van de scholen gevraagd de zelfevaluatie en factsheet
onderwijskwaliteit in te vullen. Beide instrumenten kennen drie versies (voor regulier VO, PrO en VSO). De zelfevaluatie
vraagt elke school om een zelfwaardering van de vijf kernindicatoren van het onderzoekskader van de Inspectie van het
Onderwijs (IvhO). De ‘factsheet onderwijskwaliteit’ biedt de school vervolgens de gelegenheid om trends in beeld te
brengen m.b.t. onderwijsopbrengsten (per afdeling), tevredenheid, leerlingaantallen, fte’s, (on)bevoegd gegeven lessen,
ziekteverzuim, personeelsverloop, continuïteit van de schoolleiding, professionaliseringsactiviteiten en ambities en/of
ontwikkelpunten van de school.
In 2020 zijn er op vestigingsniveau voor het eerst jaarplannen op basis van een uniform format ingediend op basis van de
vijf pijlers van de CVO-visie.

Risicoparagraaf
CVO onderkent een vijftal voor VO-scholen gebruikelijke risicogebieden. Per benoemd risicogebied wordt steeds gezocht
naar passende beheersingsmaatregelen. Om restrisico’s het hoofd te kunnen bieden zijn reserves en voorzieningen
gevormd.

Leerlingen
→ o.a. ontwikkeling leerlingenaantal, differentiatie naar richtingen, strategische samenwerking en profileringsbeleid.
De ontwikkeling van het leerlingaantal blijft altijd, mede gelet op de financiële impact ervan, een belangrijk aandachtspunt.
De verwachte krimp- en groei van leerlingaantallen verschilt tussen de onderdelen van CVO. In enkele voedingsgebieden
van de CVO-scholen is sprake van een toename van het aantal leerlingen; in andere voedingsgebieden is sprake van een
reële krimp. Voor een inschatting van het aantal leerlingen binnen CVO wordt verwezen naar tabel 18 op pagina 38.

Onderwijskwaliteit
→ o.a. zelfevaluatie en factsheet onderwijskwaliteit, kwaliteit onderwijskundig beleid en onderwijskundige vernieuwingen.
Voor de scholen van CVO is en blijft essentieel dat geïnvesteerd wordt in de onderwijskwaliteit. Dat is immers de kern van
onze organisatie en we willen de leerlingen op onze scholen het best mogelijke onderwijs bieden. Gelet op de kaders van
het inspectietoezicht is de aandacht die de directies van de scholengroepen hebben voor de ontwikkeling van de kwaliteit
van het onderwijs op hun scholen een permanent aandachtspunt voor de RvB. Scholengroepen worden door de RvB
uitgedaagd in te zetten op onderwijskundige vernieuwingen die bijdragen aan het verbeteren en borgen van een goede
onderwijskwaliteit.
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Personeel
→ o.a. gemiddelde leeftijd, leeftijdsopbouw, ziekteverzuim, wachtgeldrisico/sociaal statuut,
deskundigheid/scholing/expertise, personeelsverloop, claims personeel en garantieregelingen.
Als gevolg van de personeelsopbouw binnen CVO zal binnen enkele jaren ervaren personeel uitstromen. Hierop probeert
CVO te anticiperen door ervoor te zorgen dat tijdig voldoende gekwalificeerd personeel wordt aangesteld (bijvoorbeeld via
deelname aan Opleidingsscholen en nieuwe initiatieven rond personeelswerving). In het kader van de verdere
professionalisering van de HRM-functie wordt via een MD-traject ingezet op talentontwikkeling, zodat eigen medewerkers
in staat worden gesteld hun potentieel te benutten en carrière te maken.

Organisatie
→ o.a. kwaliteit van de leiding, beleidsplannen, stabiliteit, organisatiestructuur, kwaliteit van de processen en
functiedifferentiatie.
Het is belangrijk dat de administratieve organisatie het primaire proces adequaat ondersteunt. Daarom wordt er aandacht
besteed aan het optimaliseren van de processen waarbij in de komende jaren een nog verdergaande digitalisering is te
verwachten. De bundeling van ondersteunende werkzaamheden in een SSO moet komende jaren vruchten afwerpen.

Gebouwen, inventaris en apparatuur
→ o.a. achterstallig onderhoud, onderhoudsintensiteit gebouw, bezettingsgraad, gemiddelde ouderdom, toekomstige
investeringen.
Er is aandacht voor het per gebouw periodiek actualiseren van het MJOB teneinde de gebouwenvoorraad van CVO op
orde te houden.

Afdekken van risico’s
Om de geconstateerde risico’s in financiële zin af te dekken, zijn financiële buffers gevormd. Die buffers - het
weerstandsvermogen - kunnen bestaan uit de algemene reserve, bestemmingsreserves, kredietfaciliteiten en
voorzieningen. Voor het overzicht van de CVO-kengetallen wordt verwezen naar tabel 22, pagina 42.
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Algemeen
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2019. De
jaarrekening wordt opgesteld op basis van de Regeling jaarverslaggeving Onderwijs, de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving, waaronder richtlijn 660, alsmede Titel 9 Boek 2 BW.

Wijzigingen in presentatie
In vergelijking met voorgaand jaar zijn de gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling ongewijzigd
gebleven.

Waarderingsgrondslagen voor de jaarrekening
Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Stelselwijziging
Over het jaar 2019 is geen toepassing gegeven aan een stelselwijziging.

Waardering van activa en passiva
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. De
activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt
vermeld.

Actief / verplichting
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar
de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal
gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans als een transactie (met betrekking tot het actief of de
verplichting) niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de
verplichting. Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle
of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de
verplichting aan een derde zijn overgedragen.
Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt
voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid
van de bepaling van de waarde.

Baten en lasten
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Positieve resultaten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Negatieve resultaten en risico's die hun oorsprong vinden
voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn
geworden.
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering
van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s zijn overgedragen.
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Valuta
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de organisatie. Alle financiële informatie in
euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde honderdtal.

Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt alsmede schattingen en veronderstellingen
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen,
en van baten en lasten.
De belangrijkste schattingen hebben betrekking op:
- de waardering van materiële vaste activa, waaronder
de gehanteerde afschrijvingstermijnen;
- de verwachte onderhoudsuitgaven bij bepaling van de
voorziening voor groot onderhoud;
- de bepaling van personele voorzieningen.
De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.
Herziening van schattingen wordt opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden
waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en
overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. CVO Rotterdam maakt geen gebruik
van financiële derivaten en beperkt de risico’s (rente-, kasstroom- en kredietrisico) door sedert juni 2012 deel te nemen
aan het geïntegreerd middelenbeheer -de regeling schatkistbankieren- bij het Ministerie van Financiën. Daarnaast wordt
gebruik gemaakt van rekening-courant-faciliteiten, spaarrekeningen en deposito’s bij banken met minimaal een A-rating.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten niet zijn
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de staat van baten en lasten, maken
eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële
instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de
effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Langlopende en kortlopende schulden en financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille
worden tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieve rentemethode. De
aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder de kortlopende
schulden. Overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen en voorts ook de nog te betalen bedragen terzake
van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend.

Bijzondere waardeverminderingen financiële activa
Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met wijziging van waarde in de staat van baten en
lasten of (2) geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of
er objectieve aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel
actief wordt geacht onderhevig te zijn aan een bijzondere waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat
na de eerste opname van het actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft gehad op de
verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt.
Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering omvatten het niet
nakomen van betalingsverplichtingen en achterstallige betaling door een debiteur, herstructurering van een aan de
organisatie toekomend bedrag onder voorwaarden die de organisatie anders niet zou hebben overwogen of aanwijzingen
dat een debiteur failliet zal gaan.
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Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van vorderingen die door de vereniging worden gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs worden zowel op het niveau van specifieke activa als op collectief niveau in aanmerking
genomen. Van afzonderlijke omvangrijke vorderingen wordt beoordeeld of deze individueel onderhevig zijn aan bijzondere
waardevermindering en van afzonderlijk niet omvangrijke vorderingen wordt collectief beoordeeld of deze onderhevig zijn
aan bijzondere waardevermindering, dit door samenvoeging van vorderingen met vergelijkbare risicokenmerken.
Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt CVO Rotterdam historische trends met betrekking tot
de waarschijnlijkheid van het niet nakomen van betalingsverplichtingen, het tijdsbestek waarbinnen incassering plaatsvindt
en de hoogte van gemaakte verliezen. De uitkomsten worden bijgesteld als CVO Rotterdam van oordeel is dat de huidige
economische en kredietomstandigheden zodanig zijn dat het waarschijnlijk is dat de daadwerkelijke verliezen hoger dan
wel lager zullen zijn dan historische trends suggereren.
Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd financieel
actief wordt berekend als het verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde van de verwachte toekomstige
kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rente van het actief.
Verliezen worden opgenomen in de staat van baten en lasten.
Als in een latere periode de waarde van het actief, onderhevig aan een bijzondere waardevermindering, stijgt en het
herstel objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de opname van het bijzondere
waardeverminderingsverlies, wordt het bedrag uit hoofde van het herstel (tot maximaal de oorspronkelijke kostprijs)
opgenomen in de staat van baten en lasten.

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa betreffen geactiveerde investeringen in software die worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.
Het geactiveerde bedrag wordt afgeschreven op basis van de lineaire methode over een periode van 4 jaar na
oplevering/in gebruik name van de software. Op immateriële vaste activa nog in ontwikkeling wordt niet afgeschreven.
De uitgaven na eerste verwerking van een gekocht of zelf vervaardigd immaterieel vast actief worden toegevoegd aan de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs als het waarschijnlijk is dat de uitgaven zullen leiden tot een toename van de verwachte
toekomstige economische voordelen en de uitgaven en de toerekening aan het actief op betrouwbare wijze kunnen
worden vastgesteld. Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor activering worden de uitgaven verantwoord als
kosten in de staat van baten en lasten..
Aan het einde van ieder boekjaar wordt de realiseerbare waarde bepaald van de immateriële vaste activa die 'nog niet in
gebruik zijn genomen en/of worden afgeschreven over een levensduur van meer dan twintig jaar', ook als er geen
aanwijzing is voor een bijzondere waardevermindering. De grondslagen voor verwerking van een bijzondere
waardevermindering zijn opgenomen onder het hoofd ‘bijzondere waardeverminderingen’.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.
De kostprijs van de genoemde activa bestaat uit de verkrijgingsprijs en overige kosten om de activa op hun plaats en in de
staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een
vast percentage van de verkrijgingprijs volgens de lineaire methode, rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er
wordt afgeschreven vanaf het moment van in gebruik name; de afschrijving wordt beëindigd bij buitengebruikstelling of bij
desinvestering. Op materiële vaste activa nog in uitvoering, op vooruitbetalingen en op terreinen wordt niet afgeschreven.
Gebouwen in aanbouw (inclusief uitbreidingen e.d.), waarvan de gemeente te zijner tijd de economische eigenaar zal
worden, worden gewaardeerd voor de per balansdatum betaalde kosten, waarop niet wordt afgeschreven. De hiervoor
van het Rijk / gemeente ontvangen vergoedingen (investeringssubsidies) zijn in de balans opgenomen onder kortlopende
schulden. Na oplevering en overdracht van het gebouw aan de gemeente worden de betreffende activa en passiva tegen
elkaar afgeboekt. De per saldo niet vergoede kosten worden vanaf het moment van overdracht geactiveerd en in de loop
van de tijd afgeschreven op basis van een vast percentage volgens de lineaire methode, rekening houdend met eventuele
residuwaarde.
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De gebouwen die uit eigen middelen zijn gefinancierd en waarvan CVO Rotterdam dus zowel economisch als juridische
de volledige eigenaar is, betreffen de gebouwen aan het Henegouwerplein 14 en de Grift 30 te Rotterdam (waarvan CVO
Rotterdam sinds de bouw eigenaar is), alsook noodlokalen en uitbreidingen aan bestaande gebouwen. Uitbreidingen aan
bestaande gebouwen gefinancierd uit eigen middelen worden op basis van wetgeving vooralsnog niet het volledige
eigendom van CVO Rotterdam.
Onder de materiële vaste activa zijn ook begrepen de schoolgebouwen die CVO Rotterdam in het kader van de
doordecentralisatie-overeenkomsten met de gemeente Lansingerland in die gemeente ten gunste van Melanchthon
zowel in juridische als economische eigendom heeft verworven. Voor de financiering van het schoolgebouw Melanchthon
Bergschenhoek zijn gelden aangetrokken via BNG-bank. Voor de financiering van de schoolgebouwen Melanchthon
Berkroden, Melanchthon Businessschool en Melanchthon De Blesewic heeft CVO binnen de kaders van de faciliteit
geïntegreerd middelenbeheer van het Ministerie van Financiën, gelden aangetrokken onder een door de gemeente
Lansingerland afgegeven gemeentegarantie.
Onder de materiële vaste activa zijn ook begrepen de investeringen waarvoor geen vergoeding werd ontvangen, en die
plaatsvonden in / aan gebouwen die door het Rijk c.q. de gemeente zijn gefinancierd. Dit betreft vooral aanpassingen aan
deze gebouwen.

Voorziening groot onderhoud
Voor kosten van periodiek groot onderhoud aan gebouwen is een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen
aan de passiefzijde van de balans (zie ook hoofdstuk B2.7).

Vervreemding van vaste activa
Voor verkoop beschikbare vaste activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Voor vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan
bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief
geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de
realiseerbare waarde voor een individueel actief te schatten dan wordt de realiseerbare waarde bepaald van de
kasstroom-genererende eenheid waartoe het actief behoort.
Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroom-genererende eenheid) hoger is dan de realiseerbare waarde,
wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare
waarde. Indien sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies van een kasstroom-genererende eenheid, wordt
het verlies allereerst toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan de kasstroom-genererende eenheid. Een eventueel
restant verlies wordt toegerekend aan de andere activa van de eenheid naar rato van hun boekwaarden.
Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord bijzonder
waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van
het betreffende actief (of kasstroom-genererende eenheid) opnieuw geschat.
Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake is van een
wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het
laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief (of kasstroom-genererende
eenheid) opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na
afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief (of kasstroomgenererende eenheid) zou zijn verantwoord.
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Financiële vaste activa
De waardering van de overige financiële vaste activa is toegelicht onder de rubriek financiële instrumenten.

Vorderingen transitievergoeding UWV
Per einde van het verslagjaar 2018 is conform de geldende regelgeving, een vordering op UWV opgenomen. Blijkens
wetgeving komen werkgevers in 2020 in aanmerking voor compensatie voor betaalde transitievergoedingen aan
medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan na 1 juli 2015. In 2020 zal door UWV op de vordering worden beschikt en
overgegaan worden tot uitbetaling. Derhalve kwalificeert de vordering niet meer als een financieel actief en is de vordering
per verslagjaar 2019 opgenomen onder de kort lopende vorderingen.

Vorderingen en overlopende activa
De waardering van vorderingen en overlopende activa is toegelicht onder de rubriek financiële instrumenten.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan,
wordt hiermee rekening gehouden bij de waardering.

Reserves
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves en de eventuele bestemmingsreserves en
bestemmingsfondsen gepresenteerd, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen reserves uit private middelen en
reserves uit publieke middelen.
De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het bestuur.
Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van
het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve.
De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald en deze kan door het
bestuur worden aangepast of opgeheven.
Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door een derde is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het
eigen vermogen aangeduid als bestemmingsfonds. In dat geval kan door het bestuur de bestedingsmogelijkheid niet
worden aangepast anders dan met goedkeuring van de derde.

Reserves privaat
Reserve uit niet-publieke middelen
De reserve uit de niet-publieke middelen betreft de middelen van de Vereniging CVO die niet uit publieke gelden zijn
opgebouwd.

CVO Jongtalentfonds.
Deze bestemmingsreserve is vanuit de niet-publieke middelen in 2014 gevormd door omzetting van het Centofonds dat bij
het 100-jarig bestaan van CVO in april 1998 werd ingesteld. Vanuit het CVO Jongtalentfonds worden initiatieven van
leerlingen die leiden tot ondernemerszin en maatschappelijke betrokkenheid financieel aangemoedigd.

Reserves publiek
Algemene reserve
Een algemene reserve is bestemd voor 1) het afdekken van toekomstige risico’s in de financiële bedrijfsvoering en 2) als
financieringsbron voor nieuwe activiteiten en investeringen.
Door CVO is (nog) geen onderscheid gemaakt tussen 1 en 2 waar het betreft de allocatie van de algemene reserve.
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Risico’s waarvoor de algemene reserve wordt aangehouden, zijn:
•
Het kunnen opvangen van calamiteiten in algemene zin;
•
Het kunnen blijven voldoen aan de algemeen aanvaarde normen voor liquiditeit en
solvabiliteit;
•
Het kunnen opvangen van dalende inkomsten als gevolg van daling van het aantal leerlingen. Daarbij moet ook
rekening gehouden worden met bekostiging van leegstand in de huisvesting en extra afschrijving op leermiddelen;
•
Het kunnen opvangen van de “risico’s” waarvoor in principe de bestemmingsreserves zijn gevormd in de situatie dat
bij feitelijke realisatie van deze “risico’s” blijkt dat de bestemmingsreserve toch niet toereikend is;
•
Het kunnen doen van “investeringen” om de kwaliteit van het onderwijs op een voldoende adequaat niveau te kunnen
houden. Een dergelijke “investering” is zonder meer aan de orde in geval de onderwijskwaliteit op een school door de
Inspectie voor het Onderwijs als onvoldoende wordt gekwalificeerd;
•
Het kunnen doen van “investeringen” in personeel om als aantrekkelijk werkgever in de regio Rotterdam voldoende
personeel aan te kunnen trekken en binden;
•
het kunnen doen van “investeringen” in de aantrekkelijkheid van de school om leerlingen aan te trekken en te binden.

Bestemmingsreserves
Voor de bestemmingsreserves geldt dat de beperking in de bestedingsdoelstelling door de directie van de scholengroep
met goedkeuring van het bestuur is bepaald.

Huisvesting
Deze bestemmingsreserve is gevormd om mogelijke exploitatierisico’s bij nieuwbouw van scholen af te dekken. De inzet
van de in de bestemmingsreserve opgenomen financiële middelen is gekoppeld aan de daadwerkelijke realisatie van
nieuwbouw- dan wel verbouwingsprojecten. De inzet van de in de bestemmingsreserve opgenomen financiële middelen
hangt samen met de wijziging in de huisvesting van de scholen en de dan vrijkomende ruimte.

Personeel
Deze bestemmingsreserve is door alle scholengroepen gevormd voor mogelijke
lasten ten gevolge van knelpunten bij de vervanging van personeel
lasten ten gevolge van uitkeringen aan personeel in geval van ontslag
lasten ten gevolge van het opvangen van personele fricties samenhangend met
stijging / daling van het aantal leerlingen in relatie tot de hoogte van de bekostiging (formatieve fricties).
De inzet van de in de bestemmingsreserve opgenomen financiële middelen zal geschieden afhankelijk van de situatie of
een bepaald risico zich in het lopende kalenderjaar voordoet. Jaarlijks wordt een inschatting gemaakt van te verwachten
personele (formatieve) fricties voor de komende vier schooljaren gebaseerd op het te verwachten aantal leerlingen.

Automatisering
Deze bestemmingsreserve is gevormd om mogelijke exploitatierisico’s samenhangend met investeringen in de
automatisering af te dekken. Tevens is deze bestemmingsreserve gevormd om innovatieprojecten CVO-breed op het
gebied van automatisering te bekostigen. Jaarlijks wordt een inschatting gemaakt van de hoogte van het noodzakelijk aan
te houden bedrag in deze bestemmingsreserve.

Onderwijs
Deze bestemmingsreserve is gevormd om toekomstige uitgaven in het kader van onderwijsvernieuwing te kunnen
bekostigen. Hierbij valt onder meer te denken aan uitwerking Passend Onderwijs, Tweetalig Onderwijs (TTO), het concept
Business School, het concept Technasium / Techno MAVO, het concept pré-gymnasium en het concept ‘10-14-scholen’.
Voornoemde ontwikkelingen vragen van de scholen belangrijke initiële investeringen. Ook initiële investeringen in andere
onderwijskundige vernieuwingen samenhangend met onder meer de aansluiting van VMBO op MBO, e-learning,
methodiekontwikkeling voor de elektronische leeromgeving (ELO), vragen initiële investeringen.
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Bestemmingsfondsen
(door een derde aangegeven specifieke bestemming van de reserve)
Er zijn voor CVO Rotterdam geen bestemmingsfondsen gevormd.

Voorzieningen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer er sprake is van:

•
•
•

een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden;
waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel of
gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de vergoeding als afzonderlijk actief
gepresenteerd. Voor zover niet anders vermeld, worden voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van de
beste schatting van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.

Voorziening groot onderhoud
Voor te verwachten kosten inzake periodiek groot onderhoud van panden, installaties e.d. wordt een voorziening
gevormd. De toevoegingen aan de voorziening worden -voortschrijdend vijfjaarlijks steeds voor een periode van 20 jaarbepaald op basis van het geschatte bedrag voor groot onderhoud en de periode die telkens verloopt tussen de
werkzaamheden voor groot onderhoud, een en ander volgens een meerjaren onderhoudsplan. De uitgaven voor groot
onderhoud worden verwerkt ten laste van de voorziening voor zover deze is gevormd voor de beoogde kosten.
CVO hanteert voor de voorziening groot onderhoud een methodiek waarbij de kosten over het gehele
onderhoudsplan van de onderwijspanden worden bepaald en deze vervolgens wordt gedeeld door de looptijd van het
onderhoudsplan. Deze systematiek leidt ertoe dat er jaarlijks weliswaar een min of meer
gelijkblijvende dotatie aan de voorziening groot onderhoud wordt gedaan, maar dat deze te laag of te hoog van omvang
kan zijn in vergelijking met de RJ methodiek. Er wordt namelijk beperkt rekening gehouden met individuele
onderhoudscomponenten met onderhoudscycli die doorlopen tot na de periode van de huidige onderhoudsplanning.
CVO maakt gebruik van de overgangsregeling. Deze tijdelijke overgangsregeling in de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs is van toepassing op besturen die voor verslagjaar 2017 een methode van kostenegalisatie voor groot
onderhoud hanteerden zoals hierboven beschreven. Daarbij is afgesproken dat de RJ-werkgroep Onderwijs van de Raad
voor de Jaarverslaggeving in samenwerking met de sectorraden in de komende maanden een onderzoek uitvoert. De
werkgroep zal hierbij worden ondersteund door een aantal betrokken schoolbesturen. Doel van dit onderzoek is te komen
tot een verwerkingswijze in 2021 die aansluit bij de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving waarbij rekening
wordt gehouden met
onderwijssector specifieke aspecten.

Voorziening toekomstige uitkeringen (WW en bovenwettelijk)
De voorziening toekomstige uitkeringen voor WW en bovenwettelijke uitkeringen betreft een voorziening voor toekomstige
uitkeringen van het eigen risico deel. Het eigen risicodragerschap is voor VO-instellingen 25% van de werkloosheiduitkeringen.
De overige 75% van de werkloosheid-uitkeringen wordt landelijk over alle VO-instellingen verevend.
De totale toekomstige lasten worden voorzien voor de volledige termijn waarop de gerechtigde recht heeft. De berekende
verplichting is gebaseerd op de verwachte looptijd gedurende welke ex-werknemers recht hebben op een uitkering,
waarbij ervan wordt uitgegaan dat men binnen deze looptijd niet elders een baan heeft gevonden. De voorziening is op
individueel niveau bepaald, waarbij de historie van de uitkeringsduur is meegenomen en de herintredingskans van de
oudste categorie medewerkers is verlaagd tot 0.
De hoogte van de verwachte werkloosheidsuitkeringen is afhankelijk van de leeftijdscategorie per medewerker en de
looptijd van de uitkering. Deze verplichting betreft de contante waarde over een periode van 10 jaar van de in de toekomst
te betalen uitkeringen bij een disconteringsvoet van 0% over het verslagjaar (2018: 1%). Bij de bepaling van de
disconteringsvoet wordt aansluiting gevonden bij de rente op een 10-jaars staatslening.
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Voorziening langdurig zieken
De voorziening is gevormd ter afdekking van kosten in verband met langdurig zieken.
Voor medewerkers die op balansdatum ultimo einde verslagjaar langer dan 90 dagen ziek zijn en waarvan de
geobjectiveerde verwachting bestaat dat de medewerker niet meer in arbeid zal terugkeren, dient een voorziening te
worden gevormd voor de loonkosten per ultimo jaareinde tot aan het objectief te verwachten moment van uitdiensttreding.

Voorziening Spaarverlof
De omvang van de voorziening spaarverlof wordt berekend op grond van de per balansdatum bestaande verplichtingen.

Voorziening Jubilea
De voorziening jubilea wordt gewaardeerd tegen de contante waarde bij een disconteringsvoet van 0% over het
verslagjaar (2018: 1%) en is ter dekking van de toekomstige jubileum-verplichtingen. De voorziening betreft het geschatte
bedrag van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.
Bij de bepaling van de disconteringsvoet wordt aansluiting gevonden bij de rente op een 10-jaars staatslening. De impact
van aanpassing van de disconteringsvoet van 1% naar 0% bedraagt € 159.439

Voorziening WIA/WGA
De voorziening WIA/WGA wordt gewaardeerd tegen contante waarde over een periode van 10 jaar van de in de toekomst
te betalen WIA/WGA uitkeringen bij een disconteringsvoet van 0% over het verslagjaar (2018: 1%). Bij de bepaling van de
disconteringsvoet wordt aansluiting gevonden bij de rente op een 10-jaars staatslening. De impact van de aanpassing van
de disconteringsvoet van 1% naar 0% bedraagt € 96.267.

Voorziening Tijdfonds
De voorziening tijdfonds wordt berekend op grond van de per balansdatum bestaande verplichtingen voor opgebouwde
tijd- en verlofrechten.

Voorziening Levensfase Bewust Personeelsbeleid (LBP)
De voorziening is gevormd voor de in de CAO-VO opgenomen regeling voor levensfase-bewust personeelsbeleid. Deze
regeling kent enkele elementen die er voor zorgen dat de werkgever rekening moet houden met kosten in de toekomst
voor rechten die in (een) eerdere periode(n) zijn opgebouwd. De omvang van de voorziening LBP wordt berekend op
grond van de per balansdatum bestaande verplichtingen.

Langlopende schulden
De waardering van langlopende schulden is toegelicht onder het hoofd financiële instrumenten.

Kortlopende schulden
De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd financiële instrumenten.

Overlopende passiva
De waardering van overlopende passiva is toegelicht onder het hoofd financiële instrumenten.

Opbrengstverantwoording
Rijksbijdragen
Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie van OCW.
De ontvangen rijksbijdragen uit hoofde van de basisbekostiging (lumpsum) worden in het jaar waarop de toekenning
betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten.
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met clausule tot verrekening) worden ten gunste van de staat van de baten
en lasten verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde lasten komen. Niet-bestede middelen worden verantwoord
onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. Niet-bestede middelen worden verantwoord
onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.
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Niet-geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies zonder clausule tot verrekening) worden
in beginsel direct ten gunste van de staat van de baten en lasten verantwoord.

Overige overheidsbijdragen
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen die zijn verstrekt door gemeenten, provincies
of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze
betrekking hebben.

Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet zijn verstrekt door het Ministerie van OCW,
gemeenten, provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop
ze betrekking hebben.

Personeelsbeloningen/pensioenen
De beloningen van het personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de
arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds
betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief
voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door
CVO Rotterdam.
De voor het onderwijs van toepassing zijnde pensioenvoorziening is ondergebracht bij het ABP. De dekkingsgraad ultimo
2019 was 97,8% (2018: 97,0%). De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de twaalf
maanden van 2019) bedroeg 95,8% (2018: 103,8%).
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het
pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn
voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde
premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het
fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het
fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van
middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan
van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de
pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De
voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn
om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.
Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering opgenomen als CVO Rotterdam
de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar CVO Rotterdam zal toevloeien
en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Afschrijvingen
De berekening van de afschrijvingen is toegelicht onder het hoofd immateriële vaste activa en materiële vaste activa.

Huisvestingslasten
Dit is de verzamelrubriek van zowel de lasten m.b.t. de eigen panden als van de huurpanden.

Overige lasten
Dit is de restrubriek waarin alle niet eerder genoemde lasten zijn worden ondergebracht. De post accountants-kosten is
uitgesplitst waarbij een onderscheid is aangebracht tussen de kosten in verband met controlewerkzaamheden, de kosten
van adviezen die passen binnen de onafhankelijke controlefunctie en de kosten van aanvullende werkzaamheden.
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Leasing
De vereniging kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en
nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen,
wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als operationele lease. Bij de
leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm.

Financiële lease
Als de vereniging optreedt als lessee in een financiële lease, wordt het leaseobject (en de daarmee samen-hangende
verplichting) bij de aanvang van de lease-periode in de balans verwerkt tegen de reële waarde van het leaseobject of,
indien deze lager is, tegen de contante waarde van de minimale leasebetalingen. Beide waardes worden bepaald op het
tijdstip van het aangaan van de leaseovereenkomst. De toegepaste rentevoet bij de berekening van de contante waarde
is de impliciete rentevoet. Indien deze rentevoet praktisch niet te bepalen is, wordt de marginale rentevoet gehanteerd. De
initiële directe kosten worden opgenomen in de eerste waardering van het leaseobject.
De grondslagen voor de vervolgwaardering van het leaseobject zijn beschreven onder het hoofd Materiële vaste activa.
Als geen redelijke zekerheid bestaat dat CVO Rotterdam eigenaar van een leaseobject zal worden aan het einde van de
leaseperiode, wordt het object afgeschreven over de kortste termijn van de leaseperiode of de gebruiksduur van het
object. De minimale leasebetalingen worden gesplitst in rentelasten en aflossingen van de uitstaande leaseverplichting.
De rentelasten worden gedurende de leaseperiode zodanig toegerekend aan elke periode dat dit resulteert in een
constante periodieke rentevoet over de resterende netto-verplichting met betrekking tot de financiële lease.
Voorwaardelijke leasebetalingen worden als last verwerkt in de periode dat aan de voorwaarden tot betaling wordt
voldaan.

Operationele lease
Als de vereniging optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. Leasebetalingen
inzake de operationele lease worden lineair over de leaseperiode ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.

Rentebaten, soortgelijke opbrengsten en rentelasten en soortgelijke kosten
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende actiefpost. Rentelasten en soortgelijke lasten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit
operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financial
leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van financial leasing
zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor
het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

Bepaling reële waarde
Een aantal grondslagen en toelichtingen in de jaarrekening vereisen de bepaling van de reële waarde van zowel
financiële als niet-financiële activa en verplichtingen. Voor waarderings- en informatieverschaffingsdoeleinden is de reële
waarde op basis van de volgende methoden bepaald. Indien van toepassing wordt nadere informatie over de
uitgangspunten voor de bepaling van de reële waarde vermeld bij het onderdeel van deze toelichting dat specifiek op het
betreffende actief of de betreffende verplichting van toepassing is.
De reële waarde van financiële instrumenten wordt bepaald door de verwachte kasstromen contant te maken tegen een
disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende risicovrije marktrente voor de resterende looptijd vermeerderd met kredieten liquiditeitsopslagen.
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2

(Alle bedragen x 1.000)

Jaarrekening
Balans per 31-12-2019
(na resultaatbestemming)

1

Activa
31-12-2019
EUR

01-01-2019
EUR

EUR

EUR

Ingebracht t.b.v.
VSO per 01-012019

31-12-2018
EUR

EUR

Vaste Activa
1.1
1.2
1.3

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

20,0
74.128,5
7,3

Totaal vaste activa

1.5
1.7

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

4.874,6
48.046,0

Totaal activa

75.377,0

5.423,7
37.409,9

248,2

1.832,2
-

52.920,6

42.833,6

127.076,4

118.210,6

72,4
74.171,5
884,9
75.128,8

3.591,5
37.409,9

1.832,2

41.001,4

116.130,2

2.080,4

Passiva
31-12-2019
EUR

2.1
2.2
2.3
2.4

248,2
-

74.155,8

Totaal vlottende activa

2

72,4
74.419,7
884,9

Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva

01-01-2019
EUR

45.974,2
26.082,3
26.370,9
28.649,0

EUR

EUR

39.553,5
26.864,7
24.873,5
26.918,9
127.076,4

Ingebracht t.b.v.
VSO per 01-01EUR
2019

1.202,8
682,3
195,3
118.210,6

2.080,4

31-12-2018
EUR
38.350,7
26.182,4
24.873,5
26.723,6
116.130,2
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Staat van baten en lasten over 2019
Baten
Realisatie
31-12-2019
EUR
3.1
3.2
3.5

Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Overige baten

Realisatie
31-12-2018
EUR

Begroot
31-12-2019
EUR

198.273,7
6.193,8
9.242,0

185.476,9
5.135,1
9.592,4
213.709,5

185.914,8
6.562,9
9.066,4
200.204,4

201.544,0

Lasten
Realisatie
31-12-2019
EUR
4.1
4.2
4.3
4.4

Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

157.563,2
9.890,0
11.738,4
27.315,0

152.170,3
9.519,0
11.687,8
26.990,0

152.266,8
9.728,7
10.810,0
25.037,8

206.506,6

200.367,1

197.843,3

7.202,9

-162,7

3.700,7

-782,2

-819,0

-758,1

Resultaat

6.420,7

-981,7

2.942,6

Totaal resultaat

6.420,7

-981,7

2.942,6

Saldo baten en lasten

5

Realisatie
31-12-2018
EUR

Begroot
31-12-2019
EUR

Financiële baten en lasten
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Kasstroomoverzicht 2019
31-12-2019
EUR

31-12-2018
EUR

Saldo baten en lasten

7.202,9

3.700,7

2.1

Aanpassing voor:
Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen
Overboeking van terreinen en gebouwen
Niet gerealiseerde waardeverandering van financiele instrumenten

9.890,0
-782,4
0,0
614,0

9.728,7
2.100,2
-8.409,2
-614,0

1.5
2.6

Veranderingen in vlottende middelen:
Vorderingen
Schulden

4.2
2.2

549,1
1.673,3

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties
5.1
5.5

Ontvangen interest
Betaalde interest

272,3
2.058,4
2.222,4

2.330,7

19.146,9

8.837,1

0,8
-783,0

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

1,8
-759,9
-782,2

-758,1

18.364,7

8.079,0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
1.1

Investeringen in immateriële vaste activa

0,0

1.1

Desinvesteringen in immateriële vaste activa

0,0

1.2

Investeringen in materiële vaste activa

1.2

Ontvangen investeringssubsidies

-9.546,7

-15.632,2

57,1

10.090,5

Totaal kasstroom uit
Investeringsactiviteiten

-9.489,6

-5.541,7

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
2.4
2.4

Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden

2.500,0
-739,0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

1.7

Eindstand liquide middelen

5.200,0
-941,3

1.761,0

4.258,7

10.636,1

6.796,0

37.409,9
10.636,1

30.613,9
6.796,0

48.046,0

37.409,9
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans en staat van baten en lasten
1

Activa

1.1

Immateriële vaste activa

1.1.1

Aanschaf prijs
cumulatief

Afschrijving
cumulatief

Boekwaarde

Investeringen

Des-investeringen

1-1-2019
EUR

1-1-2019
EUR

1-1-2019
EUR

2019
EUR

2019
EUR

Afschrijvingen Aanschaf prijs
cumulatief
2019
EUR

31-12-2019
EUR

Afschrijving
cumulatief

Boekwaarde

31-12-2019
EUR

31-12-2019
EUR

Ontwikkelingskosten

241,6

-169,2

72,4

0,0

0,0

-52,4

241,6

-221,6

20,0

Immateriële vaste activa

241,6

-169,2

72,4

0,0

0,0

-52,4

241,6

-221,6

20,0

Afschrijvingstermijnen ontwikkelingskosten
Software
25,00%
De post ontwikkelingskosten betreft investeringen in business intelligence software. Gelet op de aard van het product, wordt een afschrijvingstermijn aangehouden van 4 jaar.

1.2

Materiële vaste activa
Aanschaf
waarde
cumulatief
1-1-2019
EUR

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
Andere vaste bedrijfsmiddelen
In uitvoering en vooruitbetalingen
Materiële vaste activa

Afschrijving
cumulatief
1-1-2019
EUR

Boekwaarde
inclusief
inbreng VSO
1-1-2019
EUR

Investeringen

Des-investeringen

Afschrijvingen

2019
EUR

2019
EUR

2019
EUR

Aanschaf
waarde
cumulatief
31-12-2019
EUR

Afschrijving
cumulatief

Boekwaarde

31-12-2019
EUR

31-12-2019
EUR

78.976,8
62.781,1
32.935,5
1.114,0

-24.806,0
-48.617,6
-27.964,1
0,0

54.170,8
14.163,5
4.971,4
1.114,0

2.043,6
2.200,1
1.715,2
3.587,8

0,0
0,0
0,0
0,0

-3.128,4
-4.565,7
-2.143,5
0,0

81.020,4
64.981,2
34.650,8
4.701,7

-27.934,5
-53.183,3
-30.107,6
0,0

53.085,9
11.797,9
4.543,2
4.701,7

175.807,4

-101.387,7

74.419,7

9.546,7

0,0

-9.837,6

185.354,1

-111.225,4

74.128,7

Voor 1.2.2. (inventaris en apparatuur) geldt dat in de stand 'aanschafwaarde cumulatief per 1-1-2019' een bedrag voor aanschafwaarde is opgenomen van € 558,7 in verband met de overgang
van twee scholen voor VSO naar CVO. In de stand 'afschrijving cumulatief per 1-1-2019' is een bedrag voor geaccumuleerde afschrijvingen opgenomen van € 310,6 eveneens in verband met de
overgang van twee scholen voor VSO naar CVO. Het gaat hierbij om de balansspecifieke effecten van de bij de overgang van beide VSO-scholen ingebrachte inventaris en apparatuur.
De investeringen betreffen de feitelijk in 2019 gedane investeringen. De investeringen in de rubriek Inventaris en apparatuur betreffen met name ICT apparatuur ten bate van het onderwijs
(€ 1.143,1)
De in de MVA opgenomen post 'in uitvoering en vooruitbetalingen' voor het bedrag ultimo jaareinde (€ 4.701,1) heeft o.a. betrekking op de volgende bouwprojecten: Melanchthon voor een
bedrag van € 3.957,2; Marnix € 103,0 en Accent Centrum € 210,6. De van gemeenten voor deze (nieuw)bouwprojecten ontvangen bijdragen worden gedurende de bouwfase opgenomen onder
kortlopende schulden/vooruitgefactureerde en ontvangen termijnen. Bij afronding van elk afzonderlijk project wordt de bijdragen van de gemeente in mindering gebracht op de door CVO gedane
investeringen. Het per saldo dan resterende investeringsbedrag wordt aangemerkt als investering voor eigen rekening. Deze investering wordt geactiveerd en afgeschreven over de te
verwachten gebruiksduur.
Onder de post 'andere vaste bedrijfsmiddelen' worden de investeringen en afschrijvingen in verband met de schoolboeken verantwoord.

Permanente gebouwen < 2016
Permanente gebouwen ≥ 2016
Tijdelijke gebouwen
Verbouwingen
Buiten- en sportterreinen
Renovatie

2,00%
2,50%
6,67%
6,67%
6,67%
3,33%

Machines
Schoolmeubilair
Hard- en software
Kantoormeubilair
Boekenfonds
Diverse inventaris

10,00%
10,00%
25,00%
10,00%
20,00%
14,29%
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1.3

Financiële vaste activa

1.3.5

Vorderingen op UWV

1.3.7

Overige vorderingen
Financiële vaste activa

Boekwaarde
1-1-2019

Vermeerderingen

Verminderingen

EUR

EUR

EUR

Resultaat deel- Boekwaarde
nemingen
31-12-2019
EUR

EUR

877,6

0,0

877,6

0,0

0,0

7,3

0,0

0,0

0,0

7,3

877,6

0,0

7,3

884,9

0,0

De vordering op UWV onder 1.3.5 betreft de vordering die CVO in 2020 kan indienen bij UWV voor de vergoeding van de door CVO uitbetaalde transitievergoedingen in geval van beëindiging
van de dienstbetrekking in verband met ziekte. Deze vordering hangt samen met invoering van hierop gerichte wetgeving op grond waarvan CVO per 01-04-2020 een vordering bij UWV kan
indienen. De vordering kwalificeert ultimo 2019 niet meer als langlopende vordering (> 1 jaar) en is daarom per ultimo 2019 op € 0 gesteld.
Onder 1.3.7 betreft dit de door Accent Hoogvliet betaalde waarborgsom voor het gebruik van een gebouw aan de Lavasweg. De waarborgsom wordt door de verhuurder terugbetaald als het
gebruik van het gebouw wordt gestaakt.

1.5

Vorderingen
31-12-2019
EUR

1.5.1
1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.5.8
1.5.9

01-01-2019
EUR

Debiteuren
Studenten/deelnemers/cursisten
Overige overheden
Overige vorderingen
Overlopende activa
Voorzieningen wegens oninbaarheid

359,1
801,9
1.162,1
70,2
2.800,7
-319,4

660,5
717,8
1.202,1
28,2
3.050,1
-235,0

Vorderingen

4.874,6

5.423,7

De onder 1.5 opgenomen vorderingen hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.
Voor 1.5.8. (overlopende activa) geldt dat in de stand per 1-1-2019 ten opzichte van de stand per 31-12-2018 een bedrag voor is opgenomen van € 1.832,2 in verband met de
overgang van twee scholen voor VSO naar CVO.
De scholen voeren een actief debiteurenbeleid. Er is ultimo 2019 opnieuw een schatting gemaakt van de oninbaarheid van vorderingen, hetgeen heeft geleid tot een toegenomen
positie voorzieningen wegens oninbaarheid.
Uitsplitsing
1.5.7.1
1.5.7.2

Personeel (Overige Vord.)
Overige (Overige Vord.)
Overige vorderingen

1.5.8.1
1.5.8.2
1.5.8.3

Vooruitbetaalde kosten
Verstrekte voorschotten
Overige overlopende activa
Overlopende activa

12,4
57,8
70,2

28,2
0,0
28,2

2.800,7
0,0
0,0
2.800,7

1.193,7
0,0
1.856,4
3.050,1

Onder vooruitbetaalde kosten zijn o.a. begrepen kosten die betrekking hebben op het volgend boekjaar ( € 636,9) ( 2018: € 13,7), nog te ontvangen subsidies (€ 456,7) (2018: € 72,7), vorderingen op samenwerkingsverbanden (€ 282,9) (2018: € 186,9), i-pads voor leerlingen (€ 216,6) ( 2018: € 42,8), boekenfonds (€ 211,8) ( 2018: € 2,7), energie (€ 135,1)
en excursies (€ 145,8).
Voor 1.5.8.3. (overige overlopende activa) geldt dat in de stand per 1-1-2019 ten opzichte van de stand per 31-12-2018 een bedrag voor is opgenomen van € 1.832,2 in verband
met de overgang van twee scholen voor VSO naar CVO.

1.5.9.2
1.5.9.3

Verloop voorziening wegens oninbaarheid:
Stand per 1-1
Onttrekking
Dotatie
Stand per 31 december:

235,0
82,9
167,3
319,4

274,5
162,1
122,6
235,0
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1.6

Effecten
Deze rubriek is niet van toepassing.

1.7

Liquide middelen
31-12-2019
EUR

1.7.1
1.7.2
1.7.4

31-12-2019
EUR

Kasmiddelen
Tegoeden op bank- en girorekeningen
Overige liquide middelen

52,2
7.610,9
40.382,9

52,3
7.695,3
29.662,2

Liquide middelen

48.046,0

37.409,9

De liquide middelen op bank- en girorekeningen en de kasmiddelen zijn vrij beschikbaar. Onder 'overige liquide middelen' wordt begrepen de faciliteit die CVO aanhoudt bij het
Ministerie van Financiën in het kader van geïntegreerd middelenbeheer (ook wel genoemd schatkistbankieren).
CVO wordt periodiek bevoorschot door het Ministerie van OCW (lumpsum-vergoeding en overige subsidies) en door gemeenten (subsidies, bouwkredieten). Door spreiding van
betalingen gerelateerd aan inkomsten wordt een mogelijk liquiditeitsrisico door CVO beperkt.
Door CVO is met goedkeuring van het Ministerie van OCW per maart 2014 een rekening-courant faciliteit ingeregeld bij het Ministerie van Financiën voor een bedrag van
€ 15.897.650,-. Evenals in voorgaande jaren is ook in het verslagjaar het aanspreken van deze faciliteit niet noodzakelijk gebleken.
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2

Passiva

2.1

Eigen Vermogen
Stand per
1-1-2019

Effect inbreng
beginbalans
VSO

Stand per 1-12019 na
inbreng VSO

Resultaat
2019

Stand per
31-12-2019

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Reserves Privaat
2.1.1.1
2.1.1.6

Algemene reserve
Bestemmingsreserve Jongtalentfonds

5.258,8
123,6

0,0
0,0

5.258,8
123,6

0,0
-33,5

5.258,8
90,1

2.1.1

Totaal reserve Privaat

5.382,4

0,0

5.382,4

-33,5

5.348,9

2.1.2.0

Algemene reserve publiek

14.924,4

0,0

14.924,4

1.341,9

16.266,3

7.385,0
6.404,0
625,0
3.629,9

0,0
119,0
53,5
1.030,3

7.385,0
6.523,0
678,5
4.660,2

2.822,0
2.710,3
0,0
-420,0

10.207,0
9.233,3
678,5
4.240,2

Bestemmingsreserves (publiek)
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4

Huisvesting
Personeel
Automatisering
Onderwijs

2.1.2

Totaal Bestemmingsreserves (publiek)

18.043,9

1.202,8

19.246,7

5.112,3

24.359,0

Eigen vermogen

38.350,7

1.202,8

39.553,5

6.420,7

45.974,2

Het tot 2013 aangehouden 'Centofonds' is met ingang van 2014 omgezet in het CVO Jongtalentfonds. Dit fonds stimuleert met geldelijke bijdragen goede ideeën en dynamische
initiatieven van leerlingen. Bij de vorming van het fonds is vanuit de reserve niet-publieke middelen het saldo van het fonds aangevuld tot € 250,0. Ultimo 2019 is nog een bedrag
van € 90,1 beschikbaar.
Voor een toelichting op de bestaande bestemmingsreserves en algemene reserve: zie de toelichting in de waarderingsgrondslagen.
Bestemming van het exploitatieresultaat (bedragen x 1.000 EUR)
Het exploitatieresultaat over 2019 ad € 6.420,7 positief is het totaal resultaat van alle organisatieonderdelen van CVO.
De mutaties op de (bestemmings-) reserves:
Reserve uit niet-publieke middelen
Reserve uit publieke middelen
Totaal

-33,5
6.454,2
6.420,7

Er zijn geen specifieke statutaire bepalingen inzake de resultaatbestemming, anders dan bij vereffening als gevolg van ontbinding.
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Voorzieningen en langlopende schulden
2.2

2.2.1
2.2.3

Voorzieningen
Stand per
31-12-2018

Effect inbreng
beginbalans
VSO

Stand per 1-12019 na
inbreng VSO

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Stand per
31-12-2019

Langlopend
deel <1 jaar

Langlopend
deel >1 jaar

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Personeelsvoorzieningen
Voorziening groot onderhoud

13.573,9
12.608,5

0,0
682,3

13.573,9
13.290,8

3.866,8
2.325,5

3.416,4
1.162,8

2.395,4
0,0

11.628,9
14.453,4

2.437,4
6.431,3

9.385,5
8.022,1

Voorzieningen

26.182,4

682,3

26.864,7

6.192,3

4.579,2

2.395,4

26.082,3

8.868,7

17.407,6

Stand per
1-1-2019
EUR
2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.1

2.2.3

Voorziening Arbeidsongeschiktheid WGA/WIA
Voorziening Spaarverlof
Voorziening Jubilea
Voorziening Tijdfonds
Voorziening WW
Voorziening LPB
Voorziening Langdurig zieken

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

EUR

EUR

EUR

Stand per
31-12-2019
EUR

3.273,4
1.262,1
1.260,5
1.018,2
913,8
4.444,3
1.401,5

1.328,4
50,9
318,2
231,3
430,7
982,9
524,4

681,7
491,7
270,7
405,4
316,6
707,8
542,5

1.145,1

Totaal personele voorzieningen

13.573,9

3.866,8

Voorziening Groot onderhoud

13.290,8

Totaal Voorzieningen

26.864,7

Langlopend
deel <1 jaar
EUR

Langlopend
deel >1 jaar
EUR

16,6
400,0
833,7

2.775,0
821,3
1.308,0
844,1
1.011,3
4.319,4
549,7

673,0
118,2
166,5
124,9
465,9
479,4
409,5

2.102,0
703,1
1.141,5
719,2
545,4
3.840,0
334,2

3.416,4

2.395,4

11.628,9

2.437,4

9.385,5

2.325,5

1.162,8

0,0

14.453,4

6.431,3

8.022,1

6.192,3

4.579,2

2.395,4

26.082,3

8.868,7

17.407,6

Voor een toelichting op de aard van de voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting in de waarderingsgrondslagen. De vrijval in 2019 bij de voorzieningen WGA/WIA, LPB
en Langdurig zieken is het gevolg een aanpassing van de schattingsmethode (schattingswijziging) voor deze voorzieningen. Met de aanpassing van de wordt recht gedaan aan de
feitelijke hoogte van de uitkering die aan medewerkers naar de aard van de voorziening wordt uitbetaald. Daardoor wordt er rekening gehouden met de individuele aanspraken
van de medewerkers waarvoor de voorziening aangehouden dient te worden. Met het doorvoeren van de schattingswijziging is binnen CVO een uniforme wijze van berekening en
vaststelling van de betreffende voorzieningen gerealiseerd.
Voor de berekening van de voorziening groot onderhoud maakt CVO gebruik van de toegestane overgangsregeling voor instellingen die voor 2017 al de zogenaamde
egalisatiemethode toepasten. Voor een toelichting op die overgangsregeling wordt verwezen naar de inhoud van de waarderingsgrondslagen

2.3

Langlopende schulden
Stand per
1-1-2019
EUR

2.3.1
2.3.3

2.3.4

Kredietinstellingen
Gemeenten
Totaal opgenomen kredieten
Transitievergoeding
Langlopende schulden

Mutatie
leningen 2019
(opgenomen)
EUR

Aflossingen
2019

Reclassificatie

Stand per
31-12-2019

EUR

EUR

EUR

Aflossingen
<1 jaar ultimo
jaareinde
EUR

Stand per
31-12-2019
EUR

25.482,2
69,1

2.500,0
0,0

805,6
69,1

27.176,5
0,0

805,6
0,0

26.370,9
0,0

25.551,3

2.500,0

874,7

27.176,5

805,6

26.370,9

2.500,0

874,7

27.176,5

805,6

26.370,9

263,6
25.814,9

-263,6
-263,6
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2.3.1

Specificatie kredietinstellingen
Stand
1-1-2019
EUR
BNG
Staat der Nederlanden
Staat der Nederlanden
Staat der Nederlanden
Staat der Nederlanden

1)
2)
3)
4)
5)

Totaal uitstaande schulden

Opgenomen
leningen
EUR

6.640,0
7.579,0
6.063,2
3.200,0
2.000,0

2.500,0

25.482,2

2.500,0

af: Aflossing < 1 jaar (2019 en 2020)

Aflossingen
2019
EUR

Stand
31-12-2019
EUR

320,0
210,5
168,4
106,7

6.320,0
7.368,5
5.894,7
3.093,3
4.500,0

805,6

27.176,5

805,6

Rentepercentage
%
4,97
2,94
3,04
1,00
1,06

Aflossingen
< 1 jaar
EUR

Aflossingen
2 t/m 5 jaar
EUR

Aflossingen
> 5 jaar
EUR

320,0
210,5
168,4
106,7
0,0

1.280,0
842,1
673,7
426,7
714,3

4.720,0
6.315,8
5.052,6
2.560,0
3.785,7

805,6

3.936,8

22.434,2

805,6

1) Door de gemeente Lansingerland gegarandeerde lening afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten betreffende gebouw Melanchthon Bergschenhoek. Oorspronkelijk € 9,6
miljoen ingaande 01-09-2009. Looptijd 01-09-2039. Aflossing vanaf 01-10-2009.
2) Door de gemeente Lansingerland en Ministerie van OCW gegarandeerde lening via faciliteit schatkistbankieren van Ministerie van Financiën betreffende gebouw Melanchthon
Berkroden. Oorspronkelijk € 8,0 miljoen ingaande 01-04-2014. Looptijd 01-04-2054. Aflossing vanaf 01-04-2017.
3) Door de gemeente Lansingerland en Ministerie van OCW gegarandeerde lening via faciliteit schatkistbankieren van Ministerie van Financiën betreffende gebouw Melanchthon
Businesschool. Oorspronkelijk € 6,4 miljoen ingaande 01-10-2014. Looptijd 01-10-2054. Aflossing vanaf 01-10-2017.
4) Door de gemeente Lansingerland en Ministerie van OCW gegarandeerde lening via faciliteit schatkistbankieren van Ministerie van Financiën betreffende gebouwen Melanchthon
Bergschenhoek, Berkroden en Businesschool. Oorspronkelijk € 3,2 miljoen ingaande 02-01-2018. Looptijd 02-01-2048. Aflossing vanaf 02-01-2019.
5) Door de gemeente Lansingerland en Ministerie van OCW gegarandeerde leningen via faciliteit schatkistbankieren van Ministerie van Financiën betreffende gebouwen
Melanchthon Blesewick. Oorspronkelijk € 5 miljoen ingaande 02-01-2020. Hiervan in 2019 2e tranche ter grootte van € 2,5 miljoen opgenomen. Laatste tranche van €0,5 miljoen
komt 02-01-2020 beschikbaar. Aflossing vanaf 04-01-2021.

2.3.3

Specificatie schulden aan gemeenten
Niet gegarandeerde leningen:

Stand 1-1-2019
EUR

Gemeente Hellevoetsluis

2.3.4

69,1

Aangegane
leningen o/g
EUR

Aflossingen
2019
EUR
69,1

Stand per
31-12-2019
EUR
0,0

Rente
percentage
%

Aflossingen
< 1 jaar
EUR

Aflossingen
2 t/m 5 jaar
EUR

Aflossingen
> 5 jaar
EUR

5,02

Transitievergoeding
De onder 2.3.4 opgenomen schuld per 31 december 2018 betrof de mogelijk door CVO te betalen transitievergoeding in geval van beëindiging van de dienstbetrekking in verband
met ziekte. Deze schuld kwalificeerde als een langlopende schuld in relatie tot de voorziening langdurig zieken per 31 december 2018 onder 2.2.1.

62 .

Financieel
verslag

2.4

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.
31-12-2019
EUR

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10

1-1-2019
EUR

Kredietinstellingen
Vooruit gefactureerde en -ontvangen termijnen OHW
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

805,6
2.072,6
3.226,1
6.862,2
2.062,1
854,7
12.765,7

941,4
2.015,5
2.763,0
6.521,4
1.890,0
672,8
12.114,8

Kortlopende schulden

28.649,0

26.918,9

Voor 2.4.10. (overlopende passiva) geldt dat in de stand per 1-1-2019 ten opzichte van de stand per 31-12-2018 een bedrag voor is opgenomen van € 195,3 in verband met de
overgang van twee scholen voor VSO naar CVO.
Categorie 2.4.2. betreft vooruitontvangen bedragen van gemeenten i.v.m. realisatie van (nieuw)bouwprojecten (positie onderhanden werk (OHW)). Na realisatie van het
bouwproject worden de gemeentelijke bijdragen in mindering gebracht op de investeringen. In 2019 bestaat het bedrag uit € 700,0 Bouwkrediet Melanchthon Lansingerland;
€ 696,2 Calvijn Zuidergymnasium 1e inrichting; € 125,2 Calvijn Zuidergymnasium 1e inrichting gymzaal en € 552,0 Accent Centrum bouwvoorbereidingskrediet via de gemeente
Rotterdam.
Uitsplitsing
31-12-2019
EUR
2.4.7.1
2.4.7.2
2.4.7.3

2.4.9.2
2.4.9.3

1-1-2019
EUR

Loonheffing
Omzetbelasting
Premies sociale verzekeringen

5.077,4
96,3
1.688,5

4.959,6
2,6
1.559,2

Belastingen en premies sociale verzekeringen

6.862,2

6.521,4

Overige kortlopende schulden
Transitievergoeding

854,7
0,0

326,4
346,4

Overige kortlopende schulden

854,7

672,8

De onder 2.4.9.3 opgenomen schuld betrof de door CVO te betalen transitievergoeding in geval van beëindiging van de dienstbetrekking in verband met ziekte. Deze schuld
kwalificeerde ultimo 2018 als kortlopende schuld in relatie tot de voorziening langdurig zieken onder 2.2.1.
2.4.10.2
2.4.10.5
2.4.10.6
2.4.10.8

Geoormerkte subsidies OC&W
Vakantiegelden en -dagen
Accountants- en administratiekosten
Overige
Overlopende passiva

251,5
5.461,4
50,0
7.002,8

0,0
5.202,9
50,0
6.861,9

12.765,7

12.114,8

Voor 2.4.10.8 (overige) geldt dat in de stand per 1-1-2019 ten opzichte van de stand per 31-12-2018 een bedrag voor is opgenomen van € 195,3 in verband met de overgang van
twee scholen voor VSO naar CVO.

2.4.10.8.1
2.4.10.8.2
2.4.10.8.3
2.4.10.8.4
2.4.10.8.5
2.4.10.8.6
2.4.10.8.8

De rubriek 'overige' betreft onder meer:
Niet geoormerkte subsidies OCW
Vooruit ontvangen ouderbijdragen
Vooruit ontvangen excursies
Vooruit ontvangen huur
Vooruit ontvangen gemeenten
Vooruit ontvangen energie
Vooruit ontvangen diversen
Overige

1.753,5
1.151,0
1.345,3
140,0
855,0
171,3
1.586,6
7.002,8

1.541,7
1.126,0
1.386,5
61,7
171,0
129,8
2.445,1
6.861,9

De mutatie in 2.4.10.8.8 (Vooruit ontvangen (en ook te betalen) diversen) wordt veroorzaakt door de betaling van bouw- en onderhoudskosten (€ 313,0), de afwikkeling van de
overlopende passiva inzake de overname van de VSO scholen (€ 195,3), te betalen personeelskosten (€ 346,4) en de terugbetaling van te veel ontvangen subsides (€ 40,0)
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2.6

Overzicht subsidies OCW
Omschrijving
Omschrijving

TOTAAL

Bedrag
toewijzing
EUR
20.963,1

Saldo
1-1-2019
EUR

Ontvangen
2019
EUR

1.541,7

16.452,5

Lasten
2019
EUR
15.989,1

Saldo
31-12-2019
EUR
2.005,0

Specificatie
Bedrag

Saldo

Ontvangen

Lasten

EUR

1-1-2019
EUR

2019
EUR

2019
EUR

Omschrijving

Niet-geoormerkte subsidies
(zonder
terugbetalingsverplichting)

19.764,1

1.541,7

15.853,0

15.641,1

Niet-geoormerkte subsidies
(met terugbetalingsverplichting)

1.199,0

0,0

599,5

348,0

20.963,1

1.541,7

16.452,5

15.989,1

Saldo
31-12-2019
EUR

1.753,5

251,5

2.005,0

Het bedrag toewijzing beschikking € 20,963,1 loopt niet geheel parallel met het kalenderjaar vanwege de verantwoordingsvoorschriften. Toegekende bedragen uit
voorgaande jaren (2018 en 2017) dienen in het bedrag te worden meegeteld voor zover bij aanvang van het verslagjaar nog niet volledig besteed. Het overzicht
subsidies OCW betreft beschikkingstermijnen met vergoedingsbedragen voor o.a. prestatiebox, functiemix en leerplusarrangementen.
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Verantwoording van specifieke subsidies zonder verrekeningclausule
Toewijzing
Omschrijving

Kenmerk

Jaar

Prestatie
afgerond?
Ja/Nee

Bekostiging Technisch VMBO
Bekostiging Technisch VMBO
Bekostiging Technisch VMBO
Bekostiging Technisch VMBO
Bekostiging Technisch VMBO
Bekostiging Technisch VMBO
Bekostiging Technisch VMBO
Bekostiging Technisch VMBO
Bekostiging Technisch VMBO
Bekostiging Technisch VMBO
Bekostiging Technisch VMBO
Doorstroomsubsidie
Doorstroomsubsidie
Doorstroomsubsidie
Doorstroomsubsidie
Doorstroomsubsidie
Doorstroomsubsidie
Doorstroomsubsidie
Doorstroomsubsidie
Doorstroomsubsidie
Doorstroomsubsidie
Doorstroomsubsidie
Doorstroomsubsidie
Doorstroomsubsidie
Doorstroomsubsidie
Doorstroomsubsidie
Doorstroomsubsidie
Doorstroomsubsidie
Doorstroomsubsidie
Doorstroomsubsidie
Doorstroomsubsidie
Doorstroomsubsidie
Doorstroomsubsidie
Doorstroomsubsidie
Doorstroomsubsidie
Doorstroomsubsidie
Doorstroomsubsidie
Doorstroomsubsidie
Doorstroomsubsidie
Doorstroomsubsidie
Doorstroomsubsidie
Doorstroomsubsidie
Kansengelijheid in het onderwijs

923728
923342
923340
964400
964250
964079
964332
964084
964121
964148
964335
DPOVO17005
DPOVO17047
DPOVO17080
DPOVO18058
DPOVO18060
DPOVO18030
DPOVO18090
DPOVO18108
DPOVO18085
DPOVO18025
DPOVO18115
DPOVO18055
DPOVO18002
DPOVO18028
DPOVO18031
DPOVO18047
DPOVO19021
DPOVO19107
DPOVO19060
DPOVO19095
DPOVO19098
DPOVO19056
DPOVO19062
DPOVO19011
DPOVO19071
DPOVO19078
DPOVO19063
DPOVO19133
DPOVO19023
DPOVO19104
DPOVO19026
GKO19014

2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

nee
nee
ja
ja
ja
nee
nee
ja
ja
ja
nee
ja
ja
ja
nee
nee
nee
nee
nee
ja
ja
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
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Toewijzing

Prestatie
afgerond?

Omschrijving

Kenmerk

Jaar

Ja/Nee

Lente- en Zomerscholen
Lente- en zomerscholen
Lente- en zomerscholen
Lente- en zomerscholen
Lente- en zomerscholen
Lente- en zomerscholen
Lente- en zomerscholen
Lente- en zomerscholen
Lente- en zomerscholen
Lente- en zomerscholen
Lente- en zomerscholen
Lente- en zomerscholen
Lente- en zomerscholen
Lente- en zomerscholen
Lente- en zomerscholen
Lente- en zomerscholen
Lerarenontwikkelfonds
Lerarenontwikkelfonds
Lerarenontwikkelfonds
Lerarenontwikkelfonds
Lerarenontwikkelfonds
Studieverlof
Studieverlof

LENZO19070
LENZO18220
LENZO19108
LENZO19105
LENZO19054
LENZO19151
LENZO19143
LENZO19136
LENZO19100
LENZO19098
LENZO19183
LENZO19209
LENZO19117
LENZO19031
LENZO19096
LENZO19126
LOF16-0192
LOF17-0448
LOF18-0491
LOF18-0166
LOF18-0180
929578
929601

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2017
2018
2019
2019
2019
2018
2018

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee
nee
ja
ja

Studieverlof
Studieverlof
Studieverlof
Studieverlof
Studieverlof
Studieverlof
Studieverlof
Studieverlof
Studieverlof
Studieverlof
Studieverlof
Studieverlof
Studieverlof
Studieverlof
Studieverlof
Studieverlof
Studieverlof
Studieverlof
Studieverlof
Studieverlof
Zij instroom
Zij instroom
Zij Instroom
Zij instroom
Zij instroom
Zij instroom
Zij instroom
Zij Instroom
Zij Instroom
Zij Instroom

930900
929882
929693
929932
930059
929943
1007707
965003
1007745
1007979
958780
1007799
1007986
1007765
1007860
1007840
1020013
1007989
1009896
1007972
920132
935899
966988
994534
1013559
966975
1013583
966990
1013586
966940

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee
ja
nee
nee
ja
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee
nee
nee
ja
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Toelichting

Financiële instrumenten
Algemeen
CVO maakt bij de uitvoering van haar activiteiten gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die CVO blootstellen aan markt- en/of kredietrisico's. Dit betreffen financiële
instrumenten die in de balans zijn opgenomen, zoals debiteuren, overige vorderingen, effecten, liquide middelen, leningen, crediteuren en overige schulden. CVO heeft
procedures en gedragslijnen om de omvang van de kredietrisico's te beperken. CVO handelt noch in aandelen noch in obligaties. CVO maakt geen gebruik van financiële
derivaten en beperkt de risico's (renterisico, kasstroomrisico en kredietrisico) door sedert 2012 deel te nemen aan het geïntegreerd middelen beheer -de regeling
schatkistbankieren- bij het Ministerie van Financiën en door gebruik te maken van rekening-courant faciliteiten, spaarrekeningen en deposito's bij financiële instellingen met
minstens single A-rating. Overtollige liquiditeiten die voor een goede bedrijfsvoering gedurende een bepaalde periode niet nodig zijn, worden uitgezet. In de praktijk gebeurt dat in
deposito's bij te goeder naam en faam bekend staande banken. De spaarproducten zijn in overeenstemming met de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 (laatst
gewijzigd 19-12-2018) en zijn daarnaast Fido-proof (Wet Financiering Decentrale Overheden).
Kredietrisico
CVO loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa, vorderingen opgenomen onder vlottende activa en liquide middelen. Het totaal van
de vorderingen is zodanig gespreid dat daarbij geen sprake is van concentratie van vorderingen bij één of slechts enkele partijen. Vorderingen op overheden zijn feitelijk zonder
risico gelet op kredietwaardigheid van overheden. Het kredietrisico is daarmee beperkt.
Renterisico
CVO heeft geen leningen uitgegeven en loopt op dat onderdeel geen risico. CVO heeft langlopende leningen uitstaan met een vaste rente (zie de toelichting 2.3.1 en 2.3.3). Het
renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van deze leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De
leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. CVO heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse)
rentefluctuaties te beheersen.
Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde.
De financiële instrumenten (zowel financieel actief als financieel passief) worden gewaardeerd volgens de historische waarde.
Kasstroomrisico en liquiditeitsrisico
Kasstroomrisico is het risico dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair financieel instrument in omvang zullen fluctueren. CVO wordt periodiek bevoorschot door
het Ministerie van OCW. Het kasstroomrisico en liquiditeitsrisico worden beperkt door de spreiding van betalingen in relatie tot de inkomsten. Tevens worden periodiek
liquiditeitsbegrotingen gemaakt. Overigens zijn de banktegoeden direct opeisbaar.

Gebeurtenissen na balansdatum
Corona-crisis
De uitbraak van het Coronavirus heeft op de hele wereld een ongekende impact, zo ook op het onderwijs. De schoolexamens 2020 wordt op aangepaste wijze afgenomen. Het
centraal schriftelijk eindexamen gaat niet door. Het onderwijs op de scholen van CVO wordt vanaf 16 maart 2020 op afstand gegeven, wat van zowel leerlingen als collega's flinke
aanpassingen vereist. CVO verwacht dat de financiële gevolgen overzichtelijk zijn. De Rijksoverheid continueert vooralsnog zonder restricties de bekostiging waardoor de
salarissen aan medewerkers en vaste lasten normaal kunnen worden betaald.
Op een aantal gebieden schatten wij in dat financiële effecten kunnen ontstaan. Daarbij kan gedacht worden aan het annuleren van schoolreizen, excursies, buitenlandse reizen,
compenseren van ouders voor bijdragen aan geannuleerde schoolactiviteiten, aanpassing van het schoonmaakcontracten, verminderde kosten voor energie, verhoogde kosten
voor ICT (inregelen van onderwijs op afstand) en het vertraagd uitvoeren van groot onderhoud. De impact van de corona-crisis op de totale financiële positie beïnvloedt de
continuïteit van de organisatie vooralsnog niet. De jaarrekening 2019 is om deze reden naar inschatting van de raad van bestuur terecht opgemaakt uitgaande van de
continuïteitsveronderstelling.
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Baten
3

Overheidsbijdragen

3.1

Rijksbijdragen
Realisatie
31-12-2019
EUR

3.1.1
3.1.2
3.1.3

Begroot
EUR

Realisatie
31-12-2018
EUR

Rijksbijdragen OCW
Overige subsidies OCW
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage
Samenwerkingsverbanden

178.656,0
17.235,9
2.381,8

168.351,9
15.310,2
1.814,8

168.920,6
15.518,9
1.475,4

Rijksbijdragen

198.273,7

185.476,9

185.914,8

Categorie 3.1.1 betreft de lumpsum-vergoeding zoals door OCW beschikbaar wordt gesteld. Categorie 3.1.2 betreft de geoormerkte / niet-geoormerkte gelden die door OCW
beschikbaar worden gesteld.
De toename van de rijksbijdragen OCW hangt samen met de in 2019 doorgevoerde aanpassing van de GPL-bedragen (3,16%), de nog in december 2019 ontvangen vergoeding
(€ 3,2 miljoen) in het kader van het convenant werkdrukvermindering (uit te geven in 2020 en 2021) en de bekostiging van de per 1-1-2019 overgenomen VSO scholen ter grootte
van € 3,4 miljoen.
Uitsplitsing
3.1.1.1

Rijksbijdrage OCW
Rijksbijdrage OCW

178.656,0
178.656,0

168.351,9
168.351,9

168.920,6
168.920,6

De Rijksbijdrage OCW bestaat onder meer uit vergoedingen personeel voor € 150.498,0 (inclusief € 3.243,6 ontvangen extra bekostiging in relatie tot het convenant
werkdrukvermindering; uit te geven in 2020 en 2021), de vergoedingen materieel voor € 20.386,2 en vergoeding voor leermiddelen voor € 6.611,8.
3.1.2.1

Overige subsidies OCW
Overige subsidies OCW

17.235,9
17.235,9

15.310,2
15.310,2

15.518,9
15.518,9

De overige subsidies bestaan onder meer uit vergoeding leerplusarrangement voor € 2.146,7, vergoeding functiemix voor € 2.362,7, vergoeding prestatiebox voor € 4.720,4 en nietgeoormerkte subsidies voor € 8.006.
3.1.3.3

Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV

2.381,8
2.381,8

1.814,8
1.814,8

1.475,4
1.475,4

Op basis van de brief van 1 december 2018 van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zijn de bedragen die het Samenwerkingsverband vanaf 1 januari 2019
als gelden passend onderwijs heeft doorbetaald aan CVO zijn als volgt verwerkt:
Geldstroom 1: Gelden die OCW namens de Samenwerkingsverbanden rechtstreeks aan CVO overmaakt zijn verantwoord onder categorie 3.1.1 'Ontvangen Rijksbijdragen'.
Geldstroom 2: De overige generieke overdrachten (bedrag per leerling) en speciale overdrachten (arrangementen) zijn onder de categorie 3.1.3 'Ontvangen doorbetalingen
Rijksbijdrage Samenwerkingsverbanden' verwerkt.

3.2

3.2.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Realisatie
31-12-2019

Begroot

Realisatie
31-12-2018

EUR

EUR

EUR

Overige overheidsbijdragen en - subsidies

6.193,8

5.135,1

6.562,9

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

6.193,8

5.135,1

6.562,9

397,0
5.796,8
6.193,8

83,8
5.051,2
5.135,1

278,2
6.284,7
6.562,9

Uitsplitsing
3.2.2.0
3.2.2.3

Overheidsbijdragen overig
Gemeentelijke bijdragen overig
Overige overheidsbijdragen en - subsidies

De gemeentelijke bijdragen bestaan onder meer uit bijdragen gemeenten voor € 2.212,1, doelsubsidies voor € 3.292,9 en bijdrage avondschool voor € 246,8.
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3.3

College-, cursus-, les- en examengelden
Deze rubriek is niet van toepassing.

3.4

Baten in opdracht van derden
Deze rubriek is niet van toepassing.

Andere baten
3.5

Overige baten
Realisatie
31-12-2019
EUR

3.5.1
3.5.2
3.5.4
3.5.5
3.5.6

Begroot
EUR

Realisatie
31-12-2018
EUR

Verhuur
Detachering personeel
Sponsoring
Ouderbijdragen
Overige baten

357,0
808,7
5,7
1.142,5
6.928,1

360,7
893,3
18,0
1.244,5
7.075,9

440,8
1.039,1
3,1
1.295,9
6.287,5

Overige baten

9.242,0

9.592,4

9.066,4

181,8
182,5
32,3
3.592,7
2.223,3
715,5
6.928,1

135,8
253,4
52,4
3.646,0
2.436,0
552,3
7.075,9

159,4
229,5
67,4
3.398,8
1.827,1
605,3
6.287,5

Uitsplitsing overige baten
3.5.6.1
3.5.6.2
3.5.6.3
3.5.6.4
3.5.6.6
3.5.6.6.8

Opbrengst kantine
Verhuur kluisjes
Opbrengst boekenfonds
Bijdrage schoolactiviteiten
Baten overig
Baten overig leerlingen
Overige baten

Onder de categorie 3.5.6.4 vallen onder meer de opbrengsten uit de bijdrage werkweken van € 2.152,3; de bijdrage excursies van € 798,1 en de buitenschoolse activiteiten van
Onder de categorie 3.5.6.6 vallen onder meer de bijdragen leer- en hulpmiddelen € 124,7; baten tweetalig onderwijs € 503,8 en baten materieel overige € 894,4.
Onder de categorie 3.5.6.6.8 vallen onder meer baten MBO Oostland € 452,3.
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4

Lasten

4.1

Personeelslasten
Realisatie
31-12-2019
EUR

4.1.1
4.1.2
4.1.3

Begroot
EUR

Realisatie
31-12-2018
EUR

Lonen en salarissen
Overige personele lasten
Uitkeringen

150.593,1
10.402,3
-3.432,2

145.081,2
8.002,1
-912,9

144.599,1
10.514,9
-2.847,3

Personeelslasten

157.563,2

152.170,4

152.266,8

114.373,0
14.545,9
21.674,2
150.593,1

110.186,8
14.013,5
20.880,9
145.081,2

111.695,5
13.724,5
19.179,2
144.599,1

3.866,8
7.117,1
1.813,8
-2.395,4
10.402,3

2.632,0
3.657,5
1.712,6
0,0
8.002,1

3.298,1
6.218,4
1.509,5
-511,1
10.514,9

Uitsplitsing lonen en salarissen
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3

Bruto lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Lonen en salarissen

4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.3
4.1.2.4

Dotatie personele voorzieningen
Personeel niet in loondienst
Overig (Pers.lasten)
Vrijval personele voorzieningen
Overige personele lasten

De hoogte van de personele voorzieningen is conform de daarvoor geldende richtlijnen berekend op basis van het ultimo jaareinde actuele verplichtingenbestand.
Ziektevervanging, moeilijke vervulbare vacatures en interim-posities worden in toenemende mate via externe inhuur ingevuld. Dat leidt tot een fors hoger kostenniveau.

4.2

Gemiddeld aantal fte's over alle maanden in de verslagjaren 2019 en 2018

2019

2018

Uitsplitsing

1.962

1.901

Directie
OP
OOP

119
1.397
446

122
1.358
421

Afschrijvingen
Realisatie
31-12-2019
EUR

4.2.1
4.2.2

Begroot
EUR

Realisatie
31-12-2018
EUR

Afschrijvingen immateriële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa

52,4
9.837,6

52,4
9.466,6

53,9
9.674,8

Afschrijvingen

9.890,0

9.519,0

9.728,7

De afschrijvingen materiële vaste activa zijn in 2019 hoger dan begroot en ook hoger dan in 2018 onder meer omdat er sprake is van versnelde afschrijvingen voor een bedrag van
€ 207,0 in verband met duidelijkheid over toekomstige huisvestingsplannen (nieuwbouw / renovatie) voor verschillende locaties. Indien bij het opmaken van de jaarrekening
concrete beschikkingen inzake huisvestingsprojecten bekend zijn, dient toepassing te worden gegeven aan versnelde afschrijving zodat de waarde van het materieel vast actief
volledig is afgeschreven op het moment van nieuwbouw /renovatie.
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4.3

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8

Huisvestingslasten

Huur
Verzekeringen
Onderhoud
Energie & water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Dotatie onderhoudsvoorziening
Overige Huisvestingslasten
Huisvestingslasten

4.4

Realisatie
31-12-2019

Begroot

Realisatie
31-12-2018

EUR

EUR

EUR

1.210,1
123,5
1.770,2
2.367,4
3.256,2
176,4
2.325,6
509,0

1.267,1
128,8
1.693,3
2.344,2
3.436,6
185,2
2.224,9
407,7

1.183,4
110,5
1.752,6
2.012,6
3.050,9
178,1
2.170,6
351,3

11.738,4

11.687,8

10.810,0

Overige lasten
Realisatie
31-12-2019
EUR

4.4.1
4.4.2
4.4.4

Begroot
EUR

Realisatie
31-12-2018
EUR

Administratie en beheerslasten
Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Overige lasten

726,0
11.556,4
15.032,6

526,3
12.460,7
14.003,0

695,0
11.612,2
12.730,6

Overige lasten

27.315,0

26.990,0

25.037,8

Uitsplitsing
Administratie en beheerslasten

Toelichting honoraria accountant:

65,0
25,0
15,0

Realisatie
31-12-2018
EUR
49,9
23,0
15,0

95,6

105,0

87,9

Advieskosten

630,4

421,3

607,1

Totaal administratie en beheerslasten

726,0

526,3

695,0

4.4.1
Controle jaarrekening
Controle bekostiging
Controle subsidies
Totale accountantskosten

Realisatie
31-12-2019
EUR
49,9
23,0
22,7

Begroot
EUR

Onder advieskosten zijn in het verslagjaar onder meer de kosten verwerkt van ingewonnen juridisch advies, van trajecten werving en selectie, van het opstellen
van meerjarenonderhoudsplannen voor de schoolgebouwen van CVO alsmede van de ondersteuning van het proces gericht op het ontwikkelen en opstellen van
een nieuw visiedocument voor CVO (visie 2019 - 2024)

Realisatie
31-12-2019
EUR
4.4.2
4.4.2.1
4.4.2.2

Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Inventaris en onderhoud apparatuur
Reproductie

4.4.2.3
4.4.2.4
4.4.2.6
4.4.2.8

Leermiddelen
Leasekosten
Boekenfonds
Automatisering
Inventaris, apparatuur en leermiddelen

Begroot
EUR

Realisatie
31-12-2018
EUR

333,8
610,3

313,0
576,2

293,6
567,8

3.238,0
0,0
3.326,9
4.047,4
11.556,4

3.112,8
1,5
3.458,9
4.998,3
12.460,7

2.911,0
27,2
3.531,8
4.280,8
11.612,2
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Realisatie
31-12-2019
EUR
4.4.4
4.4.4.4
4.4.4.5
4.4.4.0.1
4.4.4.0.2
4.4.4.0.3
4.4.4.0.4
4.4.4.0.5
4.4.4.0.6
4.4.4.0.7
4.4.4.1.4

Overige lasten
Telefoon & portokosten
Kantoorartikelen
Wervingskosten
Materieel subsidies
Kantinekosten
Excursies / Werkweken
Buitenschoolse activiteiten
Nascholing
Contributies
Instellingslasten overig

531,9
147,8
759,5
1.462,0
137,6
2.882,5
2.095,1
1.593,2
495,8
4.927,2
15.032,6

Begroot
EUR
588,7
160,0
502,3
1.316,5
109,7
3.011,8
2.161,2
1.372,3
443,7
4.336,8
14.003,0

Realisatie
31-12-2018
EUR
580,7
149,9
581,0
1.333,7
118,7
2.958,5
1.285,3
1.316,3
449,9
3.956,6
12.730,6

Onder de categorie 4.4.4.0.5 (buitenschoolse activiteiten) vallen onder meer de kosten van schoolontwikkeling (€ 772,4), bijzondere activiteiten met leerlingen en docenten
(€ 558,0) lasten van Koers VO (€ 225,1), kosten van Leerplus materialen (€ 112,0) en overige kosten leerlingen (€ 240,6)
Onder de categorie 4.4.4.1.4 (instellingslasten overig) vallen onder meer bankkosten (€ 50,5); kosten voor salarissysteem (€ 151,8), abonnementen (€ 80,2), communicatie en PR
(€ 524,6), verzekeringen (€ 92,1), heffingen (€ 124,0), onderwijsvernieuwing (€ 397,1), alsmede de verrekening van diverse personele vergoedingen / kosten in het kader van de
werkkostenregeling (WKR) (€ 1.361,3).

5
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Financiële baten en lasten
Realisatie
31-12-2019
EUR

5.1
5.5

Begroot
EUR

Realisatie
31-12-2018
EUR

Rentebaten
Financiële lasten

0,8
-783,0

27,4
-846,4

1,8
-759,9

Financiële baten en lasten

-782,2

-819,0

-758,1
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Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders
De totale bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur bedroeg in het verslagjaar € 357.058,- (was in 2018 € 338.632,-). Deze stijging wordt verklaard door de
aanpassingen van bezoldigingsbedragen conform de CAO voor bestuurders.
De totale vergoeding aan de leden van de Raad van Toezicht bedroeg in het verslagjaar € 84.969,72 incl. 21% btw. (was in 2018 € 73.368,21 incl. 21% btw.). De stijging wordt
verklaard door toepassing van btw op de vergoedingsbedragen voor alle leden van de raad van toezicht.
De vanaf juli 2018 binnen CVO geldende vergoedingsbedragen voor de leden van de raad van toezicht zijn: voorzitter € 13.800,- en lid € 9.200,-. Bij de bepaling van de hoogte van
de vergoedingsbedragen is aansluiting gezocht bij de voorschriften WNT, de richtlijn van de VTOI en de CAO-bestuurders VO. De vermelde vergoedingsbedragen zijn excl. 21%
btw. In individuele gevallen zijn naast het vergoedingsbedrag ook reiskosten gedeclareerd. Dit verklaart op onderdelen de afwijking van de geldende vergoedingsbedragen. In alle
gevallen is de vergoeding onder het WNT-maximum.

6

Wet normering topinkomens (WNT)
Bezoldiging topfunctionarissen
1 Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar al topfunctionaris worden aangemerkt.
Opgave van de leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond
van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt in het verslagjaar 2019. Op basis van de WNT geldt voor het verslagjaar een bezoldigingsmaximum
van € 194.000,-.
6a Dienstbetrekking in 2019
Aanhef
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Functie
Omvang dienstverband
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Dienstbetrekking verslagjaar

De heer
H.H.

De heer
J.W.

Post
Voorzitter Raad van Bestuur
1,0
01/01 - 31/12
ja

Meinsma
Lid Raad van Bestuur
1,0
01/01 - 31/12
ja

164.788,88

151.696,06

Bezoldiging in 2019

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

20.920,80

20.566,68

185.709,68

172.262,74

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

194.000,00

194.000,00

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging

n.v.t.
185.709,68

n.v.t.
172.262,74

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

Gegevens 2018
Naam
Functie
Omvang dienstverband

De heer H.H. Post
Voorzitter Raad van Bestuur

De heer J.W. Meinsma
Lid Raad van Bestuur

1,0

1,0

01/01 - 31/12
ja

01/01 - 31/12
ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

158.615,54
18.662,52
177.278,06

143.005,41
18.348,60
161.354,01

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

189.000,00

189.000,00

Bezoldiging

177.278,06

161.354,01

Aanvang en einde functievervulling in 2018
Dienstbetrekking verslagjaar

6b Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12.
Bedragen in EUR excl. BTW
niet van toepassing
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6c Toezichthoudend topfunctionarissen
De volgende toezichthoudende topfunctionarissen zijn in het verslagjaar 2019 als toezichthouder CVO betrokken.
Gegevens 2019
bedragen x € 1
Volgnummer
Aanhef
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Functiegegevens

1
De heer
J.F.

2

3
De heer
A.C.M.
van

4
De heer
W.J.

5
De heer
A.

Koen

Bijsterveldt

Lameris

Mourik-Geluk

voorzitter

lid

lid

lid

Aanvang en einde functievervullin 01/01 - 31/12
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en
nog niet terugontvangen bedrag

01/01 - 31/12

6
De heer
P.M.

7
Mevrouw
G.

8
Mevrouw
R.G.

Hillman ramer-Zeroual sterlaken-Loos
lid

lid

lid

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

14.706

9.200

9.200

9.200

9.200

9.200

9.517

29.100

19.400

19.400

19.400

19.400

19.400

19.400

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

14.706

9.200

9.200

9.200

9.200

9.200

9.517

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.

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.

N.v.t.

6
De heer
P.M.

5
Mevrouw
G.

6
Mevrouw
R.G.

Bezoldiging

Gegevens 2018
Bedragen x € 1
Volgnummer
Aanhef
Voorletters
Tussenvoegsel

1
De heer
J.F.

2
De heer
D.A.
van

3
De heer
A.C.M.
van

4
De heer
W.J.

5
De heer
A.

Koen

Steensel

Bijsterveldt

Lameris

Mourik-Geluk

Functiecategorie
voorzitter
Aanvang en einde functievervullin 01/01 - 31/12

lid
01/01 - 30/06

Achternaam

Bezoldiging in 2018
Bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

Hillman ramer-Zeroual sterlaken-Loos

lid
lid
lid
lid
lid
lid
01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/07 - 31/12

12.680

3.375

7.975

9.400

7.975

7.975

7.975

4.664

28.350

9.450

18.900

18.900

18.900

18.100

18.100

9.450
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Toelichting
Het individueel WNT-maximum is het bedrag op jaarbasis. Dit bedrag wordt berekend uitgaande van 15% (voorzitter) of 10% (lid) van het voor het verslagjaar geldende WNTmaximum voor bestuurders (€ 194.000,-). Voor de voorzitter is het maximum € 29.100; voor een lid bedraagt het maximum € 19.400. De RvT van CVO heeft de individueel
geldende bedragen lager vastgesteld dan het voor de leden van de RvT geldende WNT-maximum.
6d Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of mi
Voor het verslagjaar 2019 is deze categorie voor CVO Rotterdam niet van toepassing.
6e

De totale bezoldiging van een topfunctionaris alsmede degene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al
zijn/haar functies bij één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen
Voor het verslagjaar 2019 is deze categorie voor CVO Rotterdam niet van toepassing.

6f In het geval een leidinggevende topfunctionaris, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNTinstellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van onderstaande
tabel van toepassing
Voor het verslagjaar 2019 is deze categorie voor CVO Rotterdam niet van toepassing.
2 Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog
4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt
Voor het verslagjaar 2019 is deze categorie voor CVO Rotterdam niet van toepassing.
3 Overige rapportage verplichtingen op grond van de WNT:
Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijk
drempelbedrag hebben ontvangen. Voor het verslagjaar 2019 is deze categorie voor CVO Rotterdam niet van toepassing.
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
CVO is meerdere huurovereenkomsten met betrekking tot onroerende zaken aangegaan. De toekomstige minimale huurverplichtingen (inclusief
b.t.w.) voor elk van de volgende perioden bedragen (x € 1.000):
1 De periode niet langer dan één jaar na balansdatum
2 De periode langer dan één jaar en niet langer dan vijf jaar na balansdatum
3 De periode langer dan vijf jaar na balansdatum

EUR
159,1
523,4
n.v.t.

Calvijn Focus Beroepsacademie
In verband van de realisatie van het schoolgebouw voor Focus Beroepsacademie te Barendrecht is met de gemeente Barendrecht notarieel overeengekomen dat CVO Calvijn
voor een periode van 15 jaar jaarlijks een bedrag betaalt van € 90,0 x 50,0%. Door twee scholen voor MBO die in het gebouw ROC-onderwijs verzorgen, is contractueel
overeengekomen dat voor het gebruik van 900m2 een vergoeding wordt betaald van € 90,0 x 50,0% per jaar. Verder is met de gemeente Barendrecht overeengekomen dat voor
deze 900m2 wordt bijgedragen in de reservering voor groot onderhoud. Beide afspraken hebben een looptijd van augustus 2018 tot augustus 2030.
Voorwaardelijke vordering op OCW
Per 1 januari 2006 is het bekostigingsstelsel voor het voortgezet onderwijs vereenvoudigd. Deze vereenvoudiging houdt in dat vanaf 1 januari 2006 de bekostiging niet meer op
schooljaarbasis, maar op kalenderjaarbasis plaatsvindt. Op basis van artikel 5 van de Regeling Onvoorziene gevallen bij invoering van vereenvoudiging bekostiging voortgezet
onderwijs (kenmerk WJZ-205/54063802) is het toegestaan een vordering op te nemen op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze vordering betreft
maximaal 7,5% van de personele lumpsum van het boekjaar. Deze vordering kan pas worden geïnd bij discontinuïteit c.q. opheffing van de onderwijsinstelling. Er is derhalve
sprake van een voorwaardelijke vordering. Aangezien CVO uitgaat van "going concern" is deze vordering niet opgenomen op de balans, maar opgenomen onder de niet uit de
balans blijkende rechten en verplichtingen. De voorwaardelijke vordering op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft per ultimo 2019 een waarde van
Convenant voortgezet onderwijs Rotterdam Zuid
Op 19 februari 2018 tekenden de scholenbesturen CVO, LMC en BOOR samen met de gemeente Rotterdam het ‘Convenant voortgezet onderwijs Rotterdam Zuid’. Met de
ondertekening van dit convenant maken partijen duidelijk de schouders te zetten onder een ambitieus plan dat ten goede moet komen aan de leerlingen van Rotterdam Zuid en
omgeving. Het convenant zet in op een herontwerp van een groot deel van het voortgezet onderwijs in Rotterdam-Zuid. Doelstelling is te komen tot een voldoende aantrekkelijk
volwaardig aanbod van voortgezet onderwijs voor de leerlingen in Rotterdam-Zuid. Scholen met een ijzersterk profiel, een stabiel aantal leerlingen en een goede onderwijskwaliteit
is het uitgangspunt voor de ontwikkeling van het voortgezet onderwijs op Zuid. Realisatie is voorzien in de periode 2024 - 2026.
Overdracht Melanchthon Mathenesse / overgang Charles de Foucauld
In december is de RvT op voorstel van de RvB akkoord gegaan met de voorgenomen fusies tussen twee scholen van CVO en twee scholen van het bestuur LMC. Het betreft de
fusie tussen CVO Melanchthon Mathenesse met de G.K. van Hogendorp school (LMC) en de fusie tussen CVO Penta Scala Rietvelden (ScR) met de Charles de Foucauld school
De besturen van LMC en CVO constateerden dat de demografische ontwikkelingen in de respectievelijke voedingsgebieden van de genoemde scholen om een structurele
oplossing vragen. Doorgaan op de huidige weg bleek voor beide besturen financieel niet houdbaar en zou leiden tot een steeds grotere onverantwoorde leegstand. Ook de
betrokken gemeenten zetten druk op een duurzame oplossing. Met de nu voorgenomen fusies per augustus 2020 komt die duurzame oplossing in zicht.
De besturen LMC en CVO hebben de volgende afspraken gemaakt om te komen tot een zorgvuldige overdracht. Met deze afspraken worden de mogelijke risico’s en tegenvallers
zoveel mogelijk afgedekt en zijn afspraken gemaakt over de wederzijdse overdracht van middelen en reserves.
De belangrijkste afspraken die zijn gemaakt zijn:
• Vaste activa worden over en weer tegen boekwaarde overgedragen;
• Personele risico’s (WGA/WIA) blijven achter bij het moederbestuur;
• Andere personele voorzieningen, zoals BAPO en spaarverlof worden over en weer overgedragen;
• Er zal migratie moeten plaatsvinden naar IT-architectuur van CVO resp. LMC.
Concrete uitwerking van deze afspraken is voorzien in de eerste helft van 2020. Ingeschat wordt dat er met de overdracht over en weer voor beide besturen (nagenoeg) geen
financiële risico’s bestaan.
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Verbonden partijen
Naam

Juridische
vorm

Statutaire
zetel

Vereniging Samenwerkingsverband Koers VO
Stichting Samenwerkingsverband VO Voorne Putten-Rozenburg
Stichting Maximaschool
Stichting Huis van Morgen Vreewijk
Stichting Beheer Onderwijsgebouw Focus Beroepsacademie

Vereniging
Stichting
Stichting
Stichting
Stichting

Rotterdam
Spijkenisse
Ridderkerk
Rotterdam
Barendrecht

Code
activiteiten
4
4
4
4
4

* Code activiteit 4 betreft: overige activiteiten
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de vereniging CVO en een natuurlijk persoon of entiteit die verbonden is met de vereniging
CVO. Dit betreffen onder meer de relaties tussen de vereniging CVO en haar deelnemingen, de leden, de bestuurders, toezichthouders en de functionarissen op sleutelposities.
Onder transacties wordt verstaan een overdracht van middelen, diensten of verplichtingen, ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht.
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Consolidatie
Er is in CVO-verband geen sprake van meerderheidsbelangen of beslissende zeggenschap in andere rechtspersonen. Ook is er geen sprake van een beslissende invloed in een
andere rechtspersoon op grond van de feitelijke situatie. Consequentie van vorenstaande is dat in de jaarrekening van CVO consolidatie niet aan de orde is.
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Gegevens over de rechtspersoon
Zeven scholen(groepen) voor christelijk voortgezet onderwijs vormen samen de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving. Dit zijn: Accent, CSG
Calvijn, Comenius College, Farelcollege, Marnix Gymnasium, Melanchthon en PENTA college CSG. De meeste CVO-scholen zijn brede scholengemeenschappen met meerdere
vestigingen. Ze verzorgen onderwijs op alle niveaus, van praktijkonderwijs tot gymnasium, op meer dan 35 verschillende locaties in Rotterdam, Lansingerland, Ridderkerk,
Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en op Voorne-Putten (Spijkenisse, Brielle, Hellevoetsluis). De Vereniging CVO stelt zich
ten doel het verstrekken van middelbaar onderwijs, handelsonderwijs en voorbereidend hoger onderwijs.
Bestuursnummer
Naam instelling
Adres
Postadres
Postcode / Plaats
Telefoon
Fax
Internetsite

20151
Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving
Henegouwerplein 14
Postbus 2152
3000 CD Rotterdam
010-2171399
010-4149041
http://www.cvo.nl

Contactpersoon
Telefoon
Fax
E-mail

Mr M.L.F.N. Somers MSc CPC
010-2171302
010-4149041
mlfn.somers@cvo.nl

Brin
04IK
07HF
14QT
16PK
18CH
19GY
20AM
20FR
21KA
21KB
26HR
28DF
31CG
31CH
31EX
02XM09
02XM00

Naam
Accent Praktijkonderwijs Centrum
Accent Praktijkonderwijs Delfshaven
Marnix Gymnasium
CSG Calvijn
Melanchthon
Comenius College
Farelcollege
PENTA college CSG
Accent Onderwijsopvang
Accent Avondonderwijs
Accent Praktijkonderwijs Capelle
Accent Praktijkonderwijs Hoogvliet
Melanchthon
PENTA college CSG
CSG Calvijn
Accent VSO Zuid
Accent VSO Noord

Sector
PRO
PRO
VO
VO
VO
VO
VO
VO
SBO
SBO
PRO
PRO
VO
VO
VO
VSO
VSO

76 .

