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Voorwoord 
We zouden dit hele Bestuursverslag over corona kunnen laten gaan. Dat doen we niet. We willen juist laten zien wat 

we het afgelopen jaar hebben gedaan en bereikt ondanks corona. Natuurlijk heeft corona impact (gehad) en hebben 

we bepaalde zaken niet kunnen doen of moeten uitstellen, of misschien wat minder goed kunnen doen dan we 

hadden gewild. Maar het onderwijs, al dan niet op afstand, is wel gewoon doorgegaan. Dit omdat al onze 

medewerkers er alles aan hebben gedaan om onze leerlingen toch het onderwijs te geven waar ze recht op hebben. 

 

Onderwijs ondanks corona 

We laten in dit Bestuursverslag drie scholengroepen op hun eigen wijze vertellen hoe ze zijn omgegaan met de 

coronacrisis. Het inhalen van onderwijsachterstanden op het Zuider Gymnasium. Het op afstand lesgeven en een vest 

voor de leerlingen tegen de kou op het Marnix Gymnasium. En een beschrijving hoe de Melanchthon-scholen het 

afgelopen jaar flexibel hebben ingespeeld op de steeds wisselende omstandigheden, met een heuse drive-thru bij de 

diploma-uitreiking. Wat spreekt hier een passie en plezier uit! 

 

Recent heeft de minister van OCW aangekondigd met een Nationaal Programma Onderwijs te komen. We zullen ons 

daarvoor vol gaan inzetten om de vertragingen en achterstanden van onze leerlingen weg te werken en ons onderwijs 

daar waar nodig te vernieuwen en anders vorm te geven om zo al onze leerlingen uit te dagen en kansen te geven.  

 

Kwaliteit van het onderwijs 

Het gaat goed met de kwaliteit van ons onderwijs. Maar liefst acht scholen hebben het predicaat excellent van de 

Inspectie van het Onderwijs (IvhO). En we hebben op dit moment geen zwakke of zeer zwakke scholen. Het 4-jaarlijks 

onderzoek bestuur (4JOB) van de IvhO van begin 2021 is goed verlopen. We scoren op de verschillende onderdelen 

voldoende tot goed. 

 

Nieuwe scholengroep: CVO-Zuid 

Per 1 oktober 2020 is de scholengroep CVO-Zuid gevormd. Deze scholengroep bestaat uit de voormalige 

scholengroep Calvijn, het Farelcollege en het Maximacollege. We willen deze scholengroep en het Zuider Gymnasium 

de komende periode goed neerzetten als hét onderwijsaanbod van CVO in Rotterdam-Zuid.  

We verwelkomen daarnaast de leerlingen en het personeel van de vestiging Charles de Foucauld. Per 1 augustus 

2020 is deze school in het kader van een scholenruil overgedragen aan CVO en maakt nu onderdeel uit van de 

scholengroep Penta. 

 

Visie op verantwoorden 

CVO heeft het afgelopen jaar een visie op verantwoorden ontwikkeld. De komende jaren zullen we een aantal 

verbeteringen doorvoeren om ons daarmee beter (horizontaal) te verantwoorden. Dit jaar hebben we onze 

scholengroepen gevraagd om voor één van de maatschappelijk thema’s van OCW, waarover we verplicht moeten 

rapporteren, een bijdrage te leveren. Dat is de leesbaarheid van dit verslag ten goede gekomen. Je kunt zelfs via een 

QR-code doorklikken naar een filmpje! 

 

Financiën 

We sluiten af met een negatief resultaat van 0,6 mln. Dit resultaat is beter dan de oorspronkelijk vastgestelde 

begroting van 2,0 mln. negatief. 

 

Inspanningen van medewerkers 

Onze Shared Service Organisatie (SSO) is in 2020 geëvalueerd. De conclusie is dat SSO een knappe prestatie heeft 

geleverd. De SSO moet de komende periode zijn weg vinden tussen klantgericht werken en standaardiseren van 

systemen en processen. Daar gaan we samen aan werken: SSO, RvB en de scholengroepen. 

 

Graag willen wij alle collega’s via deze weg bedanken voor het feit dat zij zich, in deze moeilijke tijd, iedere dag weer 

met passie en plezier inzetten om het beste onderwijs voor onze leerlingen te realiseren. Heel hartelijk bedankt 

daarvoor! 

 

Rotterdam, mei 2021 

CVO, Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving  

Voorzitter van de RvB Marc Mittelmeijer en lid van de RvB Ton Bestebreur. 
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Het CVO jaarverslag voldoet aan alle wettelijke 

verplichtingen. Het jaarverslag bestaat uit drie delen: 

1. Bestuursverslag 

2. Jaarrekening 

3. Overige gegevens 

 

Verantwoording maatschappelijke thema’s 

Het ministerie van OCW heeft ons in een brief van 

november 2020 verplicht gesteld te rapporteren over zes 

maatschappelijke thema’s (zie pagina 12). Verspreid in 

dit jaarverslag rapporteren we daarover door een van 

onze scholengroepen verslag te laten doen over een van 

de thema’s. 

• Strategisch personeelsbeleid: Penta 

• Passend onderwijs: Accent 

• Allocatie van middelen binnen het schoolbestuur: 

Melanchthon 

• Toetsing en examinering: CVO-Zuid 

• Convenantsmiddelen: Comenius 

• Corona: Zuider Gymnasium, Marnix Gymnasium en 

Melanchthon. 

 
1. Bestuursverslag 

In het Bestuursverslag wordt inhoudelijk verslag gedaan 

van het onderwijsbeleid en de bereikte resultaten. 

Meer informatie over onze scholen zijn te vinden 

op de website van Scholen op de kaart: 

www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen. 

 
2. Jaarrekening 

In deel 2 wordt 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. 

 
3. Overige gegevens 

Dit deel bevat de controleverklaring van de onafhankelijk 

controlerend accountant. 

  1 
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 6 
Figuur 1: Kaart met de locaties van de CVO-scholen 7 

 8 
De hoofdstructuur van CVO ziet er als volgt uit. CVO bestaat uit vijf scholengroepen (vier regio’s en het 9 
praktijkonderwijs/voortgezet speciaal onderwijs) en twee gymnasia. Elke scholengroep en elk gymnasium wordt 10 
aangestuurd door een algemeen directeur.  11 
1. Noord: Melanchthon (acht scholen). 12 
2. Oost: Comenius (zes scholen). 13 
3. Zuid: CVO-Zuid (acht scholen). 14 
4. West: Penta (acht scholen). 15 
5. Accent: PRO en VSO (zes scholen).  16 
6. Marnix Gymnasium.  17 
7. Zuider Gymnasium. 18 
 19 
De meeste CVO-scholen zijn brede scholengemeenschappen met meerdere vestigingen. Ze verzorgen onderwijs 20 
op alle niveaus, van praktijkonderwijs tot gymnasium, op 38 verschillende locaties in Rotterdam, Lansingerland, 21 
Ridderkerk, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en op 22 
Voorne-Putten (Spijkenisse, Brielle, Hellevoetsluis). 23 
Per 1 augustus 2020 heeft een scholenruil plaatsgevonden. De relatief kleine vestiging Melanchthon Mathenesse is 24 
overgedragen aan het bestuur LMC. En andersom heeft het bestuur LMC de vestiging Charles de Foucauld 25 
overgedragen aan CVO. Deze uitruil geeft meer mogelijkheden voor een kwalitatief goed onderwijsaanbod in de 26 
betreffende regio’s. 27 
Het Zuider Gymnasium is per 1 januari 2020 afgesplitst van de scholengroep Calvijn. 28 
Per 1 oktober 2020 is de scholengroep CVO-Zuid gevormd. Deze scholengroep bestaat uit de voormalige 29 
scholengroep Calvijn, het Farelcollege en het Maximacollege.  30 

  31 
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 35 
In 2020 kregen we te maken met de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om verspreiding tegen te gaan. 36 
We konden toen niet bedenken dat dit zo’n enorme invloed zou hebben op ons leven: werken vanuit huis, online 37 
lesgeven, sluiting van de scholen, het leren omgaan met het nieuwe normaal. Het was een jaar waarin alles anders 38 
was. Maar het heeft ook laten zien dat ons personeel wendbaar is en zich meer kan aanpassen dan we misschien van 39 
tevoren hadden gedacht. Het kwantitatieve en kwalitatieve lerarentekort is door de coronacrisis heel zichtbaar 40 
geworden. Ziektevervanging was niet altijd mogelijk en door het grote beroep op leraren om over te schakelen naar 41 
online onderwijs, is de werkdruk fors toegenomen.  42 
 43 
Corona heeft ervoor gezorgd dat onze scholen van half maart tot eind mei en vanaf 15 december gesloten waren voor 44 
personeel en leerlingen. Dat betekende zorgen over leerachterstanden en over het emotionele welbevinden van onze 45 
leerlingen. De schoolsluiting betekende bijstelling van verwachtingen, een overstap op hybride en digitale 46 
lesmethoden, geen eindexamens en bovenal grotendeels lege scholen. 47 
In maart 2020 hebben we relatief snel ‘de knop omgedraaid’ van live lesgeven naar onderwijs op afstand. Tijdens de 48 
periode van de lockdown is extra ingezet op communicatie, zowel intern als extern, gericht op een soepel verloop van 49 
het onderwijs alsook het welzijn van het team en onze leerlingen. Tevens is er extra ingezet op assistentie op IT-50 
gebied, surveillance en handhaving van de veiligheidsmaatregelen. 51 
Door corona is het digitale onderwijs in een enorme stroomversnelling gekomen. Dit heeft gezorgd voor nieuwe 52 
inzichten en een andere kijk op hoe je je onderwijs aanbiedt. Het hybride onderwijs is dan ook meer dan voorheen het 53 
gespreksonderwerp tussen de professionals. 54 
 55 
Voor het inhalen van onderwijsachterstanden hebben we subsidie aangevraagd bij het ministerie van OCW (zgn. IOP-56 
subsidie). In totaal hebben we in twee tranches ruim 2,8 mln. ontvangen. De middelen worden besteed in 2020 en 57 
2021. Het extra aanbod aan lessen wat de scholen organiseren is heel gevarieerd, afhankelijk van de ligging van de 58 
school, de onderwijssoort en de thuissituatie van de leerlingen. Het gaat om extra lessen voor algemeen vormend 59 
onderwijs en voor beroepspraktijkvorming. Het gaat om begeleiding en ondersteuning bij inhoudelijke vakken en op 60 
sociaal gebied. En het gaat om trainingen op het gebied van studievaardigheden, faalangst en examenvrees. Er zijn 61 
scholen die ervoor kiezen om eigen docenten in te zetten, maar de meeste scholen kiezen voor het inhuren van 62 
externe partijen, waaronder ook studenten van de lerarenopleiding. De lessen worden zowel gegeven op weekdagen 63 
buiten de reguliere lestijd als in schoolvakanties. 64 
 65 
Ook voor huisvesting heeft de pandemie de nodige consequenties. Deze hebben in 2020 verschillende fasen gekend. 66 
In het begin lag de focus op het faciliteren van afstandsonderwijs en het gebruiken van de schoolgebouwen met de 67 
1,5 meterregel. Hiervoor is o.a. bestickering aangebracht en desinfectiemateriaal aangeschaft. Daarnaast zijn er 68 
aanpassingen gedaan aan regelingen van de ventilatiesystemen op basis van de richtlijnen. In de zomervakantie was 69 
er landelijk veel onrust over de ventilatie in de scholen en heeft de minister van Onderwijs de schoolbesturen verzocht 70 
alle schoolgebouwen te inventariseren. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden, aangevuld met metingen op locatie van 71 
zowel de natuurlijke ventilatiemogelijkheden als de mechanische ventilatie. Op een aantal locaties was direct actie 72 
vereist om de ventilatie op orde te brengen. Voor de overige gebouwen betroffen het kleine interventies. Omdat een 73 
groot deel van de schoolgebouwen van CVO afhankelijk is van natuurlijke ventilatie is er gezocht naar een 74 
mogelijkheid om, met in achtneming van de regels, grip te krijgen op het ventileren. In november 2020 zijn in alle 75 
natuurlijk geventileerde lokalen CO2-meters geplaatst. De gebruiker is daardoor in staat om gepast te ventileren en 76 
niet onnodig ramen open te zetten. De resultaten van de metingen worden opgeslagen en gemonitord. Deze data 77 
worden ingezet voor nadere analyse om te bepalen waar eventueel aanpassingen t.a.v. de ventilatie gedaan moeten 78 
worden. CVO onderzoekt de mogelijkheden van de ventilatiesubsidies en vraagt deze waar mogelijk in 2021 aan. Op 79 
basis van de inventarisatie blijkt dat theoretisch gezien vrijwel alle scholen voldoen aan het bouwbesluit, maar dat dit 80 
veelal op basis van natuurlijke ventilatie is. Om de gebouwen te laten voldoen aan de gewenste “frisse scholen norm” 81 
dient er nog het nodige te gebeuren. Hiervoor wordt begin 2021 een inventarisatie gemaakt en een meerjarenplan 82 
opgesteld.  83 
 84 
 85 
 86 
 87 
 88 
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CVO-visie en kernwaarden CVO-cultuur 94 

 95 

CVO-visie 96 
Onze CVO-visie 2019 – 2024 inspireert en geeft de streefbeelden aan van CVO. Scholen vertalen de visie naar eigen 97 
doelen en resultaten. Doelen die passen bij de betreffende school. Zo blijft er ruimte voor de diversiteit aan scholen die we 98 
binnen CVO hebben. De visie bestaat uit vijf pijlers. De CVO-visie geeft richting. In het schoolplan wordt vervolgens het 99 
‘wat’, ‘hoe’ en ‘wanneer’ uitgewerkt, passend bij de visie en ambities van de school. De vijf pijlers worden hieronder 100 
gepresenteerd. 101 

Pijler 1: Goed onderwijs voor het leven 102 
“Wij zijn trots op iedere leerling die met de juiste kwalificatie uitstroomt als gevolg van ons gedegen onderwijs. Ons 103 
onderwijs biedt daarbij méér dan cognitieve kennis en vaardigheden: socialisatie en persoonsvorming zijn net zozeer 104 
speerpunten van onze begeleiding richting het leven tijdens en na de school. Natuurlijk leiden wij op voor een diploma en 105 
dat doen wij professioneel. Wij streven de hoogste kwaliteit na. Ook bereiden wij onze leerlingen voor op een 106 
betekenisvolle rol in de samenleving, als zelfstandige individuen in een waarde(n)vol netwerk. Wij stimuleren onze 107 
leerlingen om steeds meer de regie te nemen over hun eigen leer- en ontwikkelingsprocessen en hun plaats in het geheel 108 
te vinden. Dat biedt hen de ideale springplank naar de maatschappij.” 109 

 110 
Pijler 2: Vernieuwend onderwijs, bij de tijd 111 
“De wereld verandert en wij veranderen ook. Ontwikkelingen in technologie, wetenschap en communicatie volgen elkaar 112 
razendsnel op. Duurzaamheid is een belangrijk thema. Wij zijn op de hoogte van nieuwe kennis, onderzoeken en 113 
ontwikkelingen. Wij weten welke vaardigheden tegenwoordig en straks nodig zijn. Dit alles passen wij toe in het onderwijs. 114 
Wij tonen lef, leiderschap en ondernemerschap in het innoveren van ons onderwijs. Dit leidt op een aantal plaatsen tot 115 
baanbrekende vernieuwingen. Daarmee spelen wij actief en enthousiast in op de veranderingen, waardoor ons 116 
onderwijsaanbod qua vorm en inhoud bij de tijd is. Wij doen recht aan individuele verschillen tussen leerlingen door meer 117 
maatwerk in onderwijs en niveau. Tot slot verbinden wij ons onderwijs sterk met de maatschappelijke realiteit. Zo bereiden 118 
wij onze leerlingen voor op een veranderende rol in een veranderende samenleving.” 119 
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Pijler 3: Inclusieve identiteit: ontmoeting 122 
“Ons onderwijs draagt bij aan de sociale en persoonlijke vorming van jonge mensen. Waar onze waarden hun wortels 123 
hebben in de christelijke traditie, zijn zij in hun uitwerking inclusief: bij ons hoort iedereen erbij en doet iedereen mee. De 124 
ontmoeting is de basis, dat voel je als je binnenkomt. Dit sluit aan bij de sociale, culturele en etnische diversiteit die 125 
Rotterdam en omgeving kenmerkt. Vanuit de driehoek ‘jij, ik en de wereld’ stimuleert ons onderwijs de ontmoeting over de 126 
grenzen van die verschillende achtergronden heen. De waarden die ons in die ontmoeting verbinden, leven wij voor en 127 
geven wij door. Inclusief waardevolle verhalen, rituelen en vieringen, zodat onze leerlingen zich nu en straks een 128 
onderdeel van die inclusieve wereld weten. Waarin ze zich actief manifesteren, respectvol rekening houdend met de 129 
ander en verantwoordelijkheid nemend voor de wereld van nu en van de toekomst.” 130 

Pijler 4: Professioneel en lerend 131 
“Wij geven niet alleen les, maar zijn zelf ook een lerende organisatie. Leraren, ondersteunend personeel, 132 
stafmedewerkers: wij zijn professionals die zichzelf continu verbeteren. Door de krachten slim te bundelen, halen wij 133 
meerwaarde uit de centrale én lokale ondersteuning. Wij werken samen, waar je ook werkt. Dit alles maakt dat wij vol 134 
vertrouwen kunnen staan voor ons onderwijs. Individueel en als groep tonen wij leiderschap en initiatief. Verantwoorden 135 
doen wij eenduidig en transparant. Gezamenlijke vraagstukken pakken wij gezamenlijk op. Wij waarderen verschillen: dit 136 
maakt onderdeel uit van onze professionele cultuur. Daarbij zijn autonomie en professionaliteit met elkaar in balans.” 137 

Pijler 5: Met plezier samen sterk 138 
“Wij hebben plezier in ons werk en zijn trots op onze school. Vanuit passie, plezier en professionaliteit streven wij er elke 139 
dag naar om onze leerlingen zo aantrekkelijk mogelijk onderwijs te bieden. Leerlingen en hun ouders weten ons 140 
enthousiasme te waarderen en onze school staat bekend als een fijne plek om te werken. Geen wonder, want iedereen 141 
draagt bij vanuit zijn eigen unieke kennis, ervaringen en ideeën. Wij halen meerwaarde en plezier uit samenwerking 142 
onderling en met anderen in ons netwerk. Uitdagingen en good practices delen we met elkaar. Successen vieren we met 143 
elkaar.” 144 

Kernwaarden van de CVO-cultuur 145 
CVO hanteert gezamenlijke kernwaarden. Deze komen terug in onze CVO-visie 2019-2024. Ook komen deze 146 
waarden terug in de Code Goed Onderwijsbestuur VO van de VO-raad. Onze kernwaarden zijn: 147 

• Iedereen doet mee: Waar onze waarden hun wortels hebben in de christelijke traditie, zijn zij in hun uitwerking 148 
inclusief: bij ons hoort iedereen erbij. Vanuit de driehoek, jij, ik en de wereld, stimuleert ons onderwijs de 149 
ontmoeting en de dialoog. 150 

• Professionele cultuur: Docenten, ondersteunend personeel, stafmedewerkers, leidinggevenden: wij zijn 151 
professionals die zich continu verbeteren. 152 

• Wij werken samen, waar je ook werkt: Wij halen meerwaarde en plezier uit samenwerking onderling en met 153 
anderen in ons netwerk. 154 

• Een open (aanspreek)cultuur: Medewerkers kennen elkaar en medewerkers kunnen en durven elkaar aan te 155 
spreken. Het gaat hierbij ook om de ‘menselijke maat’ in de organisatie en het (gesprek over) integer handelen. 156 

 157 
Sturingsfilosofie van CVO 158 

De basis op orde 159 
De reguliere en cyclische processen gericht op onderwijskwaliteit, personeelsbeleid, huisvestingsbeleid en financieel 160 
beleid dienen op orde te zijn. Dat is de basis van onze organisatie. Hiervan staat vanzelfsprekend de aandacht voor 161 
onderwijskwaliteit bovenaan. Het gaat hierbij zowel om het voldoen aan het waarderingskader van de IvhO als aan de 162 
door CVO ontwikkelde systematiek voor kwaliteitszorg. 163 
Het reguliere personeelsbeleid richt zich onder andere op onderzoek naar tevredenheid van medewerkers, 164 
seniorenbeleid, het mobiliteitshuis en het uitvoeren van het arbeidsvoorwaardenbeleid. 165 
Het reguliere huisvestingsbeleid richt zich op de integrale huisvestingsplannen en de voortgang van bouwprojecten. 166 
Het financieel beleid ondersteunt al deze reguliere processen aan de hand van de jaarlijkse begrotings- en 167 
verantwoordingscyclus. 168 

 169 

 170 

 171 
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Governance-structuur 173 
CVO streeft naar een robuuste en wendbare inrichting van de interne organisatie. We willen een organisatie zijn voor 174 
en door mensen en hanteren daarom altijd de menselijke maat. We leggen verantwoordelijkheden bewust laag in de  175 
organisatie, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit het eigenaarschap van medewerkers vergroot. We streven daarom 176 
naar sterke vestigingen, die zelf primair verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en daarvoor 177 
benodigde middelen. In ons strategisch HRM- beleid is professionele ruimte en professioneel gedrag een belangrijk 178 
element: “In een professionele cultuur is kwaliteit leidend. De kern van de professionele cultuur zit in het uitgangspunt 179 
dat iedereen gelijkwaardig is als mens, maar als professional verschillend.” 180 

 181 
Op hoofdlijnen zijn binnen CVO in 2020 de volgende afspraken gemaakt over de taken, bevoegdheden en 182 
verantwoordelijkheden van respectievelijk de raad van bestuur, de algemene directie en de schoolleiders. Dit is medio 183 
2020 vastgelegd in een nieuw Managementstatuut. 184 

Strategisch niveau: RvB 185 
Het bestuur opereert regionaal en landelijk. De RvB vertaalt en prioriteert landelijke ontwikkelingen naar de scholen. 186 
De RvB heeft een grotere verantwoordelijkheid gekregen bij het bestuursgerichte toezicht door de IvhO. De RvB wil 187 
goed op de hoogte zijn van wat er speelt in de scholen en stelt hiervoor een aantal centrale inhoudelijke en 188 
financiële/bedrijfsvoeringskaders vast die bindend zijn voor de scholen en de SSO. Hierbij helpt meer uniformiteit in de 189 
procedures van de kwaliteitszorg, de jaarplannen en de begrotingen. De RvB stuurt de scholengroepen en de SSO 190 
aan. De RvB voert de P&C-gesprekken en het jaarlijkse functioneringsgesprek met de algemene directie.  191 
De RvB wordt ondersteund door de CVO Beleidsstaf inclusief de Concerncontroller. De RvB is gesprekspartner voor 192 
de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De RvB werkt conform de reglementen nauw samen met de 193 
Raad van Toezicht (RvT). 194 

Tactisch niveau: de algemene directie 195 
De algemene directie bestaat uit een algemeen directeur en een lid AD met portefeuille bedrijfsvoering. De algemeen 196 
directeur (AD) wordt aangesteld door de RvB en is de schakel tussen de RvB en de scholen, respectievelijk de SSO. 197 
Samen met de RvB maakt de algemene directie de span of control beheersbaar en krijgen de scholen de aandacht 198 
die zij verdienen. De AD’s informeren de RvB proactief, bijvoorbeeld over klachten die bij de IvhO zijn ingediend of 199 
over incidenten op scholen. 200 
De AD is primair verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs op de scholen, het opstellen van het schoolplan en 201 
de aansturing van de scholen binnen de scholengroep. De AD is verantwoordelijk voor de positionering van de 202 
scholen binnen de scholengroep en in de regio. Daarnaast bevordert de AD dat de scholen in de regio samenwerken 203 
met hun omgeving. Het gaat daarbij om vraagstukken als een dekkend onderwijsaanbod in de regio in samenwerking 204 
met andere besturen, gemeenten, het bedrijfsleven en andere stakeholders en intensieve samenwerking met het 205 
primair onderwijs, het beroeps- en hoger onderwijs. De AD is de gesprekspartner voor de (groeps-)MR per 206 
scholengroep en de SSO. 207 
De AD neemt deel aan het directieoverleg1 (DO). Naast de aansturing van een scholengroep kan een AD ook 208 
verantwoordelijk zijn voor brede onderwijsvraagstukken, zoals passend onderwijs, kansengelijkheid, en/of de 209 
ontwikkeling van schoolsoorten. De AD voert de P&C-gesprekken en het jaarlijkse functioneringsgesprek met de 210 
schoolleider. 211 
 212 
Naast de AD kent elke scholengroep een lid AD met portefeuille bedrijfsvoering (de zgn. directeur bedrijfsvoering) die 213 
onder de verantwoordelijkheid van de AD werkt aan onderwijsondersteunende processen binnen de scholengroep in 214 
nauwe verbinding met de SSO. RvB, SSO en de directeuren bedrijfsvoering werken samen in het 215 
bedrijfsvoeringsoverleg. 216 

Operationeel niveau: Schoolleider 217 
De schoolleider wordt aangesteld door de AD van de scholengroep. De schoolleider is primair verantwoordelijk voor 218 
kwalitatief goed onderwijs op de school, het opstellen van het school(jaar)plan en de aansturing van het 219 
managementteam op school. De schoolleider is verantwoordelijk voor de uitwerking van de positionering van de 220 
school in de regio. In het (school)jaarplan formuleert de schoolleider de doelen voor het komende school-/kalenderjaar 221 
en de daarvoor benodigde middelen. Dat doet de schoolleider op basis van de CVO-visie, wet- en regelgeving, 222 
landelijke beleidsthema’s die de RvB prioriteert en op basis van het schoolplan van de scholengroep. 223 

 224 

 
1 Het directieoverleg is het periodiek overleg tussen de RvB, de algemeen directeuren en de directeur SSO. 
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De schoolleider is gesprekspartner voor de decentrale MR per school. Alle schoolleiders binnen een scholengroep 226 
vallen onder de aansturing van de AD. De schoolleider geeft leiding aan de onder hem ressorterende leidinggevenden 227 
en onderwijsondersteunend personeel en voert het jaarlijkse functioneringsgesprek met hen. 228 

Samen Slim Ontzorgen 229 
Wij leven in een continu veranderende wereld. Dit vraagt op alle niveaus om een voortdurende vernieuwing van 230 
kennis en vaardigheden en van de manier waarop we werken. Niet alleen in het onderwijsproces zelf, maar ook in de 231 
ondersteuning van het onderwijs. Dit willen we slimmer organiseren, zodat we het onderwijs nog efficiënter, effectiever 232 
en flexibeler kunnen ondersteunen waardoor in de scholen alle aandacht aan het onderwijs besteed kan worden. 233 
CVO streeft naar een robuuste en wendbare inrichting van haar organisatie. We hebben daar drie doelen mee voor 234 
ogen: 235 
• Het optimaliseren van de interne organisatie en de besturing daarvan om daarmee beter te kunnen anticiperen op 236 

veranderende omstandigheden. 237 
• Een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering, zowel op bestuurs- als schoolniveau, passend bij de eisen die het 238 

onderwijs stelt. 239 
• Het zodanig vormgeven van de ondersteuning dat deze CVO optimaal ondersteunt t.a.v. de besturing en mede 240 

zorg dragen voor een ‘compliant organisatie’.  241 
 242 
In 2017 is besloten om binnen CVO te komen tot een Shared Service Organisatie (SSO). Deze 243 
ondersteuningsorganisatie wordt steeds efficiënter en effectiever georganiseerd en zal steeds meer in staat zijn om de 244 
gewenste kwaliteit te leveren en wordt waar mogelijk schoolnabij georganiseerd. Om dat te bereiken werken de 245 
verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering (ICT, HR(M), Inkoop, Juridische zaken, Financiën en Huisvesting & 246 
Facilitair) steeds intensiever met elkaar samen, als één SSO, van en voor de scholen(groepen). 247 
 248 
In augustus 2018 zijn de medewerkers van de scholengroepen en het voormalige CVO-bureau overgegaan naar de 249 
SSO en heeft de SSO de verantwoordelijkheid overgenomen voor de uitvoering van dienstverlening voor de scholen. 250 
Na twee jaar was het tijd voor een evaluatie. Geconstateerd is dat wij als CVO en de SSO in het bijzonder op de 251 
goede weg zijn. Medewerkers hebben hun nieuwe plek gevonden en zijn gewend aan hun soms nieuwe 252 
werkzaamheden. Tevens is geconstateerd dat het “eigenaarschap” van de SSO aandacht behoeft. Dit zal vorm krijgen 253 
door te werken aan het samenspel tussen de scholengroepen en de SSO.  254 

 255 
In 2020 heeft er nog veel inhuur plaatsgevonden en is hard gewerkt aan het structureel invullen van vacatures. 256 
De transitieregiegroep is omgevormd tot het Bedrijfsvoeringsoverleg (BO). In dit overleg worden ontwikkelingen en 257 
dilemma’s in bedrijfsvoering afgestemd. Er zal gebruik gemaakt gaan worden van portefeuilles op de beleidsterreinen 258 
van SSO. Die portefeuilles worden ingevuld door duo’s van een algemeen directeur en een directeur bedrijfsvoering 259 
van de scholengroepen, in nauwe samenwerking met de SSO en de RvB. 260 
 261 
Het kalenderjaar 2020 heeft in het teken gestaan van de doorontwikkeling van de organisatie en het treffen van 262 
coronamaatregelen. Dit heeft een stevige wissel getrokken op al onze medewerkers, maar met name op de 263 
medewerkers van Huisvesting & Facilitair (maatregelen in gebouwen e.d.) en ICT (voorzieningen voor thuiswerken en 264 
onderwijs op afstand). Het jaar 2021 zal in het teken staan van de verbinding, transparantie en doorontwikkeling van 265 
de dienstverlening. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de aanbevelingen zoals verwoord in de rapportage over 266 
de tussenevaluatie.  267 

  268 
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Bijdrage Melanchthon: Directiestructuur in lijn met de CVO-visie sterke scholen 270 

 271 

 272 
Ruim 2 jaar geleden is er vanuit de RvB een andere koers ingezet t.a.v. de aansturing van de 273 
scholen(groepen). Een belangrijk gevolg is dat er wordt gestreefd naar sterke vestigingen waarbij ook meer 274 
verantwoordelijkheid belegd is bij de vestigingsdirecties. Voor Melanchthon betekende dit een kentering t.o.v. de 275 
gebruikelijke werkwijze op financieel gebied en een wijziging voor de (directie-)structuur. 276 
 277 
Binnen Melanchthon is bij de start van het schooljaar 2020-2021 een nieuwe directiestructuur geïmplementeerd. In de 278 
nieuwe structuur is er afscheid genomen van de functie clusterdirecteur en wordt elke vestiging aangestuurd door een 279 
vestigingsdirecteur. Bij alle directeuren is een assessment afgenomen om ontwikkelpunten scherp te krijgen en een 280 
scholingsplan hiervoor op te stellen. Dit is een interessante ontwikkeling, die echter ook risico’s en kansen met zich 281 
meebrengt. Risico’s omdat collega’s zich op bepaalde punten nog moeten ontwikkelen en kansen omdat een 282 
verschuiving van verantwoordelijkheden ook de mogelijkheid tot verdere groei van collega’s en vestigingen geeft.  283 
Dat laatste komt ook terug in de schoolplannen die, voor het eerst binnen Melanchthon, zijn geschreven op 284 
vestigingsniveau. Binnen deze schoolplannen zien we dat de lijn van de jaarplannen van het voorgaande jaar wordt 285 
doorgetrokken, maar dat er ook doelen worden beschreven die hier nog niet in terugkwamen.  286 
De komende jaren zullen deze schoolplannen de basis vormen voor de gesprekken over de onderwijsontwikkeling en 287 
tevens als onderlegger voor de vestigingsbegrotingen dienen. 288 
 289 
De wijziging van de directiestructuur en de daarmee gepaard gaande vertaling van de CVO-sturingsfilosofie, heeft ook 290 
gevolgen voor de financiële verantwoordelijkheid van de vestigingsdirecteuren. Dit betekent o.a. dat er van een 291 
centrale begroting wordt overgestapt naar vestigingsbegrotingen en van een centraal gestuurde inkomstenverdeling 292 
naar "het geld volgt de leerling". Een proces dat vraagt om zorgvuldigheid, kennis, scholing en tijd. Bij het opstellen 293 
van de begroting voor 2020 is een eerste aanzet gedaan tot het opstellen van begrotingen op vestigingsniveau. Het 294 
voorjaar van 2020 is gebruikt om het ingezette proces verder vorm te geven ter voorbereiding op de begroting van 295 
2021. Dit heeft geleid tot goede vestigingsbegrotingen waarbij de vestigingsdirecteuren nauw zijn betrokken, zij zijn nu 296 
budgetverantwoordelijk voor hun eigen begroting. Dit levert hen veel meer sturingsruimte op wat weer mooi aansluit bij 297 
de sturingsfilosofie van CVO. 298 

  299 
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Onderwijsdoelen 2020 302 
 303 
In 2020 zijn de jaarplannen van alle scholen voor het eerst gebaseerd op vernieuwde CVO-visie. Binnen de pijlers van 304 
de CVO-visie hebben de vestigingen en scholengroepen de vrijheid voor het bepalen van hun prioriteiten. Elke 305 
vestiging is gevraagd om in te gaan op het eigen zelfbeeld, de ambities voor 2020, hoe de vestiging die ambities denkt 306 
te realiseren en wat dat aan specifieke inzet (geld en mensen) vraagt. De vestigingen zijn daarnaast gevraagd om in 307 
het kader van de continuïteit van beleid ook aan te geven op welke wijze de speerpunten van het beleid in 2019 op het 308 
gebied van onderwijsvernieuwing, positionering en profilering, HRD-beleid en het verbeteren van de kwaliteit van het 309 
onderwijs, worden voortgezet. De belangrijkste prioriteiten voor 2020 waren: 310 
• Verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, met name gericht op de indicatoren ‘zicht op ontwikkeling (OP2)’ 311 

en ‘didactisch handelen (OP3)’ van de IvhO, onder andere aan de hand van meer collegiaal lesbezoek. 312 
• Meer maatwerk voor leerlingen. Leerlingen worden gestimuleerd meer regie te nemen op hun eigen 313 

onderwijsproces en eigen ontwikkeling. Hiervoor kiezen scholen nieuwe onderwijsconcepten mede om hun school 314 
aantrekkelijker te maken en te profileren, zoals de DAIM (direct activerend instructiemodel)-methode, 315 
Kunskapskolan, Traject op Maat (Tom), My Choice, Young and Strong, My Skills, 20-80 Learning en You We 316 
World. 317 

• Inzet op de sociale en persoonlijke vorming van leerlingen. De afgelopen jaren lag de nadruk vooral op de 318 
kwalificatie. Dat willen de scholen zonder meer behouden maar er wordt nadrukkelijker een balans gezocht 319 
tussen deze kwalificatie enerzijds en socialisatie en persoonsvorming anderzijds.  320 

• De verdere ontwikkeling tot een professionele school- en leerorganisatie. Het ontwikkelingsperspectief van 321 
leraren en lerarenteams staat centraal in het strategisch HR-beleid van CVO. Wanneer leraren/medewerkers 322 
voldoende invloed ervaren, koppelen ze meer vanzelfsprekend hun persoonlijke ontwikkeling aan de 323 
doelstellingen van de school. Uit de jaarplannen blijken én meer eigenaarschap van docenten én teambuilding 324 
veel voorkomende speerpunten te zijn. 325 

• Werken aan een veilig en prettig schoolklimaat. De veiligheid op een aantal vestigingen staat onder druk. Er 326 
deden zich de achterliggende jaren regelmatig incidenten voor met jongeren op of buiten de school. In overleg 327 
met gemeenten (Rotterdam, Spijkenisse en Ridderkerk) en andere schoolbesturen proberen we de problematiek 328 
beheersbaar te houden.  329 

 330 
Sectorakkoord VO 331 
 332 
CVO heeft in 2020 bijna € 7 mln. aan prestatieboxmiddelen ontvangen. Deze middelen zijn bedoeld voor de 333 
realisering van de ambities uit het sectorakkoord 2014. In 2018 zijn deze ambities geactualiseerd. Wij hebben deze 334 
afspraken doorvertaald naar schooleigen ambities. De scholen hebben gewerkt aan het terugdringen van het 335 
zittenblijven. We participeren in de opleidingsscholen OSR en RPO. We hebben een visie op verantwoorden 336 
ontwikkeld (zie hieronder). We werken aan strategisch personeelsbeleid (zoals het terugdringen van het lerarentekort, 337 
werkdrukverlichting en duurzame inzetbaarheid) en het terugdringen van onbevoegd gegeven lessen. We werken 338 
steeds meer samen in de regio (zie pagina 12, 20, 21 en 26) en we wijken op geen enkele wijze af van de code goed 339 
bestuur.  340 
 341 
Visie op verantwoorden 342 
 343 
CVO heeft een visie ontwikkeld op verantwoorden. Op basis daarvan is in dit Bestuursverslag een eerste concrete 344 
stap gezet om onze visie op verantwoorden te realiseren. Wij vinden het volgende van belang: 345 
• Wij zijn een lerende organisatie. Verantwoording is onderdeel van onze kwaliteitscultuur. Verantwoording wordt 346 

niet (meer) gezien als een last. Het gaat om een kwaliteitscultuur waarin we verantwoorden vanzelfsprekend 347 
vinden. Dat kunnen we bereiken door onze medewerkers van het begin tot het eind nauw te betrekken bij dit 348 
proces, van doelen tot resultaten. De kwaliteitscultuur bevordert dat we leren van elkaar. Zeker nu we in onze 349 
sturingsfilosofie sterke vestigingen belangrijk vinden is een gedeelde kwaliteitscultuur van belang. 350 

• Verantwoorden doe je niet alleen via een jaarverslag. Verantwoorden kun je continu en het gehele jaar door doen. 351 
Verantwoorden doe je vooral ook door de (horizontale) dialoog te zoeken zowel binnen CVO als daarbuiten. 352 
Medewerkers van CVO voeren continu gesprekken met allerlei externe partijen als gemeenten, wijken, bedrijven 353 
en scholen in het primair, middelbaar en hoger onderwijs. CVO wil een lerende organisatie zijn, open en 354 
transparant. 355 

 356 
 357 
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 358 
• Het is van belang onze verantwoording te verbinden met dat deel van de samenleving waarvoor CVO zich inzet. 359 

Wij zijn voornemens jaarlijks in mei of juni een “Verantwoordingsdag” te organiseren, waarvoor we een aantal 360 
stakeholders, bijvoorbeeld gemeenten, het bedrijfsleven en andere stakeholders, uitnodigen om te reflecteren op 361 
wat wij doen en hoe wij het doen. 362 

• Eigentijds. We moeten ook zoeken naar manieren om ons nadrukkelijker “in de etalage te zetten”. Op een 363 
eigentijdse manier laten zien wat we doen en bereiken. Dit Bestuursverslag bevat daarom dit jaar voor het eerst 364 
interviews en Infographics. 365 

• Beperkte uitvoeringslast. We sluiten zoveel mogelijk aan bij zaken waar scholen al mee bezig zijn, door 366 
verslaglegging van deze actuele ontwikkelingen. Dat kan gaan over de examenresultaten, of over wat hebben we 367 
gedaan aan de werkdrukverlichting, of wat over de leerlingentevredenheid, enz. Deze informatie kunnen we 368 
gedurende het jaar naar buiten brengen en communiceren naar onze stakeholders en uiteindelijk kunnen we deze 369 
resultaten ook opnemen in het jaarverslag. 370 

 371 
Verantwoording over maatschappelijke thema’s 372 
Het ministerie van OCW heeft in november 2020 nadere eisen gesteld aan de jaarverslaggeving. Over een zestal 373 
maatschappelijke thema’s moet in het verslagjaar 2020 verplicht gerapporteerd worden. Wij hebben onze 374 
scholengroepen gevraagd voor een specifiek thema een bijdrage te leveren. Met deze werkwijze willen we bereiken 375 
dat het Bestuursverslag meer aansluit bij de dagelijkse praktijk in de vestigingen. Hiermee zetten we ook een eerste 376 
concrete stap om onze verantwoording meer te baseren op input vanuit de vestigingen/scholengroepen. We hebben 377 
gevraagd om creatieve bijdragen. Dat is gelukt. Scholengroepen hebben interviews en filmpjes geleverd. Vaak maken 378 
ze gebruik van bestaand materiaal dat al eerder in 2020 is gemaakt.  379 
In de onderstaande tabel is per thema vermeld welke scholengroep verslag doet met een verwijzing naar de pagina, 380 
waarin dit in dit Bestuursverslag is opgenomen. 381 
 382 

Maatschappelijk thema Scholengroep/organisatieonderdeel Pagina in  

Bestuursverslag 

Strategisch personeelsbeleid (HRM) Penta: vitaliteit en werkgeluk 37 

Passend onderwijs en 

onderwijsachterstanden (alleen 

VSO-scholen) 

Accent: samenwerking Koers VO en verdeling 

achterstandsmiddelen voor het VSO 

23 

Allocatie van middelen binnen het 

schoolbestuur 

Melanchthon: Nieuwe directiestructuur 10 

Hoofdstuk 

Financiën: 39 

Toetsing en examinering CVO-Zuid: Examens en OP8 19 

Convenantsmiddelen Comenius 30 

Corona Marnix Gymnasium: Vormgeving hybride onderwijs 

Zuider Gymnasium: Wegwerken onderwijsachterstanden 

Melanchthon: Melanchthon in tijden van corona 

49 

14 

58 

Naast de bijdragen van de scholengroepen leggen we ook verantwoording af over de maatschappelijke thema’s in de 383 
hoofdstukken onderwijs & kwaliteit, personeel, financiën en continuïteitsparagraaf. 384 

 385 
Samenwerking met gemeenten 386 
 387 
CVO levert al jaren een actieve bijdrage aan de uitwerking en realisatie van het Rotterdams Onderwijsprogramma. Het 388 
huidige onderwijsbeleid (2019-2022) van de gemeente Rotterdam is gericht op gelijke kansen voor elk talent. 389 
Belangrijke doelen daarbij zijn verbetering van de onderwijskwaliteit, het vergroten van kansengelijkheid door meer 390 
aandacht voor de overgangsmomenten in het onderwijs, aanpak van het lerarentekort mede door bevordering van de 391 
zij-instroom, het terugdringen van de werkdruk, het bevorderen van democratisch burgerschap en de veiligheid in het 392 
onderwijs. De schoolbesturen in Rotterdam overleggen met de gemeente Rotterdam een aantal keren per jaren in de 393 
zogenaamde sectorkamer VO. In het kader van corona hebben een aantal CVO-scholen meegedaan aan de 394 
zomerschool van 2020, georganiseerd door de gemeente Rotterdam. 395 
 396 
 397 
 398 
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 399 
Met de gemeente Spijkenisse is overeengekomen dat er in 2024 een nieuw gebouw voor de mavo komt. Hiertoe 400 
worden de scholen Charles de Foucauld en de mavo van Scala Rietvelden samengevoegd. De gemeente financiert 401 
de nieuwbouw, die plaats zal geven aan 600 mavoleerlingen. 402 
 403 
Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) 404 
 405 

In de RPO-vergaderingen overleggen de deelnemende schoolbesturen met elkaar over de onderwijsvoorzieningen in 406 
de regio. Ook onderlinge samenwerking en afstemming als gevolg van leerlingendaling staat steeds meer op deze 407 
regionale agenda’s. 408 
 409 
De CVO-scholen nemen deel aan vier RPO’s: scholengroep Penta participeert in het RPO Voorne-Putten. CVO-Zuid 410 
en het Comenius College participeren in het RPO Kerk, IJssel en Drecht. Melanchthon participeert voor haar scholen 411 
buiten de stad Rotterdam in het RPO Zoetermeer - Lansingerland. Daarnaast is er het RPO Rotterdam, waar alle 412 
Rotterdamse CVO-vestigingen deel van uitmaken. Zie ook de paragraaf strategische samenwerking in het hoofdstuk 413 
leerlingen en ouders (pagina 26), 414 

 415 
Communicatie 416 

CVO brengt twee keer per jaar voor alle medewerkers en relaties het thematisch ingerichte relatiemagazine CVOpen 417 
uit. De editie van november 2020 stond in het teken van onderwijs in tijden van corona. Alle nummers zijn terug te 418 
vinden via https://www.cvo.nl/zoeken?q=CVOpen 419 
De digitale nieuwsbrief CVO-Nieuws wordt rechtstreeks vanuit het bestuur verzonden naar medewerkers en relaties. 420 
Het merendeel van de nieuwsberichten uit CVO-Nieuws wordt ook gepubliceerd op de website onder Nieuws.  421 
Daarnaast stuurt het bestuur periodiek, ongeveer vier keer per jaar, een nieuwsbrief naar de schooldirecteuren. Het 422 
doel is de communicatie en afstemming tussen het bestuur en de schooldirecteuren te bevorderen.  423 
Naast CVOpen en CVO-Nieuws is ook de website www.cvo.nl een belangrijk communicatiemiddel en maken we 424 
gebruik van Linkedin. Tot slot is er sinds 2020 ook een medewerkersportaal beschikbaar waarop informatie met en 425 
tussen medewerkers gedeeld kan worden. 426 

  427 
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Bijdrage Zuider Gymnasium: Wegwerken onderwijsachterstanden door corona 429 

 430 

Direct na het einde van de eerste periode van afstandsonderwijs heeft het Zuider Gymnasium begin juni zijn deuren 431 
geopend met het doel achterstanden zoveel mogelijk te beperken, goed zicht op de leerlingen te hebben en hen op 432 
veilige wijze weer te ontvangen. Deze periode kenmerkte zich ook door het bepalen van eventuele achterstanden en 433 
het opstellen van handelingsplannen per leerling, lesgroep en/of vak. De bevindingen zijn per leerling geregistreerd. 434 
Naar aanleiding hiervan is voor de zomervakantie hard gewerkt aan een gestructureerde vervolgaanpak ter 435 
wegwerking van de geconstateerde achterstanden en de communicatie hieromtrent naar de leerlingen, ouders en 436 
docenten. De secties hebben dit voor hun vak uitgedacht en opgenomen in hun analyse en de geplande aanpak 437 
omschreven in het vakwerkplan voor het schooljaar 2020/2021.  438 

Het zogenaamde herstelaanbod onderscheidt de volgende activiteiten:  439 
1. Deelname aan de Rotterdamse zomerschool; 440 
2. Een hersteltaak op leerlingenniveau tijdens de zomervakantie; 441 
3. Een nulmeting in september 2020 om nog niet bekende achterstanden te signaleren; 442 
4. Een handelingsplan per leerling tijdens de vaklessen in 2020/2021; 443 
5. Extra ingeroosterde lesuren per vak per lesgroep in 2020/2021 (gefinancierd uit de subsidie Inhaal- en 444 

ondersteuningsprogramma’s onderwijs); 445 
6. Bijlessen in 2020/2021 op leerlingen- en vakniveau (gefinancierd uit de subsidie Inhaal- en 446 

ondersteuningsprogramma’s onderwijs); 447 
7. Huiswerkbegeleiding in 2020/2021 (gefinancierd uit de subsidie Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s 448 

onderwijs). 449 
 450 
Vanuit dit aanbod is maatwerk geleverd, dus per leerling is bekeken welke herstelactiviteiten het best passend en 451 
effectief waren voor de opgelopen achterstanden.  452 
 453 
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2020/2021 zijn de hierboven genoemde activiteiten 3 t/m 7 in gang gezet. De 454 
individuele hersteltaken (activiteit 2) zijn nagekeken en beoordeeld door de betreffende vakdocent. De uitkomsten 455 
hiervan zijn gedeeld met de leerling, ouders en mentor en zo nodig nog toegevoegd aan het handelingsplan van de 456 
leerling. 457 
Tijdens de kennismakingsgesprekken tussen de leerling, ouders en mentor in september zijn de geconstateerde 458 
achterstanden nogmaals besproken en is het handelingsplan voor 20/21 toegelicht en vastgesteld. De leerlingen 459 
werken via dit vastgestelde plan hun achterstanden weg door deelname aan activiteit 3, 4, 5, 6 en/of 7 en worden 460 
hierbij begeleid en gecoacht door hun vakdocent, mentor en/of leerjaarcoördinator. Op leerlingen- en vakniveau vindt 461 
voortdurend monitoring plaats, zodat desgewenst tijdig aanpassing of bijsturing kan plaatsvinden.  462 
Het eerste officiële meetmoment vond plaats in december bij het eerste rapport. Naar aanleiding van de 463 
vergaderingen over dit rapport zijn er gesprekken gevoerd tussen de leerling, ouders en mentor. Ook vond een 464 
spreekuur plaats waarbij ouders het gesprek konden aangaan met één of meer vakdocenten van hun kind. Deze 465 
vergaderingen en gesprekken leverden input om per leerling het handelingsplan te evalueren en de stand van zaken 466 
m.b.t. de achterstanden op te maken. Voor sommige leerlingen kon het handelingsplan worden afgerond, voor andere 467 
leerlingen wordt het (eventueel in aangepaste vorm) voortgezet in de rest van het schooljaar. 468 

 469 

 470 
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Onderwijskwaliteit 

 

Voldoende, goede en excellente scholen 

In januari 2020 ontvingen vier scholen het predicaat ‘Excellente School’: Accent Praktijkonderwijs Capelle, Accent 

Praktijkonderwijs Delfshaven, Accent Praktijkonderwijs Hoogvliet en Melanchthon Kralingen. In 2009 kwam Melanchthon 

Kralingen onder verscherpt inspectietoezicht wegens onvoldoende kwaliteit op de vmbo-tl-afdeling. Sindsdien is de 

gehele school aan de slag gegaan met de nodige verbeteringen om nu het harde werken bekroond te zien. Opgeteld bij 

de vier vestigingen die het predicaat al in voorgaande jaren behaald hebben - Julianamavo, Penta De Oude Maas, Penta 

Hoogvliet en Melanchthon Wilgenplaslaan – telt CVO per januari 2020 acht excellente scholen. Penta Hoogvliet is 

bovendien in 2020 opnieuw, en nu voor al haar afdelingen, het traject ingegaan om vanaf 2021 het predicaat ‘Excellente 

School’ te mogen blijven voeren. Dat leidde ertoe dat de school in september 2020 een bezoek van de IvhO ontving en 

de waardering ‘goed’ kreeg. Helaas is het verdere traject voorlopig on hold gezet, vanwege de corona-maatregelen. CVO 

is en blijft 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. Een enkele school had een verbeteropdracht gekregen van de 

IvhO. In 2020 betreft dat het Zuider Gymnasium (vanuit de historie met het inmiddels gesloten Vreewijk Lyceum), de 

havo-afdeling van Comenius Lyceum Capelle, de nieuw aan CVO toegevoegde mavo van Penta Charles de Foucauld en 

het Groene Hart (met een specifieke verbeteropdracht op het thema ‘toetsing en examinering). Zowel op het Zuider 

Gymnasium als op de havo-afdeling van het Comenius Lyceum in Capelle heeft de IvhO in het najaar een bezoek 

afgelegd in het kader van een hersteltraject. Beide scholen hebben laten zien dat zij hun herstelopdracht voldoende tot 

uitvoer hebben gebracht en daarmee komen zij onder het basistoezicht van de IvhO. Begin 2021 zal Penta Charles de 

Foucauld in het kader van het 4JOB (vierjaarlijks onderzoek bestuur) door de IvhO bezocht worden2. Het Groene Hart 

had al in schooljaar 2019-2020 de gevraagde verbeteringen doorgevoerd en heeft dit in september 2020 met succes 

laten zien aan de IvhO.  

 

Aandacht vanuit de IvhO was er verder specifiek voor de leerlingen van het voormalig Vreewijk Lyceum. Een deel van 

deze leerlingen is ondergebracht bij het Zuider Gymnasium en deze school heeft aangetoond onderwijs van ruim 

voldoende kwaliteit te bieden. De havoleerlingen van het voormalige Vreewijk Lyceum, zijn in het schooljaar 2019-2020 

verdergegaan met hun opleiding bij CBSplus. Deze school verdubbelde daarmee in omvang en heeft grote inspanningen 

geleverd om alle leerlingen goed onderwijs te geven. Zowel op gebied van (examen)resultaten als op sociaal-emotioneel 

gebied is er veel inzet van alle betrokkenen geweest. Met als mooi resultaat dat er nauwelijks incidenten zijn geweest 

tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ leerlingen en vooral dat het slagingspercentage onder alle groepen leerlingen hoog was. 

In het voorjaar van 2020 is de IvhO uitgebreid in gesprek gegaan met de schoolleiding over de inspanningen, de gestelde 

doelen en de mate waarin deze bereikt worden. De school ontving complimenten voor het harde werk en de getoonde 

betrokkenheid bij de leerlingen.   

 

Meer informatie over de kwaliteitswaarderingen die de IvhO heeft toegekend aan CVO-scholen vindt u via 

https://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-scholen. Nadere informatie over een aantal aanvullende kwaliteitsindicatoren – 

zoals uitstroomgegevens, slagingspercentages, schoolklimaat en sociale veiligheid – vindt u via 

www.scholenopdekaart.nl.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 Op 27 januari 2021 is Penta Charles de Foucauld bezocht en heeft de school een voldoende beoordeling ontvangen voor de indicatoren die in het 

vorige onderzoek onvoldoende waren. Hiermee komt ook deze school onder basistoezicht.  

 

https://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-scholen
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Thema-onderzoeken IvhO 
Naast de reguliere kwaliteitsonderzoeken, bezoekt de IvhO scholen om over bepaalde thema’s informatie te verzamelen 

over de uitwerking in de praktijk. In 2020 hebben CVO-scholen deelgenomen aan een onderzoek op het gebied van 

strategisch HRM-beleid. Andere onderzoeken, zoals een voortzetting van de pilot naar een digitaal lesobservatie-

instrument, werden door de corona-maatregelen uitgesteld. Wel voert de IvhO een landelijk onderzoek uit onder een grote 

groep schoolleiders naar de wijze waarop corona hun scholen raakt en de manieren hoe zij hierop inspelen. Voor CVO zijn 

hier een vijftal scholen bij betrokken, namelijk Comenius Lijstersingel, Calvijn Groene Hart, Accent Centrum, Maxima 

Praktijkonderwijs en Melanchthon Wilgenplaslaan. 

 

Doorontwikkeling kwaliteitszorg 

 

Nadat in 2019 door de CVO-beleidsstaf een digitaal zelfevaluatieformulier is ontwikkeld voor de vijf kernindicatoren 

van het waarderingskader van de IvhO is in het voorjaar van 2020 deze wijze van zelfevalueren aangevuld met de 

overige indicatoren uit het waarderingskader. Met twee momenten in het (school)jaar brengen de schoolleiders in 

kaart hoe de kwaliteit van het onderwijs ervoor staat. Daarnaast is in 2020 opnieuw gewerkt met de ‘factsheet 

onderwijskwaliteit’. Deze factsheet biedt elke school de gelegenheid om trends in beeld te brengen op de belangrijkste 

kwaliteitsindicatoren (zoals onderwijsopbrengsten (per afdeling), tevredenheid, leerlingaantallen, fte’s, (on)bevoegd 

gegeven lessen, ziekteverzuim, personeelsverloop en continuïteit van de schoolleiding). Om scholen werk te besparen 

is de factsheet van tevoren ingevuld. Aan de schoolleiding is gevraagd, zo nodig ondersteund vanuit de algemene 

directie of de eigen stafafdeling, om de meest recente gegevens toe te voegen en hun eigen beeld te geven van de 

resultaten. In het najaar van 2020 is aan de factsheet onderwijskwaliteit een zestal vragen toegevoegd om inzicht te 

krijgen in de gevolgen van corona en de achterstanden van leerlingen, en bovenal de wijze hoe de scholen hier in het 

schooljaar 2020-2021 op inspelen.  

Kennisuitwisseling 

 
Leernetwerk voor vestigingsleiders 

In 2020 waren bijeenkomsten van het Leernetwerk voor CVO-vestigingsleiders gepland over veiligheid op en rond de 

school en het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op toetsing en examinering. Helaas is dit door de corona-

situatie niet doorgegaan.  
 
Toetsing en examinering (zie ook pagina 19: Examens op CVO-Zuid) 

Na de gebeurtenissen in Maastricht van enkele jaren geleden heeft ‘toetsing en examinering’ continu de aandacht 

binnen CVO. De geplande activiteiten in 2020, zoals een inspiratiebijeenkomst van examensecretarissen over het 

ontwikkelen van een visie op toetsing en examinering, zijn helaas niet doorgegaan. Wel hebben enkele scholen 

gebruik gemaakt van het aanbod van de CVO-beleidsstaf om hen te faciliteren in het controleren van hun 

examenreglement en het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA). 

 
Collegiale visitaties, audits & reviews. 

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 150 visitaties uitgevoerd op de scholen van 

de beide besturen. Collegiaal visiteren is in de kern gericht op kwaliteitsverbetering en schoolontwikkeling. Een 

collegiale visitatie is 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. In 2020 zijn slechts enkele 

visitatietrajecten uitgevoerd. Helaas moesten vanaf maart alle nog resterende trajecten in het schooljaar 2019-2020 

afgelast worden. De hoop was om in het najaar van 2020 weer van start te gaan. Vanwege corona en het 

aankomende 4JOB van de IvhO heeft CVO besloten geen visitaties te houden in het schooljaar 2020-2021.  

 

CVO participeert ook regelmatig in bestuurlijke visitaties naar de governance bij andere grote schoolbesturen zoals 

Lucas, Carmel, OMO en LVO via het netwerk van bestuurders. 

 

CVO heeft op verschillende wijzen aandacht gehad voor reflectie op het functioneren van scholen. Zo is een drietal 

scholen geauditeerd op het gebied van examinering. Dit betrof de scholen waar het slagingspercentage in 2020, het 

jaar waarin het centraal examen verviel, significant hoger uitviel dan in voorgaande jaren. Bij elk van de drie scholen 

konden de auditors concluderen dat het hogere slagingspercentage een logisch gevolg was van de maatregelen die 

de scholen gedurende het schooljaar 2019-2020 hadden getroffen en dat de kwaliteit van het schoolexamen in 

voldoende mate geborgd was binnen de school.  

 



Bestuursverslag 

18 

 

 

 

Vanuit het project “Leren Verbeteren”, waarmee een aantal van onze scholen gericht aan hun onderwijskwaliteit 

werken, zijn er audits uitgevoerd, onder andere bij Comenius Lyceum Capelle. Dit werd mede gedaan ter 

voorbereiding op het inspectiebezoek in het najaar van 2020. Tegelijkertijd namen collega’s van andere Comenius-

scholen deel aan de auditcommissie, waardoor de spiegelfunctie versterkt werd.  

 

CVO neemt deel aan de pilot “Versterking bestuurskracht”, een spin-off van het project Leren Verbeteren. Met 

ondersteuning van een adviseur uit deze pilot wordt gezocht naar mogelijkheden om de bestuurlijke kwaliteitszorg te 

verbeteren. Enerzijds is de pilot benut om de kennis over het waarderingskader van de IvhO bij de schoolleiders te 

vergroten, mede gericht op het naderende 4JOB. Anderzijds is nadrukkelijk gezocht naar manieren om het leren van 

en met elkaar te vergroten. Hiertoe werden een aantal reviews gepland in de periode november 2020 tot en met 

januari 2021. Helaas is door corona maar één review volgens planning uitgevoerd, namelijk bij Penta Charles de 

Foucauld. De reviewcommissie bestond uit de adviseur van de pilot, een beleidsadviseur van de CVO Beleidsstaf, een 

tweetal directeuren van andere (Penta-)scholen en drie collega’s uit de school. 
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Bijdrage CVO-Zuid: Examens 

 

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar als het gaat om examens. Door de coronacrisis en de lockdown vanaf 16 maart 

2020 zijn de centrale examens niet doorgegaan en hebben leerlingen een diploma ontvangen op basis van hun 

schoolexamens. Dat leverde flink wat hoofdbrekens op. Al met al is het gelukt, hoewel het een onbevredigend einde 

van een schooljaar was, met name voor de leerlingen. 

Alle scholen binnen CVO-Zuid hebben in schooljaar 2019-2020 een examencommissie ingericht. Deze bestaat uit 

tenminste de examensecretaris en daarnaast nog een aantal andere leden. Op alle scholen wordt hier flink werk van 

gemaakt. Het is in het begin flink zoeken hoe een dergelijke commissie te werk moet gaan. Er is in het najaar van 

2020 een training gegeven aan de examensecretarissen over een aantal zaken die de examencommissie betreffen. 

Het gaat dan bijvoorbeeld over de toetsing, de kwaliteit van de toetsing en over de inrichting van het PTA. Duidelijk is 

dat op de scholen de examencommissie serieus genomen wordt, door personeel en directie. En dat de 

personeelsleden de weg naar de commissie goed weten te vinden als het gaat om zaken die te maken hebben met 

het (school)examen. Het komt de kwaliteit van de processen rondom het examen echt ten goede. 

Op alle scholen is een slag gemaakt in het PTA. Diverse scholen hebben ervoor gekozen om het PTA voornamelijk te 

richten op het eindexamenjaar. Uiteraard worden alle eindtermen opgenomen in het PTA, maar niet meer met een 

grote hoeveelheid toetsen. Op de Julianamavo is een start gemaakt met formatief toetsen in de onderbouw. De spin-

off naar het examen is al zichtbaar: minder toetsing. Op het Farelcollege en op Groene Hart wordt veel bewuster 

gekeken naar de eindtermen bij de toetsing, waardoor het aantal toetsen vermindert. Oude patronen met betrekking 

tot de toetsen zijn hier losgetrokken. Op CBSplus is al een slag gemaakt in het PTA mede door de komst van de 

leerlingen van het voormalige Vreewijk college. Daar wordt in schooljaar 2020-2021 met name goed gekeken naar de 

processen rondom de toetsweken en het digitaal inleveren van schoolexamentoetsen. Dit laatste gebeurt ook op het 

Groene Hart. De Meerpaal heeft het PTA met name naar het eindexamenjaar gericht. Op alle scholen heeft de 

examencommissie werk gemaakt van protocollen, waardoor een aantal zaken omtrent de afname van toetsen 

duidelijker is geworden. Tot slot is op alle scholen de controle op de PTA-toetsing verscherpt (Hebben alle leerlingen 

alle PTA-onderdelen afgrond?). 

Binnen de scholen van CVO-Zuid functioneerde in 2020 een expertisecentrum examens. Een tweetal ervaren 

examensecretarissen heeft, samen met de beleidsadviseur van CVO-Zuid, kwaliteitsbeleid rondom de examens 

gemaakt en het examenreglement aangescherpt. Daarnaast waren zij de vraagbaak voor de andere 

examensecretarissen. Tevens hebben we een overlegstructuur gevormd waarbij alle examensecretarissen binnen 

CVO-Zuid een aantal maal met elkaar overleggen, collegiale consultatie doen en onderwerpen inzake het 

(school)examen met elkaar bespreken ter voorbereiding van het beleid.  

Het Groene Hart heeft in juli 2020 een herstelonderzoek van de IvhO gehad. Het ging hier over de inhoud van het PTA 

en de sturing van de schoolleiding en de examencommissie op de verschillende processen. Alle inspanningen om 

deze processen goed op de rails te zetten hebben succes gehad: Het Groene Hart heeft weer een voldoende 

ontvangen op het onderdeel ‘Toetsing en examens’. 
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Lopende initiatieven 

 
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 gerelateerde zorg in de 

regio. 

• FOKOR: vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs 

(vo) in Rotterdam. 

• Opleidingsschool Rotterdam (OSR). 

• Opleidingsschool RPO (Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt) Rijnmond. 

• Platform Onderwijsarbeidsmarkt Rijnmond. 

• Convenant vo-ho: gericht op de verbetering van de aansluiting van het vo op het hoger onderwijs (ho). 

• Convenant vo-mbo: gericht op de verbetering van de aansluiting van het vo op het middelbaar beroepsonderwijs 

(mbo). 

• Het initiatief Zuider gymnasiumbasisschool, een samenwerkingsverband (met het bestuur PCBO) van 10-14 

onderwijs gericht op meer- en hoogbegaafde kinderen. 

• Nationaal Programma Rotterdam-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 12). 

• 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. 

• In het kader van internationalisering hebben een aantal van onze scholen uitwisselingsprogramma’s met scholen 

in het buitenland. Deze scholen ontvangen daarvoor subsidie op grond van de subsidieregeling 

internationalisering funderend onderwijs. 

 

Convenant vo-mbo 

Soepele overgangen zijn van groot belang. Overgangen in het onderwijs zijn bepalende momenten in de 

schoolloopbaan. Juist voor jongeren die van huis uit minder ondersteuning en begeleiding krijgen, vormen overgangen 

een risico. De samenwerking tussen vo-scholen en instellingen in het mbo en het ho kan beter. In juni 2020 is in 

navolging van het convenant vo-ho een convenant vo-mbo getekend door de bestuurders van de vo- en mbo-scholen 

in Rotterdam. De betrokken partijen zijn BOOR, LMC, CVO (allen vo) en GLR, STC, TCR, Zadkine, Albeda en HMC 

(allen mbo). De afgesproken hoofdlijnen van het convenant zijn: 

• Analyses maken van leerlingenstromen en van studiesucces. 

• Organiseren van professionaliseringsbijeenkomsten, docentstages, lesbezoeken e.d. 

• Oppakken van thema’s als loopbaanoriëntatie en beroepsbegeleiding (LOB), doorlopende begeleidings- en 

ondersteuningsstructuur, samenwerking met het netwerk vo-ho. 

• Per project contactpersonen op instellingsniveau, die beschikken over tijd en middelen om regie te voeren. 

 

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 via https://www.koersvo.nl/ en 

https://www.vovpr.nl/. 

 

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. 

 

 

 

https://www.koersvo.nl/
https://www.vovpr.nl/
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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. Zie verder de toelichting op pagina 23. 

 
VAVO (Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) 

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 vo nog 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. Na een jaar stromen deze leerlingen vaak door naar het mbo, hbo of naar een universiteit in de stad of de 

regio. Het overgrote deel van deze leerlingen volgt de opleiding bij het VRC. Tabel 1 toont het aantal leerlingen dat in de 

periode 2015 t/m 2021 vanuit de CVO-scholen uitbesteed is aan het VRC. Het aantal deelnemers is in het schooljaar 

2020/2021 fors gedaald, omdat de slagingspercentages in 2020 heel hoog waren (corona-effect). 
 

Tabel 1: Leerlingenaantallen VAVO Rijnmond College schooljaren 2015/2016 t/m 2020/2021 (opgave VRC, februari 2021) 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

CVO-Zuid 31 41 45 74 89 27 

Comenius 17 4 8 15 10 7 

Marnix 7 5 9 5 4 0 

Melanchthon 29 32 26 22 36 13 

Penta 40 31 23 37 27 5 

Totaal CVO 124 113 111 153 166 52 
 

 

Voortijdig schoolverlaters (VSV’ers) 

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. Het afgelopen schooljaar is het aantal VSV’ers op landelijk 

niveau in het vo fors gedaald. Binnen CVO lag het percentage de afgelopen jaren onder het gemiddelde. De twee laatste 

schooljaren is het percentage bij CVO stabiel. Daardoor is het percentage VSV’ers van CVO nu gelijk geworden aan het 

landelijk percentage. 

 
Tabel 2: Aantal en percentage VSV’ers van 2014 t/m 2019 (Bron: VSVverkenner.nl) 

 
2014-2015 

 
2015-2016 2016-2017 

 
2017-2018 2018-2019 

 N % N % N % N %  N   % 

CVO-Zuid 24 0,4 28 0,5 26 0,6 17 0,3  21 0,3 

Comenius 15 0,6 13 0,5 12 0,4 8 0,3  14 0,5 

Marnix 0 0 0 0 1 0,2 1 0,1    0 0 

Melanchthon 28 0,6 29 0,6 17 0,3 11 0,4  21 0,4 

Penta 17 0,3 24 0,5 9 0,3 22 0,7  10 0,2 

Totaal CVO 84 0,3 94 0,5 65 0,4 59 0,4  66 0,4 

Landelijk VO 4.178 0,4 4.445 0,5 4.503 0,5 4.780 0,5  3.607 0,4 
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Klachten en integriteit 
Gezien de omvang van onze vereniging is het onvermijdelijk dat er ouders en/of leerlingen zijn 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 2020 zijn voor CVO negen klachten (in 2019 waren dit 

er elf) bij de commissie ingediend. Drie klachten werden niet gehandhaafd. Eén klacht werd niet in behandeling 

genomen. Vier klachten werden ingetrokken vanwege oplossing op school-/bestuursniveau. Eén klachtafhandeling 

loopt nog. De uitkomsten van de voorgelegde geschillen worden door de AD’s op hoofdlijn gedeeld met de RvB, zodat 

we er als CVO van kunnen leren. 

 
Integriteitscode, klachtenregeling en klokkenluidersregeling 

De RvB heeft in 2020 de herziene integriteitscode, klachtenregeling en klokkenluidersregeling vastgesteld. 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. De genoemde documenten zijn gepubliceerd op www.cvo.nl. 

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. Begin 2021 is een integriteitscommissie ingesteld. 

 
Conclusies en resultaat 
 

We zijn trots op de verdere ontwikkeling van de onderwijskwaliteit op onze scholen. De CVO-scholen leveren allen 

onderwijs van voldoende of goede kwaliteit. We hebben maar liefst acht scholen die excellent zijn. Daarnaast hebben 

de scholen of afdelingen die tegenvallende resultaten hadden, zich allen weten te verbeteren en zijn ze na 

inspectiebezoek in de eerste helft van schooljaar 2020-2021 weer onder basistoezicht geplaatst. Bovendien gebruiken 

alle scholen de zelfevaluatie en de factsheet onderwijskwaliteit zoals deze binnen CVO ontwikkeld zijn. Deze 

instrumenten vormen de basis voor de jaarlijkse gesprekken over de kwaliteit van het onderwijs. Naast het uniform 

rapporteren over de ontwikkelingen, wordt ook aan de voorkant de beleidscyclus uniform aangepakt met het 

begrotingsformat waarin nadrukkelijk aandacht is voor de vijf pijlers uit de CVO-visie. De schoolleiders waarderen 

deze aanpak. 

 

Helaas zijn door de corona-situatie andere ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld het verder uitbouwen van 

professionaliserings- en scholingsactiviteiten, en vaste werkzaamheden, zoals het uitvoeren van de breed 

gewaardeerde collegiale visitaties, stil komen te liggen. We hopen die in het schooljaar 2021-2022 weer op te kunnen 

pakken.  

 

  

http://www.cvo.nl/
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Bijdrage Accent: Inzet middelen Koers VO en onderwijsachterstand 

 

De VO ondersteuningsgelden van Koers VO en (voormalige CUMI) gelden onderwijsachterstanden, zoals die bedoeld 

zijn voor het PO en VSO worden op de verschillende scholen veelal ingezet voor de bekostiging van extra 

(zorg)activiteiten, leermiddelen, scholing en extra uren personeelsinzet van (zorgteam)medewerkers en/of docenten 

met zorgtaken. 

Zo besteden de scholen voor praktijkonderwijs van Accent de ondersteuningsgelden van Koers VO en de scholen van 

Accent VSO de (voormalige CUMI) gelden onderwijsachterstanden bijvoorbeeld zoals hieronder beschreven. 

 

Extra personele inzet  

Op alle scholen wordt extra schoolmaatschappelijk werk (SMW) ingehuurd en ingezet t.b.v. contacten met 

ouders/verzorgers/externe hulpverleners en leerlingen, maar ook voor het geven van bepaalde specifieke trainingen,  

over bijvoorbeeld onderwerpen als weerbaarheid, seksuele voorlichting, sexting en loverboys. 

Ook worden de orthopedagoog en/of psycholoog extra ingezet voor de begeleiding van leerlingen, het plegen van 

interventies voor het verbeteren van pedagogisch handelen (bijv. methode Geweldloos Verzet e.a.) en het extra 

begeleiden van TLV (=toelaatbaarheidsverklaring) hoog geïndiceerde leerlingen op de VSO scholen, op basis van een 

extra individueel handelingsplan naast het standaard voor alle leerlingen gebruikte OPP (Ontwikkelperspectiefplan) 

Veelal worden extra zorgtaken ook weggezet bij docenten. Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van specifieke NT2 

taalprogramma’s voor ingestroomde ISK leerlingen, het aanpassen van lesprogramma’s/individuele leerroutes op 

verschillende differentiatieniveaus met verschillende instructiemodellen (ADI, DAIM) als uitgangspunt of het meer 

praktisch/levensecht maken van de theorie- en praktijklessen. 

Op het VSO worden de gelden ook ingezet ter verbetering van de individuele leerlijnen, met als basis de CED-

leerlijnen in zestien niveaus, het volgen van leerlingen in Parnassys en de verbeterde mogelijke aansluiting met het 

Praktijkonderwijs. 

Soms wordt het geld ook gebruikt voor de visieontwikkeling van nieuw op te zetten onderwijs/interne opvang van 

groepen leerlingen (bijv. het inrichten en bemensen van een interne time-out ruimte). Op veel scholen wordt ook een 

docent/zorgteam-medewerker belast met de verzuimcoördinatie: naast de dagelijkse registratie door de administratie 

is er een docent/zorgteam-medewerker belast met het individueel begeleiden van leerlingen, opdat het verzuim en het 

te laat komen structureel vermindert en gemeld wordt bij het verzuimloket. 

Daarnaast wordt het geld vaak ingezet voor extra handen voor de klas. Op hetzelfde moment worden dan bijvoorbeeld 

twee docenten in het rooster ingepland opdat de leerlingen meer aandacht en begeleiding krijgen (bijv. bij het werken 

in niveaus rekenen en taal, extra leesondersteuning, hulp bij dyslexie, extra taal en leesondersteuning voor NT2-

leerlingen etc.). Vooral ook bij praktijklessen met grote groepen wordt vaak extra onderwijsondersteunend personeel 

ingezet. Op de VSO-scholen is bij alle theorie- en praktijklessen naast de docent altijd een extra onderwijsassistent 

aanwezig.  

Extra onderwijs, scholings,- en begeleidingsactiviteiten, inkoop workshops en aanschaf leermiddelen 

Soms wordt gespecialiseerde hulp ingekocht bij externen voor bijvoorbeeld de extra begeleiding voor jongeren met 

een problematische thuissituatie en/of problematiek (bijv. inzet Homerun van DMH Humanitas), 

weerbaarheidstrainingen door de Stichting Pameijer op de VSO-scholen of voor het geven van workshops bijv. in de 

week van het pesten, de week van het huiselijk geweld en de week van de liefde. Ook worden theaterprogramma’s en 

dramalessen ingekocht ter behandeling van bepaalde thema’s als emancipatie, seksualiteit en inclusieve 

maatschappij. Of voor het structureel geven van lessen sociale vaardigheid, waarbij “Theater als middel” wordt 

gebruikt. Ook er wordt specialistische hulp ingekocht voor het instrueren van docenten bij het werken met bepaalde 

nieuwe ondersteuningsprogramma’s (bijv. Claroread t.b.v. dyslexieondersteuning). 

Op beide Accent VSO-scholen worden ook dans/muziekdocenten ingehuurd t.b.v. de sociaal emotioneel ontwikkeling 

van de zwakkere leerlingen. Ook wordt het geld gebruikt voor de scholing van docenten en t.b.v. teamontwikkeling op 

pedagogisch didactisch gebied (bijv. gepersonaliseerd leren, coaching van leerlingen). Veelal worden daarvoor 

externe bureaus ingehuurd zoals OQ, Grip op Advies, Edunova, CED e.a. 

Tot slot wordt het geld regelmatig gebruikt voor de aanschaf van specifieke leermiddelen. Op het VSO bijvoorbeeld 

worden t.b.v. de individuele begeleiding van TLV-hoog en/of NT2-leerlingen vaak extra spelmaterialen en 

leermiddelen aangeschaft.
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Kerncijfers leerlingenaantallen 

 
Ontwikkelingen leerlingenaantallen CVO over de afgelopen vijf jaar 

Demografische ontwikkelingen en verstedelijking zorgen er op sommige plekken in Nederland voor dat steeds minder 

leerlingen instromen in het vo. Voor CVO verwachten we de komende vijf jaar vooral een forse daling in de regio’s 

Hellevoetsluis, Westvoorne en Pijnacker/Nootdorp. Daarentegen is er de komende vijf jaar nog groei in Nissewaard, 

Ridderkerk, Capelle a/d IJssel en Rotterdam. 

 

Het totaal aantal leerlingen bij CVO is de afgelopen vijf jaar gedaald. Dit heeft deels te maken met de demografische 

krimp en daarnaast met schoolspecifieke ontwikkelingen. Het afgelopen jaar bedroeg de daling 578 leerlingen (-3%). 

Sinds het schooljaar 2016/2017 is het aantal leerlingen gedaald met 1.324 (-6%). 

 

Tabel 3. Aantal leerlingen per scholengroep en groei/krimp laatste schooljaar 

 
2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

Absolute verschil 

2020/2021 tov 
2016/2017  

Procentuele Verschil 

2020/2021 tov 

2017/2017 

Accent 823 850 1.016 1.021 1.035 212 26% 

CVO-Zuid 4.857 4.771 4.838 3.830 3.666 -1.191 -25% 

Farel 1.739 1.661 1.582 1.539 1407 -332 -19% 

Zuider Gymnasium    725 658 nvt nvt 

Comenius 3.022 2.975 2.986 2.947 2.885 -137 -5% 

Marnix 612 601 604 593 568 -44 -7% 

Melanchthon 5.370 5.377 5.377 5.465 5.222 -148 -3% 

Penta 4.842 4.582 4.644 4.399 4.500 -342 -7% 

Totaal CVO 21.265 20.817 21.047 20.519 19.941 -1.324 -6% 

 

Per scholengroep is het beeld als volgt. 

• Accent: Het leerlingenaantal is stabiel tot licht stijgend. Per 1 januari 2019 zijn twee VSO-scholen onderdeel 

geworden van Accent (176 leerlingen extra). 

• Bij de scholengroep CVO-Zuid, voorheen scholengroep Calvijn, is veel gebeurd. Van belang is dat de scholen in 

Rotterdam-Zuid en de omliggende gemeenten (met name Ridderkerk en Barendrecht) in de komende periode 

gezamenlijk een helder profiel neerzetten. Vanaf 1 januari 2020 is het Zuider Gymnasium verzelfstandigd. Vanaf 

1 oktober 2020 vormen Calvijn en het Farelcollege samen de scholengroep CVO-Zuid. In de tabel geven we dit 

jaar de cijfers van het Farelcollege nog apart weer. Eind schooljaar 2018/2019 is het Vreewijk Lyceum, een 

Calvijn-school, gesloten. Dit heeft geleid tot een forse daling van het aantal leerlingen. De leerlingen konden hun 

opleiding vervolgen aan het Zuider Gymnasium (vwo) of bij CBSplus (havo), maar er zijn ook leerlingen die voor 

een andere school hebben gekozen. Gecorrigeerd voor het Zuider Gymnasium bedraagt de daling van CVO-Zuid 

533 leerlingen (-11%). Leerlingenwerving heeft hoge prioriteit met name bij de vestigingen Zuidermavo en 

CBSplus. 

• Het leerlingenaantal van het Farelcollege is sinds het schooljaar 2016/2017 fors gedaald. Dit ondanks alle 

inspanningen op het gebied van werving en activiteiten richting de basisscholen en de gemeente Ridderkerk. 

• Comenius heeft een licht dalend aantal leerlingen. Zorgelijk is de ontwikkeling bij de vestiging Nieuwerkerk. 

Nieuwerkerk verliest marktaandeel. Nieuwerkerk heeft de afgelopen twee jaren geïnvesteerd in meer profilering. 

Nieuwerkerk zet zich neer als Unesco-school.  

• De instroom van het Marnix Gymnasium in het schooljaar 2020/2021 viel tegen en er was een relatief hoge 

uitstroom. Het Marnix heeft mogelijk te maken met een eenmalige dip. 

• De daling bij Melanchthon wordt veroorzaakt door de overdracht van Mathenesse aan LMC per 1 augustus 2020. 

In het schooljaar 2019/2020 zaten er 319 leerlingen op Mathenesse. Dus na deze correctie is het aantal 

leerlingen bij Melanchthon gestegen met 171 (3%). 

 

 



Bestuursverslag 

25 

 

 

 

• Vanaf 1 augustus 2020 heeft Penta 272 leerlingen extra door de overkomst van Charles de Foucauld van LMC. 

Zonder deze vestiging bedraagt het aantal leerlingen in schooljaar 2020/2021 4.228. Een daling van 614 (-13%) 

in de afgelopen periode. In de regio van Penta daalt het aantal leerlingen nog steeds. Daarnaast hebben Jacob 

van Liesveldt (JvL) en Oude Maas (OM) marktaandeel verloren. 

 

In het jaarplan 2021 en de meerjarenbegroting 2021-2024 wordt zichtbaar gemaakt hoe de CVO-scholen hun formatie 

steeds zoveel als mogelijk aanpassen naar rato van daling dan wel stijging van het aantal leerlingen. Concerncontrol 

bewaakt dit in de P&C-gesprekken. 

 

Marktaandeel CVO-scholen (tabel 4) 

Het totaal marktaandeel van CVO daalt. Ongeveer 42% (8.220/19.511) van de CVO-leerlingen zit op een school in 

Rotterdam. In Rotterdam neemt het aantal leerlingen de komende jaren nog toe, maar ons marktaandeel is de 

afgelopen jaren gedaald, dat is dus ongunstig. We doen er alles aan om dit om te buigen. De daling van het 

marktaandeel heeft hoofdzakelijk te maken met de ontwikkelingen bij CVO-Zuid (zie tabel 3). 

Het marktaandeel in Hellevoetsluis en Westvoorne (betreft de vestiging Jacob van Liesveldt) is in de schooljaren 

2015/2016 tot en met 2018/2019 fors teruggelopen. Het marktaandeel lijkt zich in 2019/2020 te stabiliseren.  

Daarentegen stijgt het marktaandeel in Krimpen a/d IJssel. 

 

Tabel 4. Marktaandeel CVO-scholen 

 15/16  18/19  19/20  

 % absoluut % absoluut % absoluut 

Nissewaard 44,2 2.073 43,3    1.954 43,0  1.876 

Hellevoetsluis 39,4 888 33,7      763 32,9     755 

Westvoorne 48,7 401 40,8      331 37,8     299 

Brielle 27,7 277 26,1      241 25,3     230 

Barendrecht 41,4 1.486 40,5   1.455 39,4   1.381 

Albrandswaard 44,4 731 39,8      679 38,1     652 

Ridderkerk 41,5 987 46,4   1.092 44,6   1.026 

Zuidplas 22,6 641 22,6      619 23,3      630 

Capelle a/d IJssel 29,5 1.156 31,5   1.195 31,3   1.142 

Krimpen a/d IJssel 20,1 394 20,5      396 22,5      423 

Lansingerland 49,8 2.182 48,0   2.172 47,6   2.181 

Pijnacker/Nootdorp 13,8 564 16,2      714 15,8      696 

Rotterdam 26,9 8.562 26,8   8.634 25,6   8.220 

Totaal CVO 34,0 20.342 33,2 20.245 32,4 19.511 

 
 

Beleid 

 
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. Vanaf 2019 

hebben we een aantal maatregelen genomen om onze prognoses te verbeteren. 

 

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.). 
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Op basis van deze elementen maakt Verus een prognose op schoolniveau. Alleen bij voldoende onderbouwing kan 

een vestiging afwijken van de Verusprognose. Gedurende het gehele jaar is er expliciete aandacht voor de 

ontwikkeling van de leerlingenaantallen, aansluitend bij de informatierijke momenten, te weten: 

• Februari: 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. 

 

Concerncontrol beoordeelt jaarlijks in juni de leerlingenprognoses van de vestigingen. Daarbij wordt gekeken naar de 

prognose van Verus, naar de prognose van de vestiging en naar de verschillen tussen prognose en realisatie in de 

afgelopen jaren. Concerncontrol beoordeelt of er structurele afwijkingen zijn tussen prognose en realisatie (zgn. 

“wishfull thinking”), of er sprake is van significante schommelingen in de leerlingenaantallen, of er 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. 

 

Verdiepend onderzoek 

Op basis van de beoordeling in juni 2020 heeft concerncontrol in overleg met de betreffende vestigingen de 

bestuurder geadviseerd om nader onderzoek te doen naar de prognoses van vier vestigingen: De twee gymnasia van 

CVO, Penta Oude Maas en Comenius Nieuwerkerk. De uitkomsten van dit verdiepende onderzoek zijn na 

voorbereiding door Verus in november 2020 (en februari 2021 voor de gymnasia) 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 gemeente. Ook is er 

specifiek gekeken naar de ontwikkeling van de leerlingenaantallen van onze twee gymnasia in Rotterdam-Zuid en 

Rotterdam-Noord, mede in relatie tot andere gymnasia. 

 

In het kader van het convenant in Rotterdam-Zuid (zie ook paragraaf strategische samenwerking) is CVO bezig met 

de plannen voor de bouw van een nieuwe school (Stadionpark) en betrekt het Zuider Gymnasium volgens planning 

eind 2021 een nieuw schoolgebouw. Op grond van deze ontwikkelingen en de toekomstverkenning van de 

nieuwgevormde scholengroep CVO-Zuid heeft intern een verdiepend onderzoek plaatsgevonden naar de prognoses 

van het aantal leerlingen in de periode 2020 tot en met 2025 in Rotterdam-Zuid en de omliggende gemeenten. De 

belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat het realiseren van de ambitie van de CVO-scholen in de regio 

Rotterdam-Zuid en omliggende gemeenten een forse opgave is. De scholen moeten een significante toename in het 

marktaandeel zien te realiseren. CVO zal zich daarom met name ook moeten gaan richten op de leerlingen die 

momenteel vanuit Zuid naar Rotterdam-Noord op school gaan. Momenteel steken dagelijks zo’n 1.780 leerlingen de 

Maas over om in Rotterdam-Noord naar school te gaan. 

 

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 moeten hebben alle typen onderwijs te kunnen volgen in de nabijheid van de eigen 

woonplaats; 

• Ouders en leerlingen de keuze hebben 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. 
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Per 1 augustus 2020 heeft een scholenruil plaatsgevonden. De relatief kleine vestiging Melanchthon Mathenesse is 

overgedragen aan het bestuur LMC. Het bestuur LMC droeg vervolgens haar vestiging Charles de Foucauld over 

aan CVO. Deze uitruil geeft meer mogelijkheden voor een kwalitatief goed onderwijsaanbod in de betreffende 

regio’s. 

 

De schoolbesturen in Rotterdam-Noord hebben zich in het RPO-Noord van 2020 gecommitteerd aan een aantal 

uitgangspunten en afspraken voor de komende 10 jaar (tot 2030). Om de stabiliteit en samenwerking binnen het VO 

op Noord te vergroten en de huisvestingsmiddelen van de gemeente efficiënt in te zetten, zijn afspraken gemaakt over 

de maximale capaciteit en leerlingaantallen. 

 

Om de leerlingendaling het hoofd te bieden moeten besturen anticiperen en de organisatie van hun scholen 

aanpassen. Besturen in een regio zijn volgens het beleidskader van het ministerie van OCW gezamenlijk 

verantwoordelijk voor een goed en adequaat onderwijsaanbod en zullen moeten samenwerken om dat te bereiken. 

Om de samenwerking te stimuleren heeft het ministerie van OCW gekozen voor een subsidieregeling. Doel van de 

regeling is door regionale samenwerking een levensvatbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod te ontwikkelen dat 

de leerlingendaling kan opvangen. CVO heeft, als penvoeder, voor vier regio’s subsidie ontvangen om plannen te 

ontwikkelen. Het betreft Barendrecht (Groene Hart en Focus Beroepsacademie) en de regio’s Nissewaard, Brielle en 

Hellevoetsluis, waar de Pentascholen zijn gehuisvest. Die plannen moeten ontwikkeld worden met de betreffende 

schoolbesturen en gemeenten in die regio. De plannen moeten uiterlijk 31 mei 2021 bij het ministerie worden 

ingediend. Daarnaast is de scholengroep Comenius, via een ander bestuur, ook betrokken bij een subsidieaanvraag 

leerlingendaling. De besturen en de gemeenten in de regio’s worden hiermee gestimuleerd om samen goed onderwijs 

in de buurt te blijven bieden. Scholen kunnen bijvoorbeeld gezamenlijk een profiel aanbieden of profielen verdelen. 

Soms is fusie van scholen nodig. Bijvoorbeeld als de kwaliteit van het onderwijs lijdt onder de gevolgen van 

leerlingendaling. 

 
Leerlingen- 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. Het 

afgelopen jaar hebben door corona minder metingen plaatsgevonden naar de leerlingen- en oudertevredenheid. Dit 

zal in 2021 weer worden opgepakt, met name ook onderzoek naar het welzijn van de leerlingen als gevolg van de 

pandemie. 

Ouderbetrokkenheid 

CVO vindt samenwerking met ouders cruciaal voor een optimaal leerproces van de leerlingen. Onderwijs maken we 

tenslotte samen. In 2020 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 

schooloudercontactpersonen. 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, evenals kennismakings- en startgesprekken. 

  

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, in samenwerking met onderzoekers 

van de Hogeschool Rotterdam, 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 in schooljaar 2019/2020 uitgezet in de eerste klassen. 
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In het schooljaar 2020/2021 worden bovendien ook door scholen elders in het land ontworpen opdrachten uitgezet in 

de tweede 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 publicaties levert dit project een concrete handreiking 

op voor scholen, met daarin alle al ontwikkelde thuisopdrachten. 

 

Een en ander ondervond in 2020 helaas ernstige hinder van de schoolsluitingen, maar bood ook de mogelijkheid 

leerlingen en ouders juist te vragen naar thuisonderwijs. Ouders bleken zich meer verantwoordelijk te voelen voor het 

leren van hun kind tijdens de schoolsluiting als zij zich ondersteund voelden door leraren. Leerlingen die zich door 

ouders en leraren ondersteund voelden gaven aan meer motivatie te hebben om aan school te werken tijdens de 

schoolsluiting. 

 
Schoolkosten  

Per 1 augustus 2021 wordt de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage aangepast. Het wordt verboden leerlingen 

waarvan de ouders geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan, uit te sluiten van activiteiten die door de school 

worden georganiseerd. De aangepaste wet zal daarnaast een bepaling bevatten die het mogelijk maakt dat een 

vrijwillige ouderbijdrage wordt gevraagd voor langdurige extra-curriculaire activiteiten, zoals bijvoorbeeld bij 

profielscholen (Scholen met tweetalig onderwijs, Technasia, Hoogbegaafdheidsprofielscholen en 

Cultuurprofielschool). Daarmee krijgen deze scholen dus ruimte om een extra bijdrage te vragen en stelt OCW zich 

niet langer op het standpunt dat de scholen deze activiteiten uit de reguliere bekostiging moeten financieren en 

hiervoor geen extra bijdrage mogen vragen. Wel is en blijft het een vrijwillige ouderbijdrage. 

In 2019 heeft binnen CVO een check plaatsgevonden of onze scholen daar via de schoolgids op de juiste manier over 

communiceren naar ouders. Over het algemeen blijkt dat onze scholen dat doen. In een enkel geval is de tekst in de 

schoolgids aangepast. We willen, in verband met de nieuwe wetgeving, een standaardtekst met elkaar afspreken die 

elke CVO-school verplicht opneemt in de schoolgids vanaf het schooljaar 2021/2022.  

Het kan zijn dat door de nieuwe regelgeving bijvoorbeeld de educatieve reizen onder druk komen staan, omdat minder 

ouders bereid zijn te betalen. Hierdoor verschraalt het onderwijsaanbod. We gaan daarom de komende twee 

schooljaren (2021/2022 en 2022/2023) monitoren wat de effecten zijn van de nieuwe regelgeving. 

Bij leerlingen die opgroeien in armoede staat het schoolsucces onder druk. De Julianamavo en de Zuidermavo werken 

daarom (in het kader van de handreiking Omgaan met armoede op scholen, Lusse & Kassenberg, 2020) aan het beter 

signaleren van leerlingen in armoede en het beter informeren van ouders over de financiële ondersteunings-

mogelijkheden die er zijn om de kosten voor schoolgaande kinderen te dekken. Ook werken deze scholen aan het 

beheersen van schoolkosten. 

 
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). 

Door corona worden er steeds meer digitale scholenmarkten georganiseerd. 

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 deze 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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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 verwijderingen en schorsingen (langer dan één dag), dienen door het bestuur gemeld te worden bij de 

IvhO, 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 verwijderingen en schorsingen (langer dan één dag) uit 2020 weergegeven. Ten opzichte van 2019 

is er een daling van 27 leerlingen. De aantallen zijn redelijk stabiel. De Meerpaal heeft te maken met de meeste 

schorsingen en verwijderingen, 53 in totaal. Op deze vestiging was tijdens de start van het schooljaar goed te merken 

dat de leerlingen weer moesten wennen aan het schoolse ritme en de regels en afspraken. In combinatie met ca. 13 

nieuwe docenten die deels ervaren waren en deels zeer onervaren, maakte dit de start van het schooljaar onrustig. 

 
Tabel 5. Verwijderingen en schorsingen (langer dan één dag) in 2020 

2020 Verwijderingen/ 
Schorsingen 

Leerlingenaantal % 

Accent 13 1.035 1,25 

CVO-Zuid 113 5.073 2,23 

Comenius 13 2.885 0,45 

Zuider Gymnasium 5 658 0,76 

Marnix Gymnasium 0 568 0,00 

Melanchthon 8 5.222 0,15 

Penta 40 4.500 1,02 

Totaal CVO 192 19.941 0,96 

 

Conclusies en resultaat 

 

De periode van groei van de aantallen leerlingen is voorbij. In vergelijking met 2017 zitten er 1.324 minder leerlingen 

op onze scholen. Ook verliest CVO-marktaandeel. 

Sinds 2019 hebben we 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. 

Onze scholen bereiden zich voor op de nieuwe wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage. 
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Bijdrage Comenius: Inzet convenantsgelden werkdrukverlichting 

 

 
 

In de maanden november/december van 2019 werd duidelijk dat ook in de omgeving van onze scholen in Capelle aan 

den IJssel de invloed van zogenaamde drillrapgroepen merkbaar werd. De grote zorg om de veiligheid van onze 

leerlingen en medewerkers leidde tot een oproep in deze scholen voor extra alertheid en tot een verzoek aan alle 

personeelsleden om meer te surveilleren. Dit zou de werkdruk direct negatief beïnvloeden. Toevallig werd aan het eind 

van 2019 duidelijk dat het VO de convenantsgelden tegemoet kon zien. 

In overleg met de personeelsleden is gekozen om een deel van deze convenantsgelden direct vanaf januari 2020 in te 

zetten voor jongerenwerkers van de stichting JOZ (‘Adviseurs van de straat’). In de eerste weken is JOZ op zoek gegaan 

naar de wijze waarop zij hun expertise het best tot recht konden laten komen. De signalerende rol, die ze voorafgaand 

aan en tijdens deze inzet heeft laten zien, is belangrijk. Zaken als de kloof tussen leerlingen van niet westerse en 

westerse afkomst, de interesse voor drillmuziek en het insluipen van jongeren van andere scholen zijn hier enkele 

voorbeelden van. Op deze signalen heeft JOZ ook geacteerd in overleg met school. Hierin is ook gebruik gemaakt van 

de samenwerking tussen Handhaving Capelle, wijkagenten en JOZ. Daarnaast is er meermaals de-escalerend en 

normaliserend opgetreden tijdens conflictsituaties en overige casuïstiek, waaronder een jongere die een mes in zijn 

bezit had.  

Gedurende de periode van inzet profileerden de jongerenwerkers zich steeds beter wat resulteerde in een toename van 

het contact van jongeren met de jeugdwerkers van JOZ. Deze trend deed zich niet alleen binnen school voor maar 

daarbuiten. Zo werden de jongerenwerkers tijdens hun diensten binnen de opdracht van Handhaving Capelle eerder 

herkend, zodat het contact werd versterkt. Wel was de rol van JOZ voor de leerlingen niet altijd even duidelijk.  

Het aantal incidenten in de school is significant afgenomen en het veiligheidsgevoel is fors toegenomen, zowel voor 

leerlingen als voor medewerkers. 

 

Aanbevelingen voor 2021 

• Profiel van jongerenwerker beter laten aansluiten bij de behoefte van school. 

• Zoveel mogelijk aanstellen van vaste gezichten in combinatie met opdracht van Handhaving Capelle. 

• Expertise van JOZ op gebieden van bijvoorbeeld drillmuziek/steekwapengeweld, straatcultuur en social media 

delen met schoolpersoneel middels workshops/presentaties. 

• Onderzoeken welke onderdelen van deze expertise ook toegevoegde waarde zijn voor leerlingen en in welke vorm. 

• Profilering en uitleg rol JOZ binnen de school door het geven van presentaties aan leerlingen en daarbij ook focus 

leggen op het contact middels social media. Dat werkt drempelverlagend. 

• Verbinding zoeken tussen aanbod welzijnspartijen en behoeften van leerlingen. 

• Contact opbouwen met meiden en hun problematiek in kaart brengen. 

• Positive Behaviour Support (PBS) methodiek verder implementeren binnen de werkwijze en kennisoverdracht 

daarvan aan de school. 

  



Bestuursverslag 

31 

 

 

 
 

 
In dit hoofdstuk beginnen we met kerncijfers over ons personeel, vervolgens gaan we in op een aantal nieuwe 

projecten, daarna lichten we de belangrijkste activiteiten toe van het lopende beleid. We sluiten af met de belangrijkste 

conclusies en resultaten. 

Kengetallen 

 
Medewerkers per leeftijdsgroep 

Tabel 6. Totaal aantal medewerkers en totaal aantal FTE per leeftijdsgroep (excl. ZZP, 
uitzendkrachten, oproepkrachten) (Bron: AFAS) 

 

Aantal 
medewerkers 

2018 2019 2020 

 Aantal % Aantal % Aantal % 

18-34 jaar 584 22,57 576 23,83 633 26,82 

35-44 jaar 601 23,23 564 23,34 556 23,56 

45-54 jaar 522 20,18 512 21,18 501 21,23 

55-64 jaar 707 27,33 620 25,65 593 25,13 

65 jaar en 
ouder 

173   6,69 145   6,00   77   3,26 

Totaal CVO      2.587 100      2.417 100      2.360 100 

 
 

Aantal FTE 2018 2019 2020 

 Aantal % Aantal % Aantal % 

18-34 jaar 454,62 22,43  451,76 23,25 484,77 25,78 

35-44 jaar 457,52 22,57  447,13 23,01 444,77 23,65 

45-54 jaar 405,64 20,01  411,09 21,16 404,29 21,50 

55-64 jaar 580,81 28,65  523,50 26,93 493,96 26,27 

65 jaar en 
ouder 

128,66   6,35  109,05   5,65   52,50 2,79 

Totaal CVO 2.027 100 1.943 100 1.880 100 

 
Zowel het aantal medewerkers als het aantal FTE’s is het afgelopen jaar gedaald. Dit valt te verklaren doordat CVO-

breed het aantal leerlingen is afgenomen. Een andere reden is het vertrek van de school Melanchthon Mathenesse 

naar LMC-VO en de komst van de school Charles de Foucauld naar CVO waardoor per saldo een grotere uitstroom 

dan instroom gerealiseerd is. 

 

Voor bovenstaande tabel is het aantal fte op 31 december van het jaar uitgangspunt. In de continuïteitsparagraaf die 

is gebaseerd op de informatie uit de begrotingsmodule is de gemiddelde personele bezetting in het jaar uitgangspunt. 

Dat verklaart het verschil in aantal. Een nadere analyse van gegevens uit de personeelsadministratie leert dat voor 

2019 het gemiddelde aantal fte uitkomt op 1.958 fte (continuïteitsparagraaf 1.962 fte). Voor 2020 is het gemiddeld 

aantal 1.911 fte (continuïteitsparagraaf 1.909 fte). De geringe verschillen in fte hangen samen met handmatige 

correcties in de verschillende applicaties en verschillende peilmomenten. De personeelsadministratie is een 

dynamisch systeem waarbij periodes niet helemaal dicht staan en door verschillen in filtering kleine verschillen kunnen 

ontstaan. 
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Het aandeel jonge medewerkers (18 - 34 jaar) is in 2020 t.o.v. 2019 fors toegenomen (van 23,83% naar 26,82%). Het 

aantal personeelsleden in de categorie 55 tot en met 64 jaar en 65 jaar en ouder is flink 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 aan het verjongen. Het relatieve aantal 

medewerkers in de categorie 18-34 jaar stijgt. 

 

Verdeling medewerkers naar geslacht en functiegroep 

 
Tabel 7a. Verdeling over functiegroepen en verdeling vrouw/man van het onderwijzend personeel (OP) (Bron AFAS) 

 

OP Vrouw Man 

2017 52% 48% 

2018 52% 48% 

2019 54% 46% 

2020 55% 45% 

 
Tabel 7b. Verdeling over functiegroepen en verdeling vrouw/man van het onderwijsondersteunend personeel (OOP) (Bron AFAS) 

 

OOP Vrouw Man 

2017 65% 35% 

2018 64% 36% 

2019 65% 35% 

2020 63% 37% 

 
Tabel 7c. Verdeling over functiegroepen en verdeling vrouw/man van het directiepersoneel (Bron AFAS) 

 
Directie Vrouw Man 

2017 31% 69% 

2018 31% 69% 

2019 33% 67% 

2020 35% 65% 

 
Tabel 7d. Verdeling vrouw/man totaal (Bron AFAS) 

 
Totaal Vrouw Man 

2017 54% 46% 

2018 54% 46% 

2019 55% 45% 

2020 56% 44% 

 
Bij het OP is een kleine meerderheid vrouw. Binnen het OOP is er duidelijk een oververtegenwoordiging van vrouwelijke 

medewerkers. Bij de directieleden is een sterke ondervertegenwoordiging van vrouwelijke medewerkers. In 2020 is het 

aantal vrouwelijke directieleden licht toegenomen. In totaal werken er meer vrouwen dan mannen bij CVO. 

 
Tabel 8. Verdeling van de functiegroepen in procenten inclusief oproepmedewerkers en vakantiehulpen (Bron AFAS) 

 

Totaal OP OOP DIR 

2017 71,5% 22,9% 5,6% 

2018 71,4% 23,2% 5,4% 

2019 71,7% 23,2% 5,1% 

2020 70,5% 24,6% 4,9% 

 
De functiegroep OP is in 2020 relatief licht gedaald.  
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 Ziekteverzuim 

 
Tabel 9. Gemiddeld verzuimpercentage CVO-kalenderjaar 2020 (Bron Salure) 

 

 2018 2019 2020 

Accent 7,3% 9,5% 9,7% 

CVO-Zuid 5,1% 6,5% 4,6% 

Comenius 8,2% 8,3% 5,1% 

Farel 6,4% 3,8% 3,7% 

Marnix 5,7% 3,8% 4,2% 

Melanchthon 5,6% 4,7% 4,3% 

Penta 5,6% 5,7% 5,4% 

Zuider Gymnasium   5,1% 

SSO  4,9% 2,3% 

CVO Beleidsstaf  18,9 3,2% 

Totaal CVO 6,0% 6,0% 5,1% 

Landelijk gemiddelde* 5,6% 5,6%

 

nog niet 

bekend 

* bron Voion 

 

Uit bovenstaande tabel 9 blijkt dat er op het gebied van het terugdringen van het verzuim mooie successen zijn 

geboekt. Het verzuimpercentage is met 0,9% gedaald ten opzichte van 2019.  

 

Door de uitbraak van het coronavirus dienen we wel met gepaste terughoudendheid de cijfers van 2020 te vergelijken 

met voorgaande jaren. Vóór de uitbraak van het coronavirus hadden de scholengroepen uiteraard ‘gewoon’ te maken 

met ziekteverzuim. In 2020 zijn de scholen tijdens de eerste en de tweede lockdown grotendeels gesloten geweest en 

heeft het merendeel van de medewerkers vanuit huis gewerkt. Hierdoor is een bijzondere situatie ontstaan, die ook 

ten aanzien van verzuim voor onduidelijkheid heeft gezorgd. Met inachtneming van de beperkende maatregelen en 

ondersteund door de arbodiensten geven de scholen invulling aan de ‘oude’ en ‘nieuwe’ (ontstaan in coronatijd) 

gevallen van ziekteverzuim. 

 

Corona zorgde voor een digitaliseringsgolf. Dat brengt de uitdaging met zich mee om meer rendement uit digitale 

processen te halen met aandacht voor vitaliteit en werkgeluk bij gebruikers. Deze snel veranderende omstandigheden 

vragen om extra alertheid voor de diverse Arbo-technische vraagstukken en een toekomstbestendige inrichting van de 

werkplek. 

 

Het verzuimpercentage bij Accent wordt met name veroorzaakt door langdurig medisch verzuim. Beïnvloeding op 

medisch verzuim is doorgaans beperkt. In het algemeen is het verzuim binnen het praktijkonderwijs (PrO) (bij Accent 

inclusief 2 voortgezet speciaal onderwijs-scholen (VSO)) hoger dan bij algemene VO-scholen. Dit heeft enerzijds te 

maken met het type leerling (de doelgroep) die veel van de mentale (draag- en veer-) kracht van een docent of 

onderwijsondersteuner vergt. Anderzijds is de werkdruk op psychisch vlak hoog, dit vanwege een grotere nadruk op 

onderwijsinnovatie en een doelgroep die veel vraagt van de pedagogische vaardigheden en de psychische energie 

van de docent en/of onderwijsondersteuner. Dit resulteert ongewild en onbedoeld in (frequent of langdurig) verzuim 

dat overigens adequaat begeleid en gemonitord wordt. 

 

Het hogere verzuim bij CVO-Zuid van voorgaande jaren werd met name veroorzaakt door een aantal langdurig zieke 

medewerkers die inmiddels zijn ingestroomd in de WIA of de AOW-leeftijd hebben bereikt.  

 

Bij Comenius zien we in 2020 een forse daling van het verzuim. De afdeling HR heeft in samenspraak met de directie 

in eerste instantie de focus gelegd op verzuimbegeleiding door leidinggevende en ondersteuning vanuit HR. 

Daarnaast is de samenwerking gezocht met Arbodienst Zenez en geldt er een nieuw verzuim- en re-integratiebeleid. 

Het verzuim in 2020 is voornamelijk toe te schrijven aan een klein aantal medewerkers met langdurig medisch verzuim 

die na twee jaar verzuim in 2020 de WIA zijn ingestroomd. 

 

 

 

5,6% 
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Bevoegde en onbevoegde docenten 

Het belang van goede onderwijskwaliteit maakt het noodzakelijk dat er zo veel als mogelijk wordt lesgegeven door 

bevoegde docenten. Een belangrijke doelstelling van CVO is om op dit punt eenduidig en consequent beleid te voeren 

en daartoe heeft CVO een beleid “onbevoegde docent” geïmplementeerd. Echter, het hanteren van consistent beleid 

is niet altijd eenvoudig. Het is een blijvende uitdaging om gekwalificeerd personeel te vinden. Dit neemt niet weg dat 

degelijk scholingsbeleid noodzakelijk is om de kwaliteit van onderwijs hoog te houden. Het streven van CVO is om het 

percentage onbevoegde docenten te laten dalen. Het aantal onbevoegde docenten in 2020 laat zowel in percentage 

als in absolute zin een lichte daling zien t.o.v. 2019.  

Om onbevoegde docenten die langer dan vier jaar studeren extra te ondersteunen is er een samenwerking (project 

Langstudeerders) tussen de drie grote Rotterdamse besturen en de Hogeschool Rotterdam. Gemeente Rotterdam 

heeft geld beschikbaar gesteld om deze zogenoemde langstudeerders, die een baan hebben binnen één van de 

schoolbesturen, te ondersteunen bij het behalen van de bevoegdheid. Vanuit de begeleiding van het project wordt 

onderzocht wat de reden is waarom een onbevoegde docent nog niet is afgestudeerd. Vanuit die kennis wordt er 

maatwerk geleverd om specifieke ondersteuning te bieden aan de onbevoegde docent. Sommige langstudeerders 

hebben net dat steuntje in de rug nodig om tot afstuderen te komen. 

Binnen CVO waren er eind 2020 dertig onbevoegde docenten die voor deelname in aanmerking kwamen. Van deze 

dertig onbevoegde docenten zijn er inmiddels zestien docenten die daadwerkelijk deelnemen aan het project. Negen 

onbevoegde docenten verwachten alsnog op eigen kracht het diploma te behalen (waarvan zeven in het schooljaar 

2020/2021) en hadden daarom geen belangstelling om deel te nemen. Vijf onbevoegde docenten kunnen door 

omstandigheden nu niet deelnemen aan het project vanwege bijvoorbeeld zwangerschapsverlof of langdurige 

afwezigheid vanwege ziekte.   

 

Tabel 10. Aandeel bevoegde en onbevoegde docenten (bron AFAS) 

 

 
 

Nieuwe projecten 

 
Lerarentekort en arbeidsmarktprogramma’s  

Het kwantitatieve en kwalitatieve lerarentekort is door de coronacrisis heel zichtbaar geworden. Ziektevervanging was 

niet altijd mogelijk en door het grote beroep op leraren om over te schakelen naar online onderwijs is de werkdruk fors 

toegenomen. Hoewel het aantal openstaande vacatures in 2020 kleiner was dan in 2019, blijft het tekort aan leraren 

voor bepaalde vakken op langere termijn een aanhoudende zorg. CVO neemt daartoe in regionaal verband (Rijnmond 

en Rotterdam) deel aan meerdere programma’s voor de aanpak van het lerarentekort (RAL en RAP) en het 

voorkomen van tussentijdse uitval van leraren. Door deze programma’s wordt de werkgeversrol van CVO versterkt en 

kunnen toekomstige vacatures beter worden ingevuld. 

 

 

 

 

Overzicht onbevoegden kalenderjaar 2019 en 2020

Le
efti

jd

2019
Bevo

egd

Onbevo
egd

pct 
onbevo

egd

 2020
Bevo

egd
 

Onbevo
egd

 

pct 
onbevo

egd
 

Toenam
e/

afn
am

e

19-27 215 137 78 36,28% 216 132 84 38,89% 2,61%

28-36 444 381 63 14,19% 424 376 48 11,32% -2,87%

37-45 351 315 36 10,26% 355 324 31 8,73% -1,52%

46-54 285 271 14 4,91% 277 261 16 5,78% 0,86%

55-63 342 335 7 2,05% 318 307 11 3,46% 1,41%

64-72 69 68 1 1,45% 75 75 0 0,00% -1,45%

73-81 1 1 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00%

1706 1507 199 11,66% 1665 1475 190 11,41% -0,25%
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Het betreft de volgende programma’s. 

1. De werving van zij-instromers vond plaats via de campagne Leraar van Buiten. De focus lag op kandidaten in de 

tekortvakken. Dit was een succesvolle samenwerking in de regio en met de gemeente Den Haag. Op vier 

voorlichtingsavonden op scholen kwamen 320 belangstellende kandidaten af. Na snuffelstages en (zelf) selectie 

hebben circa 80 kandidaten het programma Zin in Lesgeven gevolgd. Al tijdens de campagne zijn enkele zij-

instromers in dienst getreden bij CVO. De campagne wordt in 2021 herhaald in Rotterdam en Rijnmond via het 

RAP. De verwachting is dat dit veel nieuwe kandidaten zal opleveren omdat de aandacht voor een baan in het 

onderwijs is toegenomen door de coronacrisis. 

2. De scholen zijn in staat gesteld deel te nemen aan het programma voor de begeleiding van startende leraren in 

het kader van de opleidingsschool RPO Rijnmond. De uitval van leraren in de eerste jaren van de loopbaan wordt 

hierdoor beperkt. 

3. Scholen hebben in het kader van de RAL de gelegenheid gekregen om een (volgende) stap te maken in het 

anders organiseren van hun onderwijs. Scholen gaven daarmee uitwerking aan hun visie op de ontwikkeling van 

personeel & organisatie. Hiermee werd het aantrekken van nieuw personeel en het behoud van leraren 

(duurzame inzetbaarheid) versterkt. Het beperkte aantal scholen dat aan deze activiteit kon meedoen deelde hun 

ervaringen met alle andere scholen van Platform Rijnmond. Dit gebeurde concreet tijdens de online-

jaarbijeenkomst van Platform/RPO Rijnmond. Dit wordt in het kader van de RAP in schooljaar 2021/2022 

gecontinueerd. 

4. CVO was ook in 2020 de grootste partner in de opleidingsscholen OSR/RPO Rijnmond en biedt aan meer dan 

250 studenten een opleidings- of stageplaats aan. De opbrengsten van het samen opleiden zijn steeds meer 

zichtbaar in de samenstelling van het lerarenbestand van CVO. De aanwas van het bestand vindt vooral plaats in 

de categorie van startende leraren, waardoor de gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand van CVO 

zichtbaar is gedaald. 

5. De voorhoederol die CVO heeft genomen in het terugdringen van het regionale en stedelijke lerarentekort is 

onverkort doorgegaan. Het mogelijk maken van experimenteerruimte voor bredere bevoegdheden van leraren is 

nog niet gerealiseerd omdat het ministerie eerst het rapport van een landelijke commissie wil afwachten (Cie. 

Zevenbergen).  

6. Er is een samenwerking m.b.t. het project Langstudeerders, zie de vorige paragraaf. 

 

Werkdrukverlichting 

Voor 2020 en 2021 heeft CVO ruim 2,9 mln. aan middelen ontvangen voor werkdrukverlichting. De basis hiervoor is 

het Convenant Werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel. Binnen CVO hebben alle scholengroepen op 

basis van een uniform format een bestedingsplan opgesteld en, na instemming van de medezeggenschapsraden, 

voor de zomer van 2020 ter goedkeuring voorgelegd aan de RvB. 

Het is duidelijk zichtbaar dat de scholen aansluiten bij de wensen van het personeel. Er is een enorme variatie in wat 

scholen doen om de werkdruk te verlichten. Het gaat om onderwijsassistenten, verzuimcoördinatoren, conciërges, 

kleinere klassen, ondersteuning van de vakgroepen, surveillanten bij de toetsen en examens, studiedagen, aanschaf 

van laptops, tablets, docking stations en headsets voor docenten. Een aantal maatregelen is vertraagd en zijn 

doorgeschoven naar 2021. Op pagina 30 geeft de scholengroep Comenius aan wat ze met de convenantsgelden 

hebben gerealiseerd. 

 

Lopende beleid 

Mobiliteitshuis  

Het Mobiliteitshuis is sinds de vorming van de SSO een vast onderdeel van het team HR. Vanaf augustus 2020 is de 

bezetting van het Mobiliteitshuis uitgebreid. Hierdoor is het mogelijk de bestaande activiteiten en dienstverlening 

verder te optimaliseren en uit te breiden. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: het optimaliseren van communicatie 

naar ex-medewerkers, het actief invullen van de rol van 'matchmaker' vanuit een divers aanbod van sollicitanten, zij-

instroom, blije mobiliteit en een coördinerende en organiserende rol in het MKO-proces. 

Medewerkersonderzoek  

In navolging van het medewerkersonderzoek van 2018 is in december 2020 voor de tweede keer een 

medewerkersonderzoek uitgevoerd. Daar waar in 2018 57,5% van de medewerkers de enquête had ingevuld, is er 

deze keer een lichte daling naar 56,3% respondenten. CVO laat zich bij het onderzoek adviseren door Effectory en 

maakt daarmee gebruik van een database aan vragen die een benchmark kent ten opzichte van andere 

onderwijsinstellingen. Ten opzichte van de benchmark in het vo van 66,9% lopen we significant achter als het gaat om 

de respons. 
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Onze medewerkers zijn bevraagd op de onderdelen bevlogenheid, betrokkenheid, tevredenheid en werkgeverschap. 

Ten opzichte van het medewerkersonderzoek van 2018, waar voor 90% dezelfde vragen zijn gesteld, kunnen we 

vaststellen dat we op alle gebieden een positieve ontwikkeling doormaken. Datzelfde geldt ten opzichte van de 

benchmark. Op de thema’s bevlogenheid, tevredenheid en werkgeverschap scoren CVO-medewerkers significant 

hoger dan de benchmark. Bij bevlogenheid en tevredenheid staat CVO in de top 3 van VO-instellingen. De meest 

positieve ontwikkeling vergeleken met de vorige meting is de tevredenheid over de organisatie. Uitkomsten met 

betrekking tot werkdruk en met name balans werk-privé zijn aandachtspunten. Dit is geen verwonderlijk resultaat, 

gezien de afnameperiode van het onderzoek (najaar 2020), waarin op afstand werd gewerkt en schoollocaties deels 

gesloten waren. De resultaten worden op het niveau van de scholengroepen, van de afzonderlijke vestigingen en van 

de overige organisatieonderdelen zoals SSO(-afdelingen), CVO Beleidsstaf en SMW-team besproken met de leiding. 

In samenwerking met HR-advies worden er verbeterplannen gemaakt. De RvB monitort de voortgang hiervan in de 

P&C-gesprekken. 

Management Development 

In 2020 is er een vervolg gegeven aan de start van een nieuwe tranche met 71 deelnemers. De coronacrisis heeft 

grote invloed gehad op het verloop van de trainingen. In plaats van fysieke bijeenkomsten zijn er veel 

onlinebijeenkomsten geweest. Er is veel geïmproviseerd en desondanks zijn bijna alle deelnemers in de afrondende 

fase bezig met hun persoonlijk leerdoel en worden zij bij de realisatie van hun opdracht, online, individueel begeleid. 

Op basis van evaluatie-uitkomsten zal besloten worden op welke wijze het traject verder vorm zal krijgen. 

 

Duurzame inzetbaarheid 

Met de opzet en herziening van het Arbo- en gezondheidsbeleid willen we onze medewerkers duurzaam inzetbaar 

houden. Er zijn workshops georganiseerd voor leidinggevenden, met als thema duurzame inzetbaarheid. 

Leidinggevenden hebben handvatten gekregen om hierover in gesprek te gaan met medewerkers. Een individuele 

regeling als maatwerkoplossing behoort, indien wenselijk, tot de mogelijkheden. 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 de invoering van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen en de daarmee 

samenhangende subsidieregeling “Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden” (DIEU) hoopt CVO op termijn de 

mogelijkheden verder te kunnen verruimen. 

 

Digitalisatie en Harmonisatie AFAS 

In 2020 is het AFAS-organogram vernieuwd en gestandaardiseerd. Scholen hebben hun teamstructuur gedeeld en 

deze is geïmplementeerd in AFAS. Op basis hiervan zijn alle autorisaties geëvalueerd en opnieuw toebedeeld. In 

2021 gaan we verder met het digitaliseren van HR-processen op CVO InSite. De digitale dossiers worden uitgebreid 

en HR-zaken worden eenvoudiger ingeregeld. 

 

Conclusies en resultaten 

Daar waar het jaar 2019 vooral in het teken stond van ontmoeten, kennismaken, bouwen en samenwerken is het jaar 

2020 zeer uitzonderlijk geweest vanwege de coronacrisis.  

De focus in het HR-beleid is vooral komen te liggen op gezondheidsrisico’s en de continuïteit van het onderwijs waarbij 

maatregelen zijn genomen op basis van adviezen van het RIVM/OMT. Dat ondanks de toegenomen werkdruk in de hele 

organisatie het onderwijs in hybride vorm toch doorgang kon vinden, is een prestatie van formaat. 

 

Het aanpakken van het lerarentekort, het terugdringen van het ziekteverzuim, het bevorderen van duurzame 

inzetbaarheid, vermindering van werkdruk en het invulling geven aan ‘goed werkgeverschap’ waren in 2020 de 

beleidsagenda en zijn door de crisis in meerdere en mindere mate beïnvloed. Omdat deze thema’s vooral een rol 

spelen op het lange termijnbeleid is 2020 geen verloren jaar geweest, maar een jaar waarin het HR-beleid een stress-

test heeft doorstaan waarbij de uitkomsten gezien de omstandigheden een goed perspectief bieden voor 2021. 
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Elk jaar opnieuw stellen we per scholengroep een begroting op. Voorafgaand aan het opstellen van een 

begroting wordt CVO-breed per scholengroep een financiële kaderstelling vastgesteld. Met ingang van 

het verslagjaar 2020 zijn we gestart om per vestiging een begroting op te stellen. Dit past bij onze 

besturingsfilosofie van Sterke Vestigingen. Die vestigingsbegroting wordt gekoppeld aan het 

schooljaarplan van de vestiging. Doelstelling is dat we de inhoud (wat is een school van plan) koppelen 

aan het budget. Op die wijze kunnen we in onze verantwoording nadrukkelijker de verbinding maken 

tussen inhoud en budget. De begrotingen per vestiging totaliseren naar de begroting van de 

scholengroep. Deze wordt -alvorens vast te stellen- in de P&C-cyclus getoetst aan de vooraf 

vastgestelde kaderstelling. De begrotingen van de afzonderlijke scholengroepen tellen vervolgens op tot 

de begroting op het niveau van CVO. De begroting op CVO-niveau met als onderliggers de begrotingen 

op vestigings- en scholengroepniveau, wordt besproken met de auditcommissie (AC) van de raad van 

toezicht. Met een advies van de AC wordt de CVO-begroting voor goedkeuring voorgelegd aan de RvT. 

Zowel het werken met een begroting op het niveau van de vestiging als het koppelen van inhoud aan 

het budget, is een ontwikkelingstraject, dat we vanaf 2019 stapsgewijze uitvoeren en dat in de komende 

jaren steeds robuuster wordt. 

 

Naast de zogenaamde exploitatiebegroting, geven we vanaf dit verslagjaar nadrukkelijker aandacht aan 

de “balansbegroting”. Wat is het effect van exploitatie, investeringen, dotaties en onttrekkingen aan 

voorzieningen alsmede aflossing op langlopende leningen, op de financiële positie van elke 

scholengroep en op de financiële positie van CVO in totaliteit? We kijken daarbij naar de ontwikkeling 

van de financiële ratio’s voor de korte en langere termijn (vier jaar). Uiteindelijk willen we toe naar een 

model waarin we voor de beoordeling van onze vermogenspositie zo’n tien jaar vooruitkijken. De 

gedachte om een dergelijk model te ontwikkelen formuleerden we bij de vaststelling van de jaarrekening 

over 2019. De coronapandemie en in het verlengde daarvan diverse aanvullende subsidies (IOP en 

EHK) alsmede de aankondiging van het NPO, onderstrepen voor het bestuur des te meer de noodzaak 

om de financiële positie van CVO voor een periode van tien jaar vooruit, in beeld te brengen en te 

doorgronden. 

 

Om onze doelstellingen te kunnen realiseren en de bestaanszekerheid van de vestigingen, 

scholengroepen en in het verlengde daarvan CVO 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 

tussentijds twee keer een financiële rapportage opgesteld; de P4- en P8-rapportage. Deze rapportages 

geven het management van elke scholengroep en het bestuur inzicht in het feitelijk verloop van de 

exploitatie na 4 respectievelijk 8 maanden en tevens inzicht een prognose van het te verwachten 

eindresultaat ten opzichte van de begroting. De tussentijdse rapportages worden door de algemene 

directie van elke scholengroep besproken met concerncontrol. Concerncontrol stelt op basis van die 

besprekingen per scholengroep en voor CVO als geheel, een analyse op voor de RvB. De rapportage 

van de scholengroep en de analyse vanuit concerncontrol, kunnen voor de RvB aanleiding zijn voor een 

nader overleg met het management van de scholengroep om te komen tot afspraken over bijstellingen 

in de exploitatie.  

 

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 wordt per scholengroep een financieel perspectief uitgewerkt waarbij vier 

jaar vooruit wordt gekeken. Voor de uitwerking hiervan verwijzen we naar de continuïteitsparagraaf. 

Zoals aangegeven, willen we op dit punt doorgroeien naar een model met een horizon van 10 jaar 

vooruit. 

 

Resultaat 
Het verslagjaar 2020 is afgesloten met een beperkt negatief exploitatieresultaat van € 618,1 (x 1.000). 

Dit resultaat is beter dan de voor 2020 goedgekeurde en vastgestelde begroting met een verwacht 

negatief resultaat van € 1.962,4 (x 1.000). In 2019 was het exploitatieresultaat € 6.420,7 (x 1.000). 

Hiervan is ca € 3.300 (x 1.000) toe te schrijven aan het effect van de eind december 2019 ontvangen  
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vergoeding voor uitvoering van 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 dit convenant pas in 

2020 en 2021 plaatsvinden. 

 

De overige baten van € 6.497,2 (x 1.000) zorgen voor een positief saldo van baten en lasten van  

€ 165,8 (x 1.000). De rentelasten van € 783,9 (x 1.000) zorgen uiteindelijk voor een negatief 

eindresultaat van € 618,1 (x 1.000). 

 

Tabel 11 
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Zoals uit tabel 11 blijkt, is het resultaat over het verslagjaar 2020 behaald met een overheidsbijdrage 

van in totaal € 204.130,7 (x 1.000), waar een totaal aan lasten van € 210.462,1 (x 1.000) tegenover 

staat. Dat geeft een verlies van € 6.331,4 (x 1.000). 

 

Het verschil tussen het uiteindelijke exploitatieresultaat over 2020 ten opzichte van het begrote 

resultaat, resulteert in een bedrag van € 1.344,3 (x 1.000). Een analyse op hoofdlijnen leert dat de 

verbetering van het resultaat ten opzichte van begroot als volgt valt te verklaren (alle bedragen x 1.000): 

Rijksbijdragen OCW 

Om de financiële gevolgen die voortvloeien uit de nieuwe CAO te dekken, is de GPL verhoogd met 

3,2%. Ter prijscompensatie is de materiële vergoeding met 1,72% naar boven bijgesteld. Dit alles leidt 

tot een verhoging van de lumpsum vergoeding. Daarnaast zijn de vergoedingsbedragen voor functiemix, 

prestatiebox en leerplus verhoogd. 

De lagere overige subsidies dan begroot moet in samenhang worden gezien met de verhoging van de 

andere onderdelen van de rijksbijdragen. In 2020 ontving CVO in totaal € 2.876,4 (x 1.000) aan IOP-

subsidie. Hiervan is € 913,5 (x 1.000) ten gunste van de exploitatie 2020 ingezet.  

Mobiliteitshuis  

De overige overheidsbijdragen vallen voor een bedrag van € 1.404,2 (x 1.000) hoger uit dan begroot. Dit 

betreft een bedrag van € 938,2 (x 1.000) hogere vergoedingen uit gemeentelijke subsidies. We 

ontvingen onder meer € 50.000,- bijdrage voor de Penta-school in Rozenburg die niet was begroot. De 

CVO-scholen voeren steeds meer een actief beleid om beroep te doen op subsidieregelingen. 

Daarnaast stelden gemeenten meer subsidie beschikbaar in verband met het opvangen van de 

gevolgen van de coronacrisis.  

De post 'overige overheidsbijdragen' betreft de afrekening van de ESF-subsidies uit de jaren 2016-2019 

die uiteindelijk fors hoger uitviel dan verwacht. CVO was op dit punt voorzichtig omdat enkele jaren 

geleden geheel onverwacht de ESF-subsidieregelingen werden bevroren. Uiteindelijk bleek er in 

Europees verband toch meer budget beschikbaar. 

 

Overige baten  

De post 'overige baten' is beduidend lager dan begroot, € 4.479,6 (x 1.000). Belangrijkste reden is de 

verminderde ouderbijdrage voor een bedrag van € 2.705,1 (x 1.000). Nagenoeg alle activiteiten voor 

leerlingen werden geannuleerd als gevolg van corona. Daarvoor zijn ook geen ouderbijdragen 

gevraagd. Overigens staan -uiteraard- tegenover deze verlaagde baten ook verlaagde kosten. 

Een andere reden dat de post overige baten lager is dan begroot, is omdat op de rubriek "overige 

baten" als onderdeel van de begrotingspost 'overige baten' posten zijn begroot die binnen de 

jaarrekening worden geëlimineerd. Eliminatieposten zijn posten die betrekking hebben op verrekeningen 

tussen de scholengroepen onderling.  

Daarnaast is op deze post de verwerking van de overdracht van Melanchthon Mathenesse naar het 

bestuur van LMC opgenomen. Het gaat dan om een last voor een bedrag van € 1.304,4 (x 1000). Voor 

deze wijze van verwerking is gekozen om binnen de inkomsten (lumspum) aansluiting te houden bij de 

bekostigingsbeschikkingen van OCW aangezien CVO de volledige jaarvergoeding heeft ontvangen en 

daarvan 5/12-gedeelte heeft doorgestort naar LMC. 

 

Personele lasten  

De hogere loonkosten in 2020 hangen samen met:  

- De loonsverhoging van 2,75% m.i.v. 1 maart 2020.  

- De verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,6% ingaande 1 januari 2020.  

- De eenmalige uitkering van € 750,- in juni 2020. 

Dit In combinatie met een reductie van de personele formatie bij verschillende scholengroepen als 

gevolg van een daling van het aantal leerlingen dan wel begrotingsoverschrijdingen, leidt tot het verschil 

ten opzichte van begroot. 

 

Voorzieningen  

We doteerden aan de personele voorzieningen een bedrag van € 7.159,8 (x 1.000). Daarnaast 

onttrokken we uit de personele voorzieningen een bedrag van € 3.929,4 (x 1.000) en kon een bedrag 

van € 1.844,2 (x 1.000) uit de personele voorzieningen vrijvallen. 
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We werden geconfronteerd met de vorming van een tweetal nieuwe voorzieningen voor een bedrag van 

€ 632,1 (x 1.000). En verder viel op dat de voorzieningen LPB (€ 486,1 (x 1.000)) en spaarverlof  

(€ 484,5 (x 1.000)) werden verhoogd door toename van aanspraken en een betere registratie van die 

aanspraken. De voorziening WIA/WGA (€ 329,9 (x 1.000)) werd verhoogd als gevolg van een hogere 

instroom van medewerkers in die regelingen. Deze voorziening geeft jaarlijks een nog (te) grillig verloop. 

We zoeken naar mogelijkheden dit beter te kunnen monitoren. De overige personele voorzieningen 

daalden als gevolg van onttrekking en vrijval. 

We begrootten een dotatie van € 2.190,4 (x 1.000) aan personele voorzieningen en voorzagen dat we in 

totaal € 243,4 (x 1.000) konden onttrekken c.q. laten vrijvallen. Uiteindelijk is het verschil tussen de 

gerealiseerde dotatie in vergelijking met de gerealiseerde onttrekking en vrijval € 1.047,7 (x 1.000). 

Kosten inhuur  

We zagen de kosten inhuur ten opzichte van begroting stijgen (€ 3.099,1 (x 1.000)) maar ten opzichte 

van de realisatie over 2019 dalen met een bedrag van € 1.292,3 (x 1.000). De stijging van de kosten ten 

opzichte van begroot heeft in 2020 te maken met de invulling van moeilijk vervulbare vacatures in de 

schaarse vakken. En daarnaast was er in 2020 een meer dan gemiddeld verloop in 

managementfuncties, die tijdelijk werden ingevuld met ondersteuning van externen. 

Afschrijvingslasten  

De afschrijvingslasten zijn € 220,3 (x 1.000) hoger dan begroot. Op de post 'gebouwen en terreinen' 

werd € 575 (x 1.000) meer afgeschreven dan begroot onder meer als gevolg van versnelde afschrijving 

(€ 130 (x 1.000)) en een afboeking ter hoogte van € 279 (x 1.000). Op de post ‘inventaris en apparatuur' 

is € 370,8 (x 1.000) minder afgeschreven. Dit hangt samen met uitstel van in de begroting opgenomen 

investeringen als gevolg van corona en vertraging in de realisatie van projecten.   

Huisvestingslasten 

De huisvestingslasten zijn per saldo € 326,7 (x 1.000) hoger dan begroot. De belangrijkste afwijkingen 

betreffen de hogere kosten voor de posten 'klein onderhoud' voor € 303,9 (x 1.000) en gas/water/licht 

voor € 265,9 (x 1.000). Dit laatste hangt onder meer samen met de aanpassing van tarieven en het feit 

dat veel scholen in de winterperiode van 2020 de lokalen moesten verwarmen en tegelijkertijd ramen 

moesten openzetten om voldoende te kunnen ventileren in verband met corona.   

Overige instellingslasten  

Binnen deze post springen de lagere 'overige lasten' in het oog voor een bedrag van € 2.071,2 (x 

1.000). Dit wordt veroorzaakt door de lagere kosten voor werkweken, excursies en buitenschoolse 

activiteiten voor een bedrag van € 2.735,6 (x 1.000) aangezien als gevolg van corona nauwelijks tot 

geen activiteiten voor leerlingen konden doorgaan. Tegenover de lagere kosten staan uiteraard ook 

lagere inkomsten. 

Verder vallen binnen deze post de hogere wervingskosten op voor een bedrag van € 261,6 (x 1.000). In 

het kader van profilering zetten onze scholen steviger in op P&R en communicatie. Daarnaast moesten 

meer inspanningen worden verricht om in de coronaperiode en daarmee samenhangend de sluiting van 

scholen leerlingen en ouders te bereiken.  

De nascholingskosten lagen € 82,7 (x 1.000) hoger dan begroot.   

Financiële baten en lasten  

In de loop van 2020 kristalliseerden de lasten op de diverse geldleningen zich uit en is per geldlening 

inzichtelijk gemaakt wat op jaarbasis de rente- en aflossingsverplichting is. Voor een van de 

geldleningen werd in de loop van 2020 de laatste tranche ontvangen; in de renteberekening was 

uitgegaan van een volledig jaar. Daarnaast is binnen de rekening-courant verhoudingen van CVO met 

de scholengroepen, een bedrag van ca. 4 miljoen euro omgezet naar een interne lening als ware het 

bedrag extern geleend. Dit leverde de scholengroep een rentevoordeel op waarmee in de begroting 

geen rekening werd gehouden. Verder werd CVO in 2020 geconfronteerd met een negatieve boeterente 

(€ 7.000) die door de bank werd berekend op het aangehouden saldo op bankrekeningen. Door de zeer 

lage rentestand ontving CVO geen rentebaten; anders dan begroot.   
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Staat van baten en lasten 

Onderstaand volgt een verkorte staat van baten en lasten realisatie over 2020 in vergelijking met de 

begroting 2020 en de realisatie over 2019. Voor een meer gedetailleerde staat van baten en lasten 

verwijzen wij naar de jaarrekening over 2020. 

 

Tabel 12: Staat van baten en lasten over 2020 

 

 

Financiële positie op balansdatum 

Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2020 met de vergelijkbare cijfers 

per 31 december 2019. Voor een nadere toelichting op de balans, verwijzen wij naar de jaarrekening 

over 2020. 

 

Tabel 13: Balans ultimo jaareinde 

 
 

 

 

 

Balans Balans

Verkorte balans (x € 1.000) 31-12-2020 31-12-2019

Activa

Immateriële vaste activa 3 19

Materiële vaste activa 72.790 74.129

Financiële vaste activa 7 7

Vorderingen 3.799 4.875

Liquide middelen 51.845 48.046

Totaal 128.444 127.076

Passiva

Eigen vermogen 45.356 45.974

Voorzieningen 28.195 26.082

Schulden lang 25.887 26.371

Schulden kort 29.006 28.649

Totaal 128.444 127.076
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Werkkapitaal  

Onder werkkapitaal wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende 

schulden. Het verloop daarvan is als volgt. 

 

Tabel 14: Werkkapitaal  

 
 

De toename in de liquide middelen hangt samen met een afname van de vorderingen met € 1.076,0  

(x 1.000), een toename van de voorzieningen € 2.112,8 (x 1.000), een toename van de kortlopende 

schulden met € 357 (x 1.000) en het negatieve exploitatieresultaat van € 618,1 (x 1.000) dat over 2020 

is gerealiseerd. Opgemerkt wordt dat het overzicht van het werkkapitaal een momentopname is. 

Kasstroom  

Uit het kasstroomoverzicht zoals dat is opgenomen in de jaarrekening blijkt voor 2020 een kasstroom 

van € 3,7 miljoen positief (2019 € 10,6 miljoen positief). Naast de al eerder gesignaleerde afname van 

de vorderingen met € 1.076,0 (x 1.000), wordt dit ook in belangrijke mate beïnvloed door lagere 

investeringen in vergelijking met de afschrijvingen (€ 1.356,3 (x 1.000)). 

Treasurybeleid  

CVO houdt zich op het gebied van treasury vanzelfsprekend aan de regels die gelden voor 

onderwijsinstellingen. Voor het uitzetten van gelden alsook het aangaan van leningen en verbintenissen 

voor financiële derivaten, gelden de regels uit de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’ 

(voor de laatste keer gewijzigd op 19-12-2018). In het treasurystatuut van CVO wordt naar deze 

geactualiseerde versie verwezen.  

Het op basis van genoemde regeling 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 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 2016 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). 
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Kengetallen  

 

Tabel 15 

 

 

Signaleringswaarde: normatief publieke eigen vermogen 

Volgens het Ministerie van OCW is het goed dat besturen een financiële buffer aanhouden. Dat geldt in 

algemene zin en in het bijzonder nu blijkt dat het onderwijs hard wordt getroffen door de coronacrisis. 

Financieel gezonde besturen hebben de armslag om leerlingen en studenten zoveel mogelijk te blijven 

bedienen van goed onderwijs. Dat neemt volgens datzelfde Ministerie niet weg dat besturen niet 

onnodig geld moeten oppotten. Eind juni 2020 publiceerde het Ministerie van OCW een nieuwe 

signaleringswaarde die de IvhO heeft ontwikkeld voor de bepaling van mogelijk bovenmatig publiek 

eigen vermogen bij onderwijsinstellingen. Daartoe heeft de inspectie een formule ontwikkeld om te 

berekenen wat een bestuur redelijkerwijs aan eigen publiek vermogen nodig heeft om bezittingen te 

financieren en risico’s op vangen. Dit bedrag is het normatief publiek eigen vermogen. De hoogte 

ervan is de signaleringsgrens.  

Formule voor de berekening van het normatief publiek eigen vermogen (signaleringswaarde)  

(0,5 x aanschafwaarde gebouwen x 1,273) 

+ boekwaarde resterende materiële vaste activa 

+ (omvangafhankelijke rekenfactor x totale baten) 

omvangafhankelijke rekenfactor 

* 0,05 voor besturen met totale baten groter dan of gelijk aan € 12 miljoen 

 

Nadrukkelijk is aangegeven dat er alleen wordt gekeken naar het publieke deel van het eigen 

vermogen. Het privaat vermogen van een bestuur valt buiten de berekening. En daarmee buiten het 

bestek van de beoordeling door de inspectie, want die kijkt alleen hoe publiek geld wordt besteed.  

 

Tabel 16 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 1,27 is de index 2018, afkomstig uit de bouwkostenindex voor schoolgebouwen. Deze index zal in de loop van de tijd 

steeds aan de actualiteit van de bouwkostenindex worden aangepast 
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Toepassing van de methode 

Als het eigen vermogen groter is dan het normatieve eigen vermogen, kan dit bovenmatig zijn. Er wordt 

immers meer gespaard dan nodig lijkt, gezien de waarde van de bezittingen en de risico’s. De IvhO 

benadrukt dat het normatieve eigen vermogen geen norm is, maar een startpunt voor een gesprek. Een 

bestuur kan immers goede redenen hebben om tijdelijk meer eigen vermogen aan te houden. De IvhO 

gaat de signaleringswaarde gebruiken in het toezicht op de doelmatigheid. Uit bovenstaande tabel blijkt 

dat het eigen vermogen van CVO lager is dan het op basis van de balans 2020 berekende normatief 

eigen vermogen. 

 

Conclusies en resultaat  

Door in de afgelopen jaren steeds kritisch te kijken naar de inzet van de financiële middelen, staat CVO 

er financieel goed voor. Dat blijkt uit de beoordeling van de financiële ratio’s. De vergelijking van de 

vermogenspositie van CVO met het berekende normatief eigen vermogen, maakt duidelijk dat CVO in 

de afgelopen jaren “geen geld heeft opgepot”.  Dat klopt met de realiteit aangezien CVO in de jaren 

2018 tot en met 2020 stevig heeft geïnvesteerd in het weer op niveau krijgen van de onderwijskwaliteit 

van enkele scholen binnen de scholengroepen Calvijn en Comenius. Deze investeringen zijn goed 

besteed zoals blijkt uit het hoofdstuk over de onderwijskwaliteit in dit jaarverslag. In 2020 vonden binnen 

de financiële functie diverse personeelsmutaties plaats waarbij enkele medewerkers met een lange 

staat van dienst vertrokken. De basis van de financiële functie bleek voldoende robuust om dat vertrek 

op te vangen. We realiseerden de overstap naar een nieuw financieel pakket en namen tevens met 

succes een nieuwe applicatie voor het samenstellen van de jaarrekening in gebruik. De inrichting van 

concerncontrol binnen de structuur van CVO heeft een stevig fundament. 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 2021 wordt doorgezet in een 

verdere professionalisering van de P&C-cyclus. 
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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 2020 gerealiseerde projecten voldoen aan deze 

criteria. Door zoveel mogelijk te kiezen voor flexibiliteit in de inrichting is voor de langere termijn 

gewaarborgd dat de schoolgebouwen zich goed lenen voor onderwijsvernieuwingen. 

 

Kengetallen  

CVO heeft eind 2020 het beheer over ruim 200.000m² bruto vloeroppervlak (bvo) verdeeld over 42 

gebouwen. Halverwege 2020 heeft er op basis van bestuurlijke afspraken een overdacht van twee 

schoolgebouwen plaatsgevonden. CVO heeft het gebouw van Melanchthon Mathenesse in Rotterdam 

overgedragen en in de gemeente Nissewaard is een gebouw toegevoegd als onderdeel van de scholengroep 

Penta. Ruim 11.000 m² bvo van het totaal aantal m² betreft gymzalen met was- en kleedgelegenheden. Ruim 

31.000 m² bvo is zowel economisch als 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 aanpassingen ten behoeve van sterk techniek onderwijs. Er heeft 

planmatig onderhoud aan terreinen plaatsgevonden en er is geïnvesteerd in inrichting op buitenterreinen. 

Denk hierbij aan Pannavelden.  

In 2020 is er verder gewerkt aan een aantal nieuwe bouwprojecten, zoals de realisatie nieuwbouw Comenius 

Lyceum in Capelle aan den IJssel (2026), de upgrade van het Marnix Gymnasium (2020-2022) en de 

realisatie nieuwbouw van de nieuwe Penta Mavo in Nissewaard. De slechte situatie van het pand Accent 

Centrum heeft in 2020 de volle aandacht gekregen. De praktijkruimten zijn gemoderniseerd en van nieuwe 

lesapparatuur voorzien. Tevens is de entree van de school en de kantineruimte aantrekkelijker gemaakt. 

 

In tabel 17 op de volgende pagina wordt, conform de notitie CVO Bouwt 2.0, een overzicht gegeven van de 

actuele stand van zaken van bouwprojecten.  

 

Integraal huisvestingplan (IHP) per gemeente 

CVO Rotterdam heeft schoolgebouwen in diverse gemeenten. De verschillende gemeenten dienen te 

beschikken over een IHP-onderwijshuisvesting.  

 

IHP gemeente Rotterdam 

In 2020 is er binnen de gemeente Rotterdam een nieuw IHP vastgesteld. Aanvullend hierop hebben de 

schoolbesturen in Rotterdam samen met de gemeente afspraken gemaakt over het VO-onderwijs op 

Rotterdam Noord. Op basis van deze afspraken is er in 2020 een aanvraag ingediend voor uitbreiding van de 

huisvesting voor het Marnix. In het IHP is ook de vervangende nieuwbouw VSO op Noord opgenomen. 

Hiermee is dit project definitief losgekoppeld van Accent Centrum.  

 

IHP gemeenten buiten Rotterdam 

Buiten de gemeente Rotterdam is in Nissewaard begin 2020 het IHP ook definitief vastgesteld. Daarin is de 

nieuwbouw van de nieuwe Penta Mavo vastgesteld. De gesprekken in Hellevoetsluis hebben helaas in 2020 

niet tot een vastgesteld IHP geleid. In deze regio wordt gewerkt aan een fusie van een aantal gemeenten. Om 

die reden is het vaststellen van een IHP uitgesteld. Bestuurlijk is hier nog wel aandacht voor, dit ook in relatie 

tot de krimpsubsidie. 

In 2020 is de bouw van Melanchthon de Blesewic afgerond. Daarnaast is het definitief ontwerp van de 

bouwplannen van het Zuider Gymnasium vastgesteld en is de uitvoering gestart. 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 worden door Team SSO 

Huisvesting en Facilitair verder uitgewerkt in overleg met de scholen. De notitie Meer dan Muren uit 2018 en  
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de in 2019 opgestelde Producten en Diensten Catalogus vormen de basis voor de verdere samenwerking 

met de scholen. Op basis van de vastgestelde inkoopkalender worden aanbestedingen projectmatig 

opgepakt. In 2020 is de Europese aanbesteding voor afvalverwerking en onderhoud elektrotechnische en 

werktuigbouwkundige installatie gestart. Gunning van beide opdrachten is voorzien in 2021. 

 

Duurzaamheid en energiebeheer 

CVO zet in op het verduurzamen van schoolgebouwen. In 2019 heeft CVO Rotterdam voldaan aan de 

informatieplicht door voor alle 42 gebouwen een inventarisatie uit te voeren ten behoeve van 

duurzaamheidsmaatregelen. Aanvullend hierop is er onderzoek gedaan, als onderdeel van een 

afstudeeronderzoek, naar de consequenties van onder andere het klimaatakkoord. Deze verschillende 

uitkomsten en inzichten vragen in de loop van 2021 een nadere uitwerking.  

 

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. De situatie naar aanleiding 

van corona heeft de kwaliteit van ventileren hoog op de agenda gezet. In 2020 zijn diverse plannen voor 

bouwprojecten concreter geworden. 

  

 

Tabel 17. Voortgang projecten in 2020 

 Projecten Omvang 

bvo in 

m2 

Bouw-

heerschap 

Financiering 

Melanchthon  
    

De Blesewic  Doordecentralisatie is afgerond in 2017. 

Realisatie gestart in 2019.  

Oplevering vervangende nieuwbouw heeft 

plaatsgevonden in Q1 2020.  

2.000 CVO Door 

decentralisatie 

CSG Calvijn 
    

Zuider 

Gymnasium 

In 2020 is het definitief ontwerp afgerond en 

vastgesteld. De realisatiefase is gestart in Q4 

2020. Oplevering staat gepland voor eind Q4 

2021.  

3.750 Gemeente Gemeente 

Accent Praktijkonderwijs 
   

Centrum  Definitiefase gestart op basis van Business 

Case voor nieuwbouw is akkoord. 

4.200 CVO of 

Gemeente  

Gemeente 

StadionPark  9.000 Gemeente Gemeente 

 Versie 1 van de Business Case is begin Q4 

2019 afgerond en ter besluitvorming 

voorgelegd. I.v.m. de financiële haalbaarheid 

is er nader onderzoek gedaan en zijn er 

verschillende scenario’s uitgewerkt. In Q3 

2020 is de business case definitief 

vastgesteld. Op basis hiervan is het 

bouwheerschap overgedragen aan de 

gemeente en is de planning bijgesteld naar 

oplevering eind 2024. De selectie voor het 

ontwerpteam is gestart in 2020 en wordt naar 

verwachting afgerond begin Q2 2021. Daarna 

wordt gestart met de VO-fase.  
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Afstandsonderwijs op het Marnix Gymnasium, zo doen wij dat! 

 

Bekijk het filmpje door de link aan te klikken 

https://www.youtube.com/watch?v=AUBekUEUh_0 

 

                                             of door de QR-code te scannen → 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AUBekUEUh_0
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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 RvT en een 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 vo. Goed bestuur 

betekent ter zake kundig en juist moreel gedrag van bestuurders, interne toezichthouders en allen die bij de governance 

in het vo betrokken zijn en is gericht op de bevordering van de kwaliteit van het onderwijs. CVO wijkt op geen enkele wijze 

af van de code goed bestuur. 

 
Raad van toezicht 

De RvT van CVO is het toezichthoudende orgaan van de vereniging. De raad houdt toezicht op de RvB, 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 53. 

 
Raad van bestuur 

CVO kent een tweehoofdige RvB. De heer H.H. Post was van 1 januari 2014 tot 1 juli 2020 voorzitter van de RvB. Op 

1 juli 2020 is Ton Bestebreur benoemd als interim-voorzitter en lid RvB van CVO. De heer Bestebreur heeft gewerkt in 

diverse vakgebieden waaronder organisatiestrategie, begrotings- en financieel beleid en informatisering. Hij was 

integraal verantwoordelijk bestuurder (lid CvB) in het HBO. Hij is toezichthouder in het hoger onderwijs en schrijft 

artikelen voor het tijdschrift Binnenlands Bestuur. De vacature van voorzitter van de RvB is op 1 maart 2021 ingevuld 

door Marc Mittelmeijer. Er zijn in het verslagjaar bij de RvB geen tegenstrijdige belangen geconstateerd. 

 
Overlegstructuur (DO) 

Onder leiding van de RvB vormen de AD’s 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 2020 was de samenstelling van het DO als volgt: 

 
Tabel 18: Samenstelling DO (Directie Overleg) ultimo 2020 

Directie Overleg  

Dhr. mr. drs. A. Bestebreur MPA (waarnemend) voorzitter van raad van bestuur 

Mevr. drs. J. Bevaart algemeen directeur PENTA 

Dhr. R. Troost algemeen directeur CVO-Zuid 

Dhr. E. Dekker algemeen directeur Comenius 

Mevr. Drs. L. van Wijk MEL algemeen directeur Marnix Gymnasium 

Mevr. L. Waals algemeen directeur Zuider Gymnasium 

Mevr. A.L. van Loenen MCC algemeen directeur Melanchthon CSG 

Dhr. C.G. van Noordwijk algemeen directeur CVO Accent 

Dhr. B. Nix directeur a.i. Shared Services Organisatie 

Mw. K. Flapper hoofd CVO Beleidsstaf 

http://www.cvo.nl/
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Algemene Ledenvergadering (ALV) 

Vanwege het coronavirus is besloten de ALV niet fysiek door te laten gaan. De leden hebben per email op 25 mei en 

11 juni de volgende besluiten genomen: 

• De ALV verleent het bestuur décharge over het gevoerde (financiële) beleid over 2019. 

• De ALV herbenoemt voor een periode van vier jaar de voorzitter van de raad van toezicht, Frank Koen en de 

leden Ardin Mourik en Paul Hillman. 

• De heer Henk Gerla wordt door de ALV voor een periode van vier jaar als lid van onze raad van toezicht 

benoemd. 

• Het verslag van de ALV van 19 juni 2019 wordt goedgekeurd. 

 
Planning- en Controlcyclus (P&C-cyclus) 

Er wordt door de RvB gestructureerd invulling gegeven aan een bestuurlijke P&C-cyclus, 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  

RvB en concerncontroller besproken. 

In het kader van de kwaliteitszorg vult elke school een zelfevaluatie en een factsheet onderwijskwaliteit in. Deze 

documenten vormen de basis voor de jaarlijkse gesprekken (september/oktober) over onderwijskwaliteit. Daarnaast 

worden er jaarplannen op vestigingsniveau ingediend 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 (MR) en in ouder- en 

leerlingenraden. Zie voor een inhoudelijke toelichting het GMR-verslag op pagina 56. 

 

Vanaf het schooljaar 2020/2021 is een nieuwe sturingsfilosofie ingevoerd. Met meer verantwoordelijkheden op 

vestigingsniveau. Als gevolg daarvan is ook de structuur van de medezeggenschap herzien. Vanuit het principe 

“medezeggenschap volgt zeggenschap” wordt een passende MR-structuur ingericht binnen alle scholengroepen van 

CVO. Dat betekent een MR (of deelraad) per school, een (groeps)-MR per scholengroep en de GMR op 

bestuursniveau.  

 

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 RvB. Zie ook visie op verantwoorden 

pagina 11. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen
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Raad van Toezicht 

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 2020 bestond de RvT uit de volgende leden. Per lid zijn tevens de nevenfuncties vermeld. Er 
zijn bij de leden van de RvT in het verslagjaar geen tegenstrijdige belangen geconstateerd. De leden Van Bijsterveldt en 
Lameris zijn aftredend in 2021. 

 
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 West- Oekraïne). 

 

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 (tot 2021); 

- Lid bestuur stichting Grote Kerk te Rotterdam; 

- 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; 

- Penningmeester en bestuurslid RV Rijnmond (vanaf september 2020). 

 

Drs. Ardin (A.) Mourik, 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 (tot maart 2020). 
 

Dhr. Paul (P.M.) Hillman, CIO en Directeur Medische Instrumentatie (MIT) bij Academische Ziekenhuis Maastricht 

(Universitaire Medische Centrum Maastricht). 
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 College. 
Nevenactiviteiten: 

- Lid van de RvT en lid van de Onderwijscommissie van de RvT van CVO; 

- Lid RvT Maritiem Museum; 

- Voorzitter Bestuur Stichting Share a Smile; 

- Lid RvA Nederland Maakt Impact; 

- Lid RvA Netwerk Nieuw Rotterdam;  

- Ledenraad Rabobank.  
 

Mw. mr. Renate (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 RvC Fundis; 

- voorzitter RvT Kunst Centraal Midden Nederland. 
 

                 Dhr. Henk Gerla RA, lid RvB Zorg en Zekerheid. 
Nevenactiviteiten: 

- Lid van de RvT en voorzitter van de Audit Commissie van de RvT van CVO (vanaf 2021) 

- Bestuurslid Vereniging van Regionale Zorgverzekeraars; 

- Lid RvT VZVZ; 

- Lid RvC VECOZO; 

- Lid Aandeelhoudersvergadering VECOZO; 

- Voorzitter Bestuur Stichting Orde van Sint-Pieter. 
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In het verslagjaar vergaderde de RvT zesmaal met de RvB. Zowel de Auditcommissie als de Onderwijscommissie van 

de RvT kwamen in 2020 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. 

De RvT dient te rapporteren over de wijze waarop zij toezicht houdt op de doelmatigheid van de organisatie. Ook de 

accountant heeft hierop gewezen. Met name de onderstaande paragrafen Samen sterk, Governance, SSO en Sterke 

vestigingen geven aan hoe de RvT toezicht houdt op de doelmatigheid van de CVO organisatie. 

 

Corona 

De continuïteit van het onderwijs staat in deze bijzondere tijd voorop en wordt – al dan niet hybride – gegarandeerd. 

Aan het begin van elke RvT-vergadering is aandacht aan de gevolgen van corona besteed en hoe onze scholen 

daarmee omgaan. In 2020 zijn goede examenresultaten behaald. De eerste toetsresultaten van het lopende 

schooljaar gaven aanleiding voor extra activiteiten, met name om de examenleerlingen wel naar school te laten 

komen. CVO ontvangt de zogenaamde IOP-subsidie voor het inhalen van onderwijsachterstanden bij leerlingen als 

gevolg van corona. De RvT constateert dat de RvB nauwgezet monitort hoe de scholen dit oppakken en hoe de 

subsidie wordt ingezet. De RvT is zeer content over de inzet van heel CVO in de afgelopen periode. 

 

Samen sterk 

Doelmatigheidsbevordering binnen CVO is gedurende de laatste vier jaar met name geëffectueerd binnen het 

transitietraject ‘Samen Sterk!’. De RvT is steeds betrokken geweest bij het opstellen en uitvoeren van het plan van 

aanpak. De gehele RvT was en is van mening dat hiermee essentiële stappen zijn gezet in de organisatieontwikkeling 

van CVO, leidend tot een doelmatiger organisatie. 

De doelen van ‘Samen Sterk!’ zijn het optimaliseren van de interne organisatie en de besturing ervan, effectieve en 

efficiënte bedrijfsvoering en vormgeven van ondersteunende processen zodat deze het bestuur optimaal 

ondersteunen. Naast de vorming van een eigen CVO Shared Services Organisatie (SSO), gaat het ook om het 

versterken van inspirerend leiderschap en management op schoolniveau, scholengroepen met twee directieleden, het 

DO als adviesorgaan en een tweehoofdig bestuur. 

 

Governance (zie ook pagina 7/8) 

De bestuurskracht van de RvB is versterkt. Hiervoor was het noodzakelijk om van een eenhoofdige naar een 

tweehoofdige RvB te gaan. De RvB stuurt de scholengroepen en de SSO aan. De RvB voert de P&C-gesprekken met 

de algemene directies en voert het jaarlijkse functioneringsgesprek met de AD’s. De RvB wordt ondersteund door de 

CVO Beleidsstaf inclusief de Concerncontroller. Door een sterkere centrale sturing ontstaat meer uniformiteit in de 

procedures en processen op het gebied van kwaliteitszorg, school(jaar)plannen en begroting. De RvB stelt hiervoor 

een aantal centrale inhoudelijke, financiële en bedrijfsvoeringskaders vast die bindend zijn voor de scholen en de 

SSO. Dit is een belangrijk element in het streven naar een hogere kwaliteit en meer efficiency.  

Dankzij een sterkere sturing vanuit de RvB kan de tussenlaag van algemene directies qua omvang beperkt worden: 

per algemene directie twee directieleden in plaats van drie. De totale top van de organisatie is hierdoor leaner 

geworden. Dit geeft meer ruimte voor de ontwikkeling van sterke vestigingen. En draagt bij aan een efficiëntere 

aansturing en minder kosten.  

In dit kader zijn twee documenten besproken en vastgesteld. Het betreft de sturingsfilosofie en het 

managementstatuut. In de sturingsfilosofie is vastgelegd hoe bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn belegd en 

hoe de organisatiestructuur en de P&C-cyclus is ingericht. Het managementstatuut beoogt bij te dragen aan de 

duidelijkheid en transparantie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden van leidinggevenden binnen CVO. In dit 

statuut staat het mandaat van de genoemde leidinggevenden beschreven. In het verlengde hiervan is een 

procuratieregeling vastgesteld. 

 

SSO 

De vorming van SSO is onderdeel van een bredere organisatieontwikkeling van CVO. Medio 2018 is SSO gestart. De 

ambitie was om in 2020 een goed functionerend SSO te hebben. De uitdagingen waren groot en complex. Niet alles 

liep goed. Door verschillende oorzaken stagneerden of vertraagden een aantal verbetertrajecten binnen SSO. 

De conclusie van een in 2020 uitgevoerde tussenevaluatie is dat de SSO een knappe prestatie heeft geleverd, maar 

dat er nog veel moet gebeuren (zie ook pagina 9). De RvT vindt dat de gekozen constructie goed is en dat we daar nu 

met zijn allen aan moeten werken. De SSO moet zijn weg vinden tussen klantgericht werken en standaardiseren van 

systemen en processen. Ook de scholengroepen zullen moeten leren en beseffen dat standaardisatie bijdraagt aan 

een betere beheersing van bijvoorbeeld de IT-omgeving.  



Bestuursverslag 

55 

 

 

 

De uitvoering van de verbeterstappen is niet alleen de verantwoordelijkheid van de directeur SSO, maar ook van de 

algemene directies en vestigingsleiders. De RvB is eigenaar en moet zo nodig de regie nemen. Duidelijk is ook dat de 

komende periode stevig moet worden geïnvesteerd in de organisatiecultuur. 

De structurele kosten van SSO lijken vooralsnog gelijk gebleven, maar efficiencyverbetering is zeker bereikt op het 

terrein van: 

• De transitie van ICT-omgevingen per scholengroep naar één CVO-ICT-omgeving.  

• Beter meerjarig inzicht en een doelmatiger inzet van de onderhoudsbudgetten. 

• Aanbestedingsprocedures.   

 

Sterke vestigingen 

Op vestigingsniveau is er een aantal ontwikkelingen met het oog op een doelmatiger inzet van middelen te noemen: 

• Bij het maken van schoolplannen baseren de vestigingen zich steeds meer op de CVO-visie die in 2019 is 

vastgesteld.  

• Meer dan in het verleden worden stelselmatig verkenningen uitgevoerd rond de ontwikkeling van de 

leerlingenaantallen op de vestigingen. 

• In de P&C cyclus wordt erop gestuurd om de ontwikkeling die blijkt uit leerlingenprognoses sneller en beter aan te 

laten sluiten op de begroting en feitelijke exploitatie van scholen. Daardoor is het mogelijk om tijdiger bij te sturen.  

• Het onderwijskwaliteitsbeleid is verder ontwikkeld en uniform en transparant gemaakt. 

 

Voorbereiding Vier Jaarlijks Onderzoek Besturen (4JOB) 

In het najaar is de RvT voorbereid op het 4JOB van begin 2021. Er hebben oefensessies plaatsgevonden om dieper in 

te gaan wat er van de RvT wordt verwacht tijdens het Inspectiebezoek. 

 

Audit hoge slagingspercentages 

De RvT is geïnformeerd over een interne audit bij een drietal scholen op het gebied van examinering. Dit betrof de 

scholen waar de slagingspercentages significant hoger uitvielen dan in voorgaande jaren. De conclusie was dat de 

kwaliteit van het schoolexamen in voldoende mate geborgd was binnen de scholen en dat de goede resultaten een 

gevolg waren van maatregelen die de scholen in het schooljaar 2019-2020 hebben uitgevoerd. 

 

Financiën 

De RvT heeft haar waardering uitgesproken voor het Bestuursverslag 2019. Het is een helder en leesbaar stuk. Het 

Bestuursverslag is ook genomineerd voor de Bestuursbokaal voor het beste Bestuursverslag van Nederland voor het 

vo. 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. In de 

vergadering van 14 mei 2019 heeft de RvT, in aanwezigheid van de accountant het Bestuursverslag en de 

Jaarrekening 2019 goedgekeurd. In de decembervergadering heeft de RvT op advies van de AC het jaarplan 2021 en 

het begrotingskader 2021-2024 goedgekeurd.  

 

Integriteitscode. Klachtenregeling en klokkenluidersregeling 

De RvT heeft in 2020 de herziene integriteitscode, klachtenregeling en klokkenluidersregeling goedgekeurd. 

 

Zelfevaluatie RvT 

Het afgelopen heeft onder externe begeleiding een zelfevaluatie plaatsgevonden van de RvT. Het ging daarbij onder 

andere over de betrokkenheid bij strategische thema’s en de benodigde vorm van toezicht voor CVO. 

 

Herbenoeming leden van de RvT 

De heer Frank Koen is herbenoemd voor een periode van vier jaar als voorzitter van de RvT. De heren Ardin Mourik 

en Paul Hillman zijn herbenoemd voor een periode van vier jaar als leden van de RvT. 

 

Werving en benoeming RvB 

Per 1 september heeft de voorzitter van de RvB de heer H.H. Post afscheid genomen van CVO. Tegelijkertijd is heer 

Ton Bestebreur benoemd tot lid van de RvB en interim-voorzitter.. Daarnaast is na de zomer van 2020 de werving 

gestart van een nieuwe voorzitter voor de RvB. Dit heeft geresulteerd in de benoeming van een nieuwe voorzitter per 

1 maart 2021, de heer M. Mittelmeier. 
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Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

In de GMR 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 (CVO-Zuid). De samenstelling van de GMR 

was op 31/12/2020 als volgt: 

 

Tabel 19: Leden GMR CVO ultimo 2020 

School Voornaam Achternaam Geleding 

Marnix Anky Van Aken ouder 

Melanchthon Talitha Van den Berg ouder 

Penta Robert Storm ouder 

Marnix Beau-Jane Adam leerling 

CVO-Zuid Samantha Van Tooren leerling 

Marnix Christian Ehrhardt personeel 

Farel Cor Versteeg personeel 

SSO Patrick Knossenburg personeel 

Melanchthon Dirk Oosthoek personeel 

Penta Janneke Van Rooyen personeel 

Comenius Harry Jansen personeel 

CVO Accent Jolanda Winder personeel 

CVO-Zuid Ernst Verhoev personeel 

 
Uit bovenstaande tabel valt af te leiden dat er sprake was van drie vacatures: twee in de leerlinggeleding en een in de 

oudergeleding. In totaal werd er in 2020 acht keer vergaderd. Bij iedere vergadering was minstens één lid van de RvB 

aanwezig. Ook was er een vergadering samen met de RvB en de RvT, het zogenaamde tripartite-overleg. Centraal 

daarin stond de sturingsfilosofie van CVO. De GMR laat zich juridisch en praktisch ondersteunen door twee 

vakbonden: de AOb en het CNV. 

  

Afgelopen jaar kwamen de volgende agendapunten in de vergaderingen van de (P)GMR aan de orde: 

• Sturingsfilosofie CVO/Managementstatuut CVO 

• WKR 2021 

• Aantal weken in de normjaartaken/Wijziging procedure stemming taakbeleid CVO 

• Integriteitscode/Klachtenregeling 

• Benoeming interim-voorzitter RvB 

• Coronabeleid 

• Medewerkersonderzoek 

• Convenantsgelden 

• Memo samenloop vakantieverlof en zwangerschapsverlof 

• Inspectiebezoek (4JOB) 

• Voortgang en tussenvaluatie van SSO 

• GMR-reglement 

• Wijziging OverstapRoute school 2020-2021 

• Vakantieregeling Fokor en overgang plaatsingswijzer Fokor - Koers VO 

• Bestuursverslag 2019 en Jaarrekening 2019 

• Kaderbrief Financiën en Meerjarenbegroting CVO 2021-2024 

• Examenresultaten CVO-breed en examenrooster VO-2021 

• Regeling tweede correctie 

 

Een belangrijk en terugkerend agendapunt was de sturingsfilosofie van CVO. Het beleidsstuk werd meerdere malen 

geagendeerd en was ook onderwerp van gesprek tussen de GMR, RvT en RvB. De GMR had kritische opmerkingen 

over de herindeling van de scholen in regio zuid en de aansturing van de verschillende scholen vanuit de optiek van 

het nieuwe managementstatuut. 
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Een gevolg van de voorgestelde aansturing was de aangepaste organisatie van de medezeggenschap op de scholen 

van CVO-Zuid, Comenius, Farel en Melanchthon. Medezeggenschap volgt immers zeggenschap. Aangezien Calvijn 

en Farel op zouden gaan in het verband van regio zuid betekende dit de vorming van een groeps-MR voor deze 

scholen. Ook op Melanchthon gaat die structuur gelden en wel vanaf 1 februari 2021. Bij CVO-Zuid en Comenius is 

dat in principe vanaf 1 augustus 2021. Dit betekent dat het Zuider Gymnasium vanaf die datum een eigen MR heeft. 

 

Een belangrijk punt dat in 2020 is geïnitieerd en een vervolg krijgt in 2021 is de facilitering van de leden van 

medezeggenschapsraden. Het is de wens van de RvB om de facilitering uniform te maken voor heel CVO, door 

opname in de statuten van de GMR. De raad komt daarvoor met een voorstel, dat zowel is gebaseerd op de huidige 

praktijk van urentoekenning als op de voorwaarden die genoemd worden in de CAO. In het kader van vernieuwing van 

het reglement GMR/CVO komt de zittingstermijn van leden van de medezeggenschapsraden binnen CVO aan de 

orde.  

 

In 2020 is op constructieve en prettige wijze samengewerkt tussen de GMR en de RvB. Dit in een tijd waarin de 

perikelen rond corona voortdurend opspeelden en onderling overleg en afstemming noodzakelijk maakten. Op enkele 

punten – zoals de inzet van de Convenantsgelden – bestond verschil van inzicht, maar grosso modo werd ten aanzien 

van de andere agendapunten overeenstemming bereikt.  
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Melanchthon in tijden van Corona 
 

 
Wat een bijzonder jaar hebben we achter de rug. In februari 2020 werd de eerste coronabesmetting in Nederland 

geconstateerd en nog geen maand later werd besloten dat de scholen hun deuren moesten sluiten. Dit was een 

ingrijpend besluit en om de gevolgen goed te kunnen overzien, hebben de directieleden van Melanchthon in het 

weekend van 14 en 15 maart hierover vergaderd. Naar aanleiding van dit overleg werd een plan gemaakt om de 

leerlingen, op afstand, een geschikt onderwijsprogramma te kunnen bieden. In dit onderwijsprogramma was niet 

alleen aandacht voor de resultaten, maar juist ook voor de brede ontwikkeling van de leerlingen. Zo werden er 

structureel uren ingeroosterd die gericht waren op de persoonsvorming en het sociaal welbevinden van de leerlingen.  

De ontwikkelingen rondom corona brachten bij velen angst en onzekerheid met zich mee. Desalniettemin hield 

Melanchthon hierin aandacht voor de individuele leerlingen en personeelsleden. Er was extra aandacht voor 

kwetsbare leerlingen en er werden regelmatig enquêtes onder het personeel en leerlingen afgenomen om hun 

welbevinden te monitoren. Daarnaast ontving ieder personeelslid een bloemetje namens de directie en konden de 

examenkandidaten rekenen op een zeer speciale diploma-uitreiking. Zo werd er op Berkroden een heuse drive-thru 

georganiseerd! Op deze manier werd het schooljaar toch nog positief afgesloten! 

 

Vol goede moed begonnen we vervolgens aan het schooljaar 2020/2021. Iedereen hoopte dat we een “normaal” 

schooljaar tegemoet gingen, zonder al te veel aanpassingen aan de manier van lesgeven en de andere 

onderwijsactiviteiten zoals excursies en stages. Helaas werd deze hoop al snel tenietgedaan door de toenemende 

coronabesmettingen in de maand september. Eind september hebben daarom de vestigingsdirecteuren van 

Melanchthon samen met de algemene directie tijdens een studiedag gereflecteerd op de relevante ontwikkelingen. 

Hier bleek dat er gedeelde zorgen waren; over de toenemende lesuitval, eventuele achterstanden en besmettingen in 

de school. Met moeite werden de scholen draaiende gehouden, omdat ouders, leerlingen én het personeel graag de 

scholen open wilden houden. Tegelijkertijd zorgden de toenemende besmettingen ervoor, dat de organisatie van het 

onderwijs vrijwel dagelijks aangepast moest worden. Dit veroorzaakte onrust bij zowel docenten als leerlingen.  

Tijdens de studiedag is daarom besloten om over te gaan op Plan B: teruggaan naar de kern van ons onderwijs om 

zo weerstand te kunnen bieden aan de omstandigheden rondom corona. Dit plan is gebaseerd op een aantal 

gemeenschappelijk binnen Melanchthon vastgestelde piketpalen: kwaliteit en kwantiteit van de lessen; zicht op 

ontwikkeling en achterstanden; inlopen en voorkomen van achterstanden; waarborgen van het SE en CE en het 

sociaal welbevinden van personeel en leerlingen. Elke school had vervolgens de ruimte om, in afstemming met 

verschillende geledingen, een eigen invulling te geven aan het onderwijs binnen deze piketpalen.  

In diezelfde tijd bleek hoe groot de urgentie was voor deze coronaplannen: de besmettingen op de Wilgenplaslaan 

namen dermate toe, dat besloten werd om de school voor enkele weken te sluiten. De directie van de school en de 

algemene directie hebben nauw samengewerkt om het team en de leerlingen op de hoogte te brengen en de 

omschakeling naar digitaal onderwijs in goede banen te leiden. Gelukkig kon de school na de herfstvakantie zijn 

leerlingen weer begroeten en kon er door middel van halve klassen weer veilig, fysiek geleerd worden!  

 

Binnen Melanchthon zijn we erg trots op de flexibiliteit die alle scholen getoond hebben bij het opstellen en uitvoeren 

van deze coronaplannen. In deze plannen is o.a. te lezen hoe het contact met leerlingen geïntensiveerd werd, hoe de 

leerkrachten gezamenlijk de eisen van een goede online les vaststelden en hoe alle leerlingen de juiste 

ondersteuning aangeboden kregen. Zo schaalde de Business School zijn lesprogramma af tot vier fysieke lesdagen 

en vinden er op o.a. De Blesewic online lesbezoeken plaats om de kwaliteit van het onlineonderwijs te borgen.  

Ook tijdens de lockdown die half december 2020 is begonnen, wordt gewerkt vanuit de coronaplannen. Hierin borgen 

de scholen van Melanchthon niet alleen de kwaliteit van het onderwijs, maar stimuleren ze ook het groeien en bloeien 

van jongen mensen! Hoe we dat doen? Dat zie je terug in onze infographic! 
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Inleiding 

We beschikken niet over een glazen bol en de toekomst kunnen we niet voorspellen. We kunnen wel op basis van de 

ervaringen en ontwikkelingen, een inschatting maken van wat we de komende jaren mogelijk kunnen verwachten. 

Zo’n inschatting is er een met de nodige slagen om de arm. Niettemin is zo’n inschatting wel nodig om te kunnen 

bepalen of CVO op koers ligt of dat bijsturing nodig is. Om die reden schrijven we in ons Bestuursverslag een 

continuïteitsparagraaf. Het woord zegt het al, we richten ons op de continuïteit van de organisatie. We richten ons op 

morgen en overmorgen en op de langere termijn. Ongetwijfeld hebben we dan allerlei veranderingen door gemaakt en 

is de wereld om ons heen veranderd, maar als organisatie CVO met scholen, leerlingen, onderwijs en personeel zijn 

we er nog. Zo kijken we elk jaar weer vooruit. Vanuit die continuïteitsgedachte richten we onze blik in deze paragraaf 

op de eerstkomende jaren.  

We gaan na een algemene inleiding achtereenvolgens in op het perspectief van de CVO-organisatie voor de periode 

tot en met 2024 op het gebied van leerlingen, personeel, huisvesting en financiën. Waar mogelijk illustreren we zaken 

aan de hand van cijfers. Daarnaast gaan we in op kansen en enkele categorieën van risico’s. En dat alles in de 

context van de nog zeer actuele coronapandemie en daarmee samenhangende beperkingen en onzekerheden.   

 

Algemeen 

We leven in een bijzondere tijd. In het eerste kwartaal van 2020 werden we verrast door de coronapandemie die in het 

Nederlandse onderwijs een onvoorstelbare impact had en in 2021 nog steeds heeft. En een jaar later -februari 2021- 

worden we evenzeer verrast door de inhoud van het NPO waarmee een buitengewone hoeveelheid geld -in totaal 8,5 

miljard euro- voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 beschikbaar komt. Voor het funderend onderwijs gaat het 

om een bedrag van 5,8 miljard euro. Een buitengewoon ambitieus programma, dat CVO kansrijk wil invullen.  

 

Kansen- of ook wel risicomanagement, is het continu en systematisch beoordelen en vertalen van de ontwikkelingen 

in de omgeving naar de (mogelijke) impact op de organisatie alsmede het beoordelen van de organisatieontwikkeling 

en de activiteiten van de organisatie gegeven de veranderingen in de omgeving. Op basis hiervan worden kansen 

benut of risico’s bewust genomen, worden kansen op risico’s verkleind of de gevolgen ervan beperkt. Een goed 

systeem van kansen- c.q. risicomanagement is de basis van de governance in de organisatie en helpt ook meerjarig 

beter te voorspellen of de gestelde doelen daadwerkelijk zullen worden bereikt. 

 

Ongeacht de coronacrisis dient CVO in haar beleid rekening te houden met maatschappelijke veranderingen en de 

gevolgen hiervan voor de eigen organisatie. Kansen en risico’s 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 gezonde financiële toekomst de relevante kengetallen. Dat zijn niet 

alleen financiële kengetallen, maar ook de ontwikkeling van het aantal leerlingen, de ontwikkeling van het 

personeelsbestand en niet op de laatste plaats de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit. 

 

Bij het opstellen van onze begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 - 2024 wisten we niet van het NPO. En we 

weten eigenlijk nog steeds niet goed hoe we uit de coronacrisis geraken en wat uiteindelijk de blijvende gevolgen voor 

de Nederlandse samenleving, de economie, en ons dagelijks leven zullen zijn. Dat weten we voor de inrichting van 

ons onderwijs ook nog niet. We zien wel contouren -meer maatwerk, personalisering en digitalisering- maar de 

uiteindelijke en blijvende impact, is nog in nevelen gehuld. Dat maakt het NPO ook zo bijzonder want het geeft ons de 

mogelijkheden om kansen te benutten en al langer gekoesterde ideeën -meer maatwerk, kansengelijkheid, 

inclusiviteit, digitalisering en zelfs hybridisering- vorm en inhoud te geven.  

 

Los van corona en los van het NPO, zijn er bij de opstelling van de begroting risico’s benoemd. Risico’s waarop de 

scholengroepen en het bestuur van CVO een antwoord moeten formuleren c.q. een strategie moeten ontwikkelen. 

Wat zijn in de basis de belangrijkste risico’s die onze scholengroepen zien en die we ook als RvB onderkennen? 
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Scholen zien op hoofdlijnen belangrijke risico’s in de fluctuatie van het leerlingenaantal, omdat krimp van het 

leerlingenaantal -zonder tijdige en adequate bijsturing- leidt tot boventalligheid van personeel, terwijl anderzijds een 

onverwacht sterke groei van het leerlingenaantal tijdelijke, dure inhuur tot gevolg kan hebben.  

Binnen het werkgebied van CVO zien we zowel krimp- als groeigebieden. Het sturen op krimp geeft een andere 

dynamiek dan het sturen op groei. De combinatie van beide binnen één organisatie geeft kansen om personeel te 

herplaatsen. En het impliceert het risico op leegstand in een krimpgebied, terwijl in een groeigebied net gerealiseerde 

huisvesting al snel te krap blijkt te zijn en porto-cabins als tijdelijke huisvesting oplossing moeten bieden.  

 

Scholen zien risico’s in relatie tot het personeel als het gaat om de mogelijkheden tot herplaatsing in geval van krimp, 

of financieel kostbare vertrekregelingen (transitievergoedingen). Daarnaast is de moeilijke invulling van vacatures in 

tekortvakken een steeds nijpender probleem aan het worden. Zeker als goed gekwalificeerd personeel uitstroomt 

omdat het kiest voor een carrière buiten het onderwijs of buiten CVO.  

 

Scholen zien als risico’s op het domein van huisvesting een te lage bezettingsgraad van de gebouwen, vervanging of 

extra onderhoud voor eigen rekening of significante eigen bijdragen bij nieuwbouw.  

 

Corona 

Ontegenzeggelijk wordt evenals 2020 ook 2021 in belangrijke mate beïnvloed door de ontwikkelingen rond het 

coronavirus. Medio december 2020 sloten -net als in maart/april 2020- de scholen. Een gedeeltelijke heropening bleek 

in maart 2021 weer mogelijk en tegelijkertijd zien we dagelijks nog steeds hoge aantallen besmettingsgevallen. Komt 

er een derde golf met toenemende ziekenhuisopnamen en druk op de IC-capaciteit en moeten de scholen dan voor 

een derde maal dicht? Of valt het mee en krijgen we richting de zomer van 2021 meer versoepelingen van de 

restricties waarmee we al geruime tijd leven? Sinds januari 2021 is gestart met het vaccineren van de bevolking. De 

toelevering van door de EMA goedgekeurde vaccins verloopt moeizaam en daardoor duurt het langer voor we de 

effecten van het vaccineren zien. Het is nog onduidelijk wanneer een verdere versoepeling van de restricties om het 

coronavirus in te dammen, mogelijk is.  

 

Duidelijk is wel dat de coronapandemie grote gevolgen heeft voor de Nederlandse samenleving en daarmee ook voor 

het onderwijs. Sluiting van scholen, volledig digitaal onderwijs en vormen van hybride onderwijs hebben ondanks de 

geweldige inzet van het onderwijspersoneel ontegenzeggelijk onderwijsvertraging dan wel onderwijsachterstanden 

helaas niet kunnen voorkomen. Dat is de Nederlandse overheid ook niet ontgaan. In 2020 werden twee specifieke 

subsidieregelingen (IOP en EHK) opgetuigd. CVO ontving in het kader van IOP in totaal € 2.876.400. En in het kader 

van EHK verwachten we in totaal ca 1,3 miljoen te ontvangen. Geld dat vanzelfsprekend wordt ingezet om zoveel als 

mogelijk de opgelopen leervertragingen en -achterstanden in te lopen.  

 

Naast deze specifieke subsidieregelingen werd in februari 2021 het NPO aangekondigd. Een programma voor de 

periode maart - juli 2021 en de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023. Hoewel de exacte bedragen nog bekend 

gemaakt moeten worden, kan CVO op basis van indicatieve bedragen naar verwachting rekenen op een bedrag van 

ca € 13,5 miljoen per jaar. En daar bovenop komen mogelijk nog de budgetten uit de aanvullende subsidieregelingen.   

 

Vorenstaande illustreert dat elkaar snel opvolgende subsidieregelingen zorgen voor een substantiële toename van de 

ons beschikbaar staande middelen. Uitgaande van een inkomstenniveau uit de reguliere OCW-bekostiging van  

ca. € 198 miljoen, wordt ca.10% aan extra middelen ons budget toegevoegd.  

 

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting konden wij niet vermoeden dat voor de komende jaren zoveel extra 

financiële middelen beschikbaar zouden komen. Ze zijn dan ook niet in de meerjarenbegroting verwerkt. 

De RvB kiest ervoor deze extra middelen buiten de reguliere begroting te houden omdat het om tijdelijke middelen 

gaat en omdat de omvang van de middelen zo significant is, dat het risico bestaat dat het zicht op de reguliere 

begroting c.q. exploitatie vertroebeld raakt. Dat vinden wij noch wenselijk noch verantwoord. Vanzelfsprekend zullen 

wij ons in de jaarrekening 2021 en volgende jaren over de inzet van die extra middelen transparant verantwoorden. 

We zullen in de komende jaren in de jaarrekening dan ook expliciet benoemen welke deel van de baten en lasten 

samenhangt met het NPO en de daaraan verbonden aanvullende subsidieregelingen. 
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Ontwikkeling aantal leerlingen 

In ons onderwijsbestel geldt een vrije keuze voor ouders en leerlingen als het gaat om een opleiding na de 

basisschool. Als gevolg daarvan kunnen leerlingaantallen en differentiatie naar richting op onze scholen fluctueren.  

Het aantal leerlingen op de wettelijke teldatum (1 oktober van jaar (t-1)) bepaalt de hoogte van de bekostiging in jaar t, 

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 20 staat het geschatte aantal leerlingen voor de komende vier jaren.  

De prognosesystematiek is de afgelopen jaren sterk verbeterd en we voeren jaarlijks verdiepend onderzoek uit. In de 

paragraaf over leerlingen (pagina 24) geven we aan wat we doen om onze prognoses van de leerlingenaantallen te 

verbeteren.  

 

Tabel 20: Leerlingenaantallen per 1-10-2020 (bron: meerjarenbegroting 2021-2024) 

 
 

De bovenstaande tabel geeft een licht 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%). 

 

In gebieden met krimp van het leerlingenaantal blijkt het faciliteren van die krimp een lastige opgave omdat 

aanpassing van het personeelsbestand in de praktijk minder gemakkelijk gaat op het moment dat de flexibele schil al 

is afgebouwd. Ook aanpassing van huisvesting op de nieuwe aantallen leerlingen is vaak een kwestie van lange 

adem.  

 

Een specifieke subsidieregeling voor krimpregio’s is door het Ministerie van OCW opengesteld. Doel hiervan is 

regionale samenwerking te stimuleren om zo een levensvatbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod te ontwikkelen 

dat de leerlingendaling kan opvangen. Meerdere door CVO ingediende aanvragen zijn gehonoreerd.  

Niet alleen de kwaliteit van het onderwijs is medebepalend voor de instroom, ook de bekendheid van de scholen. 

Onze scholengroepen zetten bewuster en gerichter PR- & communicatie-instrumenten in om zich te profileren zodat 

het marktaandeel waar mogelijk groeit of in ieder geval gelijk blijft. Als gevolg van corona is digitale profilering via de 

sociale media in een stroomversnelling gekomen.  

Daarnaast worden met collega-besturen afspraken gemaakt over verdeling van leerlingenstromen ter beperking van 

de concurrentie en het in stand kunnen houden van een voldoende onderwijsaanbod. CVO heeft extra kansen met de 

nieuwbouw op Zuid.  

 

Zoals eerder al aangegeven, melden de meeste scholengroepen als risico de toekomstige instroom van leerlingen. 

Een daling van het leerlingenaantal levert zonder proactief beleid spanning op in de exploitatie, maar kan in de meeste 

gevallen worden opgevangen door vooral een snelle bijstelling van het personeelsbestand.  

In het kader van de P&C-cyclus wordt sinds 2019 met nog meer aandacht en urgentiebesef gestuurd op de nauwe 

relatie tussen de ontwikkeling van het leerlingenaantal en de formatie van de school. Daar waar leerlingenkrimp wordt 

voorspeld of optreedt, zal de formatie zo snel mogelijk worden bijgesteld. Zoals in dit jaarverslag al toegelicht, wordt 

zo nodig op basis van nadere analyse van leerlingenprognoses diepgaander gekeken naar marktaandeel en 

leerlingenstromen op wijkniveau. 

 

Een stijging van het leerlingenaantal, hetgeen vanzelfsprekend positiever is voor de continuïteit van de organisatie, 

brengt ook enige risico’s met zich mee. De bekostiging blijft gedurende een periode van 5 maanden achter op de groei 

van het leerlingenaantal (de zogenoemde (t-1) bekostiging). Die groei moet door de school zelf gefinancierd worden.  

 

Sinds 2019 zien we een toename van veiligheidsincidenten op scholen. We voeren daarover overleg binnen de 

gemeentelijke structuren om te sturen op het voorkomen van incidenten. Met name het bezit en in een enkel geval ook 

gebruik van wapens (messen) onder jongeren is een actueel thema. Het risico bestaat dat door een incident in of nabij 

de school, de school negatief in de publiciteit komt. Dat kan van invloed zijn op de instroom van nieuwe leerlingen. 

Zonder dat de school er zelf iets aan kan doen, wordt een zorgvuldig opgebouwde reputatie teniet gedaan. Het kan 

dan weer jaren duren voor de goede naam weer is opgebouwd. 
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Personeel 

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 bundeling van krachten, met name de 

doorontwikkeling van de SSO zal naar onze overtuiging de komende jaren vruchten afwerpen in de vorm van een 

verbeterde dienstverlening tegen lagere kosten. 

Samenhangend met een licht 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. 

 

Tabel 21: (Prognose) Gemiddelde personele bezetting in FTE (bron: meerjarenbegroting 2021-2024) 

 
 

Het geven van goed onderwijs en de ondersteuning daarvan vraagt professionaliteit. En die moet worden 

onderhouden. Het is tegen die achtergrond dat door de scholen continu wordt geïnvesteerd in medewerkers. Binnen 

de begroting van alle scholen worden dan ook jaarlijks middelen vrijgemaakt voor professionalisering. Daarnaast zal in 

2021 het voor CVO ontwikkelde HR-beleid en MD-programma worden gecontinueerd.  

 

We investeren structureel in het leiderschap binnen onze scholengroepen. Dat is ook nodig nu we hebben 

geconstateerd dat er in de afgelopen (twee) jaren binnen de top-60 toch een fors verloop is opgetreden. Het duurzaam 

voorzien in voldoende gekwalificeerd personeel blijft een opgave en een risico. Scholengroepen zetten in op actieve 

participatie in de Opleidingsscholen Rotterdam (OSR) en Rijnmond, waarmee jonge docenten in opleiding via stages 

het vak leren kennen. De RvB stimuleert deelname van alle scholengroepen van CVO in dit project.  

Voor tekortvakken verkennen of we CVO-breed boven-formatief personeel kunnen benoemen om zo een 

gemeenschappelijke pool op te zetten met gekwalificeerd personeel die roulerend op meerdere plekken kan worden 

ingezet. 

 

Daling van het leerlingenaantal kan in de meeste gevallen worden opgevangen door vooral een snelle bijstelling van 

het personeelsbestand. We maken dan gebruik van de zogenaamde flexibele schil; minder uitzendkrachten en het 

beëindigen van tijdelijke contracten. Mocht sprake zijn van noodzakelijke krimp van vast personeel in een bepaalde 

regio van CVO, dan wordt gezocht naar mogelijkheden om binnen de scholen van CVO die krimp op te vangen. We 

zijn en blijven daarbij afhankelijk van (de groei van) het leerlingenaantal of het personeelsverloop in andere regio’s 

binnen CVO.  

 

Huisvesting 

Nieuwbouw door gemeenten of een omvangrijke verbouwing vergt steeds vaker dat scholen vanuit eigen middelen 

een deel van de kosten (inclusief inrichting) zelf moeten financieren. Vooral in situaties dat er sprake is van minimale 

gemeentelijke financiering (normvergoeding) wordt door scholen, ter beheersing van het risico dat uit eigen middelen 

moet worden bijgedragen, vooraf geld gespaard. 

 

Voor CVO geldt dat financiering van bestaande en toekomstige huisvesting in de komende jaren beslag zal blijven 

leggen op de liquiditeitspositie. Steeds opnieuw zal bij nieuwbouw en de daarmee samenhangende financieringsvraag 

de afweging gemaakt moeten worden tussen het aangaan van verantwoorde risico’s, het beschikbaar hebben van 

gelden en het aantrekkelijk maken/ houden van de schoolgebouwen als een van de facetten in 

profileringsmogelijkheden van de school. Want een aantrekkelijk gebouw heeft zonder meer aantrekkingskracht.  

 

Fluctuaties in het leerlingenaantal hebben consequenties voor de huisvesting. Een (te forse) daling van het 

leerlingenaantal kan op termijn leegstand tot gevolg hebben, hetgeen een schoolgebouw onrendabel maakt. Een (te 

forse) stijging van het leerlingenaantal kan een uitbreiding noodzakelijk maken. Indien dit dreigt, zal door de directie 

van de scholengroep en RvB gezamenlijk worden opgetreden in de richting van betrokken gemeenten om tot een 

herallocatie van locaties of gebouwen te komen. 

 

 

 



Bestuursverslag 

64 

 

 

 

Het overleg over herschikking van de huisvesting in Rotterdam-Noord staat in het teken van het beperken van 

leegstand. Afgerond overleg over integrale huisvestingsplannen in onder meer de gemeenten Nissewaard en Brielle 

heeft zekerheid gegeven op aanpassing van de bestaande huisvesting. We richten ons op 2024 voor een forse 

wijziging van locaties binnen de scholengroep PENTA (nieuwbouw en afstoten van gebouwen). 

 

Binnenklimaat in scholen staat sinds augustus 2020 hoog op de agenda omdat ventilatiesystemen mogelijk een rol 

spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Waar al jaren aandacht wordt gevraagd voor “frisse scholen”, staat dit 

opeens hoog op de agenda omdat goede ventilatie van klaslokalen -terecht- een issue is. Om te komen tot “frisse 

scholen” heeft de minister in 2020 in eerste aanleg 360 miljoen euro extra ter beschikking gesteld. Op de 

subsidieregeling voor extra middelen zal een beroep worden gedaan. Voor de langere termijn is duidelijk dat we in het 

kader van nieuwbouw- en verbouwingsprojecten ook specifiek aandacht moeten geven aan de realisatie van “frisse 

scholen”.  De impact die dit heeft op investeringen in gebouwen wordt betrokken bij de uitwerking van onze 

investeringsagenda 2030. 

 

Financiën 

Vooralsnog verwacht CVO dat de financiële gevolgen van de coronacrisis 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. Met het NPO komt er zelfs een geweldige 

investeringsimpuls. We kunnen niet voorzien of over enkele jaren bezuinigingen binnen het publieke domein moeten 

worden doorgevoerd en in welke mate deze 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 dat geleende geld weer terugbetaald moeten worden. 

Of zijn deze traditionele economische wetten inmiddels “old school” en ontstaat er een nieuw normaal?  

 

Organisatie en bedrijfsvoering 

We zetten middels het programma ‘Samen Sterk!’ vanaf 2018 in om binnen CVO samen sterker te worden. Een inzet 

die vraagt om een langere adem. De in 2020 uitgevoerde tussenevaluatie van de Shared Services Organisatie (SSO) 

maakt duidelijk dat er al veel is bereikt. En ook dat er nog veel te doen is. Een in de eerste helft van 2021 uit te werken 

meerjarig programma met enkele programmalijnen moet voor de SSO de komende twee jaren leiden tot een op elkaar 

afgestemde, programmatische aanpak met duidelijke mijlpalen en ambities.  

De inzet op samen sterker impliceerde naast een verandering van structuur ook een verandering van cultuur. Op basis 

van de rapportage uit de tussenevaluatie SSO zal aan dit laatste aspect -verandering van cultuur- in 2021 specifieker 

aandacht worden besteed. Gezamenlijk blijven wij gericht op realisatie van de uitgangspunten van Samen Sterk! Dat 

geldt ook voor de bedrijfsvoering en daarmee voor de SSO. Het is aannemelijk dat we in 2021 en 2022 nog extra 

investeringen zullen moeten doen om de SSO te versterken. Die mogelijke investeringen zijn nog niet in het financieel 

meerjarenperspectief opgenomen. 

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 2020. De RvT 

heeft het begrotingskader voor de periode 2021 - 2024 goedgekeurd. 

De exploitatie-ontwikkeling is in het aangegeven tijdvak voor de jaren 2021 – 2024 licht positief. Voor 2021 is nog een 

negatieve exploitatie voorzien vanwege het doorwerkend effect van eerdere investeringen in de onderwijskwaliteit. 

CVO zet al enkele jaren bewust in op investeringen in de onderwijskwaliteit. Daarnaast geldt voor enkele 

scholengroepen dat het bijstellen van de personele formatie in relatie tot een daling van het aantal leerlingen meer 

inspanning vraagt. Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst dient immers zorgvuldig te gebeuren.  

Een tekort aan kwaliteit in het onderwijs kan aanleiding geven tot een slechte naam van de school, onrust onder het 

personeel en uitgaven voor hersteloperaties. In 2018 werd helder dat verlies in kwaliteit aanzienlijke kosten voor 

hersteloperaties met zich mee kan brengen. Dat bleek een dure les. Dat willen we hoe dan ook voor de toekomst 

voorkomen. 

 

Op basis van de ervaringen in 2019 en 2020 gaat CVO in 2021 verder met het versterken van de kwaliteitszorg. Het 

geheel versterkt het kwaliteitsbewustzijn in de organisatie. Met een vroegtijdige signalering wordt gepoogd zwakke 

plekken te voorkomen en de kans op excellente scholen te vergroten.  

In de landelijke beoordeling is sprake van een relatieve schaal, waardoor er altijd zwakke scholen zullen blijven. CVO 

stuurt op een bovengemiddeld aantal excellente scholen en een beneden gemiddeld aantal zwakke scholen. In dat 

streven maken we goede progressie. 
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Om onderstaande cijfers in perspectief te plaatsen; het exploitatieresultaat van 2019 is voor een bedrag van ca. 3,3 

miljoen euro 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 baat 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 de plannen was de verwachting dat we in het schooljaar 2020-2021 ca. 2 miljoen euro zouden 

besteden. Als gevolg van corona is uiteindelijk ca 1,5 miljoen in 2020 ingezet. De verwachting is dat we het restant 

van ca 1,8 miljoen in 2021 besteden. In de onderstaande tabel is dat ‘extracomptabel’ verwerkt om tot uitdrukking te 

brengen dat we zicht hebben op deze uitgaven, die zonder meer invloed hebben op de liquiditeit. In het verloop van de 

liquiditeit, is met de inzet van deze middelen rekening gehouden.  

 

Tabel 22: Staat van baten en lasten (bedragen x € 1.000) (bron: meerjarenbegroting 2021-2024) 

 
 

In 2020 werden we geconfronteerd met de gevolgen van een al jarenlang dalende rente die het gevolg is van monetair 

beleid van de ECB. De door banken ingevoerde negatieve rente boven een bepaald saldo, raakt het privaat vermogen 

van CVO, edoch heeft op de totale exploitatie een zeer gering effect (ca € 25.000 per jaar). Voor de komende jaren is 

het effect in de begroting verwerkt. We houden er rekening mee dat het hanteren van negatieve rente door banken 

nog zal aanhouden gelet op het monetair beleid van de ECB. We kunnen niet uitsluiten dat het negatieve 

rentepercentage in de komende jaren nog stijgt. Binnen ons huidig treasurystatuut is het niet mogelijk om ons privaat 

vermogen te vrijwaren van negatieve rente. 

 

Per 2022 wordt een nieuw bekostigingsstelsel voor het VO ingevoerd. Een voor vier jaar geldende overgangsregeling 

dempt de financiële consequenties van invoering. In de voor 2021 - 2024 vastgesteld begroting hebben we -juist 

vanwege die overgangsregeling- nog geen rekening gehouden met de invoering van dat nieuwe bekostigingsstelsel. 

Uit berekeningen van OCW gebaseerd op gegevens uit 2017 is overigens gebleken dat invoering op het niveau van 

CVO slechts een fractionele impact zal hebben. De impact op het niveau van de scholengroepen lijkt wel groter. We 

overwegen om de overgangsregeling die op landelijk niveau zal gaan gelden, ook binnen CVO toe te passen. Als de 

definitieve uitwerking in de loop van 2021 bekend is, volgt de uitwerking voor CVO. Aandachtspunten bij de 

implementatie van het nieuwe bekostigingsstelsel binnen CVO zijn onder meer: interne communicatie, beoordeling 

noodzakelijke aanpassing financiële applicaties, uitwerking overgangsregeling in relatie tot kaderstelling 2022 en 

verder alsook het opstellen van een plan van aanpak. 
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Meerjarenbegroting balans 
Onderstaande prognose van de meerjarige balans geeft inzicht in de ontwikkeling van de vermogenspositie van CVO. 

 

Tabel 23: Balans (bedragen x € 1.000) (bron: meerjarenbegroting 2021-2024) 

 
 

Het is onze verwachting dat in het aangegeven tijdvak geen verandering zal optreden in de in de afgelopen jaren 

gekozen financieringsstructuur waarbij voor verschillende bouwprojecten in het kader van doordecentralisatie externe 

leningen zijn aangegaan. 

 

Zoals toegelicht onder “meerjarenbegroting staat van baten en lasten” hebben we de begrotingscijfers van het 

vastgestelde en goedgekeurde begrotingskader 2021 - 2024 niet aangepast. De ontwikkeling van de balanspositie 

hangt nauw samen met de begroting. De inkomsten en uitgaven in het kader van het NPO zullen ongetwijfeld ook 

impact hebben op de balanspositie al was het maar omdat de liquiditeitsontwikkeling een andere zal zijn. 

De post “materiële vaste activa” hangt onder meer samen met de oplevering van (nieuw) bouwprojecten, de 

investeringen in schoolboeken en ICT alsmede met de afschrijvingen op in voorafgaande jaren gerealiseerde 

projecten, aangeschafte schoolboeken en ICT-infrastructuur.  

 

De mutatie op de liquide middelen hangt onder meer samen met realisatie van diverse projecten, subsidie-

ontvangsten en het exploitatieresultaat. Ook de toename van het niveau van voorzieningen heeft effect op de 

liquiditeit. Ten slotte is een verschil tussen investeringen en afschrijvingen ook van invloed op de liquiditeit. 

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 

uitgegaan 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 uit de subsidieregeling IOP voor een bedrag van € 1,9 miljoen en uit het ‘convenant 

werkdrukverlichting’ voor € 1,8 miljoen in 2021 leidend tot een uitstroom van liquide middelen, zijn in deze 

balansprojectie verwerkt als mutatie van de kortlopende schulden respectievelijk de bestemmingsreserve publiek.  

 

Meerjarenbegroting liquiditeit 
Bij de beoordeling van de exploitatie-ontwikkeling wordt door CVO nadrukkelijk ook de liquiditeitspositie van de 

organisatie beoordeeld. 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 worden getoetst aan 

de voor het onderwijs geldende signaleringsgrens.  

 

De liquiditeitsontwikkeling over het tijdvak 2019-2024 blijkt uit tabel 24. Volgend jaar willen we overstappen naar een 

tijdshorizon van 10 jaar om de ontwikkeling van de liquiditeit in beeld te brengen. Hiermee krijgen we zicht op de 

effecten van bouwprojecten die op langere termijn zijn ingepland en overige investeringen op de liquiditeit. 
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Tabel 24: Ontwikkeling liquiditeit (bedragen x 1.000) 

 

Meerjarige ontwikkeling 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 - 2024. De mutatie van de liquide middelen 

samenhangend met de inzet van middelen in 2021 uit de subsidieregeling IOP (1,9 mln.) en uit het ‘convenant 

werkdrukverlichting’ (1,8 mln.), zijn in deze projectie van de financiële kengetallen verwerkt.  

 

Tabel 25: Overzicht ontwikkeling financiële kengetallen  

 
 

In meerjarenperspectief is er sprake van een gezonde ontwikkeling van de financiële kengetallen voor de organisatie. 

In eerste instantie vormt het kengetal voor de rentabiliteit hierop een uitzondering in de jaren 2020 en 2021. De ratio 

blijft evenwel op basis van het driejaars gemiddelde boven de signaleringswaarde van 0. Vanaf 2022 ontwikkelt ook 

deze ratio zich positief. 

  

Kansen 

Realisatie van het ambitieuze project op Rotterdam-Zuid, de verdere gebiedsontwikkeling tussen het huidige stadion 

De Kuip en de rivier De Maas, biedt kansen om de scholen op Zuid goed te positioneren. In convenanten zijn de 

contouren hiervoor geschetst. Het is nu zaak die contouren te realiseren en in de komende jaren voldoende financiële 

buffer op te bouwen om de kansen te verzilveren en onze scholen goed neer te zetten. 

In overleg met de gemeente Rotterdam en de schoolbesturen is het gesprek gevoerd over herschikking van het 

onderwijsaanbod op Noord. Een ontwikkeling waarin CVO vanzelfsprekend participeert teneinde de belangen van ons 

onderwijs op Noord zo goed mogelijk ook voor de langere termijn te borgen. 

 

B1 Risicoprofiel (Het interne 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 2020 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. 

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 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 het 

factsheet onderwijskwaliteit in te vullen. Beide instrumenten kennen drie versies (voor VO, PrO en VSO).  

De zelfevaluatie vraagt elke school om een zelfwaardering van de vijf kernindicatoren van het onderzoekskader van 

de IvhO. Het ‘factsheet onderwijskwaliteit’ biedt de school vervolgens de gelegenheid om trends in beeld te brengen 

met betrekking tot onderwijsopbrengsten (per afdeling), tevredenheid, leerlingaantallen, fte’s, (on)bevoegd gegeven 

lessen, ziekteverzuim, personeelsverloop, continuïteit van de schoolleiding, professionaliseringsactiviteiten en 
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ambities en/of ontwikkelpunten van de school. 

In 2021 zijn er op vestigingsniveau voor de tweede keer jaarplannen op basis van een uniform format ingediend op 

basis van de vijf pijlers van de CVO-visie. 

 

B2. Risicoparagraaf (Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden) 

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.  

 

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. 

 

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 onze 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 meerjarenonderhoudsplan 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 25 op pagina 67. 

 

B3. Rapportage toezichthoudend orgaan 

Voor de rapportage van het toezichthoudend orgaan verwijzen wij naar de pagina’s 53 – 55 van dit Bestuursverslag.  
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Financiële kengetallen 2017 2018 2019 2020

solvabiliteit 55,7% 54,4% 55,8% 56,0 %

liquiditeitsra� o 1,29 1,44 1,79 1,82

weerstandsvermogen 15,3% 16,4% 19,0% 19,0 %

totale baten (x mln.) 197,0 201,5 213,7 210,6

resultaat (x mln.) 2,2 2,9 6,4 -0,6
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN 

 

Algemeen 

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2020. 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 
De jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteit. Het bestuur heeft daarin de effecten van de corona-pandemie 
meegewogen en komt op basis van die afweging niet tot een andere conclusie. 

 
Stelselwijziging 

Vanaf het verslaggevingsjaar 2020 moeten personele voorzieningen ingegeven door gewijzigde wet- en regelgeving in 
eerste aanleg tegen contante waarde worden gewaardeerd. Waar dit impact met zich meebrengt wordt dit bij de 
grondslagen voor de personele voorzieningen toegelicht. Verder is er in 2020 geen sprake van 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.  
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De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s zijn overgedragen. 
 
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 de hoogte van de 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 de 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 de 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 juridisch 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 de 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. 

 
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 kasstroom- 

genererende eenheid) zou zijn verantwoord. 

 
Financiële vaste activa 

De waardering van de overige financiële vaste activa is toegelicht onder de rubriek financiële instrumenten. 
 

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. 
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Reserves 

Onder het eigen vermogen worden de algemene reserve, de eventuele bestemmingsreserves en 

bestemmingsfondsen gepresenteerd. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen reserves uit private middelen en 

reserves uit publieke middelen. 

 
De algemene reserve bestaat uit de reserve die ter vrije beschikking staat 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. 
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. 
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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. 

 

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 jaar- 

bepaald 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. 
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CVO maakt gebruik van de voor de voorziening groot onderhoud ingestelde (tijdelijke) 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. De huidige 

overgangsregeling blijft nog van kracht tot en met het verslagjaar 2022. CVO blijft vooralsnog van deze 

overgangsregeling gebruik maken en daarmee de huidige werkwijze voor de bepaling van de hoogte van de voorziening 

hanteren.  

 

Met ingang van het verslagjaar 2023 vervalt de overgangsregeling. Voor die tijd dient CVO te bepalen of zij overgaat naar 

de methodiek van ‘investeren en activeren’ dan wel overgaat naar de methodiek waarbij de hoogte van de voorziening op 

basis van de componentenmethode in plaats van de egalisatiemethode wordt bepaald.  Er wordt een tijdpad uitgezet om 

tijdig tot een keuze te komen.  

 
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 werkloosheid- 

uitkeringen. 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 (2019 eveneens 0%). Bij de bepaling van de 

disconteringsvoet wordt aansluiting gevonden bij de rente op een 10-jaars staatslening 

 

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. 

CVO heeft deze personele voorziening niet tegen contante waarde gewaardeerd omdat de materiële impact daarvan 

gelet op het kortlopende karakter van de voorziening van te verwaarlozen betekenis is.  

 
Voorziening Spaarverlof 

De omvang van de voorziening spaarverlof wordt berekend op grond van de per balansdatum bestaande verplichtingen. 
CVO heeft deze personele voorziening niet tegen contante waarde gewaardeerd omdat de materiele impact daarvan van te 
verwaarlozen betekenis is. 
 
Voorziening Jubilea 

De voorziening jubilea wordt gewaardeerd tegen de contante waarde bij een disconteringsvoet van 0% (2019 eveneens 

0%) over het verslagjaar 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.  

 
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 (2019 eveneens 0%). Bij de 
bepaling van de disconteringsvoet wordt aansluiting gevonden bij de rente op een 10-jaars staatslening.  

 
Voorziening Tijdfonds 
De voorziening tijdfonds wordt berekend op grond van de per balansdatum bestaande verplichtingen voor opgebouwde 

tijd- en verlofrechten.  

CVO heeft deze personele voorziening niet tegen contante waarde gewaardeerd omdat de materiële impact daarvan 

van te verwaarlozen betekenis is. 
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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 ervoor 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. 

CVO heeft deze personele voorziening niet tegen contante waarde gewaardeerd omdat de materiële impact daarvan op 

de voorziening gelet op de afspraken die voortvloeien uit de cao over fixering van uurtarieven van te verwaarlozen 

betekenis is. 

 

Voorziening Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) 

Op 1 januari 2020 is de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden ter vervanging van de 

Wet werk en zekerheid (WWZ). Een voorziening is gevormd ter dekking van transitievergoedingen die worden 

uitbetaald aan medewerkers met een tijdelijk arbeidscontract en het ten tijde van het aangaan van het arbeidscontract 

zeer waarschijnlijk is dat het arbeidscontract niet zal worden verlengd. De voorziening is gevormd door de berekende 

transitievergoeding op medewerkersniveau te vermenigvuldigen met het kans-percentage dat het arbeidscontract 

daadwerkelijk geen verlenging krijgt.  

CVO heeft deze personele voorziening niet tegen contante waarde gewaardeerd omdat de materiële impact daarvan 

van te verwaarlozen betekenis is. 

 
Voorziening correctie zwangerschapsverlof 

Als gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad op 6 november 2020 (zaaknummer: 20/01531) is met terugwerkende 

kracht voor een periode van vijf jaar een voorziening gevormd om medewerkers te compenseren voor genoten 

zwangerschapsverlof indien sprake is geweest van een samenloop met vakantieperiodes (anders dan de 

zomervakantie). De berekening is gebaseerd op de per balansdatum bestaande verplichtingen, waarbij is aangenomen 

dat iedere medewerker die voor compensatie in aanmerking komt een beroep op de compensatieregeling zal doen. 

CVO heeft deze personele voorziening niet tegen contante waarde gewaardeerd omdat de materiële impact daarvan 

gelet op het kortlopende karakter van de voorziening van te verwaarlozen betekenis is. 

 
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 personele en materiële exploitatie opgenomen verstrekt door het 

Ministerie OCW. De ontvangen (normatieve) rijksbijdragen uit hoofde van de basisbekostiging (lumpsum) worden in het 

jaar waarop de toekenning betrekking heeft (in het jaar van toewijzing) volledig als baten verwerkt in de staat van baten en 

lasten. 

Niet-geoormerkte OCW-subsidies (subsidies die volledig vrij besteedbaar zijn) worden in het jaar waarop de toekenning 

betrekking heeft volledig als baten verwerkt in de staat van baten en lasten. De niet bestede niet-geoormerkte OCW-

subsidies worden bij uitzondering verantwoord onder de vooruit ontvangen subsidies OCW (overlopende passiva) indien er 

een afgebakend bestedingsplan is opgesteld waarmee expliciet kan worden aangetoond dat de middelen in de toekomst 

worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar is gesteld. 

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (G1-doelsubsidies waarbij het overschot geen 

verrekening-clausule heeft) worden naar rato van de voortgang (%) van de gesubsidieerde activiteiten verwerkt in de 

staat van baten en lasten. De subsidies waarvoor per balansdatum nog niet (alle) activiteiten (prestaties) zijn verricht, 

worden verantwoord onder de vooruit ontvangen subsidies OCW (overlopende passiva) zolang de bestedingstermijn 

(subsidietijdvak) nog niet is verlopen. 
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Geoormerkte OCW-subsidies (G2-doelsubsidies met verrekening-clausule) worden ten gunste van de staat van de 

baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de werkelijke subsidiabele lasten komen (naar rato van de aan het 

verslagjaar toe te rekenen werkelijke subsidiabele uitgaven). Niet bestede middelen worden verantwoord onder de 

vooruit ontvangen subsidies OCW (overlopende passiva) zolang de bestedingstermijn (subsidietijdvak) nog niet is 

verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord als schuld aan het Ministerie van OCW onder de kortlopende 

schulden zodra de bestedingstermijn (subsidietijdvak) is verlopen. 
 
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 

2020 is 93,2% (ultimo 2019: 97,8%). De dekkingsgraad is de graadmeter voor de financiële situatie en geeft de verhouding 

weer tussen de bezittingen en verplichtingen. De kritische dekkingsgraad is 90,0%. De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde 

van de actuele dekkingsgraden over de twaalf maanden van 2020 bedroeg 87,5% (2019: 95,8%). 

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 eerdergenoemde lasten zijn worden ondergebracht. De post accountantskosten 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 samenhangende 

verplichting) bij de aanvang van de leaseperiode 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 krediet- 

en liquiditeitsopslagen. 



Balans na resultaatbestemming per  31 december 2020

 

1

1.1 Immateriële vaste activa

1.1.1 Ontwikkelingskosten 2,2 20,0

2,2 20,0

1.1.2 Materiële vaste activa 72.790,0 74.128,5

1.1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 56.416,0 53.085,9

1.1.2.3 Inventaris en apparatuur 12.016,2 11.797,9

1.1.2.4 Overige materiële vaste activa 3.796,3 4.543,2

1.1.2.5 Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 561,5 4.701,7

72.790,0 74.128,5

1.1.3 Financiële vaste activa 7,3 7,3

1.1.3.8 Waarborgsommen en vorderingen 7,3 7,3

7,3 7,3

1.2.2 Vorderingen 3.799,0 4.874,6

1.2.2 Vorderingen 3.799,0 4.874,6

3.799,0 4.874,6

1.2.4 Liquide middelen 51.845,4 48.046,0

1.2.4.1 Kas 36,3 52,2

1.2.4.2 Bank 6.509,1 7.610,9

1.2.4.2.3 Faciliteit Schatkist Min. Financiën 45.300,0 40.382,9

51.845,4 48.046,0

Totaal  Activa 128.443,9 127.076,4

 31 december 2020  31 december 2019

€ €
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Balans na resultaatbestemming per  31 december 2020

 

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen 45.356,1 45.974,2

2.1.1.1 Eigen vermogen (publiek) 40.016,1 40.625,3

2.1.1.3 Eigen vermogen (privaat) 5.340,0 5.348,9

45.356,1 45.974,2

2.2 Voorzieningen 28.195,2 26.082,3

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 13.015,1 11.628,9

2.2.3 Voorziening groot onderhoud 15.180,1 14.453,4

28.195,2 26.082,3

2.3 Langlopende schulden 25.886,7 26.370,9

2.3.3 Kredietinstellingen 5.680,0 6.000,0

2.3.5 Leningen o/g 20.206,7 20.370,9

25.886,7 26.370,9

2.4 Kortlopende schulden 29.005,9 28.649,0

2.4 Kortlopende schulden 29.005,9 28.649,0

29.005,9 28.649,0

Totaal  Passiva 128.443,9 127.076,4

 31 december 2020  31 december 2019

€ €
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Staat van baten en lasten 2020

Realisatie Begroting Realisatie

2020  2020  2019 

In € In € In €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 198.146,0 190.777,0 198.273,7

3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 5.984,7 4.580,5 6.193,8

3.5 Overige baten 6.497,2 10.976,8 9.242,0

Totaal  Baten 210.627,9 206.334,3 213.709,5

4 Lasten

4.1 Personele lasten 162.780,3 158.037,6 157.563,2

4.2 Afschrijvingen 9.857,3 9.637,0 9.890,0

4.3 Huisvestingslasten 12.702,6 12.375,9 11.738,4

4.4 Overige instellingslasten 25.121,9 27.333,6 27.315,0

Totaal  Lasten 210.462,1 207.384,1 206.506,6

Saldo baten en lasten 165,8 ‐1.049,8 7.202,9

5 Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten 0,0 1,6 0,8

5.2 Financiële lasten ‐783,9 ‐914,2 ‐783,0

Saldo financiële baten en lasten ‐783,9 ‐912,6 ‐782,2

Exploitatieresultaat ‐618,1 ‐1.962,4 6.420,7
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Kasstroomoverzicht 2020

€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 165,8 7.202,9

Afschrijvingen 9.857,3 9.890,0

Niet gereal. waardeveranderingen fin instrumenten 0,0 614,0

Mutaties werkkapitaal

‐ Vorderingen 1.075,6 549,1

‐ Kortlopende schulden 356,9 1.673,3

Mutaties voorzieningen 2.112,9 ‐782,4

13.568,5 19.146,9

Ontvangen interest 0,0 0,8

Betaalde interest ‐783,9 ‐783,0

‐783,9 ‐782,2

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen (im)materiële vaste activa ‐8.501,0 ‐9.546,7

‐8.501,0 ‐9.546,7

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie kredietinstellingen ‐320,0 ‐739,0

Mutatie op leningen Ministerie van Financiën ‐164,2 2.500,0

Ontvangen investeringssubsidies 0,0 57,1

‐484,2 1.818,1

Mutatie liquide middelen 3.799,4 10.636,1

Beginstand liquide middelen 48.046,0 37.410,0

Mutatie liquide middelen 3.799,4 10.636,1

Eindstand liquide middelen 51.845,4 48.046,0

2020 2019

€
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Toelichting op de balans na resultaatbestemming per  31 december 2020

1 Activa

Vaste activa 31‐dec‐20 31‐dec‐19

1.1 Immateriële vaste activa in € in €

1.1.1 Ontwikkelingskosten 2,2 20,0

2,2 20,0

Immateriële vaste activa Verkrijgings Cum.afschr. Boek Investe‐ Desinveste Afschrij‐ Boek

prijs t/m t/m waarde ringen ringen vingen waarde

2019 2019 31‐dec‐19 2020 2020 2020 31‐dec‐20

1.1.1 Ontwikkelingskosten 241,6 ‐221,6 20,0 0,0 0,0 ‐17,8 2,2

241,6 ‐221,6 20,0 0,0 0,0 ‐17,8 2,2

Materiële vaste activa Verkrijgings Cum.afschr. Boek Investe‐ Reclassificatie Afschrij‐ Boek

prijs t/m t/m waarde ringen vingen waarde

2019 2019 31‐dec‐19 2020 2020 2020 31‐dec‐20

1.1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 81.020,4 ‐27.934,5 53.085,9 759,2 6.113,7 ‐3.542,8 56.416,0

1.1.2.3.1 Inventaris en apparatuur 64.981,2 ‐53.183,3 11.797,9 3.099,7 1.499,1 ‐4.380,5 12.016,2

1.1.2.4.1 Overige materiële vaste activa 34.650,8 ‐30.107,6 4.543,2 1.169,3 0,0 ‐1.916,2 3.796,3

1.1.2.5 Materiële vaste activa in uitvoering 4.701,7 0,0 4.701,7 3.472,6 ‐7.612,8 0,0 561,5

185.354,1 ‐111.225,4 74.128,7 8.500,8 0,0 ‐9.839,5 72.790,0

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.

De van gemeenten voor (nieuw)bouwprojecten ontvangen bijdragen worden gedurende de bouwfase opgenomen onder 
'kortlopende schulden'. Bij afronding van elk afzonderlijk project wordt de bijdrage van de gemeente in mindering gebracht op de
door CVO gedane investeringen. Het per saldo dan nog resterende investeringsbedrag wordt aangemerkt als een investering voor 
eigen rekening. Deze wordt dan onderdeel van de materiële vaste activa niet‐zijnde in uitvoering. De investering wordt geactiveerd 
en afgeschreven conform de geldende afschrijvingspercentages.

Onder de post 'overige materiële vaste activa' worden de investeringen en afschrijvingen in schoolboeken verantwoord.

De onder MVA opgenomen post 'in uitvoering (post 1.1.2.5)' voor het bedrag ultimo jaareinde 2019 (€ 4.701,7) heeft o.a. betrekking 
op de volgende bouwprojecten: Melanchthon voor een bedrag van € 3.957,2; Marnix € 103,0 en Accent Centrum € 210,6.

In de loop van het boekjaar 2020 worden investeringen gedaan. Investeringen die rechtstreeks op de desbetreffende posten MVA 
worden geboekt en investeringen die op MVA in uitvoering (OHW) worden geboekt. Het totaal van de investeringen komt daarmee 
in 2020 uit op een bedrag van € 8.500,8. 
De totale positie OHW is in 2020 uiteindelijk € 8.174,3. Vervolgens wordt in de loop van het jaar dan wel ultimo einde van het jaar 
een deel van de positie OHW geactiveerd. Dat impliceert dat de geactiveerde bedragen worden geboekt ten gunste van de 
desbetreffende activaposten onder vermindering van de positie OHW. Het effect hiervan is verwerkt in de kolom “reclassificatie”.
Per saldo is in het verslagjaar 2020 een bedrag van € 7.612,8 alsnog geactiveerd ten gunste van ‘gebouwen en verbouwingen’ voor 
€ 6.113,7 en ten gunste van ‘inventaris en apparatuur’ voor € 1.499,1. Ultimo 2020 is positie OHW nog een bedrag van € 561,5.
De totaal geactiveerde investering in ‘gebouwen en verbouwingen’ bedraagt € 6.872,9, de totaal geactiveerde investering in 
‘inventaris en apparatuur’ bedraagt € 4.598,8 en de totaal geactiveerde investering in ‘overige materiële activa’ bedraagt
€ 1.169,3.
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31‐dec‐20 31‐dec‐19

1.3 Financiële vaste activa in € in €

1.1.3.8.1 Waarborgsommen en vorderingen 7,3 7,3

7,3 7,3

31‐dec‐20 31‐dec‐19

1.2.2 Vorderingen in € in €

1.2.2.1 Debiteuren 315,2 359,1

1.2.2.3 Gemeenten 126,5 602,6

1.2.2.10 Overige vorderingen 571,1 1.431,6

1.2.2.15 Overlopende activa 2.951,9 2.800,7

1.2.2.16 Af: Voorziening wegens oninbaarheid ‐165,7 ‐319,4

3.799,0 4.874,6

31‐dec‐20 31‐dec‐19

1.2.2.10 Overige vorderingen (specificatie) in € in €

1.2.2.6 Vorderingen op personeel 0,0 12,4

1.2.2.7 Vorderingen ivm ouderbijdragen 314,5 801,9

1.2.2.10 Overige vorderingen 256,6 617,3

571,1 1.431,6

31‐dec‐20 31‐dec‐19

1.2.2.15 Overlopende activa (specificatie) in € in €

1.2.2.12 Vooruitbetaalde en/of vooruitgefactureerde posten 2.951,1 2.800,7

1.2.2.15 Overige overlopende activa 0,8 0,0

2.951,9 2.800,7

Dit betreft 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.

De onder 1.2.2 opgenomen vorderingen hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

De positie is ultimo 2020 lager dan in 2019 omdat CVO veel minder aan ouders heeft kunnen factureren vanwege de corona‐crisis. 
Minder uitstaande vorderingen impliceert ook een verlaging van de voorziening voor oninbaarheid.

Onder vooruitbetaalde kosten zijn o.a. begrepen kosten die betrekking hebben op het volgend boekjaar (€ 802,3) (2019:
€ 636,9), nog te ontvangen subsidies (€ 1.169,6) (2019: € 456,7), vorderingen op samenwerkingsverbanden (€ 293,0)
(2019: € 282,9), i‐pads voor leerlingen (€ 72,8) ( 2019: € 216,6), boekenfonds (€ 10,8) ( 2019: € 211,8), energie (€ 143,4) en excursies 
(€ 142,0).

Afschrijvingspercentages

Permanente gebouwen < 2016 2,00% Machines 10,00%
Permanente gebouwen ≥ 2016 2,50% Schoolmeubilair 10,00%
Tijdelijke gebouwen 6,67% Hard‐ en software 25,00%
Verbouwingen 6,67% Kantoormeubilair 10,00%
Buiten‐ en sportterreinen 6,67% Boekenfonds 20,00%
Renovatie 3,33% Diverse inventaris 14,29%
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31‐dec‐20 31‐dec‐19

1.2.4 Liquide middelen in € in €

1.2.4.1 Kas 36,3 52,2

1.2.4.2 Bank 6.509,1 7.610,9

1.2.4.2.3 Faciliteit Schatkist Min. Financiën 45.300,0 40.382,9

51.845,4 48.046,0

2 Passiva

31‐dec‐20 31‐dec‐19

2.1 Eigen vermogen in € in €

2.1.1.1 Eigen vermogen (publiek) 40.016,1 40.625,3

2.1.1.3 Eigen vermogen (privaat) 5.340,0 5.348,9

45.356,1 45.974,2

Saldo Bestemming Overige Saldo

2.1 Eigen vermogen (specificatie en resultaatverwerking) 31‐dec‐19 resultaat mutaties 31‐dec‐20

2.1.1.1 Eigen vermogen  (publiek)

2.1.1.1.2 Algemene reserve 16.266,3 1.509,4 0,0 17.775,7

2.1.1.2 Bestemmingsreserves

2.1.1.2.5 Reserve personeel 9.233,3 ‐2.066,7 0,0 7.166,6

2.1.1.2.10 Reserve huisvesting 10.207,0 278,1 0,0 10.485,1

2.1.1.2.11 Reserve automatisering 678,5 ‐235,0 0,0 443,5

2.1.1.2.12 Reserve onderwijs 4.240,2 ‐95,0 0,0 4.145,2

24.359,0 ‐2.118,6 0,0 22.240,4

Totaal Eigen vermogen (publiek) 40.625,3 ‐609,2 0,0 40.016,1

2.1.1.3 Eigen vermogen (privaat)

2.1.1.3.0 Algemene reserve private middelen 5.258,8 ‐7,7 0,0 5.251,1

2.1.1.3.3 Bestemmingsreserve Jongtalentfonds 90,1 ‐1,2 0,0 88,9

5.348,9 ‐8,9 0,0 5.340,0

Totaal Eigen vermogen 45.974,2 ‐618,1 0,0 45.356,1

De liquide middelen op bank‐ en girorekeningen en de kasmiddelen zijn vrij beschikbaar. Onder 'Faciliteit Schatkist Min. Financiën' 
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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Bestemming van het exploitatieresultaat (bedragen x 1.000 EUR)

Het exploitatieresultaat over 2020 ad € 618,1 negatief is het totaal resultaat van alle organisatieonderdelen van CVO. 

De mutaties op de (bestemmings‐) reserves:

Reserve uit niet‐publieke middelen ‐8,9

Reserve uit publieke middelen ‐609,2

Totaal ‐618,1

Er zijn geen specifieke statutaire bepalingen inzake de resultaatbestemming, anders dan bij vereffening als gevolg van ontbinding.

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 en levert een bijdrage aan de jaarlijkse CVO‐jaaropening. 
Bij de vorming van het fonds is vanuit de reserve niet‐publieke middelen het saldo van het fonds aangevuld tot € 250,0. Ultimo 2020
is nog een bedrag van € 88,9 beschikbaar.

Voor een toelichting op de bestaande bestemmingsreserves en algemene reserve: zie de toelichting in de waarderingsgrondslagen.
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31‐dec‐20 31‐dec‐19

2.2 Voorzieningen in € in €

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 13.015,1 11.628,9

2.2.3 Voorziening groot onderhoud 15.180,1 14.453,4

28.195,2 26.082,3

Specificatie voorzieningen Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo

dotaties / onttrekkingen 31‐dec‐19 2020 2020 2020 31‐dec‐20

2.2.1.1 Voorziening WGA/WIA 2.775,7 1.372,8 ‐731,6 ‐311,3 3.105,6

2.2.1.2 Voorziening spaarverlof 821,3 759,6 ‐99,9 ‐175,2 1.305,8

2.2.1.3 Voorziening jubilea personeel 1.308,0 307,2 ‐247,0 ‐113,1 1.255,1

2.2.1.4 Voorziening tijdfonds 844,1 343,8 ‐107,6 ‐663,8 416,5

2.2.1.5 Voorziening WW 1.011,3 703,4 ‐544,8 ‐242,4 927,5

2.2.1.6 Voorziening LPB 4.318,8 1.630,3 ‐900,0 ‐244,3 4.804,8

2.2.1.7 Voorziening langdurig zieken 549,7 1.410,5 ‐1.298,5 ‐94,1 567,6

2.2.1.9 Voorziening Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) 0,0 132,2 0,0 0,0 132,2

2.2.1.10 Voorziening Compensatie vakantiedagen WAZO‐verlof 0,0 500,0 0,0 0,0 500,0

Subtotaal personeelsvoorzieningen 11.628,9 7.159,8 ‐3.929,4 ‐1.844,2 13.015,1

2.2.3.0 Voorziening onderhoud gebouwen 14.453,4 2.422,5 ‐1.695,8 15.180,1

26.082,3 9.582,3 ‐5.625,2 ‐1.844,2 28.195,2

Specificatie naar looptijd deel deel Saldo

voorzieningen < 1 jaar > 1 jaar 31‐dec‐20

2.2.1.1. Voorziening WGA/WIA 655,5 2.450,0 3.105,6

2.2.1.2 Voorziening spaarverlof 1.305,8 0,0 1.305,8

2.2.1.3 Voorziening jubilea personeel 158,3 1.096,8 1.255,1

2.2.1.4 Voorziening tijdfonds 416,5 0,0 416,5

2.2.1.5 Voorziening WW 516,9 410,6 927,5

2.2.1.6 Voorziening LPB 4.804,8 0,0 4.804,8

2.2.1.7 Voorziening langdurg zieken 506,6 61,0 567,6

2.2.1.9 Voorziening Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) 132,2 0,0 132,2

2.2.1.10 Voorziening Compensatie vakantiedagen WAZO‐verlof 500,0 0,0 500,0

2.2.3.0 Voorziening onderhoud gebouwen 3.978,3 11.201,8 15.180,1

12.974,9 15.220,2 28.195,2

Voor een toelichting op de aard van de voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting in de waarderingsgrondslagen. 

Voor de berekening van de voorziening groot onderhoud maakt CVO gebruik van de toegestane overgangsregeling voor 
instellingen die vóór 2017 al de zogenaamde egalisatiemethode toepasten. Voor een toelichting op die overgangsregeling wordt 
verwezen naar de inhoud van de waarderingsgrondslagen.
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31‐dec‐20 31‐dec‐19

2.3 Langlopende schulden in € in €

2.3.3 Kredietinstellingen 5.680,0 6.000,0

2.3.5 Ministerie van Financiën 20.206,7 20.370,9

25.886,7 26.370,9

Specificatie langlopende Saldo Leningen Aflossingen Saldo Looptijd Looptijd Looptijd

schulden 31‐dec‐19 2020 2020 31‐dec‐20 < 1 jaar > 1 jaar > 5 jaar

2.3.3 Kredietinstellingen 6.000,0 0,0 ‐320,0 5.680,0 320,0 1.280,0 4.080,0

2.3.5 Ministerie van Financiën 20.370,9 500,0 ‐664,2 20.206,7 664,2 2.656,7 16.885,8

26.370,9 500,0 ‐984,2 25.886,7 984,2 3.936,7 20.965,8

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. Rentepercentage 4,97% vast gedurende de looptijd.

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. Rentepercentage 2,94% vast gedurende de
looptijd.

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. Rentepercentage 3,04% vast gedurende de
looptijd.

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.
Rentepercentage 1,00% vast gedurende de looptijd.

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 is in 2020 opgenomen. Lening is derhalve volledig opgenomen. Aflossing vanaf 04‐01‐2021.
Rentepercentage 1,06% vast gedurende de looptijd.
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31‐dec‐20 31‐dec‐19

2.4 Kortlopende schulden in € in €

2.4.3 Aflossingsverplichting < 1 jaar kredietinstellingen 320,0 320,0

2.4.4 Geoormerkte subsidie OC&W 499,4 0,0

2.4.5 Aflossingsverplichting < 1 jaar Ministerie van Financien 664,2 485,6

2.4.6 Gemeenten 210,6 854,7

2.4.7 Vooruitontvangen termijnen nieuwbouwprojecten 1.372,6 2.072,6

2.4.8 Crediteuren 2.968,7 3.226,1

2.4.9.1 Loonheffing en premies 6.985,1 6.772,3

2.4.9.2 Omzetbelasting 61,9 93,6

2.4.10 Pensioenpremies 2.043,4 2.062,1

2.4.12 Overige kortlopende schulden 131,0 125,9

2.4.19 Overlopende passiva 13.749,0 12.636,1

29.005,9 28.649,0

31‐dec‐20 31‐dec‐19

2.4.12 Overige kortlopende schulden (specificatie) in € in €

2.4.12.1 Schulden aan personeel 124,3 125,9

2.4.12.4 Overige schulden 6,7 0,0

131,0 125,9

31‐dec‐20 31‐dec‐19

2.4.19 Overlopende passiva (specificatie) in € in €

2.4.14 Niet geoormerkte subsidie OC&W 3.719,6 2.005,0

2.4.16.0 Vooruitontvangen ouderbijdrage 1.314,2 2.530,1

2.4.16.1 Ontvangen borg 185,5 169,0

2.4.17 Rechten vakantiegeld/overige 5.511,3 5.446,8

2.4.18 Accountants‐ en administratiekosten 50,0 50,0

2.4.19.0 Overige overlopende passiva 2.968,4 2.435,2

13.749,0 12.636,1

In de jaarrekening 2019 werd in de categorie 2.4.4. abusievelijk een bedrag van 251,5 opgenomen. Achteraf is geconstateerd dat 
het toegekende bedrag niet een geoormerkte subsidie betreft maar een niet‐geoormerkte subsidie. Bij de uitwerking van de 
jaarrekening 2020 is dit gecorrigeerd en is het bedrag in de vergelijkende cijfers 2019 opgenomen onder de overlopende passiva. 

Categorie 2.4.7 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 2020 bestaat het bedrag uit € 820,6 Calvijn Zuidergymnasium en € 552,0 Accent Centrum.

De toename met € 1.714,6 van de post 2.4.14 ‘niet geoormerkte subsidie OC&W’ hangt onder meer samen met de toekenning van 
subsidie in het kader van de regeling Inhaal‐ en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020‐2021 (IOP) die op 25 mei in de 
Staatscourant is gepubliceerd. Middels die subsidieregeling wordt voor scholen in het VO geïnvesteerd om extra ondersteuning te 
bieden aan leerlingen die dat vanwege de coronacrisis nodig hebben. In 2020 werden IOP 1 en IOP 2 opengesteld. Uiteindelijk is op 
basis van de door CVO ingediende subsidieaanvragen een bedrag van € 2.876,4 toegekend. Hiervan werd in 2020 in totaal € 913,5
ingezet. Het restantbedrag van € 1.962,9 zal in 2021 worden ingezet voor het doel waarvoor de subsidie is bedoeld.
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Overzicht doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving

Kenmerk Datum

Bekostiging Technisch VMBO 923342 19‐11‐2018

Bekostiging Technisch VMBO 923728 19‐12‐2018

Bekostiging Technisch VMBO 964079 20‐11‐2019

Bekostiging Technisch VMBO 964332 20‐11‐2019

Bekostiging Technisch VMBO 964335 20‐11‐2019

Doorstroomsubsidie PO‐VO DPOVO18002 30‐08‐2018

Doorstroomsubsidie PO‐VO DPOVO18028 30‐08‐2018

Doorstroomsubsidie PO‐VO DPOVO18030 30‐08‐2018

Doorstroomsubsidie PO‐VO DPOVO18031 30‐08‐2018

Doorstroomsubsidie PO‐VO DPOVO18047 30‐08‐2018

Doorstroomsubsidie PO‐VO DPOVO18055 30‐08‐2018

Doorstroomsubsidie PO‐VO DPOVO18058 30‐08‐2018

Doorstroomsubsidie PO‐VO DPOVO18060 30‐08‐2018

Doorstroomsubsidie PO‐VO DPOVO18090 30‐08‐2018

Doorstroomsubsidie PO‐VO DPOVO18108 30‐08‐2018

Doorstroomsubsidie PO‐VO DPOVO18115 30‐08‐2018

Doorstroomsubsidie PO‐VO DPOVO19011 22‐08‐2019

Doorstroomsubsidie PO‐VO DPOVO19060 22‐08‐2019

Doorstroomsubsidie PO‐VO DPOVO19062 22‐08‐2019

Doorstroomsubsidie PO‐VO DPOVO19078 28‐08‐2019

Doorstroomsubsidie PO‐VO DPOVO19098 28‐08‐2019

Doorstroomsubsidie PO‐VO DPOVO19104 28‐08‐2019

Doorstroomsubsidie PO‐VO DPOVO19133 28‐08‐2019

Doorstroomsubsidie PO‐VO DPOVO19107 21‐09‐2019

Doorstroomsubsidie PO‐VO DPOVO19021 27‐09‐2019

Doorstroomsubsidie PO‐VO DPOVO19023 27‐09‐2019

Doorstroomsubsidie PO‐VO DPOVO19026 27‐09‐2019

Doorstroomsubsidie PO‐VO DPOVO19056 27‐09‐2019

Doorstroomsubsidie PO‐VO DPOVO19063 30‐09‐2019

Doorstroomsubsidie PO‐VO DPOVO19071 30‐09‐2019

Doorstroomsubsidie PO‐VO DPOVO19095 30‐09‐2019

Doorstroomsubsidie PO‐VO DPOVO20009 29‐10‐2020

Doorstroomsubsidie PO‐VO DPOVO20013 29‐10‐2020

Doorstroomsubsidie PO‐VO DPOVO20037 29‐10‐2020

Doorstroomsubsidie PO‐VO DPOVO20039 29‐10‐2020

Doorstroomsubsidie PO‐VO DPOVO20043 29‐10‐2020

Doorstroomsubsidie PO‐VO DPOVO20049 29‐10‐2020

Doorstroomsubsidie PO‐VO DPOVO20050 29‐10‐2020

Doorstroomsubsidie PO‐VO DPOVO20057 29‐10‐2020

Doorstroomsubsidie PO‐VO DPOVO20100 29‐10‐2020

Doorstroomsubsidie VMBO‐HAVO DHAVO19069 28‐11‐2018

Doorstroomsubsidie VMBO‐HAVO DHAVO19073 28‐11‐2018

Doorstroomsubsidie VMBO‐HAVO DHAVO19122 28‐11‐2018

Doorstroomsubsidie VMBO‐HAVO DHAVO19035 28‐11‐2018

Doorstroomsubsidie VMBO‐HAVO DHAVO19043 28‐11‐2018

Doorstroomsubsidie VMBO‐HAVO DHAVO19039 28‐11‐2018

Doorstroomsubsidie VMBO‐HAVO DHAVO19040 28‐11‐2018

Doorstroomsubsidie VMBO‐HAVO DHAVO19096 28‐11‐2018

Doorstroomsubsidie VMBO‐HAVO DHAVO19125 28‐11‐2018

Doorstroomsubsidie VMBO‐HAVO DHAVO19146 28‐11‐2018

Doorstroomsubsidie VMBO‐HAVO DHAVO20078 13‐12‐2019

Doorstroomsubsidie VMBO‐HAVO DHAVO20086 13‐12‐2019

Doorstroomsubsidie VMBO‐HAVO DHAVO20083 13‐12‐2019

Doorstroomsubsidie VMBO‐MBO DMBO19093 28‐11‐2018

Doorstroomsubsidie VMBO‐MBO DMBO19085 28‐11‐2018

Doorstroomsubsidie VMBO‐MBO DMBO19086 28‐11‐2018

Doorstroomsubsidie VMBO‐MBO DMBO19042 28‐11‐2018

Doorstroomsubsidie VMBO‐MBO DMBO19054 28‐11‐2018

Doorstroomsubsidie VMBO‐MBO DMBO19065 28‐11‐2018

Doorstroomsubsidie VMBO‐MBO DMBO19048 28‐11‐2018

Doorstroomsubsidie VMBO‐MBO DMBO19146 28‐11‐2018

Doorstroomsubsidie VMBO‐MBO DMBO19109 28‐11‐2018

Doorstroomsubsidie VMBO‐MBO DMBO19108 28‐11‐2018

Doorstroomsubsidie VMBO‐MBO DMBO20043 16‐12‐2019

Doorstroomsubsidie VMBO‐MBO DMBO20063 16‐12‐2019

Doorstroomsubsidie VMBO‐MBO DMBO20098 17‐12‐2019

Incidentele middelen leerlingdaling LVO20034 10‐04‐2020

Incidentele middelen leerlingdaling LVO20010 10‐07‐2020

Incidentele middelen leerlingdaling LVO20022 10‐07‐2020

Incidentele middelen leerlingdaling LVO20030 10‐07‐2020

Internationalisering funderend onderwijs IFO20001 24‐06‐2020

Internationalisering funderend onderwijs IFO20009 24‐06‐2020

Internationalisering funderend onderwijs IFO20010 24‐06‐2020

Kansengelijkheid in het Onderwijs GKO19014 27‐11‐2019

Lente en zomerscholen LENZO20234 21‐04‐2020

Lente‐ en Zomerscholen LENZO20079 21‐04‐2020

Lente‐ en zomerscholen LENZO20085 21‐04‐2020

Lente‐ en zomerscholen LENZO20122 21‐04‐2020

Toewijzing

De prestatie is ultimo

uitgevoerd en afgerond
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Lente‐ en Zomerscholen LENZO20132 21‐04‐2020

Lente‐ en zomerscholen LENZO20157 21‐04‐2020

Lente‐ en Zomerscholen LENZO20165 21‐04‐2020

Lente‐ en Zomerscholen LENZO20218 21‐04‐2020

LerarenOntwikkelFonds LOF18‐0166 19‐03‐2019

LerarenOntwikkelFonds LOF18‐0180 19‐03‐2019

Studieverlof 1102026 12‐07‐1905

Studieverlof 1007707 20‐09‐2019

Studieverlof 1007745 20‐09‐2019

Studieverlof 1007765 20‐09‐2019

Studieverlof 1007799 20‐09‐2019

Studieverlof 1007840 20‐09‐2019

Studieverlof 1007860 20‐09‐2019

Studieverlof 1007979 20‐09‐2019

Studieverlof 1007986 20‐09‐2019

Studieverlof 1007989 20‐09‐2019

Studieverlof 1009896 22‐10‐2019

Studieverlof 1020013 19‐12‐2019

Studieverlof 1091499 22‐09‐2020

Studieverlof 1091527 22‐09‐2020

Studieverlof 1091572 22‐09‐2020

Studieverlof 1091593 22‐09‐2020

Studieverlof 1091650 22‐09‐2020

Studieverlof 1091702 22‐09‐2020

Studieverlof 1091706 22‐09‐2020

Studieverlof 1095493 20‐11‐2020

Subsidie Inhaal‐ en Ondersteuningsprogramma (IOP) IOP‐20151‐VO 10‐07‐2020

Subsidie Inhaal‐ en Ondersteuningsprogramma (IOP) IOP2‐20151‐VO 16‐10‐2020

Zij‐instroom 966990 20‐03‐2019

Zij‐instroom 1013583 20‐11‐2019

Zij‐instroom 1013586 20‐11‐2019

Zij‐instroom 1078889 15‐04‐2020

Zij‐instroom 1097468 20‐11‐2020

Zij‐instroom 1102670 21‐12‐2020

Zij‐instroom 1102674 21‐12‐2020

Urban Educatie Gelijke kansen 2019-2021 MBO116774 20‐06‐2019

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2‐B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Totale Saldo per Ontvangen Subsidiale Saldo per

Bedrag van Ontvangen t/m subsidiale kosten  1 januari in kosten in 31 december

Omschrijving toewijzing vorig verslagjaar t/m vorig verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar

Kenmerk Datum € € € € € € €

Sterk Technisch Onderwijs STO Penvoerder 2020-2023 STO19044 01‐07‐2019 3.624,1                 ‐                                   ‐                                          ‐                                          979,5               609,7               369,8                  

Pilot Praktijkgericht programma voor gl en tl 2020-2024 GLTL20177 30‐11‐2020 162,0                    ‐                                   ‐                                          ‐                                          64,8                 ‐                   64,8                    

Pilot Praktijkgericht programma voor gl en tl 2020-2024 GLTL20260 30‐11‐2020 162,0                    ‐                                   ‐                                          ‐                                          64,8                 ‐                   64,8                    

Totaal 3.948,1             ‐                              ‐                                    ‐                                    1.109,1         609,7             499,4                  

Toewijzing

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Huurverplichtingen

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):

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 2020 een waarde van circa 

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.

EUR
1. De periode niet langer dan één jaar na balansdatum 157,4
2. De periode langer dan één jaar en niet langer dan vijf jaar na balansdatum 427,3
3. De periode langer dan vijf jaar na balansdatum n.v.t.
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2020

Realisatie  Begroting Realisatie

2020 2020 2019

In € In € In €

Baten

Rijksbijdragen OCW

3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 177.194,6 171.883,9 178.656,0

3.1.1.1.2 OCW functiemix randstadregio's 3.624,6 2.354,3 2.362,8

3.1.1.1.5 OCW prestatiebox 6.911,2 4.435,7 4.720,4

3.1.1.1.9 OCW leerplusarrangement 3.172,9 1.842,1 2.146,7

3.1.2.1 OCW overige subsidies 4.413,0 7.679,7 8.006,0

3.1.3.1 OCW bijdragen via samenwerkingsverbanden 2.829,7 2.581,3 2.381,8

198.146,0 190.777,0 198.273,7

Overige overheidsbijdragen en subsidies

3.2.2.1 Gemeente overige bijdragen 5.446,7 4.508,5 5.796,8

3.2.2.3 Overige overheidsbijdragen 538,0 72,0 397,0

5.984,7 4.580,5 6.193,8

Overige baten

3.5.1 Verhuur 365,3 370,2 357,0

3.5.2 Detachering personeel 832,1 639,4 808,7

3.5.4 Sponsoring 0,2 5,5 5,7

3.5.5 Ouderbijdragen 2.753,8 5.458,8 5.751,1

3.5.9 Kantineopbrengsten 105,1 145,8 181,8

3.5.10 Overige baten 2.440,7 4.357,1 2.137,7

6.497,2 10.976,8 9.242,0

Totaal baten 210.627,9 206.334,3 213.709,5

Onder de categorie 3.5.5 vallen onder meer de opbrengsten uit de bijdragen werkweken/excursies
€ 372,7; buitenschoolse activiteiten en projecten € 334,7; leer‐ en hulpmiddelen € 125,8; tweetalig 
onderwijs € 397,0; ouderbijdragen € 1.031,1.

Onder de categorie 3.5.10 vallen onder meer de baten begeleiding leerlingen € 1.272,7 en baten 
materieel overige € 1.037,3. De baten ‘begeleiding leerlingen’ betreffen voor € 1.254,2 de bijdrage 
van het samenwerkingsverband Voorne‐Putten aan de scholengroep Penta. De ‘baten materieel 
overige’ betreffen onder meer de bijdrage van Zadkine in de huisvesting Hoogvliet (€ 301,0), inzet 
subsidie Techniek onderwijs voor 36,0, de bijdrage Transformatieve school Melanchthon voor € 20,1; 
een huurbijdrage van € 18,9 en vrijval balanspost Melanchthon voor € 400,0 en de bijdrage van het 
het bestuur OZHW in de automatiseringskosten samenwerkingsschool (€ 201,1).
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Realisatie  Begroting Realisatie

2020 2020 2019

In € In € In €

Lasten

Loonkosten personeel(incl. sociale lasten en pensioenen)

4.1.1.10 Loonkosten bestuur, directie en toezicht 14.392,4 13.838,9 14.627,7

4.1.1.11 Loonkosten onderwijzend personeel 110.401,4 105.986,4 108.420,8

4.1.1.12 Loonkosten onderwijsondersteunend personeel 26.585,8 26.488,5 24.850,4

4.1.1.4 Loonkosten vervangingen 1.325,7 3.011,6 1.623,7

4.1.1.5 Loonkosten overig 830,7 696,6 1.070,5

153.536,0 150.022,0 150.593,1

Overige personele kosten

4.1.2.1.11 Dotaties personele voorzieningen 7.159,7 2.190,4 3.866,8

4.1.2.1.12 Vrijval personele voorzieningen ‐1.844,2 243,4 ‐2.395,4
4.1.2.2.0 Inhuur personeel niet in loondienst 5.824,8 2.725,7 7.117,1

4.1.2.3.9 Overige personele kosten 2.897,1 3.422,4 1.813,8

14.037,4 8.581,9 10.402,3

Uitkeringen personeel en vervangers

4.1.3.3 Uitkeringen/onttrekkingen ‐4.793,1 ‐566,3 ‐3.432,2
‐4.793,1 ‐566,3 ‐3.432,2

Personele lasten 162.780,3 158.037,6 157.563,2

Specificatie personele lasten naar samenstelling

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 113.603,9 150.022,0 114.373,0

4.1.1.2 Sociale lasten 14.752,0 0,0 14.545,9

4.1.1.3 Pensioenlasten 25.180,1 0,0 21.674,2

Totaal lonen en salarissen 153.536,0 150.022,0 150.593,1

In de pensioenlasten 2020 en 2019 zijn uitsluitend de werkgeverslasten opgenomen.

In 2020 waren gemiddeld bij CVO 1.909  FTE's werkzaam (2019: 1.962 FTE's).

Onderverdeeld naar: 2020 2019

Directie 114 119

Onderwijzend personeel 1.351 1.397

Onderwijs ondersteunend personeel 444 446

1.909 1.962

Onder de post 4.1.2.3.9 ‘overige personele lasten’ zijn de kosten verwerkt die uitkeringsinstanties met CVO 
verrekenen inzake kosten van uitkeringen die aan oud‐medewerkers van CVO zijn uitgekeerd.

Onder de post 4.1.3.3 ‘uitkeringen / onttrekkingen’ zijn de vergoedingen verwerkt van uitkeringsinstanties 
aan CVO ter dekking van kosten inzake verlofaanspraken (€ 863,6) alsmede onttrekkingen uit personele 
voorzieningen.
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Realisatie  Begroting Realisatie

2020 2020 2019

In € In € In €

Afschrijvingen

4.2.1 Afschrijving immateriele vaste activa 17,8 17,8 52,4

4.2.2 Afschrijving materiele vaste activa 9.839,5 9.619,2 9.837,6

9.857,3 9.637,0 9.890,0

Huisvestingslasten

4.3.1 Huur terreinen en gebouwen 1.140,7 1.255,6 1.210,1

4.3.2 Verzekeringen gebouwen 142,6 123,8 123,5

4.3.3 Klein onderhoud gebouwen en terreinen 2.182,8 1.878,9 1.770,2

4.3.4 Energie en water 2.682,3 2.416,4 2.367,4

4.3.5 Schoonmaakkosten 3.474,8 3.515,0 3.256,2

4.3.6 Heffingen en vuilafvoer 172,3 194,2 176,4

4.3.7 Dotatie voorziening onderhoud 2.422,5 2.536,9 2.325,6

4.3.8 Overige huisvestingslasten 484,6 455,1 509,0

12.702,6 12.375,9 11.738,4

Administratie, beheer en bestuur

4.4.1.0 Administratie en advisering door derden 646,3 555,5 630,4

4.4.1.1 Accountantskosten 104,9 85,0 95,6

4.4.1.2 Contributie besturenorganisaties 547,6 467,7 495,8

4.4.1.3 Verzekeringen 63,6 100,6 92,1

4.4.1.4 Medezeggenschap 50,0 80,2 39,1

4.4.1.5 Telefonie / Dataverbindingen 471,0 551,5 531,9

4.4.1.6 Schooladministratie 291,8 431,3 331,7

4.4.1.9 Overige lasten beheer en administratie 242,0 296,3 296,4

2.417,2 2.568,1 2.513,0

Uitsplitsing accountantskosten

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 64,5 85,0 49,9

4.4.1.2 Honorarium bekostigingscontrole 26,0 0,0 23,0

4.4.1.3 Honorarium subsidiecontrole 14,4 0,0 22,7

104,9 85,0 95,6

Onder 4.4.1.0 zijn in het verslagjaar onder meer de kosten verwerkt van ingewonnen juridisch 
advies, van trajecten werving en selectie en het opstellen meerjaren onderhoudsplannen voor de
schoolgebouwen.
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Realisatie  Begroting Realisatie

2020 2020 2019

In € In € In €

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

4.4.2.0 Kosten en onderhoud inventaris en apparatuur 570,6 423,3 333,8

4.4.3.0 Onderwijsleerpakket incl. ondw licenties 3.218,5 4.326,5 3.767,1

4.4.2.1 Beheer en kosten ICT incl. adm. licenties 4.639,4 4.225,8 4.047,4

4.4.3.1 Kosten boekenfonds 3.590,7 2.935,4 2.797,8

4.4.3.2 Reproductiekosten 524,9 622,7 610,3

12.544,1 12.533,7 11.556,4

Overige lasten

4.4.5.2 Nascholing 1.487,7 1.405,0 1.593,2

4.4.5.4 Activiteiten, werkweken en excursies 587,1 2.967,1 2.882,5

4.4.5.5 Kantinekosten 87,6 114,0 137,6

4.4.5.6 Materieel subsidies 1.138,9 1.775,1 1.462,0

4.4.5.7 Buitenschoolse activiteiten 1.114,1 1.469,7 2.095,1

4.4.5.8 Wervingskosten 854,8 593,2 759,5

4.4.5.9 Overige instellingslasten 4.890,4 3.907,7 4.315,7

10.160,6 12.231,8 13.245,6

4.4 Overige lasten 25.121,9 27.333,6 27.315,0

Totaal lasten 210.462,1 207.384,1 206.506,6

Financiële baten en lasten

Financiële baten

6.1.1 Rentebaten 0,0 1,6 0,8

Financiële lasten

6.2.1 Rentelasten banken ‐783,9 ‐914,2 ‐783,0
‐783,9 ‐912,6 ‐782,2

Resultaat ‐618,1 ‐1.962,4 6.420,7

Onder de categorie 4.4.5.9 (overige instellingslasten) vallen onder meer lasten overig materieel  
€ 2.000,6; de verrekening van diverse personele vergoedingen/kosten in het kader van de 
werkkostenregeling € 1.339,5; onderwijsvernieuwing € 570,2; communicatie en PR € 548,3 en 
heffingen € 113,8.
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Realisatie  Begroting Realisatie

2020 2020 2019

In € In € In €

Vanaf 2020 heeft CVO te maken met het fenomeen boeterente op het aanhouden van liquide 
middelen op bankrekeningen. Een fenomeen dat samenhangt met de zeer lage rente en het beleid 
van bankinstellingen. In 2020 ging het om een bedrag van € 7.747,‐ dat aan boeterente is betaald. 
De boeterente wordt alleen berekend over het privaat vermogen. De publieke middelen zijn onder 
gebracht in de faciliteit geïntegreerd middelenbeheer (schatkistbankieren) bij het Ministerie van 
Financiën.  Binnen die faciliteit is boeterente niet aan de orde.

Bij de verwerking van het resultaat is de betaalde boeterente in mindering gebracht op de 
algemene reserve private middelen.
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Gebeurtenissen na balansdatum

Nationaal Programma Onderwijs

Duidelijk is dat de corona‐pandemie grote gevolgen heeft voor de Nederlandse samenleving en 
daarmee ook voor het onderwijs. Sluiting van scholen, volledig digitaal onderwijs en vormen van 
hybride onderwijs hebben ondanks de geweldige inzet van het onderwijspersoneel ontegenzeggelijk  
onderwijsvertraging dan wel onderwijsachterstanden helaas niet kunnen voorkomen. Daarnaast zien 
we ook de sociaal/emotionele en persoonlijke gevolgen die het gevolg zijn van de Covid‐19 crisis en 
die het welzijn en de ontwikkeling van leerlingen beïnvloeden.
Dat is de Nederlandse overheid ook niet ontgaan. Werden in 2020 al twee specifieke 
subsidieregelingen ‐IOP en EHK‐ opgetuigd om zoveel als mogelijk de opgelopen leervertragingen en 
‐achterstanden in te lopen, op 17 februari 2021 is door de overheid het meerjarige Nationaal 
Programma Onderwijs aangekondigd.

Het Nationaal Programma Onderwijs is een programma voor de periode maart ‐ juli 2021 en de 
schooljaren 2021 ‐2022 en 2022 ‐ 2023. Een programma waar voor de gehele onderwijssector in 
totaliteit 8,5 miljard euro voor is uitgetrokken waarvan 5,7 miljard voor het funderend onderwijs. 
Hoewel de exacte bedragen nog bekend gemaakt moeten worden. Blijkt uit een brief van 23 maart 
2021 van de minister voor onderwijs, blijkt dat voor het schooljaar 2021‐2022 ingeschat wordt dat 
voor de ondersteuning aan scholen een bedrag van 700 euro per leerling beschikbaar is. 

CVO kan op basis van deze indicatie naar verwachting rekenen op een bedrag van ca € 13,5 miljoen. En daar 
bovenop komen nog aanvullende budgetten voor aanvullende regelingen IOP en EHK.  

De aangekondigde subsidieregelingen inclusief het Nationaal Programma Onderwijs zorgen voor een 
substantiële toename van de ons beschikbaar staande middelen. Uitgaande van een reguliere 
inkomstenniveau uit de OCW bekostiging van ca € 198,0 miljoen, wordt ca 9% à 10% aan ons budget 
toegevoegd. De RvB van CVO kiest er voor om voor deze extra middelen een separate project‐
begroting op te stellen en de middelen derhalve buiten de reguliere begroting te houden. Redenen 
hiervoor zijn:  a) het gaat om tijdelijke middelen en b) de omvang van de middelen is zo significant (ca 
9% à 10% van de rijksbijdrage) dat het risico bestaat dat het zicht op de reguliere begroting c.q. 
exploitatie vertroebeld raakt en dat vinden wij noch wenselijk noch verantwoord.
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Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende zeggenschap)

Per  31 december 2020 zijn er financiële of organisatorische banden met de volgende rechtspersonen:

Naam

Juridische 
vorm

Statutaire 
zetel

code 
activiteiten

Vereniging Samenwerkingsverband Koers VO Vereniging Rotterdam 4

Stichting Samenwerkingsverband VO Voorne Putten‐Rozenburg Stichting Spijkenisse 4

Stichting Huis van Morgen Vreewijk Stichting Rotterdam 4
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WNT‐verantwoording 2020

WNT‐verantwoording 2020 CVO Rotterdam

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

ingegaan. Per 1 januari 2016 is de maximale beloning afhankelijk van het aantal complexiteitspunten van de organisatie.
Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op Ver. Chr. Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving  van
toepassing zijnde regelgeving het WNT maximum voor het onderwijs.

Het bezoldigingsmaximum in het boekjaar 2020 is: € 201.000 Aantal punten: 18

Het intern toezichthoudend orgaan heeft in haar vergadering van 19 maart 2020 ingestemd met deze WNT norm. 

Deze klassenindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 9

Gemiddeld aantal leerlingen 5

Gewogen aantal onderwijssoorten 4

Totaal aantal complexiteitspunten 18

Het weergegeven toepasselijke WNT‐maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor
topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband
nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het WNT‐maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15%
en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

Voor elke hieronder vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de post overige
vorderingen. 

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrek‐
       king vanaf de 13e maand van de functievervulling
Gegevens 2020

Bedragen x € 1

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 
2020 1‐jan‐20 31‐aug‐20 1‐jan‐20 1‐jan‐20 1‐jul‐20 31‐dec‐20
Omvang dienstverband (als 
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

Bezoldiging
Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn
Subtotaal

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

‐/‐ Onverschuldigd betaald en nog 
niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging

1,0 1,0 1,0

Ja Ja Ja

H.H. Post J.W. Meinsma A. Bestebreur
Voorzitter Raad van Bestuur Lid Raad van Bestuur Lid Raad van Bestuur

131.007 8.418 100.114

134.000 0 101.049

116.594 8.418 89.554

14.413 0 10.560

N.v.t N.v.t N.v.t
131.007 8.418 100.114
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Het bedrag van de overschrijding en 
de reden waarom de overschrijding 
al dan niet is toegestaan

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

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling
Gegevens 2019

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 
2019 1‐jan‐19 31‐dec‐19 1‐jan‐19 31‐dec‐19
Omvang dienstverband (als 
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2019

Individueel toepasselijke WNT‐

maximum

Bedragen x € 1
Functiegegevens
2020

Omvang dienstverband (als 
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

‐/‐ Onverschuldigd betaald en nog 
niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging

Voorzitter Raad van Bestuur  Lid Raad van Bestuur N.v.t.

n.v.t.

1,0 1,0 n.v.t.

Ja Ja n.v.t.

De heer Meinsma vervult per 1 
januari 2020 niet meer de functie 
van lid van de raad van bestuur, 
waardoor  een kleine 
overschrijding ontstaat van het 
toepasselijke 
bezoldigingsmaximum. Oorzaak 
van deze overschrijding is de 
uitbetaling in 2020 van niet 
genoten wettelijk opgebouwde 
vakantiedagen in 2019. Deze 
uitbetaling kan op grond van art 
3 lid 2 Uitvoeringsregeling WNT 
toegerekend worden aan vorig 
kalenderjaar (2019) indien 
daarvoor ruimte is. De 
beschikbare ruimte in 2019 is 
ruimschoots toereikend, zoals uit 
de tabel bij de gegevens 2019 
zichtbaar is.

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

185.710 172.263 n.v.t.

194.000 194.000 n.v.t.

164.789 151.696 n.v.t.

20.921 20.567 n.v.t.
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Het bedrag van de overschrijding en 
de reden waarom de overschrijding 
al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling
Gegevens 2019

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 
2019

Omvang dienstverband (als 
deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2019
Individueel WNT‐maximum

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

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2020

Bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 
2020 1‐jan‐20 31‐dec‐20 1‐jan‐20 31‐dec‐20 1‐jan‐20 31‐dec‐20
Bezoldiging

Bezoldiging

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum

‐/‐ Onverschuldigd betaald en nog 
niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en 
de 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

Gegevens 2019

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 
2019 1‐jan‐19 31‐dec‐19 1‐jan‐19 31‐dec‐19 1‐jan‐19 31‐dec‐19
Bezoldiging

Bezoldiging

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum

J.F. Koen A. Mourik ‐ Geluk A.C.M. van Bijsterveldt

30.150 20.100 20.100

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

Vz. Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

15.576 10.275 10.275

Vz. Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

14.706 9.200 9.200

15.576 10.275 10.275

29.100 19.400 19.400
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Gegevens 2020

Bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 
2020 1‐jan‐20 31‐dec‐20 1‐jan‐20 31‐dec‐20 1‐jan‐20 31‐dec‐20
Bezoldiging

Bezoldiging

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum

‐/‐ Onverschuldigd betaald en nog 
niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en 
de reden waarom de overschrijding 
al dan niet is toegestaan N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling
Gegevens 2019

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 
2019 1‐jan‐19 31‐dec‐19 1‐jan‐19 31‐dec‐19 1‐jan‐19 31‐dec‐19
Bezoldiging

Bezoldiging

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum

Gegevens 2020

Bedragen x € 1

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 
2020 1‐jan‐20 31‐dec‐20 1‐jul‐20 31‐dec‐20
Bezoldiging

Bezoldiging

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum

‐/‐ Onverschuldigd betaald en nog 
niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en 
de reden waarom de overschrijding 
al dan niet is toegestaan N.v.t N.v.t N.v.t N.v.t

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling
Gegevens 2019

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 
2019 1‐jan‐19 31‐dec‐19 N.v.t N.v.t

Bezoldiging

Bezoldiging

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum

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

Niet van toepassing

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

Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

10.275 10.275 10.275

G. Kramer ‐ Zeroual P.M. Hillman W.J. Lameris

10.275 10.275 10.275

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

20.100 20.100 20.100

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

19.400 19.400 19.400

R.G. Westerlaken H.P.J. Gerla

Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

9.200 9.200 9.200

20.100 10.050

N.v.t N.v.t

Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

10.275 5.138

Lid Raad van Toezicht N.v.t.

9.517 N.v.t.

10.275 5.138

N.v.t N.v.t

19.400 N.v.t.

105    .
.



Niet van toepassing

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is

Niet van toepassing

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is

Niet van toepassing

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Gegevens 2020

Bedragen x € 1

Functie(s) bij beëindiging 
dienstverband

Omvang dienstverband (als 
deeltijdfactor in fte)
Jaar waarin dienstverband is 
beëindigd

Uitkering wegens beëindiging van 

het dienstverband

Overeengekomen uitkeringen 
wegens beëindiging dienstverband
Individueel toepasselijk maximum 

Totaal uitkeringen wegens 

beëindiging dienstverband

Waarvan betaald in 2020
‐/‐ Onverschuldigd betaald en nog 
niet terugontvangen bedrag

Het bedrag van de overschrijding en 
de reden waarom de overschrijding 
al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die 
in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen
Niet van toepassing

J.W. Meinsma

Lid Raad van Bestuur

1,0

75.000

2020

75.000

75.000

75.000
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Gegevens over de rechtspersoon

Algemene gegevens

Bestuursnummer 20151

Naam instelling Ver. Chr. Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving 
KvK‐nummer 40342087

Adres Henegouwerplein 14 , 3021PM , ROTTERDAM 
Postadres Postbus 2152 , 3000CD, Rotterdam
Telefoon 010‐2171399 
E‐mailadres bestuur@cvo.nl 
Website www.cvo.nl 

Contactpersoon

Naam Mr M.L.F.N. Somers MSc CPC
Adres Henegouwerplein 14
Telefoon 010‐2171302
E‐mailadres mlfn.somers@cvo.nl

BRIN‐nummers

02XM Accent VSO (Op Noord / Op Zuid)
04IK Accent Praktijkonderwijs Centrum
07HF Accent Praktijkonderwijs Delfshaven
14QT Marnix Gymnasium

16PK CSG Calvijn voor vwo havo mavo vmbo lwoo
18CH Melanchthon voor gymnasium atheneum havo en vmbo 
19GY Comenius College voor vwo havo vmbo lwoo 
20AM Farelcollege voor atheneum havo mavo vmbo

20FR Penta voor gymnasium atheneum havo mavo vmbo lwoo
26HR Accent Praktijkonderwijs Capelle
28DF Accent Praktijkonderwijs Hoogvliet
31CG Melanchthon voor gymnasium atheneum havo en vmbo

31CH Penta voor gymnasium atheneum havo mavo vmbo lwoo
31EX CSG Calvijn voor vwo havo mavo vmbo lwoo
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