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Voorwoord  Raad  van  B es tuur  

Alle leerlingen verdienen goed onderwijs voor het leven. Dit is één van 
onze strategische pijlers die we ook tijdens corona hoog hebben 
gehouden. Het jaar 2021 was bijzonder en dynamisch. Terwijl er in het 
voorjaar van 2021 nog snel licht aan het einde van de tunnel leek te 
komen, gaat ook dit jaar de boeken in als ‘corona’ jaar. Ondanks dat we 
vaker vanuit huis digitaal lesgaven en thuis werkten, hebben we ons goed 
staande gehouden en gezamenlijk goede resultaten behaald. Het NPO-
budget geeft ons, naast mogelijkheden om leervertragingen bij leerlingen 
weg te werken, ook de kans gezamenlijk bovenschools op te trekken om 
met het oog op de toekomst het onderwijs binnen CVO met een 
programmatische aanpak duurzaam een boost te geven. 
 

Trots! 
We zijn heel trots op alle collega’s van CVO, die met kracht en flexibiliteit 
de uitdagingen die op ons pad kwamen zijn aangegaan en erin zijn 
geslaagd onze leerlingen, online of in de klas, te blijven helpen het beste 
uit zichzelf te halen. Er is dagelijks onder blijvend uitdagende 
omstandigheden een enorme teamprestatie geleverd op de scholen. Het 
herstelprogramma is gestart, terwijl de crisis nog niet is geluwd. Dat 
betekent een voortdurend beroep op de flexibiliteit van onze 
medewerkers. Die weten dat telkens weer op te brengen vanuit de 
betrokkenheid op hun vakgebied en de leerlingen waar we het voor doen. 
Extra trots zijn we op Ismail Aghzanay, docent Engels en teamleider op het 
Comenius Beroepsonderwijs Capelle, die is uitgeroepen tot leraar van het 
jaar 2021. Een mooie prestatie! 
 

We zijn ook super trots op onze leerlingen. Hybride les krijgen in coronatijd 
leek haast normaal te worden, maar dat is het natuurlijk niet. 
Achterstanden zijn beperkt of grotendeels weggewerkt.  We hebben 
afgelopen jaar extra aandacht gehad voor het sociaal-emotioneel 
welbevinden van onze leerlingen door bijvoorbeeld kunst- en 
sportactiviteiten te organiseren om zo leerlingen 'de sociale, warme en 
leuke kant' van school en schoolvakken (opnieuw) te laten ervaren. 

Ondersteund door de Shared Service Organisatie (SSO) kregen we samen 
weer net iets meer voor elkaar. We zijn er nog niet helemaal en blijven ons 
inzetten om onze SSO door te ontwikkelen. De doorontwikkeling richt zich 
op de governance van de SSO, het proces van planning- & control en het 
verder op orde brengen van de basis. De balans tussen klantgerichtheid en 
uniformering blijft onze aandacht houden. 
 

“We werkten samen onder het motto: ‘samen 
werken aan samenwerken’.” 
Ger Reijnders, directeur Shared Services Organisatie 

 

Onderwijs ‘gewoon’ door met extra aandacht voor alle leerlingen 
In dit bestuursverslag staan drie sprekende praktijkvoorbeelden waar 
scholengroepen op hun eigen wijze vertellen hoe ze zijn omgegaan met de 
coronacrisis en welke interventies zijn gedaan om achterstanden weg te 
werken. Het Zuider Gymnasium heeft dit o.a. gedaan door - in afstemming 
met ouders, leerlingen en leraren, maatwerk per leerling te leveren. Het 
Marnix Gymnasium zette, naast kleinere klassen, in op extra 
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leerlingbegeleiders en Melanchthon versterkte o.a. het mentoraat en had 
expliciete aandacht voor de executieve vaardigheden van leerlingen. 
Hiermee zijn achterstanden beperkt gebleven of grotendeels weggewerkt 
en blijkt de flexibiliteit van ons onderwijs en onze leerlingen binnen CVO. 
 

Acht excellente CVO-scholen verzorgen onderwijs van buitengewone 
kwaliteit 
Penta Hoogvliet ontving opnieuw het predicaat ‘Excellente School’ en 
verlengt hiermee de status van het verzorgen van onderwijs van 
buitengewone kwaliteit. Drie scholen hebben in oktober 2021 een 
aanvraag ingediend om het predicaat ‘Excellente School’ te verlengen: 
Portus Juliana, Melanchthon Wilgenplaslaan en Penta Oude Maas. Kortom, 
het gaat goed met de kwaliteit van ons onderwijs. Dit zegt ook de inspectie 
van het onderwijs naar aanleiding van het 4-jaarlijks onderzoek (4JOB) dat 
in de eerste maanden van 2021 plaatsvond: “… CVO is een professionele 
organisatie en wij zien een positieve ontwikkeling...’’ Het 4JOB van de 
inspectie van begin 2021 is goed verlopen. We scoren op de verschillende 
onderdelen voldoende tot goed.  
 

Nieuwe scholenfederatie: Portus scholengroep 
Sinds 1 oktober 2021 heeft Rotterdam een nieuwe scholenfederatie: 
Portus scholengroep. Het Farelcollege en de Calvijnscholen bundelen 
daarin hun krachten. De vijf scholen in Rotterdam-Zuid, Barendrecht en 
Ridderkerk bieden voortgezet onderwijs op elk niveau: van vmbo-basis tot 
vwo (atheneum). Portus betekent haven en dat is precies wat de 
scholengroep voor haar leerlingen wil zijn: een veilige plek waar iedereen 
zich thuis voelt en waar docenten en leerlingen naar elkaar omkijken. 
 

Met NPO-middelen maken we meer mogelijk 
Met de coronasubsidies (o.a. IOP en EHK) en NPO-middelen hebben we 
het gezamenlijk mogelijk gemaakt opgelopen achterstanden door corona 
bij leerlingen weg te werken of te verminderen. Alle scholen hebben 
urgentie gevoeld en zijn voortvarend aan de slag gegaan door in 
samenspraak met ouders, leerlingen, leraren en de 
medezeggenschapsraad op basis van de ‘menukaart’ best passende 
interventies te kiezen die verwerkt zijn in de schoolprogramma’s. Doordat 
elke school een ‘schoolscan’ heeft uitgevoerd, weten we heel precies op 
welk niveau leerlingen achterstanden en vertragingen hebben opgelopen. 
Met gerichte interventies zetten we in op herstel. De lopende interventies 
blijven we monitoren. Met een in het voorjaar van 2022 geplande 
opvolging van de schoolscan worden de schoolprogramma’s verder 
aangescherpt. Zo blijven we onszelf continue verbeteren. 

Met een deel van het budget is een gezamenlijke bovenschoolse 
programmatische aanpak ontwikkeld. Hiermee verbinden we onze scholen 
onderling én ontwikkelen we kennis en instrumentaria met elkaar. Dit 
zorgt voor een doelmatige inzet van de middelen waar alle scholengroepen 
profijt van gaan hebben. Er is een ambitieus breed gedragen 
programmaplan opgezet en geaccordeerd met vier programmalijnen, 
waarbij enthousiast personeel vanuit de scholen is vrijgemaakt om de 
plannen bottum-up te voeden en uit te voeren. In 2022 wordt verder 
doorgewerkt aan de ontwikkeling en uitvoering van beste gezamenlijke 
ideeën. 
 

We investeren in betere luchtkwaliteit 
Goede ventilatie in de scholen heeft onze aandacht. We deden onderzoek 
naar de kwaliteit van de ventilatiesystemen en hebben aanpassingen 
gedaan of bereiden die voor. We meten continue de kwaliteit van de lucht 
in de klaslokalen met CO2 meters. Hieruit blijkt dat het luchtkwaliteit nog 
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niet overal goed genoeg is. We namen op dit punt onze 
verantwoordelijkheid en besloten niet te wachten op de afronding van het 
bestuurlijk overleg met gemeenten over bijdragen in de kosten. We gaan 
snel en fors (circa € 8 mln.) investeren in betere ventilatie. Hiermee zorgen 
we voor een gezonde omgeving voor al onze leerlingen en medewerkers. 
Aanvragen voor subsidie (specifieke uitkering ventilatie in scholen) zijn de 
deur uit. En we blijven vanzelfsprekend in overleg met gemeenten over 
hun mogelijke bijdragen. 
 

De financiën zijn op orde 
We zijn financieel stabiel en dat blijft zo. In 2021 sluiten we de boeken af 
met een positief resultaat van € 18,3 mln. Dat is hoger dan begroot (€ - 0,6 
mln.). De belangrijkste reden hiervoor is de bevoorschotting van het NPO-
budget 2022 in 2021 van circa € 6,2 mln. en het nog niet uitgegeven deel 
NPO van 2021 van circa € 4,1 mln. Er wordt een bestedingsplan gemaakt 
om deze middelen verantwoord en doelmatig in te zetten waarvoor ze 
bedoeld zijn. De financiële kengetallen van CVO zijn ruimschoots op orde 
zonder bovenmatig eigen vermogen. Hiermee hebben we niet onnodig 
veel geld opgepot, maar kunnen we wel tegen een stootje en is onze 
continuïteit voor de langere termijn gegarandeerd. 
 

We besteden onze middelen rechtmatig en doelmatig 
We realiseerden in 2021 acht Europese aanbestedingen waaronder de 
aanbesteding van digitale schoolborden en leermiddelen. O.a. door aan te 
besteden zorgt CVO voor een doelmatige en rechtmatige besteding van 

middelen. Bij een aanbesteding gaat het niet altijd om de laagste prijs, 
maar om de juiste prijs-kwaliteit verhouding. Wat de juiste verhouding is 
wordt per aanbesteding in overleg bepaald. Dit zorgt ervoor dat CVO over 
de juiste middelen beschikt voor een zo laag mogelijke prijs. 
 

We hebben aandacht voor gegevensbeveiliging en privacy van onze 
leerlingen en medewerkers 
Voor alle medewerkers is tweewegauthenticatie geactiveerd. Met behulp 
van een token of app kunnen de systemen, waaronder het leerling 
administratiesysteem en Office365, veilig benaderd worden. Ook is het 
leerling administratiesysteem aangepast. Hierdoor zijn onze waardevolle 
en privacygevoelige gegevens nog beter beschermd. 

Kortom, het jaar 2021 was opnieuw een bewogen jaar waarbij we 
gezamenlijk de schouders eronder hebben gezet en goede resultaten 
hebben behaald. 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 2022 

CVO, Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en 
omgeving 

Marc Mittelmeijer en Ton Bestebreur. Raad van Bestuur. 
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Inrichting organisatie 
CVO is sinds 1898 een vereniging. In onze vereniging werken de leden, het 
bestuur, de toezichthouders, de directeuren en alle medewerkers samen 
aan het best mogelijke onderwijs voor onze leerlingen. 
 

“Onze school wordt gedragen door de leerlingen. 
Ze mogen hier autonoom zijn en kunnen 
daardoor verschillende projecten ‘runnen’. Dat 
vind ik bijzonder.” 

Graziella de Guytenaere, docent A&C en levensbeschouwing,  
leerlingbegeleider onderbouw, Marnix Gymnasium 

 

Scheiding bestuur en toezicht 
De bestuurlijke leiding en verantwoordelijkheid voor CVO is neergelegd bij 
de raad van bestuur. De raad van bestuur is dan ook belast met het 
dagelijks bestuur van de vereniging. De raad van toezicht heeft een 
toezichthoudende functie en bekijkt vooral of het CVO-beleid 
overeenkomt met de afgesproken beleidskaders en doelstellingen. De raad 
van toezicht en de raad van bestuur leggen verantwoording af aan de 
ledenvergadering (ALV). Concern control heeft naast de onafhankelijk 
toetsende rol een belangrijke adviesrol (gevraagd en ongevraagd) binnen 
de organisatie. 

Elke scholengroep heeft een algemeen directeur en een directeur 
bedrijfsvoering 
Elke scholengroep heeft een algemeen directeur met een gemandateerde 
verantwoordelijkheid ten aanzien van de activiteiten binnen hun 
organisatie, vastgelegd in het managementstatuut. Samen met de 
directeur bedrijfsvoering en bij de grotere scholengroepen van CVO 
(locatie)directeuren en teamleiders vormen zij de dagelijkse leiding. 
 

Scholen worden ondersteund door de Shared Service Organisatie (SSO) 
De beleidsstaf en de SSO ondersteunen de scholen van CVO op allerlei 
gebied. Ze houden zich onder meer bezig met onderwijs- en 
personeelsbeleid, subsidiecoördinatie, onderwijshuisvesting, boekhouding, 
personeels- en salarisadministratie en systeembeheer/ICT. 
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Ontwikkel ing  Kernc i j f ers  CVO 
 

Omschrijving 2018 2019 2020 2021  Omschrijving 2018 2019 2020 2021 
           

Aantal leerlingen totaal 21.047 20.519 19.936 20.001  % Geslaagden totaal* 91% 92% 99% 95% 
Waarvan bij:      Waarvan bij:     
Accent 1.016 1.021 1.036 1.045  Accent nvt nvt nvt nvt 
Comenius College 2.986 2.947 2.864 2.913  Comenius College 89% 93% 100% 94% 
Marnix Gymnasium 604 593 569 559  Marnix Gymnasium 96% 98% 99% 92% 
Melanchthon 5.377 5.465 5.222 5.325  Melanchthon 95% 95% 100% 97% 
Penta  4.644 4.399 4.497 4.977  Penta  92% 93% 99% 97% 
Portus  6.420 5.369 5.090 4.529  Portus  88% 88% 99% 92% 
Zuider Gymnasium 0 725 658 653  Zuider Gymnasium 80% 76% 98% 96% 

           
           
Aantal FTE totaal  1.943 1.880 1.951  Financiën en overig (geheel CVO)**    
           
Aantal medewerkers totaal 2.417 2.360 2.459  Solvabiliteit II 56% 57% 57% 63% 

Waarvan per leeftijdscategorie:          Liquiditeit 1,53 1,85 1,92 2,52 
18-34 jaar   576 633 647  Rentabiliteit 1% 3% 0% 8% 
35-44 jaar   564 556 617  Totale baten (in mln.) 201,5 213,7 210,6 236,5 
45-54 jaar   512 501 544  Totale lasten (in mln.) 198,6 207,3 211,2 218,2 
55-64 jaar   620 593 571  Resultaat (in mln.) 2,9 6,4 -0,6 18,3 
65 jaar en ouder   145 77 80  BVO (in 1.000 m2) 193 187 187 180 

                
*  Leerlingen van Accent ontvangen nog geen diploma wat door DUO in de officiële cijfers is opgenomen.  

* Door de recente ontvlechting van het Zuider Gymnasium uit Portus zijn er nog geen aparte DUO 
cijfers geslaagden beschikbaar. De Portus cijfers zijn incl. Zuider Gymnasium. Extracomptabele cijfers 
Zuider Gymnasium betreffen voor de vergelijkbaarheid over de jaren enkel de gymnasiasten . ** Liquiditeit betreft de current ratio: vlottende activa/ vlottende passiva.   
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Leeswi j zer  

Met het jaarverslag verantwoordt CVO zich aan de belangrijkste interne en 
externe stakeholders en bestaat uit drie delen: 

I. Bestuursverslag 
II. Jaarrekening 
III. Overige gegevens 
 

I. Bestuursverslag 

Het Bestuursverslag beschrijft o.a. de CVO-visie, het onderwijsbeleid en de 
bereikte resultaten. Maar geeft ook informatie over personeel, financiën 
en toezicht & medezeggenschap. Meer informatie over onze scholen is te 
vinden op de website van Scholen op de kaart: 
scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen 
 

II. Jaarrekening 

De jaarrekening geeft met de balans en de staat van baten en lasten op 
verenigingsniveau inzicht in financiële situatie van CVO. Hier vind je ook de 
grondslagen voor de waardering van activa en passiva, en de bestemming 
van het exploitatieresultaat. 
 

III. Overige gegevens 

Dit deel bevat de controleverklaring van de onafhankelijk controlerend 
accountant en overige gegevens. 

Verantwoording maatschappelijke thema’s 

Verspreid in dit jaarverslag lichten onze scholen de door OCW benoemde 
maatschappelijke thema’s toe. Hierdoor ontstaat er een sfeertekening hoe 
de scholen de onderwerpen vanuit de thema’s in de dagelijkse praktijk 
uitvoeren. 

Maatschappelijk thema Scholengroep Pagina 
Strategisch personeelsbeleid (HRM) Penta 82 
Passend onderwijs en onderwijsachterstanden Accent 51 
Allocatie van middelen binnen het 
schoolbestuur Melanchthon 29 
Toetsing en examinering Portus 40 
Convenantsmiddelen Comenius College 62 
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Marnix Gymnasium 102 
  Zuider Gymnasium 33 
  Melanchthon 115 

 
Naast de bijdragen van de scholengroepen leggen we ook verantwoording 
af over de maatschappelijke thema’s in de hoofdstukken Nationaal 
Programma Onderwijs, onderwijs & kwaliteit (passend onderwijs), 
personeel (strategisch personeelsbeleid en convenantsmiddelen), 
financiën en de continuïteitsparagraaf (allocatie van middelen).

  

https://scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/
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I .  Bestuursverslag 
 

I -1   Onze  scholen  

 

Figuur 1: Kaart met de locaties van de CVO-scholen 
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I .  Bestuursverslag 
 

De hoofdstructuur van CVO ziet er als volgt uit. CVO bestaat uit vijf 
scholengroepen (vier regio’s en het praktijkonderwijs / voortgezet speciaal 
onderwijs) en twee gymnasia. Elke scholengroep en elk gymnasium wordt 
aangestuurd door een algemeen directeur. 

1. Noord: Melanchthon (acht scholen) 
2. Oost: Comenius College (zes scholen) 
3. Zuid: Portus (vijf scholen) 
4. West: Penta (acht scholen) 
5. Accent: PRO en VSO (zes scholen) 
6. Marnix Gymnasium 
7. Zuider Gymnasium 

De meeste CVO-scholen zijn brede scholengemeenschappen met 
meerdere vestigingen. Ze verzorgen onderwijs op alle niveaus, van 
praktijkonderwijs tot gymnasium, op 40 verschillende locaties in 
Rotterdam, Lansingerland, Ridderkerk, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, 
Nieuwerkerk aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en op Voorne-Putten 
(in de gemeenten Nissewaard, Brielle, Hellevoetsluis). 

Per 1 augustus 2020 heeft een scholenruil plaatsgevonden. De relatief 
kleine vestiging Melanchthon Mathenesse is overgedragen aan het bestuur 
LMC. En andersom heeft het bestuur LMC de vestiging Charles de Foucauld 
overgedragen aan CVO. Deze uitruil geeft meer mogelijkheden voor een 
kwalitatief goed onderwijsaanbod in de betreffende regio’s. 

Het Zuider Gymnasium is per 1 januari 2020 afgesplitst van de 
scholengroep Portus. 

Per 1 oktober 2021 is de scholengroep Portus gevormd. Deze 
scholengroep is ontstaan uit de samenvoeging van de vestigingen van de 
voormalige scholengroep Calvijn en het Farelcollege. 
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I .  Bestuursverslag 
 

I -2   Nat ionaal  Programma Onderwi js  

Alle leerlingen verdienen goed onderwijs voor het leven. Dit is één van 
onze strategische pijlers die we tijdens corona hoog hebben gehouden. 
Mede dankzij de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs zijn de 
leervertragingen ingehaald en is het onderwijs verbeterd. 

Nadat in maart 2021 de overheid de financiële impuls van het Nationaal 
Programma Onderwijs (NPO) aankondigde (landelijk 8,5 miljard voor het 
onderwijs waarvan 5,5 miljard voor het funderend onderwijs), is CVO 
voortvarend aan de slag gegaan. Bestuur en directies hebben na de 
aankondiging besloten om het geld dat beschikbaar komt voor het 
herstellen van de achterstanden, die zijn opgelopen door de corona-
omstandigheden, op twee manieren in te zetten. Allereerst is 80% van de 
aangekondigde middelen direct vrijgegeven voor het maken van de 
schoolprogramma's per vestiging. Deze schoolprogramma's richten zich 
direct op het herstellen van de achterstanden. De interventies in de 
schoolprogramma's zijn gekozen op basis van een scan op 
vestigingsniveau, zodat de aanpak aansluit bij de context van de school. 
Het maken van de schoolscans en schoolprogramma's is begeleid door een 
kennismakelaar per scholengroep. De kennismakelaars stemden wekelijks 
voortgang en vraagstukken met elkaar af onder begeleiding van collega's 
van de CVO Beleidsstaf. Zo kon ook onderling van elkaar worden geleerd. 

Daarnaast is 20% van het geld gereserveerd om te investeren in langer 
lopende vraagstukken die als gevolg van corona alleen maar urgenter zijn 
geworden en waar we om de vraagstukken op te lossen de kracht van de 
gezamenlijkheid voor nodig hebben. Na een voorverkenning zijn deze 
vraagstukken samengebracht in één CVO-breed programma, NPO GO! Dit 
programma is in het najaar van start gegaan en bestaat uit vier 
projectlijnen: Onderwijs & Onderzoek, Leren & Ontwikkelen, ICT & 

Digitalisering, Werven & Boeien. Via deze projectlijnen faciliteren we 
interventies die het vestigingsniveau overstijgen. 
 

Alle scholen hebben een schoolscan uitgevoerd en met gerichte 
interventies leervertragingen ingehaald 
Alle CVO scholen hebben een schoolscan uitgevoerd. Bij de inventarisatie 
van de achterstanden hebben we gebruik gemaakt van het stappenplan en 
de formats van het ministerie van OCW. Vanuit de scan is in nauw overleg 
met o.a. het personeel en de leerlingen en met instemming van de 
medezeggenschapsraad een schoolprogramma opgemaakt waarin 
interventies zijn benoemd om de leervertragingen in te halen. 
 

We blijven de interventies monitoren en onszelf verbeteren 
Gemiddeld lag de nadruk het zwaarst op de interventies gericht op 
‘sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen’ en ‘extra inzet 
personeel’. Een deel van het budget is bovenschools ingezet gericht op 
vernieuwing en verduurzaming van het onderwijs met een gezamenlijke 
programmatische aanpak. Hiermee verbinden we onze scholen onderling 
én ontwikkelen we kennis en instrumentaria met elkaar. Dit zorgt voor een 
doelmatige inzet van de middelen. Ondanks dat de resultaten van de 
interventies nog niet voldoende hard meetbaar zijn en er door een nieuwe 
coronabesmettingsgolf in november 2021 nieuwe onderwijsachterstanden 
zijn ontstaan, worden extra (bij)lessen gewaardeerd en zijn de sociale 
activiteiten, zoals excursies, themaweken, uitstapjes en culturele en 
sportieve activiteiten zeer succesvol geweest. De lopende interventies 
blijven we monitoren waarmee, samen met een geplande opvolging van de 
schoolscan, de schoolprogramma’s verder worden aangescherpt. Zo 
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blijven we onszelf continue verbeteren en zorgen we voor goed onderwijs 
voor het leven. 
 

We creëren draagvlak en verbinding 
Alle scholen hebben een schoolprogramma opgesteld. Docenten zijn nauw 
betrokken geweest bij de opstelling. De meeste programma’s waren voor 
de zomer gereed, een enkel schoolprogramma is begin september 
vastgesteld. Alle scholengroepen hebben op 14 juli 2021 aan elkaar een 
presentatie gegeven over hun schoolprogramma’s. De scholengroepen 
hebben hier gebruik van gemaakt. Op alle scholen is de 
medezeggenschapsraad akkoord gegaan met de schoolprogramma’s. 
Positief en goed voor de borging is dat de schoolprogramma’s onderdeel 
uitmaken van de schooljaarplannen 2021/2022 van de vestigingen en de 
meerjarenbegroting 2022-2025. De onderbouwing van de 
schoolprogramma’s is definitief gemaakt bij het opstellen van de stukken 
voor de meerjarenbegroting 2022-2025. De scholengroep Melanchthon 
heeft werkgroepen per school, waarin ook docenten participeren. De 
medezeggenschapsraad is actief betrokken of minimaal geïnformeerd. Op 
de scholengroep Comenius College zijn een programmamanager en een 
kennismakelaar actief, onder toezicht van een stuurgroep. In de 
stuurgroep zit ook een medezeggenschapsraadlid. De scholengroep Portus 
heeft twee studiemiddagen georganiseerd met alle schooldirecteuren. 
Kennismakelaars delen kennis over het inhalen van achterstanden 

De scholengroepen hebben de scans en programma’s gezamenlijk 
voorbereid en gedeeld. Daarvoor zijn zogenaamde kennismakelaars 
aangewezen per scholengroep. Kennismakelaars verbinden de scholen met 
als doel het delen van kennis, instrumentaria en praktijkvoorbeelden over 
het verkrijgen van inzichten en het wegwerken van de leerachterstanden. 
Waar dezelfde vraagstukken om een gezamenlijke aanpak vragen, wordt 
dat gedaan. De werkgroep kennismakelaars komt regelmatig bijeen. In de 

werkgroep Kennismakelaars is een format ontwikkeld voor het maken van 
een schoolscan en een schoolprogramma. 
 

Uitkomsten Schoolscan 
In juni 2021 waren de schoolscans gereed. Bij de inventarisatie van de 
achterstanden hebben we gebruik gemaakt van het stappenplan en de 
formats van het ministerie van OCW. Op een aantal onderdelen hebben 
we de formats aangepast. Op hoofdlijnen constateerden we de volgende 
achterstanden. 

Cognitieve achterstanden 

• In algemene zin zien we dat verschillen per school, per vak en per 
leerjaar groot zijn. 

• Anderzijds worden de achterstanden niet als onoverkomelijk gezien. 
De achterstanden zijn wel bij te spijkeren is het gevoel. Dit vraagt wel 
maatwerk van de scholen: Met gerichte bijlessen of een extra uur in 
het rooster voor een bepaald vak in een bepaald leerjaar, is de 
verwachting dat de achterstanden redelijk snel kunnen worden 
weggewerkt. 

• Er zijn vooral achterstanden bij de basisvaardigheden lezen, rekenen 
en wiskunde. 

• Er zijn relatief veel achterstanden bij de exacte vakken. 
• Op Accent-scholen hebben veel leerlingen (tot wel 50-60%) 

achterstanden op het gebied van lezen, Nederlands en Engels. 
• Belangrijke afweging is ook geweest dat leerlingen hun diploma 

moeten halen. Dat kan leiden tot aanpassingen in het curriculum of 
PTA. 

• De instroom van leerlingen per 1 augustus 2021 is een zorgpunt voor 
alle scholen. Er lijkt sprake van overadvisering en taal- en 
rekenachterstand. Dit roept vragen op als: Zullen de leerlingen op de 
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juiste plek terechtkomen? Moet er veel worden bijgespijkerd? Voor 
een deel zal dit pas de eerste maanden van het nieuwe schooljaar 
duidelijk worden. Scholen zullen hier in de eerste maanden van het 
nieuwe schooljaar extra aandacht aan geven. Dit zal mogelijk tot 
bijstelling van de scan en het schoolprogramma leiden. 
 

Sociaal-emotionele achterstanden en welbevinden, en executieve 
vaardigheden 

• Scholen geven aan dat ze voor het eerst structureel in kaart hebben 
gebracht wat de achterstanden zijn. Ze willen deze wijze van 
monitoren continueren. 

• Bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen die voor corona 
al kwetsbaar waren is de problematiek verergerd. De groep is soms 
ook groter geworden. Nu scholen weer open gaan zal de hersteltijd 
mogelijk niet zo lang zijn. Het schoolritme helpt leerlingen weer 
structuur te geven. 

• Ook in het praktijkonderwijs zijn de achterstanden toegenomen en 
hebben leerlingen relatief minder veerkracht. Daarnaast valt op dat er 
een groep leerlingen is met gewichtstoename. 

• Achterstanden in executieve vaardigheden zijn toegenomen, maar 
niet bij alle leerlingen. Een deel van de leerlingen weet niet zo goed 
meer waar ze mee bezig zijn. Anderzijds zijn er leerlingen die het 
beter doen, omdat ze tijdens  het thuisonderwijs minder werden 
afgeleid door klasgenoten. 

• Er zijn meer achterstanden op executieve vaardigheden bij leerlingen 
met ouders met een lage SES-score (sociaaleconomische status). 

• Op de Accent-scholen is voor 30% van de leerlingen extra 
zorgbegeleiding noodzakelijk. 

• De achterstanden in sociaal-emotioneel welbevinden werken door in 
de cognitieve achterstanden. Het wegwerken van de sociaal-

emotionele achterstanden lijkt dus voor die groep leerlingen 
randvoorwaardelijk om ook de cognitieve achterstanden in te halen. 
 

Achterstanden bij praktijkvorming 

• Leerlingen hebben veel praktijkervaringen gemist. Alternatieve 
invullingen hebben dit onvoldoende opgevangen.  

• In het praktijkonderwijs zijn de achterstanden extra groot (40-80% 
heeft achterstand). Ook de arbeidstoeleiding staat hierdoor onder 
druk (ca. 50% van de geslaagde leerling gaat jaarlijks naar de 
arbeidsmarkt). 

• Ook stages en zicht krijgen op vervolgstudie en toekomstig 
beroepenveld is op de meeste scholen minder aan bod gekomen. 
 

Hoofdlijnen schoolprogramma’s 
We zien een breed scala aan interventies. Duidelijk is dat een aantal 
maatregelen gericht is op de korte termijn (wegwerken van achterstanden, 
verbeteren van het welbevinden, inhalen praktijkvorming en stages) en dat 
andere zaken voor de middellange termijn zijn (verbetering van het 
onderwijs). Alle scholen sluiten ook aan bij de schoolplannen en nemen de 
doelen en visie van de school als vertrekpunt. Alle scholen hebben hun 
interventies gebaseerd op de menukaart van het ministerie van OCW. Het 
gaat op hoofdlijnen om de volgende interventies: 

• Inhalen cognitieve achterstanden: Zoals het verbeteren van de 
effectiviteit van de lessen, beter omgaan met verschillen tussen 
leerlingen en meer formatief toetsen. 

• Extra inzetten op het welbevinden van de leerling: Zoals het 
verbeteren van de begeleidingsstructuur en extra aandacht voor 
sport- en cultuuractiviteiten. 
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• Versterken van de executieve functies: Scholen hebben hier nu 
duidelijk meer aandacht voor. Het gaat om een betere monitoring, 
meer kennis en ervaring delen en opdoen, en het mentoraat 
versterken. 

• Inhalen van praktijkvakken en stages. 
• Voor de eerstejaars leerlingen wordt vooral ingezet op kleinere 

klassen en een verlengd (tweede) brugjaar. 
• Ook wordt extra geïnvesteerd in het personeel: De scholing van 

docenten is het afgelopen schooljaar (2020-2021) vertraagd en wordt 
nu ingehaald. Ook is er extra aandacht voor het welbevinden en de 
werkdruk van medewerkers. Een aantal scholen kiest bewust voor 
zoveel mogelijk inzetten van eigen personeel. Andere scholen kiezen 
voor een balans tussen externe en interne inzet. 
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Henriette Steuten, conrector op Comenius Lyceum 

Het wiskundecafé is de fysieke plek waar alles samenkomt. 

In CVOpen van mei 2021 vertelde Henriette Steuten al hoe het 
Comenius Lyceum inzet op duurzame onderwijsontwikkeling. Dit 
verbetertraject wordt mede mogelijk gemaakt door het Nationaal 
Programma Onderwijs. “Het is fantastisch dat de NPO-gelden er zijn 
en dat we op basis van dit geld structureel aan onderwijsontwikkeling 
kunnen werken in plaats van losse interventies waarna je weer terug 
moet naar het oude patroon”. In dit verhaal praten we met haar 
verder wat Comenius tussentijds heeft opgezet vanuit de NPO-gelden. 

“In eerste instantie werden de NPO-gelden direct ingezet op 
groepsverkleining, maar daar merkten we niet veel van, want het is 
ook de nieuwe werkelijkheid voor docenten. Wat eigenlijk spontaan 
naar voren kwam en door veel collega’s in plenaire sessies werd 
benoemd, is dat er behoefte is aan vakstudiecoaches. Op basis 
daarvan heeft Comenius uit de menukaart van OCW (een lijst met 
mogelijke interventies die scholen kunnen inzetten om de 
vertragingen die leerlingen als gevolg van de coronacrisis hebben 
opgelopen, weg te werken) gekozen voor extra personeel voor 
ondersteuning in de klas. Daardoor kunnen leerlingen in kleine 
groepjes 1 op 1 worden begeleid door ondersteuners die 
eerstegraads op het vakgebied zijn opgeleid en dus werkelijk het vak 
beheersen. Zo werden er vakstudiecoaches aangenomen voor 
wiskunde en ervoor bedrijfseconomie. 

Dankzij de NPO-gelden hebben we dit verder kunnen uitbreiden naar 
een vakstudiecoach economie voor leerjaar 3. Wat leuk is om te 
vertellen is dat we deze docent hebben geworven via de Meet & 
Match van het Comenius College. Het is een vader van een leerling die 

ingenieur is. Hij blijkt een natuurtalent voor de klas te zijn en wil zijn 
lesbevoegdheid behalen. 

De Meet & Match is een marktplaats waar potentiële nieuwe 
medewerkers een beeld krijgen van wie we zijn en wat ons onderwijs 
inhoudt. Tijdens speeddates maak je kennis met je nieuwe collega’s. 
Het blijkt een hele effectieve manier om personeel te werven. 

Leerlingen hebben de mogelijkheid om zich voor drie lesuren (een 
lesuur is 40 min) in de week in te schrijven bij een vakstudiecoach. Op 
het Comenius Lyceum werken we namelijk met een flexrooster en 
binnen dat rooster kunnen leerlingen zelf kiezen waar ze aan willen 
deelnemen. Hierdoor blijven de leerlingen gemotiveerd. Wat goed 
werkt, is dat een leerling een relatie opbouwt met de betreffende 
vakstudiecoach en daarom ook graag terugkomt. 

Waar we nu aan werken is dat docenten aan de hand van de toetsen 
die bij leerlingen worden afgenomen, beoordelen waar een leerling 
op achterblijft en waar vervolgens aan gewerkt kan worden bij de 
vakstudiecoach. Zo weet de leerling wat zijn leerdoel is en hoe hij dat 
leerdoel kan behalen. Op deze manier maakt NPO het mogelijk om de 
leervertraging aan te pakken. Bij de vakken scheikunde, wiskunde, 
natuurkunde en bedrijfseconomie zagen we dat de leervertraging 
opliep en dat dit een probleem is. Daarom is in navolging op de 
vakstudiecoaches wiskunde en natuur/scheikunde in november een 
vakstudiecoach bedrijfseconomie aangenomen. Hier kunnen 
leerlingen goed werken aan hun verlate praktijkopdracht en uiteraard 
extra vragen stellen. 

De vakstudiecoach besteedt ook veel aandacht aan de examentaal. 
Het blijkt een landelijk probleem dat de examens flink ingewikkeld en 
talig zijn, waardoor leerlingen het examen niet goed maken. Het is 
gewoonweg begrijpend lezen. De vakstudiecoach gaat hiermee met 
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hen aan de slag. Hoe lees ik een examenvraag? Welke stappen neem 
ik? Waar vind ik mijn antwoord en hoe formuleer ik dat antwoord? 

Vanuit NPO is er ook ruimte gekomen voor leraar ondersteuners die 
zich inzetten als maatwerkcoaches. Zij houden zich bezig met personal 
coaching van leerlingen. Zij bedienen eigenlijk alle leerjaren en 
hebben zo’n dertig leerlingen die ze persoonlijk coachen. De 
maatwerkcoaches zetten in op persoonlijke aandacht. Zij voeren 1 op 
1 gesprekken om een leerling te motiveren en weer in de leerstand te 
krijgen. Hoe is het in je leven? Welke uitdagingen heb je? Deze 
persoonlijke gesprekken zijn enorm intensief en kosten veel tijd en 
geld, dus het is prachtig dat dit door NPO nu mogelijk is. 

Het mooiste resultaat wat ik kan delen is het wiskundecafé. Dit is dé 
fysieke plek waar alles samenkomt. De vakstudiecoach wiskunde is 
hier drie dagen in de week te vinden. Het is een gezellig ingerichte 
ruimte met meubels en mooie lampjes. Leerlingen kunnen hier rustig 
werken en continue terecht voor vragen en begeleiding. Het 
wiskundecafé heeft tevens als doel het vak weer leuk te maken en 
leerlingen vertrouwen te geven; iedereen kan wiskunde leren! 
Binnenkort wil de school weer aanmelden voor wiskundewedstrijden 
en olympiades. 

Natuurlijk willen we doorontwikkelen en steeds beter aansluiten op 
de behoeften van onze leerlingen. Daarom hebben we in december 
een audit georganiseerd en een tevredenheidsenquête afgenomen 
onder leerlingen en ouders. In harde resultaten merken we dat 
leerlingen die vakstudiecoach uren hebben gevolgd beduidend beter 
scoren op de toetsen die worden afgenomen. We houden een 
Excelbestand bij met de resultaten van de inmiddels 250 leerlingen 
die deelnemen aan de verlengde instructie. De resultaten in SOM 
worden momenteel onderzocht”.
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We monitoren beter 
De scholen geven aan dat ze een aantal zaken systematischer meten dan 
voorheen, dat willen ze vasthouden. Dat betreft met name de executieve 
vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. In 
april 2022 herhalen we de schoolscan zoals uitgevoerd in mei 2021. Op 
deze wijze kunnen we zicht krijgen op de effectiviteit van onze 
interventies. Ook worden de uitkomsten van deze scan gebruikt voor de 
schoolprogramma’s voor het schooljaar 2022/2023. 

 

Eerste resultaten zijn positief 
Het was eind 2021 moeilijk om de balans op te maken en vast te stellen of 
de onderwijsachterstanden zijn verminderd. Dit heeft mede te maken met 
de nieuwe besmettingsgolf van november 2021, waardoor er weer nieuwe 
onderwijsachterstanden zijn ontstaan en een deel van de NPO-
schoolprogramma’s niet kon worden uitgevoerd. Wel is bekend dat sociale 
activiteiten zeer succesvol zijn geweest, zoals excursies, themaweken, 
uitstapje en culturele en sportieve activiteiten. Daarnaast zijn er extra 
lessen gegeven voor bepaald vakken en leerjaren. De uiteindelijke effecten 
meten we bij de hierboven genoemde schoolscan in april 2022, wetende 
dat de effecten mede beïnvloed zijn door de corona-besmettingsgolf in het 
laatste kwartaal van 2021. 
 

NPO bovenschoolse programmatische samenwerking helpt de toekomst 
van het onderwijs binnen CVO duurzaam een boost geven 
In de kamerbrief van januari 2021 kondigde Minister Slob het Nationaal 
Programma Onderwijs aan als steunprogramma i.v.m. de coronacrisis. Op 
basis hiervan zijn de CVO-scholen aan de slag gegaan met de uitvoering 
van de schoolscans en de invulling van schoolprogramma’s. In september 
is gestart met de verdere invulling van de NPO-gelden. Het grootste deel 

van het budget heeft als doel om op korte termijn opgelopen 
achterstanden bij leerlingen verder weg te werken. Deze achterstanden 
zijn goed in beeld door het uitvoeren van de schoolscans. Door het 
samenbrengen van de schoolscans, kwam een aantal overkoepelende 
thema’s naar boven gericht op vernieuwing en verduurzaming van het 
onderwijs. Thema’s die zich juist door de pandemie scherper aftekenen.  

Daarom is met een deel van het budget een voor de scholen van CVO 
overkoepelend programmatische aanpak ontwikkeld om de toekomst van 
het onderwijs binnen CVO duurzaam een boost te geven. Dit zorgt voor 
een doelmatige inzet van de middelen waar alle scholengroepen profijt van 
hebben.  

Dit heeft de volgende resultaten opgeleverd: 

• Er is een ambitieus breed gedragen programmaplan opgezet en 
geaccordeerd onder de naam NPO GO! 

• Er is personeel vanuit de scholen vrijgemaakt om de gezamenlijke 
plannen te voeden en uit te voeren. 

• Tijdelijke externe expertise is ingehuurd om waar nodig het proces te 
faciliteren.  

• Er hebben twee gezamenlijke startbijeenkomsten plaatsgevonden waar 
onderling kennis is gemaakt en de projectgroepen zijn van start gegaan 

• De thema’s zijn verder uitgediept en verkend, om zo te komen tot 
activiteiten die daadwerkelijk bijdragen aan duurzame vernieuwing. 

• De eerste goede ideeën voor activiteiten zijn in kaart gebracht. 
• In 2022 wordt verder doorgewerkt aan de ontwikkelingen en uitvoering 

van de beste gezamenlijke ideeën. Daarnaast krijgen ondersteunende 
activiteiten op het gebied van financiën en communicatie verder vorm. 
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Ambitie, doelen en resultaten 
De ambitie van het NPO GO!-programma Is werken aan vernieuwing en 
gezamenlijkheid met een duurzaam karakter. Door kennis te verbinden en 
slim in te zetten, kunnen we vernieuwend onderwijs bieden dat voor 
leerlingen een fijne plek biedt om te leren en het voor medewerkers 
aantrekkelijk maakt om bij ons te werken. Nu én in de toekomst. Hierbij 
zoeken we nadrukkelijk ook samenwerking met externe partners, zodat we 
met en van elkaar kunnen leren. 

De doelen die uit deze ambitie volgen zijn: 

• Een impuls geven aan de filosofie van de lerende organisatie en het 
lerende netwerk; 

• Optimaal en slimmer benutten van de kennis en kwaliteiten die 
binnen CVO aanwezig zijn; 

• Katalysator zijn voor gemeenschappelijke vernieuwingen met een 
blijvend karakter. 
 

 

“Met het NPO programma willen wij op het 
Marnix Gymnasium versterken wat er al is én 
vernieuwen waar mogelijk.” 
Leezan van Wijk, Algemeen Directeur, Marnix Gymnasium 

 

Het programma is vormgegeven langs vier projectlijnen: 

• Lijn 1: Onderwijs & Onderzoek 
• Lijn 2: Leren & Ontwikkelen 
• Lijn 3: ICT & Digitalisering 
• Lijn 4: Werven & Boeien 

Naast de activiteiten binnen deze lijnen, wordt een innovatiefonds 
ontwikkeld waarbij vernieuwende, schooloverstijgende aanvragen 
gestimuleerd, gefaciliteerd en uitgevoerd kunnen worden. 
 

Vooruitblik 
Het jaar 2021 stond in het teken van het organiseren en opstarten van 
NPO GO! Komend jaar (2022) zal in het teken staan van gezamenlijke CVO-
brede activiteiten opzetten en uitvoeren, innovatieve ideeën ophalen en 
uitvoering van projecten op scholen. 
 

We benutten kansen 
Als CVO zien we kansen in het beter gezamenlijk benutten van de kennis 
en kunde die in onze scholen aanwezig zijn. Het NPO GO! Programma is 
hiervoor een katalysator. We creëren hiermee meerwaarde om vanuit 
gezamenlijkheid vraagstukken op te pakken en duurzame ontwikkelingen 
in gang te zetten. 
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NPO lumpsum in cijfers 

NPO In mln. % 
Beschikking schooljaar 2021-2022 18,5 100%   

        

Ontvangsten in 2021 14,0 75% 100% 

Bestemmingsreserve 2021* 10,3   74% 

Kosten interventies 2021 3,7   26% 

 

  
 

Gemaakte kosten en bestemmingsreserve 
  

 
A. Meer onderwijs om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij de spijkeren 0,7 18%   

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren 0,8 21%   

C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen 1,0 27%   

D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen 0,2 6%   

E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning 0,9 24%   

F. Faciliteiten en randvoorwaarden  0,2 5%   

Totaal gemaakte kosten 2021 3,7 100% 26% 

Bestemmingsreserve I niet besteed in 2021 4,1   29% 

Bestemmingsreserve II (vooruitontvangen liquiditeit voor 2022) 6,2   45% 

G. Overig (totaal bestemmingsreserve) 10,3   74% 

    
 

 
  

Totaal 14,0   100% 

  
 

Overig  
Is er voor alle scholen een schoolscan 
uitgevoerd?  Ja 
Hebben alle MR-en hiermee ingestemd? Ja 
Instemming GMR Ja 
Zijn er ook middelen uit het NPO bovenschools 
ingezet?  Ja 
20% van de beschikte NPO-middelen zijn geparkeerd voor 
bovenschoolse activiteiten. Hiermee verbinden we scholen 
én ontwikkelen we kennis en instrumentaria met elkaar.  
De uitgaven op de bovenschoolse inzet in 2021 zijn met 
circa € 0,4 mln. nog beperkt. Er wordt in2022 verder 
doorgewerkt aan de ontwikkelingen en uitvoering van beste 
gezamenlijke ideeën. 

 
Hoe zijn personeel en ouders hierbij betrokken?  
o.a. door studiemiddagen, werk- en stuurgroepen en creatie 
van de functie kennismakelaar  

* dit betreft enkel de bestemmingsreserve NPO lumpsum. De totale NPO-bestemmingsreserve is circa € 1 mln. hoger doordat er buiten de NPO-lumpsum circa € 1 mln. aan NPO gerelateerde 
subsidies (o.a. IOP/EHK) nog niet besteed is.  

Inzet personeel niet in loondienst   
Inzet PNIL 9,7% 
Grotendeels is NPO uitgevoerd door de inzet 
van eigen personeel. Hiervoor zijn medewerkers 
aangetrokken of vrij gemaakt al dan niet met 
een tijdelijke uitbreiding. Waar capaciteit of 
beperkte interne expertise een belemmering 
opleverde is gekozen voor tijdelijk extern 
personeel.  
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Wat valt op aan bovenstaande tabel. 

• CVO ontvangt € 18,5 mln. aan NPO baten in schooljaar 2021-2022. Op 
basis van het aantal kalendermaanden in 2021 (5 maanden) van het 
schooljaar 2021-2022 zou CVO (5/12de) circa € 7,8 mln. moeten 
ontvangen. Daadwerkelijke ontvangsten in 2021 zijn circa € 14 mln. 
waarmee afgerond € 6,2 mln. vooruit is ontvangen en op basis van een 
instructie van OCW verwerkt is in de bestemmingsreserve. Samen met 
het nog niet uitgegeven NPO 2021 budget van € 4,1 mln. bedraagt de 
bestemmingsreserve in totaal € 10,3 mln. Doordat de beschikking is 
ontvangen na de start van het schooljaar en zorgvuldige inrichting en 
bemensing van het NPO-programma tijd kost, is per saldo circa ¾ van 
het in 2021 ontvangen budget nog niet uitgegeven. CVO maakt een 
bestedingsplan om de NPO-middelen alsnog in te zetten waarvoor ze 
bedoeld zijn. 

• Ongeveer € 3,7 mln. is in 2021 uitgegeven en verdeeld over de 
interventies A t/m F van de menukaart. Hierbij is ongeveer de helft van 
het geld besteed aan de interventies C en E. 

• Meer dan 90% van de interventies zijn uitgevoerd door eigen 
personeel. Omdat de arbeidsmarkt krap is en CVO niet op elk gebied de 
gewenste vaste capaciteit en kwaliteit in huis heeft of, i.v.m. de 
tijdelijkheid van de NPO-middelen, wil hebben, is circa 9% van de 
kosten besteed aan personeel niet in loondienst (PNIL). 

• CVO heeft over de inzet van de NPO-middelen afstemming gehad met 
de belangrijkste stakeholders zoals leerlingen, ouders en personeel. De 
(G)MR is betrokken geweest en heeft instemming verleend op de 
schoolprogramma’s en inzet van de (bovenschoolse) middelen. 
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I -3   S trateg isch  be le id  
 

In dit hoofdstuk laat CVO zien vanuit welk fundament ze vertrekt: de vijf 
pijlers uit de CVO-visie en de besturingsfilosofie, die de basis vormen voor 
de samenwerking in onze organisatie. Ook staan we stil bij een aantal 
bepalende ontwikkelingen in 2021. 
 

CVO-visie: vijf pijlers 

De visie van CVO bestaat uit vijf pijlers. Deze vijf pijlers omschrijven de 
kernwaarden van CVO en wat we als onderwijsorganisatie met ons 
onderwijs willen bereiken. Elke scholengroep van CVO vertaalt deze vijf 
pijlers naar doelen en resultaten per school. Doelen die passen bij de 
context en ontwikkelingsfase van de school. Zo is er gezamenlijke richting 
en tegelijk ruimte voor de diversiteit aan scholen die we binnen CVO 
hebben. 
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De vijf pijlers worden hieronder gepresenteerd. 

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

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

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

Pijler 4: Professioneel en lerend 
“Wij geven niet alleen les, maar zijn zelf ook een lerende organisatie. 
Leraren, ondersteunend personeel, stafmedewerkers: wij zijn professionals 
die zichzelf continu verbeteren. Door de krachten slim te bundelen, halen 
wij meerwaarde uit de centrale én lokale ondersteuning. Wij werken 
samen, waar je ook werkt. Dit alles maakt dat wij vol vertrouwen kunnen 
staan voor ons onderwijs. Individueel en als groep tonen wij leiderschap en 
initiatief. Verantwoorden doen wij eenduidig en transparant. Gezamenlijke 
vraagstukken pakken wij gezamenlijk op. Wij waarderen verschillen: dit 
maakt onderdeel uit van onze professionele cultuur. Daarbij zijn 
autonomie en professionaliteit met elkaar in balans.”
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Pijler 5: Met plezier samen sterk 
“Wij hebben plezier in ons werk en zijn trots op onze school. Vanuit passie, 
plezier en professionaliteit streven wij er elke dag naar om onze leerlingen 
zo aantrekkelijk mogelijk onderwijs te bieden. Leerlingen en hun ouders 
weten ons enthousiasme te waarderen en onze school staat bekend als 
een fijne plek om te werken. Geen wonder, want iedereen draagt bij vanuit 
zijn eigen unieke kennis, ervaringen en ideeën. Wij halen meerwaarde en 
plezier uit samenwerking onderling en met anderen in ons netwerk. 
Uitdagingen en ‘good practices’ delen we met elkaar. Successen vieren we 
met elkaar.” 
 

Sturingsfilosofie van CVO 

De sturingsfilosofie van CVO gaat ervan uit dat we van de scholen tot en 
met het bestuur samenwerken in een cultuur van plezier en 
ondernemerschap en waarin we leren en verbeteren stimuleren met het 
oog op het best mogelijke onderwijs aan onze leerlingen. 

We werken met sterke vestigingen die zelf primair verantwoordelijk zijn 
voor de kwaliteit van het onderwijs en de inzet van de daarvoor benodigde 
middelen. We leggen verantwoordelijkheden laag in de organisatie, zodat 
het eigenaarschap van medewerkers zo groot mogelijk is. We werken 
vanuit een gezamenlijke visie en beleid die in dialoog tot stand komen. De 
gezamenlijke kaders geven richting en ruimte waarbinnen scholengroepen 
en scholen het onderwijs inrichten en rekenschap afleggen over de 
behaalde resultaten. 

Hoe bovenstaande filosofie uitwerkt in taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden voor bestuur en directies is in een 
managementstatuut uitgewerkt. Samengevat is de raad van bestuur (RvB) 
eindverantwoordelijk voor CVO als geheel, de algemene directie voor de 
eigen scholengroep en de vestigingsleiders voor de eigen school. Onze SSO 
ondersteunt de scholen op het gebied van de bedrijfsvoering(sprocessen). 
 

“CVO wil een lerende organisatie zijn, open en 
transparant.” 

Marc Mittelmeijer, voorzitter raad van bestuur 

 

De reguliere en cyclische processen gericht op onderwijskwaliteit, 
personeelsbeleid, huisvestingsbeleid en financieel beleid dienen op orde te 
zijn. Dat is de basis van onze organisatie. Hierbij staat vanzelfsprekend de 
aandacht voor onderwijskwaliteit bovenaan. Het reguliere 
personeelsbeleid richt zich onder andere op onderzoek naar tevredenheid 
van medewerkers, werving en selectie, mobiliteit en het uitvoeren van het 
arbeidsvoorwaardenbeleid. Het reguliere huisvestingsbeleid richt zich op 
de integrale huisvestingsplannen en de voortgang van bouwprojecten. Het 
financieel beleid ondersteunt al deze reguliere processen aan de hand van 
de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingscyclus. 
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Ontwikkelingen 2021 in vogelvlucht 

Nieuwe samenstelling RvB 
De RvB van CVO is in 2021 weer op sterkte gekomen met de komst van 
Marc Mittelmeijer per 1 maart 2021. Samen met Ton Bestebreur vormt hij 
een collegiaal ingerichte raad van bestuur. Elke bestuurder rekent een 
aantal scholengroepen en beleidsthema's tot zijn primaire 
verantwoordelijkheid, zowel op het gebied van onderwijs als 
bedrijfsvoering, waarbij onderling wordt afgestemd bij besluitvorming. De 
aansturing van CVO is met deze twee personen en hun bestuurlijke 
ervaring en kennis van het onderwijsveld weer op volle kracht. 
 

Wisselingen in de algemene directies 
Op het niveau van de algemene directie zijn er een aantal wisselingen 
geweest. Vincent Haringa heeft na een korte interim-periode het stokje 
overgenomen van April van Loenen als algemeen directeur van 
scholengroep Melanchthon. Tanja van den Berge startte in juni 2021 als 
directeur bedrijfsvoering bij Comenius College. Het Comenius nam 
afscheid van directeur onderwijs Cees Mackenbach die met pensioen ging. 
Linda Koenis werd directeur bedrijfsvoering bij het Zuider Gymnasium. Bas 
Nix vervulde ad interim de functie van directeur SSO. Deze functie werd in 
mei weer vast ingevuld met de aanstelling van Ger Reijnders. Karin Flapper 
nam in februari afscheid van CVO en Els Kooij volgde haar op als directeur 
bestuur en beleid en secretaris van de RvB. 
 

Doorontwikkeling SSO 
In 2021 is een volgende stap gemaakt in de doorontwikkeling van de 
Shared Service Organisatie (SSO). Nadat deze in 2018 is gestart, is in 2020 
geconstateerd dat de basis nog verder op orde moest komen. Begin 2021 
is hier een plan van aanpak voor gemaakt. Voor de zomervakantie is met 

het directieoverleg geconstateerd dat er nog een verdiepingsslag nodig 
was om de benodigde dienstverlening en de tariefstructuur opnieuw te 
bepalen en vast te leggen. Deze slag is in het najaar van 2021 gemaakt en 
leidt naar verwachting in 2022 tot vernieuwde samenwerkingsafspraken 
tussen bestuur, scholengroepen en SSO. 

Binnen SSO zelf is er in 2021 weer een stap gezet om de basis op orde te 
krijgen en ook voor deze collega's geldt dat zij als gevolg van corona 
werken onder bijzondere omstandigheden, waarbij een beroep is gedaan 
op hun schakelkracht en dienstverlening. In het bijzonder op het vlak van 
ICT en huisvesting doet corona een extra beroep op de ondersteuning. Dat 
verdient een compliment. 
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Bestuursagenda 
In de zomer is de RvB gestart met het schrijven van een meerjarige 
bestuursagenda. De RvB vertaalt in deze agenda de vijf pijlers uit de CVO-
visie in tien concrete doelstellingen voor de eerstkomende jaren (horizon 
tot 2024). Het gaat dan om: 

• het herijken van de koers en identiteit van CVO, vertaald in een 
maatschappelijke belofte;  

• het vertalen van die belofte in profiel, positie en onderwijsaanbod van 
de CVO-scholen in de verschillende regio’s waar we werken;  

• het stimuleren van gezamenlijke onderwijsinnovatie en 
onderwijskwaliteit, onder meer de doorontwikkeling van het systeem 
van onderwijskwaliteitszorg;  

• de inrichting van CVO als lerende organisatie met een gezamenlijke 
lerende infrastructuur en een sterk leiderschapsprogramma;  

• het uitvoeren van een digitaliseringsagenda;  
• uitwerking van strategisch HR-beleid in een krappe arbeidsmarkt, en  
• het realiseren van een omvangrijke huisvestingsopgave.  

Verder willen we de kracht van de gezamenlijkheid verder versterken door 
verbetering van de onderlinge afstemming en samenwerking tussen 
bestuur, directies, SSO en beleidsstaf. De doelen uit de bestuursagenda 
zijn besproken met het directieoverleg, MT SSO, de GMR en de RvT en zijn 
met instemming ontvangen. De agenda vormt de gezamenlijke richting 
voor bestuur, directies en medewerkers voor de komende jaren. 
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Bijdrage Melanchthon: Verdeling financiële middelen binnen Melanchthon 

Net als nagenoeg elke andere school in Nederland, ontvangt 
scholengroep Melanchthon een rijksbekostiging waarmee het 
onderwijs voor het grootste gedeelte kan worden gefinancierd. Naast 
deze basisbekostiging zijn er nog enkele andere aanvullende 
(incidentele) geldstromen die bestemd zijn om overige zaken te 
bekostigen. Denk hierbij aan de begeleiding van leerlingen uit een 
achterstandsmilieu of het bevorderen van de doorlopende leerlijn 
tussen het primair en voortgezet onderwijs. Melanchthon is een 
brede scholengemeenschap met acht vestigingen en met twee BRIN-
nummers. Onder elk BRIN-nummer hangen vier vestigingen. De 
bekostiging is gekoppeld aan het BRIN-nummer, waarna de algemene 
directie kan bepalen hoe de gelden worden verdeeld naar de 
vestigingen. 

Binnen Melanchthon was het tot en met begrotingsjaar 2020 
gebruikelijk om van de totaal ontvangen inkomsten de 
overheadkosten, de afdracht aan CVO, budget voor onderwijskundige 
doelen, etc. eerst af te romen, waarna er door de algemene directie 
een verdeling van het restant werd gemaakt t.b.v. de bekostiging voor 
de vestigingen. Deze systematiek bood de vestigingsdirecteuren een 
beperkte mate van inzicht en sturingsruimte in de financiële 
gesteldheid van hun school. 

Een model dat jaren heeft gefunctioneerd, maar niet meer past bij de 
huidige sturingsfilosofie van CVO. Hierbij is juist gekozen om de 
verantwoordelijkheid breder in de organisatie te beleggen. Dit 
tezamen heeft ertoe geleid dat de algemene directie in samenspraak 
met de vestigingsdirecteuren een volledig transparant allocatiemodel 

heeft opgesteld, waarbij het uitgangspunt is: “het geld volgt de 
leerling”. Dit model ligt ten grondslag aan de begroting van 2021. De 
vestiging ontvangt in de basis alle euro’s waar ze recht op heeft. In het 
allocatiemodel is dit dan ook het vertrekpunt, waarna er met elkaar is 
afgesproken welke vaste lasten er zijn, waar we de overhead kunnen 
beperken en welke lasten we in gezamenlijkheid dragen. In de 
afwegingen om lasten wel of niet gezamenlijk te dragen, is gekeken 
naar sturingsruimte en het financiële risico voor een enkele vestiging. 

De transparantie in het model heeft naast het inzicht ook gezorgd 
voor meer begrip voor gemaakte keuzes. Omdat er meer geld van 
centraal naar de vestiging is gegaan, hebben de vestigingsdirecteuren 
veel meer sturingsruimte gekregen. Zij zijn nu nauw betrokken bij hun 
vestigingsbegroting en hebben binnen de afgesproken kaders veel 
vrijheid om vestigingspecifieke keuzes te maken. Het is een mooi 
gezamenlijk proces geweest met een positieve bijdrage t.a.v. de 
integrale verantwoordelijkheid voor de vestiging. 

Voorafgaand aan een nieuw begrotingsjaar wordt het model 
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Zo is voor de begroting van 
2022 het model aangepast aan de nieuwe bekostigingssystematiek 
voor het VO, hetgeen ook heeft geleid tot een herverdeling van de 
vaste voet. Daar waar de vaste voet eerst werd gedeeld door acht, is 
er nu besloten om de vaste voet te verdelen op basis van de 
vestigingsinkomsten. Dit doet meer recht aan de grotere scholen en is 
nu in lijn met de overige keuzes. In de komende jaren zal het model 
verder groeien in volwassenheid en blijven dienen als onderlegger 
voor de begroting.  
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We verantwoorden ons steeds beter 

CVO heeft een visie ontwikkeld op verantwoorden. Wij vinden het 
volgende van belang: 

• CVO wil een lerende organisatie zijn, open en transparant. Dat heeft 
effect op hoe wij kijken naar verantwoording en dialoog. We gaan uit 
van een kwaliteitscultuur waarin verantwoorden vanzelfsprekend is. 
Daarvoor is het nodig dat we onze medewerkers van het begin tot het 
eind nauw betrekken bij het proces van plannen en verantwoorden, 
van doelen tot resultaten. 

• Verantwoorden kun je continu en het gehele jaar door doen. 
Verantwoorden doe je vooral ook door de (horizontale) dialoog te 
zoeken zowel binnen CVO als daarbuiten. Medewerkers van CVO 
voeren continu gesprekken met allerlei externe partijen als 
gemeenten, wijken, bedrijven en scholen in het primair, middelbaar 
en hoger onderwijs. 

• Omdat we het belangrijk vinden onze verantwoording te verbinden 
met dat deel van de samenleving waarvoor CVO zich inzet, willen we 
jaarlijks een ‘dag van verantwoording en dialoog’ organiseren 
waarvoor we een aantal stakeholders, bijvoorbeeld gemeenten, het 
bedrijfsleven en anderen, uitnodigen om te reflecteren op wat wij 
doen en hoe wij het doen. We streven ernaar onze eerste dag in 2022 
te organiseren. 

• We willen eigentijds zijn in de manier waarop we laten zien wat we 
doen en bereiken: via zowel woord als beeld, via zowel algemene 
beschouwingen als praktijkverhalen. 

Verantwoorden doen we met een zo beperkt mogelijke uitvoeringslast. We 
sluiten zoveel mogelijk aan bij zaken waar scholen al mee bezig zijn. Dat 
kan gaan over de examenresultaten, of over wat we hebben gedaan aan 
de werkdrukverlichting, of over de leerlingentevredenheid, enz. Deze 
informatie brengen we gedurende het jaar al naar buiten en uiteindelijk 
vindt dat zijn plek in het jaarverslag. 
 

Verantwoording over maatschappelijke thema’s vanuit de praktijk 
Jaarlijks verantwoorden we ons extra over de door OCW benoemde 
maatschappelijke thema’s. Hierbij geven we aan hoe de middelen zijn 
ingezet en welke doelen we hebben behaald. Wij hebben onze 
scholengroepen voor dit bestuursverslag gevraagd om voor een specifiek 
thema een bijdrage te leveren. Met deze werkwijze willen we bereiken dat 
het bestuursverslag aansluit bij de dagelijkse praktijk in de vestigingen. 
Want daar gaat het uiteindelijk om; de dagelijkse gang van zaken in onze 
scholen. Hiermee zetten we een eerste concrete stap om onze 
verantwoording meer te baseren op input vanuit de 
vestigingen/scholengroepen. De scholen hebben naar eigen inzicht 
creatieve bijdragen geleverd.
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In de onderstaande tabel is per thema vermeld welke scholengroep verslag 
doet met verwijzing naar de pagina waar de bijdrage in dit bestuursverslag 
is opgenomen. 
 

Maatschappelijk thema Scholengroep Pagina 

Strategisch personeelsbeleid (HRM) Penta 82 

Passend onderwijs en onderwijsachterstanden Accent 51 
Allocatie van middelen binnen het 
schoolbestuur 

Melanchthon 29 

Toetsing en examinering Portus 40 

Convenantsmiddelen Comenius College 62 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Marnix Gymnasium 102 

  Zuider Gymnasium 33 

  Melanchthon 115 

 

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

We trekken samen op met gemeenten voor beter onderwijs 

CVO levert al jaren een actieve bijdrage aan de uitwerking en realisatie van 
het Rotterdams Onderwijsbeleid (ROB). Het huidige onderwijsbeleid (2019-
2022) van de gemeente Rotterdam is gericht op gelijke kansen voor elk 
talent. Belangrijke doelen in het ROB daarbij zijn verbetering van de 
onderwijskwaliteit, het vergroten van kansengelijkheid door meer 
aandacht voor de overgangsmomenten in het onderwijs, aanpak van het 
lerarentekort mede door bevordering van zij-instroom, het terugdringen 
van de werkdruk, het bevorderen van democratisch burgerschap en de 
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veiligheid in het onderwijs. De schoolbesturen in Rotterdam overleggen 
met de gemeente Rotterdam een aantal keren per jaren in de zogenaamde 
sectorkamer VO. 

Ook bij de gemeenten in de regio zit CVO regelmatig aan tafel. In 2021 
hebben zowel scholen als gemeenten geld gekregen in het kader van het 
Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Er is geregeld overleg tussen 
gemeenten en scholengroepen/CVO over hoe de samenwerking op het 
gebied van onderwijs en de aansluiting tussen onderwijs en zorg kan 
helpen om de achterstanden op cognitief en sociaal-emotioneel vlak zo ver 
mogelijk te herstellen. 
 

Met het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) werken we 
doelmatiger 

In de RPO-vergaderingen overleggen de deelnemende schoolbesturen met 
elkaar over de onderwijsvoorzieningen in de regio. Ook onderlinge 
samenwerking en afstemming als gevolg van leerlingendaling staat steeds 
meer op deze regionale agenda’s. 

De CVO-scholen nemen deel aan vier RPO’s: scholengroep Penta 
participeert in het RPO Voorne-Putten, de scholengroepen Portus en 
Comenius College participeren in het RPO Kerk, IJssel en Drecht en 
Melanchthon participeert voor haar scholen buiten de stad Rotterdam in 
het RPO Zoetermeer - Lansingerland. Daarnaast is er het RPO Rotterdam, 
waar alle Rotterdamse CVO-vestigingen deel van uitmaken. 
 

We communiceren op verschillende manieren met onze medewerkers en 
stakeholders 

CVO brengt twee keer per jaar voor alle medewerkers en relaties het 
thematisch ingerichte relatiemagazine CVOpen uit. De editie van mei 2021 
stond in het teken van vernieuwend onderwijs. Die van november 2021 
van de lerende organisatie. 

De digitale nieuwsbrief CVO-Nieuws wordt rechtstreeks vanuit het bestuur 
verzonden naar medewerkers en relaties. Het merendeel van de 
nieuwsberichten uit CVO-Nieuws wordt ook gepubliceerd op de CVO-
website onder het kopje Nieuws. 

Naast CVOpen en CVO-Nieuws is ook onze website www.cvo.nl een 
belangrijk communicatiemiddel. We maken ook steeds meer actief gebruik 
van LinkedIn. Tot slot is er sinds 2020 ook een medewerkersportaal 
beschikbaar waarop informatie met en tussen medewerkers gedeeld kan 
worden.
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Zuider Gymnasium: Maatwerk per leerling om achterstanden weg te werken  

 

In het tweede deel van het schooljaar 20/21 heeft het Zuider 
Gymnasium een aantal activiteiten voortgezet die vanaf september 
2020 waren gestart voor het wegwerken van onderwijsachterstanden 
door corona:  

• een handelingsplan per leerling tijdens de vaklessen;  
• extra ingeroosterde lesuren per vak per lesgroep (vanuit de 
subsidie Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs);  
• bijlessen op leerling- en vakniveau (vanuit de subsidie Inhaal- en 
ondersteuningsprogramma’s onderwijs);  
• huiswerkbegeleiding (vanuit de subsidie Inhaal- en 
ondersteuningsprogramma’s onderwijs). 
 

Vanuit dit aanbod is maatwerk geleverd, dus per leerling is bekeken 
welke herstelactiviteiten het meest passend en effectief waren voor 
de opgelopen achterstanden. Het herstelaanbod is ook doorgegaan 
tijdens de periode van verplicht afstandsonderwijs die in december 
2020 begon. 

Inventarisatie achterstanden per leerling  
Vanaf de gedeeltelijke heropening van de school in maart 2021 heeft 
het Zuider Gymnasium alle leerlingen zoveel mogelijk op school 
ontvangen met het doel achterstanden zoveel mogelijk te beperken, 
goed zicht op de leerlingen te hebben en hen op veilige wijze weer te 
ontvangen. 

Alle docenten hebben in het voorjaar voor iedere leerling aangegeven 
of die een achterstand had opgelopen en/of moeite met het niveau 
had. Ook is door de secties per lesgroep in kaart gebracht waar er 
vertraging was opgelopen. Met vertraging wordt bedoeld dat een hele 
klas of jaarlaag bij één of meerdere vakken minder ver is dan normaal 
gesproken in een schooljaar zonder corona. Ook kon de sectie 
aangeven wat de gewenste aanpak was om achterstanden en/of 
vertragingen te remediëren. Deze bevindingen zijn geïnventariseerd 
per leerling, klas en jaarlaag. Na de meivakantie is een programma op 
maat met diverse interventies gestart: extra lessen in een bepaald vak 
voor een hele klas/jaarlaag en bijlessen tijdens flexuren aan leerlingen 
met achterstanden. De huiswerkklas voor leerlingen bij wie de 
werkhouding te wensen overlaat, was al in eerder gestart.  
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Schoolscan  
De schoolscan voor het NPO is in april-mei 2021 uitgevoerd, waarbij 
op de domeinen Cognitieve ontwikkeling en Sociaal-emotionele 
ontwikkeling en welbevinden een analyse is gemaakt op schoolniveau, 
lesgroep-/leerjaarniveau en leerlingniveau. Het NPO-domein 
Praktijkvorming is voor onze school alleen aan de orde bij de stage in 
klas 4. De schoolscan is mede de basis geweest voor het jaarplan voor 
2021-2022. 
 

Cognitief  
Uit de cognitieve schoolscan kwam voornamelijk naar voren, dat er 
cijfermatig weinig verschil was opgetreden t.o.v. de situatie voor 
corona. Wel bleek dat overadvisering onder de nieuwe brugklassers 
groter was dan normaal en dat op schoolniveau het taalniveau 
achteruit was gegaan. Ook lag het doorstroompercentage hoger dan 
in eerdere jaren, hetgeen i.c.m. het gegeven dat het niveau van de 
leerlingen ongeveer gelijk was het vermoeden opriep dat er 
ongeziene hiaten waren bij leerlingen. Analyse op sectieniveau n.a.v. 
dat vermoeden leverde inderdaad een gedifferentieerd beeld op, 
waarvan samenvattend gezegd kan worden dat leerlingen die al goed 
presteerden dat onder invloed van de lockdown bleven doen of zelfs 
beter gingen doen en leerlingen die reeds kwetsbaar/zwakker waren, 
nog meer achteruit zijn gegaan. 

Bovenstaande constateringen hebben geleid tot een uitbreiding van 
de lessentabel bij vakken waar bij analyse hiaten bleken, alsook op 
groepsniveau extra taal- en rekenuren. Ook is er een flexrooster 
ingevoerd, waarin meer maatwerk geleverd kan worden door 
vakflexuren die verlengde instructie in kleinere groepen mogelijk 
maakt. Daarnaast zijn er bovenformatief collega's aangesteld om 
werkflexuren te begeleiden om zo meer schoolritme op te bouwen bij 

leerlingen die wat betreft schoolwerkhouding achteruit zijn gegaan. 
 

Sociaal-emotioneel  
De sociaal-emotionele schoolscan leverde het beeld op dat op 
individueel leerlingniveau het welbevinden nog op voldoende niveau 
was, maar tegelijk ook dat dit lager was dan in een jaar zonder corona. 
Deze constatering heeft geleid tot een uitbreiding van het 
schoolaanbod met plusflexuren en daarbinnen structurele kunst- en 
sportactiviteiten, naast vakplusflexuren, om leerlingen ook meer 
gezamenlijkheid onder elkaar en 'de leuke kant' van school en 
schoolvakken te laten (her)ervaren. 
 

Maatwerk  
Zoals verwacht konden vanaf september alle leerlingen nog steeds 
elke dag naar school komen volgens hun reguliere rooster, net als in 
de laatste weken voor de zomervakantie. Voor het verder wegwerken 
van achterstanden en vertraging op leerling-, klassen- en 
leerjaarniveau zijn op maat extra uren toegevoegd aan de 
basislessentabel. Ook de flexuren zijn voortgezet voor bijles op maat. 
De huiswerkklas is vanaf september gelijk weer van start gegaan. Ook 
zijn er vanaf de start van het schooljaar voor de leerlingen extra 
sportieve en culturele activiteiten georganiseerd en kan de leerling 
voor elk vak een plusaanbod met uitdaging volgen. Dit geeft leerlingen 
energie en motiveert, wat goed is naast en voor de opgave van het 
wegwerken van achterstanden. 
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Leerling en ouders betrokken bij wegwerken achterstanden 
Tijdens de kennismakingsgesprekken tussen de leerling, ouders en 
mentor in september zijn de geconstateerde achterstanden 
(nogmaals) besproken en is het handelingsplan voor 21/22 toegelicht 
en vastgesteld. De leerlingen werken via dit vastgestelde plan hun 
achterstanden weg en worden hierbij begeleid en gecoacht door hun 
vakdocent, mentor en/of leerjaarcoördinator. Op leerling- en 
vakniveau vindt voortdurend monitoring plaats, zodat desgewenst 
tijdig aanpassing of bijsturing kan plaatsvinden.  
 

Meten is weten  
Uit tussentijds onderzoek naar de vorderingen van nieuwe 
brugklassers, blijkt dat de versterkte taal- en rekenaanpak leidt tot 
tussenrapporten die vergelijkbaar zijn met een schooljaar zonder 
corona, hetgeen doet vermoeden dat de aanpak leidt tot herstel van 
de opgelopen hiaten. Zorgelijk blijft dat het taalniveau nog onder het 
streefniveau blijft en deze hiaten vermoedelijk langer gerepareerd 
moeten worden dan de duur die voor het NPO is voorzien. In andere 
leerjaren en bij de diverse schoolvakken geven docenten aan en laten 
tentamencijfers zien, dat het beeld weliswaar minder zorgelijk is dan 
gevreesd, maar nog niet op het niveau van vóór corona. De vraag is 
hier dan ook niet "welke/hoeveel" achterstanden zijn weggewerkt, 
maar: "in welke mate" zijn achterstanden weggewerkt? Antwoord op 
die vraag is dat een deel van de opgelopen achterstand is 
weggewerkt, maar continuering van het wegwerken van 

achterstanden (op pluriforme wijze en vanwege veranderende 
omstandigheden wellicht ook in veranderende vorm) noodzakelijk is. 
Leerlingen geven in diverse panelgesprekken aan dat door het 
plusaanbod een deel van het schoolplezier en samenzijn is 
teruggekeerd. Uit de SAQI2, die opnieuw afgenomen is, blijkt een 
toegenomen sociale schoolveiligheid als ook een toegenomen 
zelfstandigheid en motivatie. Samenvattend kan gezegd worden dat 
de sociaal-emotionele achterstanden méér weggewerkt zijn dan de 
cognitieve achterstanden, hoewel hier op individueel leerlingniveau 
verschillen in blijven bestaan. 

Het eerste officiële meetmoment vond plaats in december bij het 
eerste rapport. Naar aanleiding van de vergaderingen over dit rapport 
zijn er gesprekken gevoerd tussen de leerling, ouders en mentor. De 
leerlingen hebben hier hun ontwikkeling en ambities gepresenteerd. 
Deze vergaderingen en gesprekken leverden input om per leerling het 
handelingsplan te evalueren en de stand van zaken m.b.t. de 
achterstanden op te maken. Voor sommige leerlingen kon het 
handelingsplan worden afgerond, voor andere leerlingen wordt het 
(eventueel in aangepaste vorm) voortgezet in de rest van het 
schooljaar. 

Tijdens de schoolsluiting in week 51 hebben de docenten de 
leerlingen digitaal voorzien van weektaken, zodat ze konden doorgaan 
met hun schoolwerk en geen nieuwe achterstanden opliepen. 
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I -4   Onderwi js  &  Kwal i te i t  
 

Onderwijskwaliteit 

Vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau (4JOB) 

In het begin van het jaar 2021 heeft de onderwijsinspectie een 4JOB 
uitgevoerd. Het onderzoek bestond uit een onderzoek op bestuursniveau, 
een verificatieonderzoek op vier scholen en een herstelonderzoek op één 
school. 
 

“Het bestuur heeft grote waardering voor de 
wijze waarop de inspectie met de scholen binnen 
de vanwege corona geldende beperkingen een 
meer dan volwaardig onderzoek heeft 
neergezet.” 
Ton Bestebreur, Lid raad van bestuur CVO 

 

Kwaliteitszorg is op orde, verantwoording en dialoog als goed beoordeeld 
Op bestuursniveau zijn de standaarden ‘Kwaliteitszorg’ en 
‘Kwaliteitscultuur’ als voldoende beoordeeld. De onderwijsinspectie zag 
‘op alle niveaus in de CVO-organisatie deskundigheid, professionaliteit, 
openheid en de wil om te leren en samen te werken. De open en lerende 
organisatiecultuur en de gezamenlijk uitgewerkte ambities/de vijf pijlers 
maken dat het bestuursbeleid ook doorwerkt op de scholen.’ 

De standaard ‘Verantwoording en Dialoog’ heeft zelfs de waardering goed 
gekregen, omdat ‘het bestuur een belangrijke, betrokken rol speelt in het 

maatschappelijke veld en daar ook in investeert’. In het licht van de vijf 
pijlers zijn dit mooie constateringen. 

De feedback op kwaliteitszorg op het gebied van eenduidigheid bij scholen 
en het analyseren en doelen stellen wordt meegenomen bij de herziening 
van de kwaliteitszorg in 2022. De aanbevelingen over de kwaliteitscultuur 
voor wat betreft kennisdeling en professionalisering, wordt beantwoord 
met de uitvoering van de lijn Leren & Ontwikkelen in het NPO-programma 
NPO GO! Aan de herstelopdracht met vertrouwen t.a.v. het toezicht op de 
doelmatige besteding van middelen, is in het bestuursverslag over 2020 
gevolg gegeven door o.a. in de continuïteitsparagraaf aandacht te geven 
aan de verbinding tussen beleidsrijke inzet van de financiële middelen in 
de meerjarenbegroting en het kunnen realiseren van de strategische 
doelstellingen. Aan het stimuleringspunt om een verdere verbinding te 
realiseren tussen strategisch beleid en de meerjarenbegroting wordt 
gewerkt met de hieronder beschreven integratie van de 
onderwijskwaliteitscyclus en de planning en control cyclus. 
 

Verificatieonderzoeken resulteerden in voldoende beoordelingen en 
mooie complimenten 
De verificatieonderzoeken op de scholen (Accent VSO Op Noord, Comenius 
Krimpen en Penta College locaties Rozenburg en Bahȗrim) en het 
herstelonderzoek (Penta College Charles de Foucauld) resulteerden in 
voldoende beoordelingen en mooie complimenten. Er is in de rapportage 
van de inspectie onder andere terug te lezen dat groepsplannen op basis 
van individuele ontwikkelingsperspectieven leidend zijn voor het 
onderwijs, docenten elkaar ondersteunen om de kwaliteit van het 
afstandsonderwijs te optimaliseren en dat gesprekspartners zowel kritisch 
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kijken naar de kwaliteit van het onderwijs als gemotiveerd zijn dit te 
ontwikkelen. De geconstateerde verbeterpunten, die behoren tot de 
standaarden ‘Kwaliteitszorg en ‘Zicht op ontwikkeling en begeleiding’, zijn 
in 2021 door de schoolleiding opgepakt. Het bestuur checkt in 2022 de 
opvolging hiervan in de planning en control cyclus. 

Met de resultaten van dit vierjaarlijkse onderzoek hebben CVO en de 
scholen in 2021 aangetoond in control te zijn over de basiskwaliteit. Dat 
creëert ruimte voor het realiseren van eigen ambities, waarmee 
toegewerkt kan worden naar onderwijskwaliteit van goed en excellent 
niveau. 

De CVO Beleidsstaf zal in het kader van kwaliteitsborging de toepassing van 
actuele examenreglementen en PTA’s voor de examens monitoren. De 
bezetting van kwalitatief goede examencommissies met geschoolde 
examensecretarissen heeft de aandacht. Het kwaliteitsinstrumentarium 
voor bestuur, scholengroepen en scholen zal door middel van collegiale 
visitaties, audits en reviews verder worden uitgebreid en 
geprofessionaliseerd. 
 

CVO telt acht excellente scholen 
Vanwege de coronacrisis liepen de trajecten naar de waardering ‘Goed’ en 
het predicaat ‘Excellente School’ in 2021 anders dan voorheen. De 
Inspectie voor het Onderwijs (IvhO) had alle niet-noodzakelijke 
onderzoeken, waaronder de onderzoeken naar de waardering ‘Goed’, voor 
het grootste gedeelte van het jaar on hold gezet. De jury Excellente 
Scholen besloot van deze gelegenheid gebruik te maken door de 
toekenning van de predicaten te baseren op schooljaar in plaats van 
kalenderjaar. CVO telt eind 2021, net zoals in 2020, acht excellente 
scholen, namelijk: Accent Praktijkonderwijs Capelle, Accent 
Praktijkonderwijs Delfshaven, Accent Praktijkonderwijs Hoogvliet, 

Melanchthon Kralingen, Melanchthon Wilgenplaslaan, Penta De Oude 
Maas, Penta Hoogvliet en Portus Juliana. In januari 2022 ontving Penta 
Hoogvliet opnieuw het predicaat ‘Excellente School 2021/2022 – 
2024/2025’. Drie scholen hebben in oktober 2021 een aanvraag ingediend 
om het predicaat ‘Excellente School’ te verlengen: Portus Juliana, 
Melanchthon Wilgenplaslaan en Penta De Oude Maas. Accent VSO Op Zuid 
heeft een aanvraag voorbereid om in 2022 de waardering ‘Goed’ voor de 
eerste keer aan te vragen. CVO is en blijft bijzonder trots op de prestaties 
van deze scholen. Alle overige CVO-scholen hebben de 
inspectiewaardering ‘voldoende’. Scholen die in 2020 een verbetertraject 
volgden, vallen weer onder het basistoezicht. Uit de onderwijsresultaten 
van 2021 komen voor de scholen van CVO geen onvoldoendes, 
waarschuwingen of attenderingen. Een mooi resultaat waar we als 
organisatie trots op zijn! 

Meer informatie over de kwaliteitswaarderingen die de IvhO heeft 
toegekend aan CVO-scholen vindt u via: 
onderwijsinspectie.nl/zoek-scholen. 

Nadere informatie over een aantal aanvullende kwaliteitsindicatoren,  
zoals uitstroomgegevens, slagingspercentages, schoolklimaat en sociale 
veiligheid vindt u via scholenopdekaart.nl. 
 

Thema-onderzoeken IvhO 
In 2021 heeft de onderwijsinspectie enkele themaonderzoeken naar het 
stelsel van voortgezet onderwijs uitgevoerd. CVO en de scholen zijn 
daarvoor benaderd met digitale vragenlijsten over leskwaliteit, 
basisvaardigheden en ontheffing onderwijstijd. 
 

  

https://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-scholen
https://scholenopdekaart.nl/
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We blijven onze kwaliteitszorg doorontwikkelen 
CVO heeft een kwaliteitscyclus voor het eigen onderwijskwaliteitsbeleid, 
met als belangrijkste elementen een zelfevaluatie (gebaseerd op het 
toezichtkader van de onderwijsinspectie) en een factsheet met 
meerjarenperspectief. Deze worden op schoolniveau ingevuld en op 
bestuursniveau geanalyseerd, waarna bestuur en de algemene directies 
hierover in dialoog afspraken maken. Hiermee was CVO in 2021 succesvol 
t.a.v. de doelstelling om te sturen op een bovengemiddeld aantal 
excellente scholen en een beneden gemiddeld aantal zwakke scholen. Het 
bestuur en de algemene directies willen de progressie in 
onderwijskwaliteit doorzetten en hebben daarom eind 2021 opdracht 
gegeven tot herziening van de kwaliteitszorg. Een plan van aanpak is 
inmiddels in ontwikkeling. Op basis hiervan geven de beleidsstaf van CVO 
en de kwaliteitsmedewerkers van de scholengroepen in 2022 gezamenlijk 
vorm aan de aanscherping van het kwaliteitssysteem. 
 

“Het bestuur van de scholen van CVO is een 
professionele organisatie en wij zien een 
positieve ontwikkeling.” 
Inspectie van het onderwijs, Vierjaarlijks onderzoek 

 

Vanuit het streven naar doelmatigheid is er in 2021 werk gemaakt van de 
integratie van de onderwijskwaliteitscyclus en de planning en control 
cyclus. Het bestuur en de algemene directies hebben bij de P8-gesprekken 
beide onderwerpen tegelijk op tafel gehad, wat leidde tot een meer 
integrale bespreking. Dit biedt mogelijkheden om de onderwijskundige 
ontwikkelingen sterker te koppelen aan de te besteden middelen, zodat dit 
vervolgens ook in de verantwoording terugkomt. Om dit verder te 

realiseren, stemt de staf begin 2022 de onderwijskwaliteitscyclus en de 
planning en control cyclus verder op elkaar af. De samenhang met de 
herziening van de kwaliteitszorg is daarbij een aandachtspunt. 
 

Commissie van Beroep Examens CVO geïnstalleerd 
In 2021 heeft de raad van bestuur de Commissie van Beroep Examens 
ingesteld voor CVO. Voorheen werd op verschillende manieren per 
scholengroep invulling gegeven aan de wettelijke verplichting tot de 
instelling van een dergelijke commissie. Er is besloten tot een CVO-brede 
commissie voor alle scholen, om op basis van expertise snel tot een 
onafhankelijke uitspraak te kunnen komen. De commissie bestaat uit 
medewerkers van verschillende scholen en verschillende 
functiecategorieën, een ouder van een leerling van één van de scholen en 
een extern voorzitter. Het reglement van de commissie staat op de 
website van CVO en de commissie is opgenomen in de 
examenreglementen van de scholen. 

Leerlingen kunnen een beroepsschrift indienen bij de Commissie van 
Beroep Examens, wanneer zij het niet eens zijn met een maatregel die zij 
vanwege een geconstateerde onregelmatigheid opgelegd krijgen. 
Wanneer intern overleg op school niet volstaat, kunnen leerlingen binnen 
CVO terecht met hun beroep tegen een maatregel. De commissie draagt 
met behandelen van beroepsschriften bij aan een correcte uitvoering van 
het proces van examinering. 
 

We zijn een lerende organisatie 
Een lerende organisatie wordt door een groeiend aantal 
onderwijsprofessionals, beleidsmakers en academici gezien als de 
ideaaltypische onderwijsorganisatie voor het omgaan met een 
veranderende externe omgeving, voor het faciliteren van verandering en 
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innovatie en voor het verhogen van medewerkers- en leerlingeffectiviteit. 
Marco Kools, die in 2020 promoveerde op een onderzoek naar de 
kenmerken en HR-gerelateerde uitkomsten van de school als lerende 
organisatie, definieert deze als volgt: “Een school die het vermogen heeft 
zich routinematig te veranderen en aan te passen aan nieuwe omgevingen 
en omstandigheden, doordat haar leden, individueel en samen, leren om 
hun visie te realiseren 1". 

In zijn onderzoek presenteert hij een school-als-lerende-organisatie-model 
dat bestaat uit de volgende zeven actiegerichte dimensies: 

• Ontwikkelen en delen van een visie die is gericht op het leren van alle 
studenten. 

• Creëren en ondersteunen van permanente leermogelijkheden voor al 
het personeel. 

• Bevordering van teamleren en samenwerking tussen alle 
personeelsleden. 

• Cultuur van onderzoek, innovatie en exploratie opzetten. 
• Systemen inbedden voor het verzamelen en uitwisselen van kennis en 

leren. 
• Leren met en van de externe omgeving en het grotere leersysteem. 
• Modellering en groeien van leiderschap voor leren. 

 

1 Kools, M. (2020). Schools as learning organisations. The concept, its 
measurement and HR outcomes. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam, p. 
281. 

In het verlengde van de CVO-bestuursagenda en het CVO NPO-
programma, heeft CVO in het najaar van 2021 de ambitie uitgesproken om 
zich te ontwikkelen naar een lerende organisatie volgens de hiervoor 
genoemde dimensies. Met de concretisering en effectuering van deze 
ambitie zal gestart worden in 2022, met onder meer de start van de CVO 
Academie (zie hieronder), nieuwe MD-trajecten en de ontwikkeling van 
een kennisinfrastructuur. 

CVO voert m.n. vanuit de beleidsstaf onderzoek uit bij advisering aan de 
RvB over strategische onderwerpen. Dit gaat veelal over thema’s als 
onderwijskwaliteit, lerende organisatie en personeelsbeleid. Vanuit het 
bovenschoolse NPO GO ! traject wordt eveneens onderzoek voorbereid. 
Tenslotte voeren verschillende medewerkers (decentraal) binnen de 
organisatie in het kader van het afsluiten van een studie of promotie een 
proefschrift of thesis waarin relevant onderzoek wordt gedaan. 
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Portus scholengroep: Toetsing en examinering 

Examens gingen dít jaar wel door 
Het jaar 2021 was wederom afwijkend als het gaat om het 
examentraject. Door de coronacrisis en de lockdown vanaf eind 
december, waardoor niet alle examenleerlingen allemaal tegelijk op 
school konden zijn, hebben leerlingen, net als in het schooljaar 2019-
2020 achterstanden opgelopen. 
 

“De centrale examens zijn dit jaar echter wel 
doorgegaan, maar wel met een aantal aanpassingen.” 
Richard Troost, Algemeen Directeur, Portus 

 

De leerlingen konden de examens spreiden over twee tijdvakken, ze 
kregen de mogelijkheid om een extra herkansing te doen en één vak 
kon buiten beschouwing gelaten worden bij de bepaling van de 
uitslag. Dit mochten alle vakken zijn, behalve de kernvakken 
Nederlands, Engels en wiskunde. 

Vanuit de overheid zijn extra middelen ter beschikking gesteld om de 
leerlingen te ondersteunen bij de voorbereiding van het eindexamen. 
Deze middelen zijn breed ingezet. We merkten toch wel bij een aantal 
scholen, zowel aan het percentage geslaagden als aan het gemiddelde 

examencijfer, dat de leerlingen flink geleden hebben onder de 
coronacrisis. 

Vanaf 1 augustus is de examencommissie wettelijk verankerd. Alle 
scholen dienen een examencommissie te hebben en deze commissie 
heeft nu ook wettelijk een aantal taken. 

De scholen binnen Portus hebben in 2019-2020 reeds een 
examencommissie ingericht. Deze bestaat uit de examensecretaris en 
daarnaast nog een aantal andere leden. Binnen Portus hebben de 
examensecretarissen op regelmatige basis overleg over casussen die 
spelen en over wet- en regelgeving. Daarnaast worden bepaalde 
processen geëvalueerd en leren de verschillende scholen op dit vlak 
van elkaar. Dit overleg staat onder leiding van één van de directeuren 
van Portus. Op elke school vergadert de examencommissie apart, 
daarnaast heeft elke commissie geregeld overleg met de schoolleiding 
over het examen. Tot slot is er binnen Portus een Teams-omgeving 
waarin de laatste berichten over het examen gedeeld worden en de 
secretarissen bepaalde dilemma’s met elkaar kunnen bespreken. 

Op alle scholen wordt het examentraject heel serieus genomen. Het is 
voor veel commissies nu nog erg zoeken hoe de wettelijke taken van 
de commissie concreet vorm gegeven moeten worden. De 
verschillende processen zijn intussen redelijk strak neergezet en 
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protocollen worden goed gehanteerd. De personeelsleden weten de 
weg naar de commissie goed te vinden als het gaat om zaken die te 
maken hebben met het (school)examen. De andere taken zijn echter 
nog niet altijd concreet genoeg. In navolging van een training, die in 
het najaar van 2020 gegeven is aan de examensecretarissen, zullen 
alle leden van de examencommissies in het voorjaar van 2022 een 
training krijgen over de invulling van de wettelijke taken. 

Het is duidelijk dat de examencommissies serieus genomen worden, 
door personeel, directie en MR. En dat zorgt ervoor dat de kwaliteit 
van (de processen rondom) het examen gewaarborgd kan worden. 

De verschillende scholen hebben bij het maken van het PTA rekening 
gehouden met de situatie rondom corona. Inhoudelijk hebben de 
secties goed gekeken naar wat er nodig is. In de uitvoering van het 
schoolexamen zijn echter geen grote wijzigingen. De leerlingen 
moeten tenslotte ook volgend jaar ‘gewoon’ een examen maken. 
Daarnaast zorgen alle scholen ervoor dat de uitvoering ook 
daadwerkelijk plaats vindt. Dat is in de huidige coronasituatie de 
grootste uitdaging. De verschillende controles op het PTA zijn dit jaar 
extra van belang. De grote slag met het PTA, bijvoorbeeld 
voornamelijk richten op het eindexamenjaar, is reeds in 2020 gedaan. 
Het jaar 2021 was dus voornamelijk een jaar van consolidatie en alle 
‘kinderziektes’ uit de nieuw gemaakte protocollen en reglementen 
halen. 

In november 2021 is een aantal collega’s uit geheel CVO die 
betrokkenen zijn bij het examen(van Melanchthon, Comenius, Portus 
en Penta) bij elkaar geweest om te spreken over een CVO-brede visie 
op het examen. We kunnen binnen CVO veel van elkaar leren, 
expertise delen en de schaalgrootte van CVO gebruiken om trainingen 
in te kopen. Het is in deze bijeenkomst gebleven bij het uitwisselen 

van ervaringen, maar de intentie is om dit verder binnen CVO te 
agenderen om te komen tot een brede visie op examens. Uiteraard 
zal elke school eigen keuzes maken, gekoppeld aan de onderwijsvisie, 
maar een goede (CVO-brede) samenwerking kan leiden tot een 
verdere versterking van onze kwaliteit. 
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Leernetwerk voor vestigingsleiders 
In het najaar van 2021 heeft er een studiemiddag plaatsgevonden voor de 
DO-leden, BO-leden en vestigingsdirecteuren, waarin zij met elkaar de 
bestuursagenda hebben besproken. 
 

CVO Academie 
Vanuit het overkoepelende CVO NPO GO!-programma zet de projectgroep 
Leren en Ontwikkelen zich met veel enthousiasme in op het ontwikkelen 
en implementeren van een CVO academie. In het najaar van 2021 is de 
projectgroep van start gegaan en deze komt, onder leiding van een 
projectleider en projectsecretaris, wekelijks bij elkaar. De ambitie van de 
CVO academie is om ontmoeting te organiseren, het netwerken te 
stimuleren en CVO-medewerkers kennis te laten delen en ontwikkelen en 
de verspreiding hiervan te faciliteren. De CVO-academie heeft ook de 
ambitie om de kwaliteit van deze leer-en-ontwikkel-vormen te bewaken, te 
evalueren en daar waar nodig bij te sturen. De rest van het schooljaar 
2021-2022 staat in het teken van het in kaart brengen van de behoeften 
van de gebruikers, good practices en lessons learned zowel binnen als 
buiten CVO ophalen, de missie, visie en strategie verder uitwerken en 
daarmee tot een implementatieplan komen. 
 

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 2021 zijn vanwege de 

coronacrisis helaas geen collegiale visitatietrajecten uitgevoerd. De 
projectleiding is wel druk bezig geweest met de voorbereiding van nieuwe 
visitatietrajecten die vanaf 2022 zullen lopen. Voor het schooljaar 2021-
2022 staan er drie visitaties op de planning (waarvan twee op CVO-
scholen) die allen in het voorjaar van 2022 zullen worden uitgevoerd. 

Accent VSO Op Zuid heeft in voorbereiding op de aanvraag voor de 
waardering ‘Goed’ met ondersteuning van de CVO-beleidsstaf zelf een 
visitatie georganiseerd. Eind november heeft deze visitatie 
plaatsgevonden. De visitatiecommissie bestond uit zowel interne als 
externe leden met verschillende functies binnen het VO, VSO en SBO. De 
schoolleiding heeft de feedback uit het eindgesprek en het visitatierapport 
gebruikt om de zelfevaluatie nog verder te brengen en hoopt de IvhO in 
2022 te mogen ontvangen voor een onderzoek resulterend in de 
kwalificatie ‘Goed’. 

Portus Juliana en Melanchthon Wilgeplaslaan hebben samen opgetrokken 
bij het organiseren van een audit ter voorbereiding op de aanvraag voor de 
verlenging van het predicaat ‘Excellente School’. In november is er op 
beide scholen een audit uitgevoerd. De audits stonden uiteraard in het 
teken van het Excellentieprofiel, maar ook het gehele inspectiekader werd 
hierin meegenomen. Het auditteam bestond uit diverse onderwijsexperts 
uit het VO (intern en extern), MBO en vanuit Verus. Tijdens de visitatie zijn 
er diverse lessen bezocht en zijn er gesprekken gevoerd met het VMT, 
leerlingen, ouders en medewerkers. 

CVO participeert in het traject van bestuurlijke visitaties met vier andere 
grote schoolbesturen: Lucas Onderwijs, Carmel, OMO en LVO. In 2021 is bij 
deze vier voorgenoemde besturen een bestuurlijke visitatie afgelegd. 
Tijdens deze visitaties staat een bestuurlijke ontwikkelvraag centraal. De 
ervaring leert dat de kritische reflectie van peers bijdraagt aan de 
doorontwikkeling van de strategie binnen de organisatie. Eind 2021 stond 
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ook CVO zelf op de agenda, maar vanwege de maatregelen als gevolg van 
corona is deze visitatie uitgesteld naar maart 2022. 
 

“Het bestuur zorgt dat de meeste leraren 
bevoegd en bekwaam zijn en de mogelijkheid 
krijgen zich verder te ontwikkelen en of bij te 
leren.” 
Inspectie van het onderwijs, Vierjaarlijks onderzoek 

 

Samenwerking in bredere context 
De uitdagingen waar de scholen van CVO voor staan, zijn niet altijd binnen 
de school of binnen het bestuur aan te pakken. We werken daarom samen 
met verschillende partners om te komen tot een verbetering van het 
onderwijs binnen CVO en onze regio’s. Vanwege de veelheid aan 
samenwerkingsrelaties (zowel op school- als bestuurlijk niveau), geven we 
een korte opsomming en lichten we er een aantal thematisch uit. 
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CVO werkt met de volgende partners in de stad en regio samen: 

• FOKOR: vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor primair 
en voortgezet onderwijs in Rotterdam met de sectorraad VO. 

• Opleidingsschool Rivierenland (OSR) en opleidingsschool RPO 
Rijnmond. 

• Nationaal Programma Rotterdam-Zuid: gericht op het wegwerken van 
achterstanden en het verbeteren van het leefklimaat in Rotterdam 
Zuid. 

• Samenwerkingsverband Koers VO en Onderwijscollectief Voorne-
Putten Rozenbrug: verantwoordelijk voor alle vragen over onderwijs 
gerelateerde zorg in de regio. 

• Platform Onderwijsarbeidsmarkt Rijnmond. 
• Manifest Heel Rotterdam leest: CVO heeft zich in 2021 aangesloten bij 

het manifest Heel Rotterdam leest, om de taalvaardigheid en het 
leesplezier onder de aandacht te brengen én ons steentje bij te 
dragen dit te vergroten. 

• 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). 

• 10-14 onderwijsinitiatieven bij het Zuider Gymnasium en Comenius 
College. 

• 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. 

• Taskforce Thuiszitters regio Rotterdam: CVO is aangesloten bij de 
taskforce met de opdracht om het aantal thuiszitters en de duur van 
het thuiszitten terug te brengen. 

• Gemeenten in de regio: CVO onderhoudt haar contacten met de 
verschillende gemeenten. Waar het scholen specifiek betreft wordt 
dit opgepakt door de algemene directie. Waar het overkoepelende 
thema’s betreft (o.a. Nationaal Programma Onderwijs, 
schoolmaatschappelijk werk, ouderbetrokkenheid) acteert het 
bestuur. 

• 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. In 2021 
maakten twee vestigingen gebruik van de subsidie. CVO oriënteert om 
scholen te motiveren om internationalisering duurzaam te integreren 
in het schoolbeleid. 
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We creëren gelijke kansen 
Kansengelijkheid staat al enkele jaren op de agenda. Elk kind moet 
ongeacht afkomst zijn of haar talenten ten volle kunnen ontplooien. 
Onderzoek laat zien dat leerlingen met dezelfde cognitieve capaciteiten 
maar met een verschillende achtergrond heel andere onderwijsloopbanen 
hebben. Bij elke overgang in het onderwijs zijn de uitkomsten voor 
kinderen met hoger opgeleide ouders gunstiger dan voor kinderen met 
lager opgeleide ouders, ook als men leerlingen en studenten met dezelfde 
prestaties vergelijkt. Vanuit deze gedachte is dit jaar specifiek aandacht 
gegaan naar de overgangsmomenten in de onderwijsketen. 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. Alle reden dus om hier aandacht aan te 
besteden. 
 

Overgang po-vo 
De afgelopen jaren is door veel van onze scholen geïnvesteerd in 
samenwerking met basisscholen, mede met behulp van het 
subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo. Er is samenwerking in 
o.a. Lansingerland, Nieuwerkerk a/d IJssel, Ridderkerk, Hoogvliet, en ook 
via pre-gymnasiumklassen en Intermezzo-klassen. Daarnaast neemt CVO 
deel aan de professionele leergemeenschap PO-VO, georganiseerd in 
opdracht van FOKOR en KoersVO. 
 

Overgang vo-ho en vo-mbo 
CVO is aangesloten bij twee convenanten: 

1. Convenant vo-ho: vanuit een gedeelde visie op aansluiting vo-ho 
werken we met een professionele organisatie en werkgroepen aan 
het ontwikkelen en implementeren van instrumenten, activiteiten en 

producten om de overstap voor leerlingen te vergemakkelijken. Het 
netwerk bestaat inmiddels 5 jaar. Daarom is er al het nodige 
ontwikkeld en bereikt. In het najaar stond een bijeenkomst gepland 
met de decanen van CVO-scholen en medewerkers van ho-
instellingen om samen te werken aan de overgang. Deze is i.v.m. de 
coronamaatregelen verzet naar voorjaar 2022. 

2. Convenant vo-mbo: de gemeente Rotterdam stimuleert de 
bestuurlijke samenwerking tussen vo en mbo. Mede hierdoor is als 
eerste stap in juni 2020, in navolging van het convenant vo-ho, een 
convenant vo-mbo getekend door de bestuurders. Dit jaar is de focus 
gelegd op de analyse van de data van leerlingenstromen en 
studiesucces, het organiseren van professionaliseringsbijeenkomsten 
en het opzetten van (thematische) projecten. 
 

Samenwerkingsverbanden Koers VO en Onderwijscollectief Voorne-Putten 
Rozenburg 
CVO neemt in het kader van Passend Onderwijs deel aan twee 
samenwerkingsverbanden, te weten Koers VO en per 1 augustus 2021 aan 
het Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg (voorheen 
samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Voorne-Putten en 
Rozenburg). Over het gevoerde beleid en de inzet van gelden legt elk 
samenwerkingsverband aan de deelnemers jaarlijks verantwoording af via 
de jaarstukken. Nadere informatie is te vinden via Verantwoording - 
Onderwijscollectief VPR en Verantwoording - Koers VO. 

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. Gezamenlijk 
hebben de scholen een passend antwoord op alle onderwijs(zorg)vragen in 
de regio. Koers VO en Onderwijscollectief VPR dragen zorg voor een 
vloeiende overgang tussen de scholen en onderwijs(zorg)voorzieningen en 
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verdelen de beschikbare ondersteuningsmiddelen over de scholen. Door 
een actieve invulling van het lidmaatschap aan het Samenwerkingsverband 
Koers VO en Onderwijscollectief VPR, heeft CVO zich ook in dit verslagjaar 
ingespannen om de ondersteuningsstructuur van het onderwijs zo goed 
mogelijk vorm te geven. Dit zowel op de scholen in de dagelijkse praktijk, 
als bovenschools door input te leveren voor de nieuwgevormde 
ondersteuningsplannen van beide samenwerkingsverbanden. 
 

Aantal thuiszitter daalt 
De Taskforce Thuiszitters is een initiatief van de wethouder van Onderwijs 
van de gemeente Rotterdam én de beide Samenwerkingsverbanden voor 
Passend Onderwijs: Koers VO en PPO Rotterdam. De opdracht van de 
Taskforce is om het aantal thuiszitters en de duur van het thuiszitten terug 
te brengen. CVO is hierbij aangesloten. De taskforce heeft een 
zaakwaarnemer die de thuiszitterscasussen oppakt en verder brengt. Circa 
tweemaandelijks komt de taskforce bijeen en bespreekt aan de hand van 
de laatste cijfers de ontwikkelingen. Er is onder andere zicht op het aantal 
thuiszitters, de reden van thuiszitten en waar leerlingen na het thuiszitten 
terecht komen. Sinds dit jaar worden ook de cijfers per schoolbestuur en 
BRIN inzichtelijk gemaakt. Voor de Rotterdamse leerlingen onder de hoede 
van CVO betreft het de volgende cijfers: 
 

 

Bron: taskforce thuiszitters 

 
Thuiszitters zijn kinderen tussen de 5-18 jaar die niet op school zijn 
ingeschreven of langere periode verzuimen. Uit bovenstaande grafiek blijkt 
dat het aantal thuiszitters de afgelopen 2 jaar flink is gedaald. 
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VAVO (Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) helpt leerlingen 
alsnog aan een diploma 
Het VAVO Rijnmond College (VRC) is een (VAVO-)school die bekostigd 
voortgezet onderwijs verzorgd voor leerlingen die 18 jaar of ouder zijn en 
onder bepaalde voorwaarden ook voor 16- en 17-jarigen. Vanuit 
verschillende scholen en om verschillende redenen stromen CVO-
leerlingen naar het VRC. Grofweg zijn er vier doelgroepen: 

1. Sprokkelaars: leerlingen die deelcertificaten halen om een compleet 
diploma vmbo-t, havo of vwo te behalen of via certificaten 
vakdeficiënties wegwerken die nodig zijn voor een vervolgopleiding of 
een baan. 

2. Stapelaars: leerlingen die een diploma willen halen dat een niveau 
hoger ligt dan het diploma dat ze al hebben. 

3. Doorstarters: voortgezet onderwijs: leerlingen die eerder in het 
reguliere vo zijn ‘afgestroomd’ of meerdere keren zijn blijven zitten en 
afstroom willen voorkomen en leerlingen die door (geestelijke) 
gezondheid tijdelijk geen onderwijs hebben gevolgd. 

4. Herprofileerders: leerlingen die al in het bezit zijn van een diploma op 
het gewenste/vereiste, maar willen herprofileren. 
 

Voor leerlingen van 16 en 17 jaar kan een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten worden, zodat zij onderwijs krijgen op het VRC. VRC rapporteert 
3x per jaar over de voortgang van de leerlingen aan de scholen. Daarnaast 
stelt zij een jaarverslag op en neemt CVO driemaal per jaar deel aan het 
koepeloverleg VAVO. In de grafiek staan de leerlingenaantallen 
weergegeven. De dalende leerlingenaantallen van de afgelopen twee 
schooljaren is te verklaren door coronagerelateerde maatregelen in de 
examenregeling waardoor de slagingspercentages hoger waren. 
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Bron: opgave VRC, teldatum 1 oktober 2021 
 

10-14-initiatieven binnen CVO zorgt voor gelijke kansen 
Binnen CVO zijn er verschillende 10-14-onderwijsinitiatieven. Zo heeft het 
Comenius College in samenwerking met Stichting PCPO Capelle-Krimpen 
een intentieverklaring getekend om samen te onderzoeken of 10-14-
onderwijs in de regio Krimpen en Capelle mogelijk is. Het doel is om de 
kansengelijkheid te vergroten door een doorlopende leerlijn te creëren en 
daarmee leerlingen uit verschillende milieus voldoende mogelijkheden en 
rugdekking te geven. Medewerkers van beide organisaties werken aan een 
onderzoek naar de haalbaarheid van dit concept. 

Het Zuider Gymnasium is al in 2018 met het Rotterdamse 
basisschoolbestuur PCBO de Zuider Gymnasium basisschool gestart, waar 
met goed doorlopende leerlijnen vanuit het basisonderwijs tot en met het 

gymnasiumdiploma les wordt gegeven aan hoogbegaafde en hoog-
intelligente kinderen uit groep 5 t/m 8. Die leerlingen volgen een bijzonder 
onderwijsaanbod: er wordt gekeken waar de leerling staat in zijn 
persoonlijke ontwikkeling ten aanzien van de kerndoelen van het primair 
onderwijs. Er wordt een doel bepaald en een persoonlijk programma 
opgesteld, wat inhoudt dat leerlingen verschillende tijdsinvesteringen 
hebben in hun weekprogramma. Naast deze basis worden er 
gymnasiumvakken en projecten aangeboden om de leerlingen extra uit te 
dagen en te motiveren. Psycho-educatie speelt een belangrijke rol in de 
begeleiding door leerkrachten en bij het aanleren van jezelf kennen, 
ontwikkelen en uitdagen. De driehoek kind, ouders en school is de basis: er 
is drie keer per jaar een ontwikkelgesprek waarbij het persoonlijke deel 
wordt afgestemd en de rol van ouders in de opleiding en vorming wordt 
besproken. 

Daarnaast biedt het Zuider Gymnasium het pregymnasium aan, waar 
slimme basisscholieren een jaarprogramma van workshops volgen.. 
Leerlingen uit groep 8 volgen een geheel schooljaar lang één dag per week 
lessen, die worden verzorgd door eigen docenten en door experts van 
universiteiten, hogescholen en het bedrijfsleven. 
 

“Wij zagen bij de scholen die wij onderzochten, 
dat zij voldoende zicht hadden op de 
ontwikkeling van de leerlingen en dat de 
schoolleiding duidelijk stuurt en het onderwijs 
evalueert.” 
Inspectie van het onderwijs, Vierjaarlijks onderzoek 
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Aantal voortijdig schoolverlaters (vsv‘ers) stabiel 
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. De monitoring van, 
doorverwijzingen naar en het faciliteren van samenwerking rondom 
vsv‘ers, is belegd bij de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC). In 
onderstaande tabel een overzicht van de vsv‘ers over een periode van 
meerdere schooljaren: 
 

 

 

We hebben aandacht voor (het oplossen van) klachten en integriteit 
Ook bij CVO kan het voorkomen  dat er ouders en/of leerlingen zijn die een 
klacht willen indienen. De meeste klachten worden in principe op de 

school zelf opgelost. 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. De 
uitkomsten van de voorgelegde geschillen zijn ter lering op hoofdlijnen 
met het bestuur gedeeld. 

In 2020 zijn de herziene integriteitscode, klachtenregeling en 
klokkenluidersregeling opnieuw vastgesteld en gepubliceerd. Deze 
regelingen zijn gebaseerd op de modelregelingen van de 
samenwerkingspartners VO-raad, Verus en de Geschillencommissie 
Bijzonder Onderwijs (GCBO). Hiermee voldoet CVO aan de 
lidmaatschapseisen vanuit De Code Goed Bestuur van de VO-raad. In de 
periode 2019-2021 zijn op grond van de klachtenregeling de volgende 
klachten ontvangen en behandeld. 
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Vanuit de herziene integriteitscode is in 2021 is binnen CVO een 
integriteitscommissie ingesteld.  De integriteitscommissie vervult 
voornamelijk een klankbordfunctie richting de raad van bestuur. In die 
hoedanigheid is dit jaar tweemaal gesproken over integer, professioneel 
en ethisch verantwoord handelen. In 2021 zijn er geen klachten 
binnengekomen bij de integriteitscommissie. Van de 
Klokkenluidersregeling is in 2021 geen gebruik gemaakt. 
 

Conclusies en resultaat 

We zijn trots op de positieve beoordelingen van de Onderwijsinspectie en 
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. Hiermee verzorgen we 
onderwijs van buitengewone kwaliteit. Daarnaast hebben de scholen of 
afdelingen die voor verbetering vatbaar waren, 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. 

Door de coronasituatie zijn andere ontwikkelingen, zoals het verder 
uitbouwen van professionaliserings- en scholingsactiviteiten, en vaste 
werkzaamheden, zoals het uitvoeren van de breed gewaardeerde 
collegiale visitaties, tijdelijk deels vertraagd. We pakken deze het 
schooljaar 2021-2022 weer op.
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Bijdrage Accent: Inzet middelen Koers VO en onderwijsachterstand 

VO Ondersteuningsgelden Koers VO 
Niets is zo veranderlijk als passend onderwijs. Schooljaar 2020-2021 
was een zeer bijzonder jaar. De corona(maatregelen) hebben ervoor 
gezorgd dat de scholen zich naast het onderwijs nog meer hebben 
moeten richten op de extra ondersteuning, die de leerlingen nodig 
hadden en hebben. Dit vroeg om een grote mate van flexibiliteit en 
creativiteit van het personeel, de leerlingen, de ouders en de extern 
betrokkenen. 

We hebben het niet alléén hoeven doen. Wanneer er sprake was van 
meervoudige/complexer problematieken, hebben we hulp gekregen 
van de gemeenten, CJG, Leerplicht, organisaties voor jeugdhulp en 
andere maatschappelijke organisaties. Ook heeft Koers VO ons 
ondersteund door de beleidsplannen goed af te stemmen met de 
gemeenten. 
 

“Dankzij het ondersteuningsgeld hebben wij de 
mogelijkheid gekregen om onze leerlingen optimaal te 
kunnen begeleiden in zowel de onderwijs-, als ook in de 
zorgondersteuning.” 

Coen van Noordwijk, Algemeen Directeur, Accent 

Dankzij de ondersteuningsgelden hebben we: 

• kwalitatief goed onderwijs kunnen geven met de juiste en extra 
noodzakelijke middelen; 

• de leerlingen veelal binnen de school de noodzakelijke extra 
begeleiding kunnen geven met expertise van binnen en van buiten 
de school; 

• met ouders kunnen samenwerken als gelijkwaardige partners en 
hiermee de gouden driehoek kunnen vormen en ouders kunnen 
voorlichten en ondersteunen; 

• docenten kunnen ondersteunen met de juiste hulpmiddelen, 
scholing en expertise; 

• de leerlingen (extra) kunnen ondersteunen in de overgang naar 
een passende vervolgplek. 
 

In grote lijnen worden de Koers VO ondersteuningsgelden besteed 
aan: 

• extra personele inzet van aan de school verbonden 
(zorgteam)medewerkers of van docenten met zorgtaken; 

• bekostiging extra zorgactiviteiten en inhuur van externe 
organisaties t.b.v. trainingen en workshops van leerlingen, inzet 
externe expertise en extra zorg en onderwijsondersteuning; 

• extra leermiddelen (onderwijs en ondersteuningsmaterialen) en 
scholing/opleiding van docenten; 
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Extra personele inzet van (Zorgteam)medewerkers  
en/of docenten met zorgtaken  

 
Extra (zorg)activiteiten en inhuur externe 
organisaties   

 
Extra leermiddelen en scholing 

Extra inzet SMW t.b.v. contacten met 
ouders/verzorgers, externe hulpverleners en 
leerlingen en voor specifieke trainingen (eigen 
ontwikkelde programma’s specifiek voor de LVB 
doelgroep en voorlichting over bijv. huiselijk geweld 
en kindermishandeling). 

  Inhuur specialistische workshops: weerbaarheid 
(Rots en Water, Theater als middel), loverboys, 
sexting en seksuele weerbaarheid (Make a move, 
Girltalk, voorlichting Lang leve de Liefde) en 
workshops in de week van de liefde, de week van 
huiselijk geweld, de week tegen pesten etc.  

  Extra RT-materialen, extra spelmateriaal, 
extra ondersteunende ICT-middelen bijv. 
anticonceptiekoffer, geluiddempende 
koptelefoons e.a.  

Extra inzet orthopedagoog, psycholoog t.b.v. 
begeleiding leerlingen en plegen van interventies 
t.b.v. het verbeteren van het pedagogisch handelen 
en het extra begeleiden van TLV hoog geïndiceerde 
leerlingen op de VSO-scholen. 

  Extra inhuur organisaties t.b.v. individuele 
begeleiding in en buiten de school van leerlingen 
(bv. organisatie Homerun van DMH Humanitas, JOZ), 
weerbaarheidstrainingen voor VSO-leerlingen 
(Pameijer) en organisaties Yets Foundation, Urban 
Skilz. 

  Inhuur specialistische hulp t.b.v. scholing 
bijv. voor het werken met 
ondersteuningsprogramma’s als Claroread 
(dyslectie) 

Extra inzet zorgcoördinatie, vaak ook t.b.v. 
overbrugging van niet kunnen verwijzen of hele lange 
wachttijden bij GGZ, BAR gemeenten e.a. jeugdhulp 
organisaties. Extra uren aandachtfunctionaris i.v.m. 
toename huiselijk geweld en verwaarlozing in 
Coronaperiode. Extra inzet 
ondersteuningcoördinator t.b.v. begeleiding 2 
leerlingen met Downsyndroom op PRO onderwijs 

  Inhuur van externe dramalessen (Theater als middel) 
en bezoek van theatervoorstellingen in en buiten de 
school ter behandeling van bepaalde thema’s; 
emancipatie, inclusieve maatschappij (Theater 
Babel), seksualiteit (Schiedams LEF) etc. e.a. sociale 
vaardigheden. 

  Teamscholingen op pedagogisch didactisch 
gebied o.a. Gepersonaliseerd leren, 
Coaching van leerlingen, Teach like a 
champion 

Inzet docent met zorgtaken voor 
verzuimadministratie en acties t.b.v. terugdringen 
verzuim middels individuele begeleiding. 

  Visieontwikkeling op nieuw op te inzetten interne 
opvang voor individuele en groepen specifieke 
leerlingen en aanpassingen ruimten. 

  Extra ondersteunende methoden t.b.v. 
NT2 (Taalcompleet, digitale methode 
Diglin + en Alfataal), Muiswerk, 
Spielmaatjes, Deviant instapmethode. 
Aanschaf extra leesboeken. 
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Inzet Remedial Teacher    Extra handen voor de klas voor extra 
begeleiding/hulp (2 docenten, inzet onderwijs-
assistenten) van taal, - en rekenonderwijs, 
leesondersteuning, hulp bij dyslexie en NT2 
leerlingen.  Ook bij praktijklessen met grote groepen 
wordt extra onderwijsondersteunend personeel 
ingezet.  

  Extra trainingen aandachts- functionaris, 
werken met de meldcode e.a. 
bijscholingen  

Inzet leerling bemiddelaar   Inkoop extra lessen t.b.v. welbevinden en sociale 
weerbaarheid: o.a. boksen, zwemles, samenwerking 
met sportclub Excelsior. 

    

Inzet overstap/schoolloopbaancoach t.b.v. de 
overstap naar het MBO  

  Extra inhuur dans en muziekdocenten t.b.v. 
bepaalde groepen leerlingen en extra inhuur kunst 
en muziek docenten t.b.v. talentgroepen.  

    

Ontwikkelen van specifieke NT2 taalprogramma’s 
voor ingestroomde ISK-leerlingen, die de taal nog 
niet machtig zijn en aanpassen van individuele 
leerroutes en lesprogramma’s op verschillende 
differentiatie-niveaus. 

  Voorlichting t.b.v. preventie middelen gebruik en 
gamen door organisatie Youz en inzet 
gezondheidscoach op scholen. Spreekuur Halt op 
school t.b.v. preventie sociale veiligheid  

    

    Extra trainingen voor leerlingen met externaliserend 
gedrag: ART trainingen, US4U trainingen. Extra 
specifieke trainingen van Indigo (STARr- omgaan met 
somberheid en stress en Vrienden training) 

    

    Organisatie van extra thema-avonden t.b.v. 
voorlichting voor ouders over belangrijke 
onderwerpen als middelengebruik en gamen (Youz), 
(financiële) ondersteuningsmogelijkheden in het 
gezin, grensoverschrijdend gedrag door externe 
organisaties i.s.m. SMW  
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I -5   Leer l ingen en  ouders  

 

Lichte stijging leerlingenaantallen in 2021 

Ontwikkeling leerlingenaantallen CVO over de afgelopen vijf jaar 
Het totaal aantal leerlingen bij CVO is de afgelopen vijf jaar gedaald met 
circa 800 leerlingen. Dit heeft deels te maken met de demografische krimp 
en daarnaast met schoolspecifieke ontwikkelingen. Het afgelopen jaar 
heeft het aantal leerlingen zich positief ontwikkelt (+57 leerlingen) en is 
ook het marktaandeel van CVO in de meeste regio’s gestegen. 

 

Bron: duo 
Leerlingaantallen incl. leerlingen uitbesteed aan VAVO 

 

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). 

• De dalende trend bij Comenius College is in het schooljaar 2021/2022 
omgebogen tot een lichte stijging. 

• De instroom van het Marnix Gymnasium is de afgelopen jaren onder 
de verwachting gebleven, waardoor het aantal leerlingen langzaam 
terugloopt. 

• De aantallen leerlingen bij Melanchthon stijgen jaarlijks nog steeds. 
Per 1 augustus 2020 is Melanchthon Mathenesse (319 leerlingen), als 
onderdeel van een scholenruil, overgedragen aan het bestuur van 
LMC. Als we hiervoor corrigeren is het aantal leerlingen bij 
Melanchthon gestegen met 264 (4,9 %). 

• Vanaf 1 augustus 2020 maakt de vestiging Charles de Foucauld, na 
een scholenruil, onderdeel uit van de scholengroep Penta. De 
afgelopen jaren daalde het aantal leerlingen van Penta, maar het 
afgelopen jaar zijn de aantallen sinds lange tijd weer gestegen. 

• Bij de scholengroep Portus (voorheen scholengroep Calvijn) is veel 
gebeurd en staan de komende jaren nog veel verhuizingen gepland. 
Vanaf 1 oktober 2020 vormen Calvijn en het Farelcollege samen de 
scholengroep Portus. De scholengroep Portus werkt hard aan een 
helder en uitdagend onderwijsprofiel voor hun onderwijsaanbod in 
Rotterdam-Zuid, Ridderkerk en Barendrecht. In 2025 streven we naar 
een aantrekkelijk onderwijsaanbod op de locaties StadionPark, de 
Julianamavo (en havo) aan de Roerdomplaan en vestigingen in 
Barendrecht (Groene Hart) en Ridderkerk (Farelcollege). In de 

20.817 21.047 20.519 19.936 20.001 20.001 20.015 20.199

1,1% -2,5% -2,8% 0,3% 0,0% 0,1% 0,9%
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Leerlingaantallen stijgen in 2021
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Melanchthon Penta Portus

Zuidergymnasium
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afgelopen vijf jaar is het leerlingenaantal van Portus, Farelcollege en 
Zuider Gymnasium tezamen fors gedaald, met name omdat eind 
schooljaar 2018/2019 het Vreewijk Lyceum is gesloten en daarnaast 
de leerlingenaantallen van het Farelcollege, Zuidermavo en CBSplus 
zijn gedaald. 

• Vanaf 1 januari 2020 is het Zuider Gymnasium afgesplitst van Portus 
en verzelfstandigd. Begin volgend jaar verhuist deze vestiging naar het 
gerenoveerde Poortgebouw. 
 

In het jaarplan 2022 en de meerjarenbegroting 2022-2025 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 stijgt 
Het marktaandeel van CVO is het afgelopen jaar flink gestegen (+1,4% 
gemiddeld). Het marktaandeel in Lansingerland bedraagt inmiddels bijna 
50%. De marktaandelen in Nissewaard, Lansingerland, Hellevoetsluis en 
Albrandswaard zijn het afgelopen schooljaar het meest gestegen. Het 
marktaandeel in Brielle en Westvoorne is het afgelopen jaar gedaald. 
Ongeveer 37% van de CVO-leerlingen zit op een school in Rotterdam. In 
Rotterdam neemt het aantal leerlingen de komende jaren nog toe. Wij 
hebben daar de afgelopen jaren marktaandeel verloren, 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 
Portus.  

 

Bron: www.vensters.nl. Leerlingaantallen excl. leerlingen uitbesteed aan VAVO 
Geraadpleegd 13-1-2022. 
Donkerblauw gemarkeerde labels: stijging van het marktaandeel t.o.v. t-1 
 

Beleid 

Strategische samenwerking 
Op basis van de strategische koers van CVO kijken we ook naar de 
positionering van CVO in Rotterdam en omstreken. Welke keuzes maken 
we in het portfolio van ons onderwijsaanbod? Een aanbod wat aansluit bij 
de ontwikkelingen in de samenleving, dat goed is afgestemd op de 
behoeften van ouders en leerlingen, in samenwerking met onze collega-
besturen. 

CVO heeft als doel sterke en gezonde vestigingen te realiseren. Waar nodig 
zoekt CVO de samenwerking met andere schoolbesturen om te komen tot 
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de beste oplossing in het belang van de leerlingen. CVO hanteert daarbij de 
volgende uitgangspunten: 

• 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 verwachte krimp of groei van het aantal leerlingen, 
alsmede wat dit betekent voor onze huisvesting voor de middellange en 
lange termijn. 
 

Regionale samenwerking zorgt voor beter onderwijsaanbod 
Om de samenwerking te stimuleren en leerlingendaling op te vangen heeft 
het ministerie van OCW-subsidie verstrekt om regionale samenwerking 
tussen besturen te bevorderen om zo een levensvatbaar en kwalitatief 
goed onderwijsaanbod te ontwikkelen. CVO heeft, als penvoeder, voor 
regio Hellevoetsluis, in 2021 subsidie ontvangen. Penta Jacob van Liesveldt 
is in overleg met Helinium om duurzame afspraken te maken over het 
gezamenlijke onderwijsaanbod van beide scholen voor de komende jaren. 

Daarnaast hebben de besturen van CVO en OZHW eind 2021 een 
intentieverklaring ondertekend om te komen tot een herstructurering van 
het onderwijs in Barendrecht en Ridderkerk. Op deze wijze willen de 
besturen de leerlingen een meer passend onderwijsaanbod bieden, 
streven we naar stabiele scholen met een evenwichtig en in het vmbo een 
complementair onderwijsaanbod en willen we optimaal gebruik maken van 

de bestaande huisvestingsvoorzieningen. In het verlengde hiervan is 
tevens de intentie uitgesproken de twee huidige samenwerkingsscholen, 
te weten het Maximacollege en Focus Beroepsacademie te ontvlechten. 
 

Internationale schakelklas (ISK) op Focus Beroepsacademie helpt 
nieuwkomers 
Sinds 2016 bieden we op Focus Beroepsacademie onderwijs aan 
nieuwkomers in Nederland. Focus is een school waar maatschappelijke 
betrokkenheid hoog in het vaandel staat. Binnen Barendrecht is 
basisschool de Draaimolen (onderwijsgroep OZHW) al geruime tijd 
betrokken bij het onderwijs aan anderstalige. Het betreft veelal gevluchte 
leerlingen variërend in leeftijd van kleuterklas tot en met groep 8. Op het 
moment dat er behoefte was aan een doorstroom- of 
instroommogelijkheid in het VO is Focus daarop ingegaan. Aangezien de 
betreffende leerlingen over het algemeen al op de Draaimolen stonden 
ingeschreven, was een start van een ISK-groep op de brin van Focus OZHW 
het meest logisch. De bekostiging voor deze leerling komt binnen op dat 
brinnummer en niet op het CVO-deel binnen Focus Beroepsacademie. 
Gezamenlijk ondersteunen we leerlingen extra door een wekelijks 
coachgesprek, extra taalbegeleiding en extra (preventieve) ondersteuning 
vanuit het zorgteam. We hebben ons overigens wel beperkt tot een wat 
specifiekere doelgroep dan de nieuwkomers die nog geen enkele vorm van 
onderwijs hebben gehad. Onze leerlingen hebben in groep 7 of 8 van de 
Draaimolen al onderwijs genoten of zij hebben een start gemaakt met het 
taalonderwijs op enkele Rotterdamse ISK-scholen, zoals De Hef of Olympia 
College. Op dit moment is een eventuele instroom van Oekraïense 
leerlingen actueel. Ook hier gaan we, waar nodig, ruimte voor creëren en 
een plan voor bedenken. 
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Prognosesystematiek geprofessionaliseerd 
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. 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 voor de vier jaren. 
• 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. 

In het jaarplan 2022 en de meerjarenbegroting 2022-2025 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. 
 

Verdiepend onderzoek 
Op basis van de beoordeling in juni en oktober 2021 heeft concerncontrol 
in overleg met de betreffende vestigingen de bestuurder geadviseerd om 
nader onderzoek te doen naar de prognose van de vestiging Comenius 
Rotterdam. Begin 2022 komt deze analyse, uitgevoerd door Verus, 
beschikbaar. Deze verdiepende analyses worden door alle betrokkenen als 
zeer nuttig ervaren en levert nadere inzichten op. Met name meer inzicht 
in groei of daling van marktaandeel van een CVO-school per wijk in 
Rotterdam of per gemeente. 
 

Leerlingen- en Oudertevredenheid wordt gemeten 
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. 

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 



    

58 
 

I .  Bestuursverslag 
 

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. De afgelopen 
twee jaar hebben door corona minder metingen plaatsgevonden naar de 
leerlingen- en oudertevredenheid. Dit zal in 2022 weer worden opgepakt, 
met name ook onderzoek naar het welzijn van de leerlingen als gevolg van 
de pandemie. 
 

Ouderbetrokkenheid zorgt voor betere resultaten 
CVO vindt samenwerking met ouders cruciaal voor een optimaal 
leerproces van de leerlingen. Onderwijs maken we tenslotte samen. In 
2021 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 school-
oudercontactpersonen. Zij ondersteunen de scholen en in het bijzonder 
mentoren en docenten bij de ontwikkeling en het vergroten van actieve 
ouderbetrokkenheid. Ook wordt de toepassing van MOL (mentor-ouder-
leerling)-gesprekken gestimuleerd, 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 twee CVO-
scholen (Zuider Gymnasium en Melanchthon Schiebroek) proberen, in 
samenwerking met onderzoekers van 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 en ander ondervond in 2020 en 2021 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. Naast wetenschappelijke 
publicaties levert dit project een concrete handreiking op voor scholen, 
met daarin alle al ontwikkelde thuisopdrachten. In de praktijk blijkt dat het 
heel lastig is om de thuisopdrachten zo te ontwerpen dat veel leerlingen 
en hun ouders deze willen maken. Om leraren de juiste handvatten te 
geven hiertoe, wordt extra onderzoek gedaan naar het ontwerpen van 
kwalitatief goede opdrachten. Hiertoe worden leerlingen en ouders 
geobserveerd als zij een thuisopdracht uitvoeren en vinden 
panelgesprekken plaats met leerlingen, ouders en leraren. 
 

Schoolkostenbeleid aangepast aan nieuwe regelgeving 
Per 1 augustus 2021 is de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage 
aangepast. Het is voortaan 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 
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financieren en hiervoor geen extra bijdrage mogen vragen. Wel is en blijft 
het een vrijwillige ouderbijdrage. 

In verband met de nieuwe wetgeving hebben we binnen CVO een 
standaardtekst afgesproken, die elke CVO-school verplicht heeft 
opgenomen 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. 
 

Toelatingsbeleid van leerlingen: iedereen doet mee 
De raad van bestuur besteedt, in lijn met de verantwoordelijkheid die is 
omschreven in het managementstatuut, in het beleidsplan aandacht aan 
het toelatingsbeleid. In de CVO-visie is het toelatingsbeleid verwoord in de 
pijler Inclusieve identiteit: ontmoeting. De wortels van CVO liggen in de 
christelijke traditie. Deze wortels zijn in hun uitwerking inclusief: iedereen 
hoort erbij en iedereen doet mee. Concreet wordt dit per vestiging 
uitgewerkt in het schoolplan, de schoolgids, in de toegankelijkheid van het 
gebouw en het pedagogisch-didactisch klimaat waarin ontmoeting over de 
grenzen van elkaars achtergrond centraal staat. 
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Voorlichting: elke school is uniek 
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 
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. 
 

Schorsingen en verwijderingen zijn gedaald 
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 
2021 weergegeven. Ten opzichte van 2020 is er een daling van 36 
leerlingen. De aantallen zijn redelijk stabiel. Afstand onderwijs heeft een 
neerwaarts effect op het aantal schorsingen 

 

Bron: opgave vanuit de administraties van de scholengroepen 
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Conclusies en resultaat 
De prognose van het aantal leerlingen laat met name door de demografie 
een lichte krimp zien. De lichte krimp bestaat weer uit het saldo van groei 
en krimp. Een hoog aantal leerlingen is geen doel op zich - onze missie is 
goed onderwijs verzorgen - voldoende schaal grootte blijft echter 
belangrijk om doelmatig te kunnen werken. CVO houdt de ontwikkelingen 
van de leerlingaantallen scherp in de gaten en past de formatie hierop aan. 
Daarnaast zoeken we steeds meer strategische samenwerking met andere 
schoolbesturen en gemeenten om het onderwijsaanbod in Rotterdam en 
omstreken te waarborgen. 
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Convenantsmiddelen 

In 2021 is de succesvolle inzet van jongerenwerkers van JOZ 
(‘adviseurs van de straat’) met behulp van de convenantsgelden 
gecontinueerd. De inzet van de jongerenwerkers is eind 2019 begin 
2020 geïnitieerd. Dit nadat duidelijk werd dat ook in de omgeving van 
onze scholen in Capelle aan den IJssel de invloed van zogenaamde 
drillrapgroepen merkbaar werd. Dit heeft een aantal maal geleid tot 
dreigende situaties in en om de school.  Veelal verliepen de 
dreigingen via sociale media. In enkele gevallen verzamelden jongeren 
zich voor de school of probeerden zij de school binnen te komen. 

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. 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. Gezien de positieve ervaringen is dit in 2021 
gecontinueerd. Niet om direct de werkdruk te verlichten, maar om 
een verdere verhoging te voorkomen. 
 

“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.”  
Eric Dekker, Algemeen Directeur, Comenius 

 

De aanleiding om dit te continueren wordt zeker niet alleen bepaald 
door de dreiging naar aanleiding van de ontwikkelingen omtrent de 
drillrapgroepen. De vraag om intensief in te zetten op surveillance en 
veiligheid wordt ook veroorzaakt door incidenten in en om de school 
tussen leerlingen en hun omgeving. Het lijkt erop dat de regels van de 
straat mee worden genomen in de school. De verschillende 
lockdowns, vanwege Corona, dragen daar negatief aan bij. In de 
periode na de zomervakantie 2021 was dit sterk merkbaar in onze 
scholen in Capelle aan den IJssel. Diverse incidenten in en om de 
scholen hebben aangetoond dat de inzet van JOZ en samenwerking 
met de afdeling Handhaving van de gemeente werkt. Zo is er een 
appgroep, waar ook de schoolleiding deel van uitmaakt, waarin direct 
incidenten en verdachte situaties kunnen worden gemeld.  
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In 2021 is de samenwerking verder vormgeven en worden er zo veel 
als mogelijk vaste gezichten ingezet. Wekelijks is er overleg tussen de 
schoolleiding en of leerjaar coördinatoren en de JOZ-
contactpersonen. Hiermee wordt zo veel als mogelijk gesignaleerd. 
Om dit breder te trekken heeft Comenius Beroepsonderwijs er ook 
voor gekozen om mentoren in 2021 meer tijd beschikbaar te stellen 
voor hun taak. Hierbij is er specifiek aangegeven dat het gaat om 
aandacht te besteden aan het welbevinden van de leerlingen en hun 
gedrag. Dit kan samen worden gebracht met de bevindingen van JOZ 
en de leerjaar coördinator. De jongerenwerkers zijn meer zichtbaar in 
de school aanwezig om met jongeren in gesprek te kunnen. Dit sluit 
nu beter aan op de behoefte van de scholen. Tevens dragen zij bij aan 
een betere verbinding met de gemeente (handhaving) en politie 
indien nodig. 
 

Een mooi voorbeeld hiervan is dat de samenwerking van de scholen 
met de gemeente en JOZ ertoe heeft geleid dat er op de scholen een 
presentatie is gegeven door Iliass El Hadioui als grondlegger van “De 
Transformatieve School”. Dit om met elkaar in gesprek te gaan over 
wat dit voor eenieder in en om de school betekend. Bewustwording 
op dit thema maakt dat we ons realiseren dat voor een deel werk weg 
is te organiseren door het te beleggen bij bijvoorbeeld JOZ en hiermee 
de werkdruk te verdelen. De bewustwording maakt echter ook dat we 
ons realiseren dat we te maken hebben met verschillende culturen 

die bij elkaar komen. Dat gaat niet vanzelf daar kunnen we elkaar bij 
helpen. 
 

“Leerlingen leven in drie culturen: de thuiscultuur, de 
straatcultuur en de schoolcultuur,” vertelt Hadioui, “elk 
met een eigen dynamiek en ‘sociale ladders’. Het 
onderwijs moet deze drie onderkennen en de onderling 
tegenstrijdige codes en boodschappen leren begrijpen 
en productief hanteren.” 

Bron: Iliass El Hadioui: grondlegger van De Transformatieve School 
                        (kennisnet.nl) 

 

De scholen zouden dit in de komende tijd verder kunnen uitwerken 
aan de hand van de theorie van “De Transformatieve School’. 
Daarnaast zien we mede naar aanleiding van de NPO-programma’s en 
eerste evaluaties dat er aandacht moet zijn voor de sociaal 
emotionele ontwikkeling van kinderen. Hiertoe zou een verdere 
implementatie van de Positive Behaviour Support (PBS) methodiek 
zeker kunnen bijdragen. 

 

  

https://www.kennisnet.nl/artikel/6627/iliass-el-hadioui-grondlegger-van-de-transformatieve-school/
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I -6   Shared S erv ice  Organis at ie  
 

Shared service Organisatie (SSO) blijft zich ontwikkelen 

Eind 2020 heeft er een tussenevaluatie plaatsgevonden ten aanzien van de 
SSO. De afgelopen jaren is er al veel gebeurd. Op basis van deze 
tussenevaluatie kiest CVO ervoor om door te gaan met de ingeslagen weg 
en de SSO door te ontwikkelen. 2021 stond grotendeels in het teken van 
de doorontwikkeling. 

De personele bezetting blijft op alle lagen van de SSO-organisatie een 
uitdaging. Gemiddeld kampte de SSO met 10% vacatures. Het tekort aan 
personeel uit zich in hoge werkdruk, beperkt om voor ‘op de golf’ te 
kunnen komen ten aanzien van te leveren diensten en vertraagd zaken op 
orde krijgen. Het CVO sluit in 2021 de fase van de transitie af van de 
scholengroepen naar de SSO en maakt een begin met de transformatie. De 
doorontwikkeling richt zich op de governance van de SSO, planning & 
controle proces van de SSO en het verder op orde brengen van de basis. 
Het op orde brengen van de basis gaat over de uniformering en 
standaardisering van processen, systemen en bijbehorende kwaliteitszorg- 
en borging. Daarnaast om het op orde brengen van de personele 
capaciteit. 

De visie op de dienstverlening is uitgewerkt en besproken met de 
verschillende onderdelen binnen het CVO. We werken met elkaar aan 
samenwerken onder het motto: ‘samen werken aan samenwerken’. We 
bouwen op verschillende niveaus. 
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De SSO rapporteert over de voortgang van haar doorontwikkeling aan de 
raad van bestuur en volgt hierin het ritme van de scholengroepen. De 
verantwoordings- en sturingsstructuur van de SSO wordt verder 
aangescherpt en vormgegeven. De re-transitie van de ICT-omgeving vraagt 
de nodige aandacht om deze in 2021 financieel goed af te ronden. Begin 
2022 zal de analyse zijn afgerond. 
 

“De drijfveer is goed werkgeverschap, 
terugdringen van verzuim en duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers om een goede 
werkgever te zijn waar mensen graag willen 
(blijven) werken.” 
Magda Huijzer, Manager SSO HRM 

 

Een verdere groei van de SSO vraagt om een duidelijke relatie tussen de 
diensten die geleverd worden en de kosten die hiermee gemoeid zijn. Een 
goed tariefmodel is hierbij van groot belang. De basis voor dit tariefmodel 
is een producten- en dienstencatalogus (PDC). De reeds ontwikkelde PDC 
uit 2019 gaf hiervoor onvoldoende basis. In 2021 is daarom gestart met 
een nieuwe PDC. Deze zal begin 2022 beschikbaar komen. Daarnaast zal op 
deze PDC worden doorgebouwd voor het nieuwe tariefmodel. Deze zal ook 
begin 2022 beschikbaar zijn. Dit nieuwe tariefmodel zal een stelselwijziging 
inhouden voor de interne doorbelasting van de kosten van de SSO. De 
interne stelselwijziging zal in de loop van 2022 worden uitgewerkt zodat er 
vanaf 2023 mee gewerkt kan worden. 

We werken met elkaar aan samenwerken onder het motto: ‘samen 
werken aan samenwerken’ 

Het jaarplan 2022 is gericht op het verder vorm geven van de 
ondersteuning richting de scholengroepen en vestigingen. Er wordt verder 
ingezet om de randvoorwaarden processen, systemen, personele 
capaciteit op orde te brengen en middels kwaliteitszorg- en borging te 
stabiliseren en uit te bouwen. We gaan op zoek naar het jaarritme en 
richten ons om voor op de golf te komen ten aanzien van de 
dienstverlening. 
 

SSO Inkoop zorgt voor rechtmatige en doelmatige besteding van middelen 
Wet- en regelgeving ten aanzien van inkoop heeft er in 2021 toe geleidt 
dat de SSO voor de gehele CVO organisatie acht Europese aanbestedingen 
heeft uitgevoerd. Door aanbesteding van producten en diensten zorgt CVO 
voor een doelmatige en rechtmatige besteding van middelen. Bij een 
aanbesteding wordt gezamenlijk gekeken naar de meest optimale prijs-
kwaliteit verhouding. 

Het gaat om: 

1. E & W gebouwinstallaties; 
2. Leermiddelen; 
3. Interactieve Presentatieschermen (audiovisuele middelen); 
4. Drukwerk; 
5. Afvalverwerking; 
6. Schoonmaakdiensten; 
7. Hardware; 
8. Projectmanagement bouwprojecten; 
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Daarnaast heeft de SSO specifiek voor de scholengroep Melanchthon een 
Europese aanbesteding uitgevoerd voor brandverzekeringen. 

Ook in 2022 staan er weer die Europese aanbestedingen gepland. Het gaat 
om: 

1. Accountantdiensten; 
2. Leerlingadministratiesysteem; 
3. Multifunctionele printers. 

 

Tevens staan er twee meervoudig onderhandse aanbestedingen in de 
plannen. Het gaat om: 

1. Bedrijfsgezondheidszorg; 
2. BHV/EHBO-trainingen en preventie. 
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I -7   Person eel  
 

In dit hoofdstuk beginnen we met de belangrijkste personele kerncijfers op 
hoofdlijnen, vervolgens gaan we in op een aantal nieuwe projecten en 
daarna lichten we de belangrijkste activiteiten toe van het lopende beleid. 
We sluiten af met de belangrijkste conclusies en resultaten. Gedetailleerde 
kerngegevens zijn opgenomen in bijlage 4. 
 

Kengetallen 

Aantallen medewerkers gestegen door inzet op NPO 
In 2021 is het aantal werknemers toegenomen van 2.360 naar 2.459. Dit is 
een stijging van circa 4% t.o.v. vorig jaar. In de overzichten kun je zien hoe 
ons personeelsbestand er in 2021 voorstaat en heeft ontwikkeld. 

 

 

57%

43%

Aantal personeelsleden en 
verhouding M/V 2021

vrouw man

2.459 
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Totaal aantal medewerkers en totaal aantal FTE eind 2021 (excl. ZZP, 
uitzendkrachten, oproepkrachten) 
(Bron: AFAS) 
 

Zowel het aantal medewerkers als het aantal FTE’s is het afgelopen jaar 
gestegen. Dit valt m.n. te verklaren doordat er meer subsidiegelden, 
waaronder NPO, beschikbaar waren. Dit leidde tot aanname van meer 
personeel voor het uitvoeren van interventies om achterstanden 
opgelopen door corona bij leerlingen weg te werken.  

Overige personele feiten 

• Bijna 30% van het personeel is 55 jaar of ouder en zal op korte tot 
middellange termijn de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. CVO 
ontwikkelt strategisch personeelsbeleid om nieuwe medewerkers aan 
te trekken en huidige medewerkers te blijven binden en boeien.   

• De verhouding man-vrouw bleef redelijk stabiel. Vrouwen blijven wel 
oververtegenwoordigd binnen CVO m.n. binnen de categorie OP en 
OOP. In de categorie directie blijven vrouwen 
ondervertegenwoordigd. CVO blijft aandacht houden voor de juiste 
vertegenwoordiging in elke functiecategorie. 

• De categorie OP is in 2021 procentueel licht gestegen ten gunste van 
de categorie directie. Hieruit blijkt dat extra (NPO) middelen direct in 
het klaslokaal terecht komen. 
 

2.417 2.360 2.459 

1.943 1.880 1.951 

2019 2020 2021

Ontwikkeling aantallen en FTE 
personeel CVO 

Aantal medewerkers Aantal FTE
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Ziekteverzuim blijft min of meer stabiel 
Verzuim heeft de aandacht binnen CVO door preventie, interventie, 
verzuimbeleid, Wet verbetering Poortwachter en continuïteit om zo uitval 
te voorkomen of verzuim te verlagen. 

 

 

 

 
 

Gemiddeld verzuimpercentage CVO-kalenderjaar 2021 (Bron Salure) 
*Ziekteverzuim voortgezet onderwijs. Bron: DUO,  Voion. Oktober 2021 
Landelijk gemiddelde van 2021 is nog niet bekend, hierdoor is percentage 2020 
aangehouden 

Uit de grafiek blijkt dat verzuim CVO breed licht is gestegen. De invloed van 
corona maakt ook dit jaar lastig te vergelijken met voorgaande jaren. 
Factoren zoals angst voor besmetting, nieuwe werkwijzen, wegvallen van 
sociale contacten, ingewikkelde thuissituaties en zorgen om leerlingen 
wegen allemaal mee in het verzuimcijfer van dit jaar. Bij het verder 
analyseren van het verzuimcijfer van 2021 blijkt dat 75% van het totale 

75%

25%

Verzuimpercentage en verhouding 
kort-langverzuim  2021

Kort verzuim Lang verzuim

5,7%

6,0% 5,1% 5,7%
5,6% 5,4% 5,4%
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Ontwikkeling verzuimpercentage

Landelijk gemiddelde*
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verzuim veroorzaakt wordt door lang verzuim. Lang verzuim classificeert 
zich als verzuim langer dan 6 weken. De overige 25% verzuim heeft als 
bron een verzuimduur korter dan 6 weken. Hiervan is het grootste deel 
verzuim korter dan een week. In 2021 is het verzuim gestegen ten opzichte 
van vorig jaar bij de meeste scholengroepen. Het verzuim is gedaald bij 
Accent, Penta, Zuider Gymnasium en de SSO. 
 

Aantal bevoegde docenten stijgt, procentueel ongeveer gelijk 

Sinds 2019 is er een onbevoegdenbeleid binnen CVO. Zoals te lezen is in 
het jaarverslag van 2020, is het hanteren van consistent beleid niet altijd 
eenvoudig. Het is een blijvende uitdaging om gekwalificeerd personeel te 
vinden, dit is in 2021 niet veranderd. Dit neemt niet weg dat degelijk 
scholingsbeleid nog steeds noodzakelijk is om de kwaliteit van onderwijs 
hoog te houden. Het onderwerp onbevoegde docent staat standaard op 
de agenda van de schoolleiding en HR-adviseurs waardoor er steeds meer 
aandacht voor dit onderwerp is en er ook op tijd tot goede oplossingen 
gekomen kan worden om de onbevoegde docenten binnen CVO hun 
bevoegdheid te laten behalen. 

 

 

 

 

 

88%

12%

Aantal en verhouding bevoegde 
docenten 2021

% bevoegd % onbevoegd

1.89



    

71 
 

I .  Bestuursverslag 
 

 

Er stromen altijd nieuwe docenten in die onbevoegd zijn. Bevoegde 
docenten stromen uit. Per saldo is dit min of meer stabiel. Ondanks de 
inspanningen om de bevoegdheid te vergroten is het aantal onbevoegden 
licht gestegen. 

Schooljaar 2020-2021 is het project ‘Langstudeerders’ van start gegaan, 
een samenwerking tussen de Hogeschool Rotterdam en gemeente 
Rotterdam met subsidie vanuit de gemeente Rotterdam. Het project is 
bedoeld voor onbevoegde docenten die al een aanstellingen hebben bij 
CVO, studeren aan de hogeschool in Rotterdam en langer dan vier jaar 
bezig zijn met hun studie. Is samenspraak met de leidinggevende, de 
onbevoegde docent en vertegenwoordiging van hogeschool Rotterdam 

wordt er extra begeleiding aangeboden om het steuntje in de rug te 
bieden wat sommigen net nodig hebben om tot afstuderen te komen en 
een diploma/bevoegdheid te halen. 

In het schooljaar 2020-2021 kwamen vijfentwintig (25) langstudeerders die 
werkzaam zijn bij CVO in aanmerking voor de extra begeleiding. In eerste 
instantie was de verwachting dat er dertig onbevoegde docenten konden 
deelnemen maar vijf voldeden niet aan de criteria en/of waren vanwege 
ziekte niet in staat om deel te nemen. Door SSO HR zijn alle 
leidinggevenden van deze vijfentwintig medewerkers benaderd om te 
verkennen of er interesse was in extra begeleiding voor de betreffende 
doelgroep. In totaal zijn er 18 medewerkers aangemeld voor het project 
Langstudeerders. 
 

Het resultaat aan het eind van het schooljaar 2020-2021 was: 

• Vijf docenten hebben hun bevoegdheid behaald 
• Bij zeven docenten is de verwachting dat zij de bevoegdheid in 

schooljaar 2021-2022 gaan behalen 
• Bij zeven docenten is de verwachting dat zij de bevoegdheid niet 

binnen het gestelde termijn gaan behalen. Begeleiding wordt 
gecontinueerd in het volgend schooljaar en de arbeidsovereenkomst 
wordt conform beleid onbevoegden wel/niet verlengd 

• Van vier docenten is het contract niet verlengd/beëindigd conform 
beleid onbevoegden 

• Eén onbevoegde docent is gestopt met de studie en is 
onderwijsassistent gebleven 

Het project zou in eerste instantie voor één schooljaar gelden, maar is 
inmiddels verlengd met een schooljaar. 

1.507 1.475 
1.674 

199 190 

218 
1.706 1.665

1.892

88% 89% 88%

2019 2020 2021

Ontwikkeling aantal en verhouding 
bevoegde docenten

# bevoegd # onbevoegd % bevoegd
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Bij de start van het schooljaar 2021-2022 zijn er achttien (18 deelnemers) 
die extra begeleiding ontvangen. Voor veertien deelnemers is dit het 
tweede jaar en vier deelnemers zijn nieuwe aanmeldingen. Doordat er 
meer aandacht is voor deze doelgroep is de verwachting dat er steeds 
minder langstudeerders werkzaam zullen zijn binnen CVO. Het uiteindelijke 
doel is dat er geen langstudeerders meer in dienst zijn doordat het 
onbevoegdenbeleid goed wordt uitgevoerd. 
 

Instroom personeel is hoger dan uitstroom 
Eind 2021 is CVO gegroeid met 99 medewerkers. We hebben 424 nieuwe 
collega’s mogen verwelkomen. Er zijn 325 collega’s die CVO hebben 
verlaten. Gemiddeld is CVO slechts beperkt gegroeid. Ondanks dat ultimo 
2021 circa 99 fte extra personeel aanwezig is t.o.v. een jaar eerder is de 
werkelijke extra (tijdelijke) uitbreiding van de personele formatie pas vanaf 
september 2021 op stoom gekomen. Gemiddeld zijn er t.o.v. vorig jaar 
slechts enkele mensen extra werkzaam bij CVO.  We staan stil bij het 
overlijden van 3 collega's. De uitstroom reden 'verstrijken 
benoemingstijdvak’ betreft medewerkers waarvan het functioneren 
onvoldoende aanleiding gaf om een vast dienstverband aan te bieden. Dit 
zijn tijdelijke dienstverbanden waarin het regelmatig voorkomt dat deze 
collega voor einddatum dienstverband wordt vrijgesteld van werk en waar 
sprake is van mismatches. De collega's die vertrokken zijn op ‘eigen 
verzoek’ is ongewenste uitstroom waarvan we de reden van vertrek niet 
weten. Deze cijfers zijn voldoende aanleiding om hier komend jaar een 
verdiepende analyse op te doen. Het raakt de manier en kwaliteit van 
recruitment, onboarding, gesprekcyclus en duurzame inzetbaarheid.
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Met de convenantsgelden hebben we de werkdruk verlaagd 
Het convenant ‘Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting’ gaf CVO 
met tijdelijke middelen financiële ruimte om in zetten op maatregelen 
specifiek gericht op het lerarentekort en de verlichting van werkdruk. CVO 
ontving circa € 3,3 mln. aan convenantsmiddelen. De scholengroepen 
ontwikkelden samen met het onderwijzend personeel en de MR plannen 
om het geld in te zetten. Plannen die door de RvB zijn beoordeeld en 
goedgekeurd.

 

Convenantsmiddelen In mln. % 
Totaal ontvangen 3,3 100%   
Totaal besteed  3,3 99%   
Nog beschikbaar 0,0 1%   
       

Gemaakte kosten per bestedingsdoel 
  

 
1. Ontwikkeltijd 0,1 2%   
2. werkdrukverlichting 2,2 69%   
3. begeleiding startende leraren cq. zij-instromers 0,3 11%   
4. onderwijsinnovatie 0,1 3%   
5. overige doelen 0,5 15%   
 

Totaal gemaakte kosten  3,2 100% 97% 
Overheadkosten 0,1   3% 
Totaal 3,3   100% 

 

Wat valt op aan bovenstaande tabel. 

• Het in 2019 ontvangen eenmalige bedrag van € 3,3 mln. is ultimo 
2021 volledig besteed. De convenantsmiddelen zijn m.n. aan het 
bestedingsdoel werkdrukverlichting uitgegeven.  

• De werkdruk is o.a. verlicht door: 
o Inhuur surveillanten bij toetsen 
o Assistenten voor opvang van leerlingen 
o Het verkleinen van klassen 
o Coachen en begeleiding nieuwe docenten 
o Aandacht voor het welbevinden van personeel 
o Aanpassingen voor een prettige werkomgeving 
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Carin Leenders de Vries - Docent Focus Beroepsacademie 

Examenleerling Jason van Sommeren maakt zijn jongensdromen waar 
 

Carin Leenders de Vries, docent bij Focus Beroepsacademie, heeft het 
onderwijs altijd al een warm hart toegedragen. Lang geleden 
behaalde ze haar tweedegraads bevoegdheid voor consumptieve 
technieken, huishoudkunde, algemene technieken en Engels en 
werkte ze zeven jaar lang in het onderwijs (huishoudkunde en speciaal 
onderwijs). Daarna ging ze het bedrijfsleven in en werkte ze fulltime 
bij Unilever in verschillende managementfuncties en startte ze haar 
eigen bedrijf in food communicatie en consultancy. Carin: “Ik heb 
altijd gezegd als ik gezond de 60 haal, ga ik weer terug het onderwijs 
in, want dan wil ik mijn kennis delen met de jeugd. Ik heb heel bewust 
gekozen voor het vmbo-onderwijs, omdat deze jeugd veelal als lastig 
wordt gezien, maar deze jeugd hebben we juist keihard nodig. Ik zie 
mijn rol om deze kinderen weer het vertrouwen te geven in zichzelf te 
geloven en om hen te motiveren stappen te zetten en hun dromen 
waar te maken. In 2019 hebben we op Focus Beroepsacademie de 
opleiding Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) opgezet.  

In het eerste jaar moesten alle leerlingen bij mij solliciteren om deel 
te kunnen nemen aan de opleiding. De leerlingen moesten motiveren 
waarom zij voor het HBR-profiel kozen. In totaal had ik 16 leerlingen, 
waarvan twee zij-instromers. Eén daarvan viel mij heel erg op, dat was 
Jason van Sommeren. Jason kwam van de havo en inde tweede was 
hij afgezakt naar de mavo. Hij was slecht te motiveren, maar zijn 
droom was chef-kok worden. 
 

 

 
“Ik ben zo ontzettend blij dat ik deze kans heb 
gekregen. Door Focus Beroepsacademie kan ik mijn 
droom waarmaken en volg ik nu de koksopleiding.”  

Jason van Sommeren 

Hij kwam bij mij op intake en vervolgens zat hij bij mij in de klas. In de 
eerste helft van het schooljaar deden we echt onwijs gave dingen met 
de leerlingen. De filosofie van Focus Beroepsacademie is om 
leerlingen zowel binnen als buiten de school perspectief te geven. We 
laten de leerlingen dus concreet zien waar ze kunnen gaan werken en 
wat er allemaal met hun opleiding mogelijk is. Daarom nemen we de 
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leerlingen één keer in de maand mee op een ‘buitendag’, zodat ze een 
beeld krijgen van de branche waarin ze gaan werken. Zo hebben we 
bijvoorbeeld een bezoek gebracht aan de Markthal in Rotterdam, 
waar de leerlingen allerlei opdrachten bij de kramen kregen om hun 
productkennis te vergroten. We hebben ook een rondleiding in het 
Savoy Hotel gekregen en een ontmoeting met Harrie Baas geregeld, 
één van de eerste 3 sterren Sommeliers in Nederland. Hij gaf de 
leerlingen uitleg over het gastheerschap. Harrie verzorgde een thee 
en foodpairing, waarbij thee en de gerechten zorgvuldig op elkaar 
worden afgestemd om een smaakexplosie te creëren. De excursies 
zijn bedoeld om leerlingen de beleving van het vak te laten zien. Door 
corona konden we dat plotseling niet meer doen en digitaal lesgeven. 
Voor een praktijkvak werkt dat eigenlijk niet, want deze leerlingen 
willen bezig zijn met de handjes in het deeg. We probeerden dat 
creatief op te lossen door leerlingen thuis opdrachten te laten doen.  
Begin vierde klas konden we gelukkig weer lesgeven op school. Ook al 
was het soms wat ingewikkeld met de coronamaatregelen, het was 
fijn om dat weer te kunnen doen.” 

Met Jason ging het helaas niet zo goed. Hij viel aan het begin van de 
vierde klas al uit, omdat hij het mentaal niet trok. Hij werd depressief. 
Dat merkte Carin al eind derde klas; Jason was met z’n gedachten 
afwezig. Hij kleedde zich heel donker en hij keerde steeds meer in 
zichzelf. Carin had als mentor van Jason wel contact, met zijn ouders 
en ze kreeg toen via zijn moeder te horen dat zijn vader en zijn broer 
ook zwaar depressief waren. Zijn vader zat al maanden thuis. Het was 
moeilijk thuis en zijn moeder wist niet goed hoe ze Jason kon helpen, 
want ook voor haar werd het steeds moeilijker. Toen werd voor Jason 
het zorgtraject met Jeugdzorg opgestart, maar Jason ging nog steeds 
vaak niet naar school en bleef in zijn bed. Carin probeerde hem dan te 
bellen, maar dat lukte niet. 

Carin: “Totdat ik in januari 2020 signalen kreeg dat Jason het niet ging 
redden en dus zijn diploma niet zou gaan halen. Door het MT werd 
zelfs geadviseerd om hem helemaal terug te trekken uit het examen 
en naar MBO1 te laten gaan”. 
Daar is Carin letterlijk voor gaan liggen. “Want Jason heeft 
intelligentie, maar heeft de pech dat hij uit een gezin komt waar 
depressiviteit voorkomt. Ik vond dat hem zijn droom niet afgenomen 
mocht worden. Immers is het onze taak om de kinderen te zien en te 
horen en ze te begeleiden. 
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Ik wist dat je bij SVH, stichting vakopleiding horeca, een certificaat KAS 
of BAS kunt halen. Je bent dan gediplomeerd voor keuken assistent of 
voor bedieningsassistent. Aan de hand van een lespakket behaal je je 
bevoegdheden om in de keuken te mogen werken”. 

Carin stelde aan het MT voor om Jason dit certificaat aan te bieden, 
zodat hij van school zou gaan met een diploma en zijn jongensdroom 
kon volbrengen door de koksopleiding MBO te gaan volgen. De 
directie ging hiermee akkoord en ook Jason raakte gemotiveerd om 
op deze manier alsnog zijn diploma te halen. De NPO-gelden hebben 
dit traject mede mogelijk gemaakt. 

Carin heeft Jason begeleid en hem wekelijks theorie- en praktijklessen 
in de keuken op school gegeven. Soms bleef hij thuis, maar als hij er 
was straalde hij helemaal.  Op de dag van het examen kwam er een 
examinator van SVH op school die Jason beoordeelde. Naast het 
praktijkexamen moest Jason ook het theorie-examen afleggen. Hij 
slaagde met een 9. Carin: “Dat was echt waanzinnig. Ik was zo trots op 
hem en hij was vooral trots op zichzelf en natuurlijk zijn ouders waren 
trots. Het was prachtig om te zien. Dit was de beste motivatie die hij 
kon krijgen, een eigen succes.” 

Uiteraard heeft Jason op Focus Beroepsacademie de vakken 
Nederlands, Rekenen en Engels behaald, zoals alle leerlingen die een 
Leerwerktraject bij de opleiding Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) 
volgen dat doen. Inmiddels zit Jason alweer in het tweede jaar van de 
koksopleiding. Carin heeft nog regelmatig contact met Jason. Carin: 
“Hij maakt het goed en stuurt mij regelmatig foto’s van zijn 
gerechten.”
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Scholengroep, 
bedragen in € mln. 
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Toelichting op de besteding van de convenantsmiddelen 
Accent 0,2 0,2 0,0   19% 50% 0% 0% 31% 100% De inzet verschilt per school. 3 scholen hebben hun totale budget 

ingezet op werkdrukvermindering door inzet van extra personeel 
(vakdocenten, betaalde inzet vrijwilligers). 2 andere scholen hebben 
ook ingezet op de aanschaf van laptops voor personeel, zodat 
flexibele werktijden mogelijk zijn (overige kosten). 2 scholen hebben 
vnl. ingezet op het aanbieden van cursussen tbv 
werkdrukvermindering aan het het gehele team (Timemanagement 
en Persoonlijke effectiviteit of een studiedag werkzaamheden 
effectief verdelen). De begeleiding van startende docenten en 
zijinstromers wordt grotendeels betaald uit de ROB subsidie van de 
Gemeente Rotterdam     

Comenius 0,4 0,4 0,0   5% 95%       100% De middelen zijn ingezet om de werkdruk te verminderen. Inzet van 
onderwijsassistenten en uitreiding taakuren van mentoren. 
Daarnaast is er ingezet op externe inzet (Jongerenwerk) om een 
hogere werkdruk te voorkomen.  

Marnix 0,1 0,1 0,0     100%       100% Convenantsmiddelen werkdrukverlichting zijn ingevuld na 
inventarisatie van de wensen van het team en afstemming binnen de 
PMR. In het kader van werkdruk reductie middelen is tot einde 
schooljaar 2020/2021 een ict vaardige onderwijsassistent ingehuurd, 
daarnaast zijn de dockingstations geïmplementeerd en is er extra 
externe inhuur voor surveillance bij toetsen om ruimte te creëren 
voor docenten voor correctie en voorbereiding. 
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Melanchthon 0,8 0,8 0,0     60% 40%     100% Coaching en begeleiding startende docenten, verkleinen klassen en 
inzet onderwijsassistenten. Daarnaast aandacht voor welbevinden 
personeel: onderling gesprek, versterken teamgevoel en 
ontmoeting.  

Penta  0,7 0,7 0,0     100%       100% De besteding vnl. aan lerarentekort en werkdruk: coaching en 
begeleiding startende docenten, verkleinen klassen en inzet 
onderwijsassistenten. Daarnaast aandacht voor welbevinden 
personeel: onderling gesprek, versterken teamgevoel en 
ontmoeting.  

Portus  1,0 1,0 0,0   2% 45% 1% 9% 43% 100% De convenantsmiddelen zijn besteed op de diverse scholen naar 
aanleiding van het plan dat in 2019 ingeleverd is. Deze plannen zijn 
per school besproken met de PMR, veelal nadat het personeel 
geraadpleegd is. Elke school heeft naar aanleiding van de eigen 
situatie de gelden ingezet, vaak gericht op directe 
werkdrukverlichting, denk aan inhuur surveillanten bij toetsen, 
assistenten voor opvang van leerlingen en kleinere klassen. 
Daarnaast is er ingezet op innovatie, begeleiding waardoor nieuwe 
docenten minder druk hebben ervaren. Een school heeft de 
middelen besteed aan een aanpassing voor een prettige 
werkomgeving. De gelden zijn in de kalenderjaren 2020 en 2021 
besteed. 

Zuidergymnasium 0,0 0,0 0,0   50% 50%       100% Omdat zuidergymnasium in 2019 nog onderdeel was van Portus zijn 
er geen aparte werkdrukmiddelen ontvangen. Zuidergymnasium 
heeft wel maatregelen genomen. Deze zijn ingezet t.b.v. 
werkdrukvermindering. Docenten zijn gefaciliteerd in ontwikkeltijd 
om o.a. de in de onlinetijd benodigde didactische ontwikkelingen te 
kunnen realiseren. Het mentoraat is uitgebreid en ook is er 
ondersteuning op het gebied van huiswerkbegeleiding. 

SSO/CBS 0,1 0,1 0,0               Overhead/administratieve kosten SSO en CBS 

Totaal 3,3 3,3 0,0 
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Het mobiliteitshuis begeleidt (ex)medewerkers met o.a. loopbaanadvies en 
beheerst de uitkeringskosten na ontslag 
De invloed van Corona heeft ook merkbare gevolgen gehad voor dagelijkse 
werkzaamheden in het Mobiliteitshuis. De persoonlijke contacten met 
(ex)- medewerkers zijn in 2021 grotendeels verschoven naar online. Een 
prima oplossing, maar juist in deze gesprekken is het persoonlijk contact 
waardevol en dus een groot gemis. Het afgelopen jaar bleek voor veel 
medewerkers een moment van bezinning. Zit ik nog wel op de juiste plek? 
Welke mogelijkheden zijn er voor mij binnen de organisatie? Wat kan mij 
opnieuw uitdagen? Dit zijn vragen die ons het afgelopen jaar veelvuldig 
gesteld zijn. In 2021 heeft het Mobiliteitshuis de bestaande activiteiten 
verder geprofessionaliseerd. Denk hierbij aan het intensief begeleiden en 
ondersteunen van ex-medewerkers op de arbeidsmarkt, loopbaanadvies 
aan huidige medewerkers, inzetten van kandidaten uit het doelgroep 
register (participatiewet), ondersteuning bij het recruitmentproces op 
scholen en voor de SSO/CBS, de ontwikkeling van diverse workshops voor 
leidinggevenden. Ook neemt het Mobiliteitshuis deel aan de projectgroep 
Afas Outsite, een eerste stap richting centrale recruitment, een project dat 
ook in 2022 door zal lopen. Het Mobiliteitshuis verzorgt de begeleiding en 
bemiddeling van ex-medewerkers op de arbeidsmarkt en geeft op deze 
manier invulling aan de wettelijke re-integratieplicht, alsmede de 
beheersing van de uitkeringskosten. De volgende maatregelen worden 
genomen na uitdiensttreding: 

• De medewerker ontvangt na uitdiensttreding en na de beschikking van 
het UWV een bericht vanuit het mobiliteitshuis over het (mogelijke) 
vervolgtraject. Daarna worden er per persoon maatwerk afspraken 
gemaakt over de begeleiding.  

• De begeleiding van de ex-medewerkers is uitbesteed aan Randstad. Dit 
contract heet "Grip op BWW'. De adviseur van Randstad voert een 
intakegesprek met de ex-medewerker en maakt een plan van aanpak 
voor bemiddeling. Randstad informeert het mobiliteitshuis 
tweewekelijks over de voortgang en rapporteert twee keer per jaar 
over de resultaten. 

• Het mobiliteitshuis controleert de hoogte en duur van de uitkeringen 
o.b.v. de informatie die het UWV, WWPlus (uitvoerder bovenwettelijke 
WW-uitkeringen) en DUO (facturatie) ter beschikking stellen. 
 

 
Duurzame inzetbaarheid blijft onze aandacht behouden 
Ondanks de inspanningen om de werkdruk te verlichten kan het zo zijn dat 
het duidelijk is dat een medewerker niet gezond kan blijven werken tot de 
AOW-leeftijd. Dat kan verschillende oorzaken hebben, vaak is dat ook niet 
in 1 oorzaak te vangen. Wat we zien is dat de Coronapandemie daarin 
geen positieve rol speelt en net die extra drempel is waar een medewerker 
op het einde van de carrière niet meer overheen kan kijken. 

Vanuit HR is gekeken naar mogelijkheden om de medewerkers die dat 
betreft tegemoet te komen binnen de mogelijkheden die er zijn. Bij een 
enkele medewerker is in 2021, met een regeling vallend binnen de RVU, 
afscheid genomen. RVU is een tijdelijke aanpassing van de fiscale regels 
rondom vervroegde uittreding. Naast deze fiscale verruiming is het 
mogelijk om maximaal 10% van je pensioen ineens op te nemen. Beide 
wettelijke maatregelen maken het mogelijk, voor die medewerkers waar 
dat echt nodig is, met een beperkte inkomensachteruitgang eerder te 
stoppen met werken (maximaal drie jaar vóór de AOW-leeftijd). Onze inzet 
richt zich er natuurlijk op om onze medewerkers vooral gezond en 
inzetbaar te houden tot de AOW gerechtigde leeftijd. 
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CVO heeft de gezondheid van medewerkers hoog in het vaandel staan 
De accountant van CVO heeft geconstateerd dat de besteding op het 
terrein van Bedrijfsgezondheidszorg (verzuimbegeleiding en 
gezondheidsmanagement) zich boven de grens van Europees Aanbesteden 
bevindt (> € 750.000). Om die reden is aanbesteding 
Bedrijfsgezondheidszorg opgenomen in de inkoopkalender en is er een 
projectteam aangesteld om het traject aanbesteding 
bedrijfsgezondheidsdienst te begeleiden, waarbij het doel is om het traject 
voor 1-1-2023 af te ronden. 

Binnen CVO is de bedrijfsgezondheidszorg op dit moment op 
scholengroep-niveau georganiseerd en op diverse manieren ingericht. Dit 
varieert van een samenwerking met een zelfstandig bedrijfsarts tot 
verschillende bedrijfsgezondheidsdiensten. Ieder met zijn eigen 
werkwijzen en systemen. CVO wenst te gaan samenwerken met 
verschillende aanbieders, bij voorkeur van één bedrijfsgezondheidsdienst 
voor alle CVO-scholen en een centraal verzuimbeleid (gezondheidsbeleid). 
Door een centrale aanpak worden medewerkers op gelijkwaardige wijze 
begeleid bij preventie en in hun verzuim en herstel. 

Hoewel de aanleiding om het aanbestedingstraject in gang te 
zetten vooral is omdat CVO wil en moet voldoen aan een 
rechtmatig inkoopbeleid, is de drijfveer goed werkgeverschap, 
terugdringen van verzuim en duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers om een goede werkgever te zijn waar mensen graag willen 
(blijven) werken. Om dit doel te bereiken is het belangrijk om de 
gezondheid van medewerkers hoog in het vaandel te hebben en oog te 
hebben voor preventie, interventie, verzuimbeleid, Wet verbetering 
Poortwachter en continuïteit om zo uitval te voorkomen of verzuim te 
verlagen. 
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Conclusies en resultaten 

Het jaar 2021 stond vooral in het teken van 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, de 
vermindering van werkdruk en het invulling geven aan ‘goed 
werkgeverschap’, vormden in 2021 de beleidsagenda en zijn door de crisis 
in grote mate beïnvloed. Omdat deze thema’s vooral een rol spelen op het 
lange termijnbeleid is 2021 geen verloren jaar geweest, maar een jaar 
waarin we vooral van gedachten hebben gewisseld over al dan niet de 
noodzaak van het ontwerpen van CVO breed HR-beleid. In 2022 zullen we 
hier invulling aan gaan geven.  
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Strategisch personeelsbeleid van scholengroep Penta 

Het Penta schoolplan Penta, Goed voor elkaar! beschrijft onze 
uitgangspunten, onze missie en de vertaling van deze uitgangspunten 
en missie in beleid. De schoolplanperiode loopt tot en met 2024. 

Tien richtinggevende uitspraken bepalen onze koers 2020-2024. 

1. Bij ons hoort iedereen er bij en mag iedereen er zijn. 
2. Wij leren van betekenis te zijn voor een ander. 
3. Wij bieden ondernemend en innovatief onderwijs. 
4. Doen waar je goed in bent, geeft energie, daarom kiezen wij voor 

ons talent. 
5. Onze scholen werken samen. 
6. Bij ons kun je in een veilige omgeving, optimale resultaten halen. 
7. Wij maken ons onderwijs minder toetsgericht en meer 

inhoudsgericht. 
8. Wij bieden onderwijs vanuit onze christelijke identiteit en 

traditie. 
9. Wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. 
10. Als scholen en als mensen zijn wij een eenheid in onze 

verscheidenheid. 

Deze tien richtinggevende uitspraken hebben we samengevat in vijf 
kernwaarden rondom goed onderwijs. Die kernwaarden zijn: 

Veiligheid (zodat iedereen zich thuis voelt) 
Naastenliefde (als uiting van onze christelijke identiteit) 
Gastvrijheid (iedereen is welkom) 
Betrouwbaarheid (doen wat je zegt en zeggen wat je doet) 
Eigenheid (omdat we ruimte geven aan het individu) 

De richtinggevende uitspraken en de kernwaarden leiden samen tot 
onze merkbelofte en missie: 

Samen, in verbinding met onze omgeving 
en vanuit de christelijke identiteit 
laten wij de leerling zich in alle veiligheid ontplooien. 
Dit doen wij met inspirerend, ondernemend en toegankelijk onderwijs, 
gegeven door gedreven onderwijsprofessionals. 
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Leren van en met elkaar 
Onze onderwijsprofessionals werken samen aan het best mogelijke 
onderwijs voor onze leerlingen. Hiertoe worden zij goed gefaciliteerd 
en ondersteund. Naast informeel werkoverleg , voeren alle 
medewerkers in de gesprekscyclus regelmatig, maar minimaal 1x per 
jaar, een professioneel gesprek met hun leidinggevende. In dit 
professionele gesprek worden afspraken gemaakt over de uitvoering 
van het werk, de werkbelasting, faciliteiten, ontwikkelings- en 
ondersteuningsmogelijkheden. 

Penta wil een lerende organisatie zijn met een professionele cultuur. 
We zetten in op regelmatige en structurele ontmoetingen tussen 
collega’s van de verschillende scholen en op samenwerking met 
scholen binnen de samenwerkingsverbanden en met scholen voor 
primair onderwijs, mbo’s, hbo’s en universiteiten. Collega’s nemen 
delen aan diverse overleggremia, audits, samenwerkingsverbanden en 
leernetwerken, binnen en buiten de eigen school. 
 

“Elke Pentaschool heeft een professionaliseringsplan 
waarin de professionalisering voor de school, teams of 
het individu is opgenomen.” 

Jacqueline Bevaart, Algemeen Directeur, Penta 

 

Iedere medewerker heeft een professionaliseringsbudget. In overleg 
met de leidinggevende kan dit budget worden ingezet voor een 
training of opleiding die past bij de behoefte en ambitie van de school 
en de medewerker. Medewerker en leidinggevende maken 

voorafgaand aan het professionaliseringstraject afspraken over tijd, 
planningen en kosten van de professionalisering. 

Voorbeelden van scholing / professionalisering binnen scholengroep 
Penta in 2021 

Vanuit Penta academie: 
 
• Pedagogisch tact 
• Cursus 

vertrouwenspersonen 
• EHBO 
• Mentortraining 
• Coveytraining 
• Beeldcoaching 
• Preventiemedewerker 

 
Vanuit SSO: 
• Somtoday ElO 
• Zermelo 

 

School specifieke 
professionalisering: 
 
• Van mentor naar coach  
• Regie versterkend 

handelen voor docenten 
en leidinggevenden 

• Formatief handelen 
• Lesson study 
• Positieve psychologie 
• Effectieve 

leerlingbespreking 
• Rots en Water 
• Lesgeven met Sketchup 
• Energiek lesgeven 
• Training metacognitieve 

vaardigheden 
 
(de opsomming is niet uitputtend) 

 
Alle Penta medewerkers hebben zoals gepland aan professionalisering 
gedaan in het afgelopen jaar. Naast individuele scholing is er ook 
scholing in teamverband, voor alle medewerkers van de school. De 
komende jaren zullen we meer scholing aanbieden als gevolg van 
onderwijsinnovaties. Alle medewerkers van Penta blijven zich 
ontwikkelen. 
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Strategische formatieplanning 
Binnen de scholengroep worden elk jaar tussen februari en juni 
meerdere formatie-/personeelsbesprekingen gehouden. In deze 
besprekingen bekijken we de totale formatie op de Pentascholen en 
bespreken we daarin bijzonderheden als: 

• Aankomend pensioen van medewerkers 
• Onbevoegden 
• Tijdelijken in dienst 
• Docenten in opleidingen 
• Vacatureruimte 
• Aanmeldingen (vanaf 1 april) 
 

Op deze manier houden we goed zicht op alle personele 
ontwikkelingen en anticiperen we daarop. Binnen Penta is een 
regeling Interne mobiliteit en een interne mobiliteitsprocedure t.b.v. 
mobiliteit tussen de Penta vestigingen. In het geval een medewerker 
niet binnen Penta herplaatst kan worden, omdat er geen passende 
formatieruimte is, wordt de medewerker met zijn/haar instemming in 
het mobiliteitsproces van CVO geplaatst. 
 

Personeelsbeleid 
In ons personeelsbeleid houden we zoveel mogelijk rekening met de 
persoonlijke en levensfase gerelateerde behoeften van de 
medewerker. Deze kan zijn wensen daarin kenbaar maken in het 
professionele gesprek met de leidinggevende in de gesprekscyclus. 
Vanzelfsprekend staat het onderwijs aan de leerlingen centraal en 
mogen wensen t.a.v. inzetbaarheid niet ten koste gaan van de lessen 
aan die leerlingen. Het is wat dat betreft zoeken naar een goede 
balans. 

Elk jaar organiseren we i.s.m. de afdeling HR voor onze medewerkers 
een ABP-dag. In een persoonlijk gesprek kunnen onze medewerkers 
vragen stellen over pensioen en maatwerk. 

Scholengroep Penta is een aantrekkelijke organisatie om in te werken, 
dat horen wij regelmatig terug van onze medewerkers. Het blijkt ook 
uit de relatief lage uitstroomcijfers en uit het feit dat we over het 
algemeen op onze scholen ook in 2021 geen moeite hebben gehad 
om vacatures te vervullen. 

Het uitstroompercentage bedroeg in 2021 voor de scholengroep 
Penta 10,58% (vgl. CVO 17%). 
 

Vitaliteit 
Een van de manieren om medewerkers vitaal te houden is het actief 
bevorderen van een gezonde leefstijl. Mede om deze reden heeft 
Penta in 2021 een convenant met de Verkeersonderneming 
afgesloten. Een van de ambities van de Verkeersonderneming is om 
medewerkers in organisaties vitaal te houden door duurzame 
gedragsverandering te bevorderen door o.a. fietspools en gezonde 
werkplekken. Concrete acties die voortkomen uit dit convenant staan 
het voorjaar 2022 op stapel. 
 

Ziekteverzuim 
We proberen ziekteverzuim van medewerkers uiteraard zoveel 
mogelijk te voorkomen door aandacht te hebben voor onze 
medewerkers en signalen van werkbelasting snel op te pikken. In 
coronajaar 2021 viel het niet altijd mee om ziekteverzuim of 
quarantaineverzuim te voorkomen helaas. 



    

85 
 

I .  Bestuursverslag 
 

Het ziekteverzuimpercentage van de scholengroep betrof 4,9% in 
2021 waarvan 3,6% lang verzuim. 

Twee locaties vallen op door een hoog ziekteverzuimpercentage in 
2021. Dit zijn Scala Molenwatering en Penta Rozenburg . Op deze 
scholen is een aantal collega’s in 2021 langdurig of geheel afwezig zijn 
geweest door ziekte. Het ziekteverzuimpercentage komt voor deze 
scholen daardoor uit rond de 9%. De andere zes Penta vestigingen 
hebben in 2021 een ziekteverzuim gehad rond 4% of lager, lager ook 
dan het landelijk gemiddelde ziekteverzuimpercentage van 4,5% in de 
eerste drie kwartalen van 2021. 
 

Bevoegd en bekwaam 
Medewerkers van Penta zijn bevoegd voor hun vak en bekwaam in 
hun werk. Wanneer een medewerker (nog) geen bevoegdheid heeft, 
dan worden met deze medewerker maatwerkafspraken gemaakt en 
wordt besproken wanneer een eventueel noodzakelijke studie wordt 
afgerond. Momenteel is ongeveer 80% van de Penta medewerkers 
volledig bevoegd. Streven is iedereen bevoegd en bekwaam. Soms 
nemen we toch mensen aan die nog niet bevoegd zijn, vaak in 
tekortvakken. Hierdoor neemt het percentage onbevoegd tijdelijk 
weer toe. Een deel van het personeel is dus wel bekwaam, maar nog 
niet bevoegd. Deze collega’s zijn in opleiding. 

Opleidingsschool Rijnmond 
Voor het opleiden van nieuwe collega’s participeren de scholen van 
Penta al jarenlang in de opleidingsschool Rijnmond. We geven 
studenten de kans om leren en werken te combineren in het traject 
Samen opleiden. Het opleiden van nieuwe collega’s is voor onze 
scholengroep belangrijk met het oog op het terugdringen/voorkomen 
van het docententekort. Studenten die in het derde of vierde jaar van 
de opleiding zijn, krijgen al ‘eigen’ uren in kleine vacatures. Na 
afronding van de studie proberen we studenten in vacatures te 
plaatsen wanneer deze ruimte er is. 

In totaal hebben we binnen de Pentascholen in 2021 aan 140 
studenten een opleidingsplek geboden. 

Met inductieprogramma’s zetten we in op een goede begeleiding van 
de startende docenten in onze scholen. Hiermee willen we de uitval 
van deze starters voorkomen of verkleinen. Succesvolle elementen in 
deze inductieprogramma’s zijn bijvoorbeeld samenwerking met 
collega’s (buddy’s), gemeenschappelijke ontwikkeltijd voor startende 
docenten en de mogelijkheid om deel te nemen aan netwerken met 
collega’s. 
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I -8   F inanc i ën 
 

We begroten steeds beleidsrijker 
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 gericht op 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 
begroting van elke vestiging totaliseert naar de begroting van de 
scholengroep. Deze wordt -alvorens vast te stellen- in de P&C-cyclus 
getoetst aan de vooraf vastgestelde kaderstelling. Alle begrotingen van de 
afzonderlijke scholengroepen tellen vervolgens op tot de begroting op het 
niveau van CVO. De begroting op CVO-niveau, met als onderliggers alle 
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 ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van 
toezicht. 

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 stapsgewijs uitvoeren en dat in de komende jaren steeds 
robuuster wordt. 
 

We hebben aandacht voor de lange termijn 
Naast de zogenaamde exploitatiebegroting, geven we nadrukkelijker 
aandacht aan de “balansbegroting”. Wat zijn de effecten van exploitatie, 

investeringen, dotaties en onttrekkingen aan voorzieningen alsmede 
aflossing op langlopende leningen, op de financiële positie van elke 
scholengroep en de financiële positie van CVO in totaliteit? We kijken 
daarbij naar de ontwikkeling van de financiële ratio’s op 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 de raad van 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. 
 

Met de 4- en 8-maandrapportage monitoren we (financiële) 
ontwikkelingen 
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 vier respectievelijk acht maanden en 
tevens een prognose van het te verwachten eindresultaat ten opzichte van 
de begroting. De tussentijdse rapportages worden door de algemene 
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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 raad van bestuur. De 
rapportage van de scholengroep en de analyse vanuit concerncontrol, 
kunnen voor de raad van bestuur 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 waarin we 
tien jaar vooruitkijken. 
 

De financiën zijn op orde, het positieve resultaat is sterk beïnvloed door 
(vooruit ontvangen) NPO-middelen 
Het verslagjaar 2021 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat van 
€ 18,3 mln. Dit resultaat is beter dan de voor 2021 goedgekeurde en 
vastgestelde begroting met een verwacht negatief resultaat van € 0,6 mln. 
De grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn te verklaren 
doordat er in de begroting 2021 geen rekening is gehouden met de 
aanvullende NPO-subsidies (o.a. IOP en EHK) en met name het budget uit 
het Nationaal Programma Onderwijs (NPO-lumpsum). 

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) resulteert in meer dan € 24 
mln. aan extra middelen in 2021. 
 

NPO in K€   2021 

NPO-lumpsum schooljaar 2021-2022 t.b.v. 2021 7.722   
NPO-lumpsum schooljaar 2021-2022 t.b.v. 2022* 6.245   
Ontvangen NPO-lumpsum schooljaar 2021   13.967 
Overige NPO-regelingen:    
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs (IOP) 4.485 
Extra hulp voor de klas (EHK)  2.521 
Eindexamens  1.289 
Arbeidsmarkttoelage  1.203 
Capaciteitentest  574 
Totaal   24.040 

 
* dit bedrag is ontvangen in kalenderjaar 2021 en volgens specifieke instructie 
vanuit OCW verwerkt in het resultaat van 2021 
 

“Het NPO heeft significante effecten op resultaat 
en kasstromen.” 
Dennis Hoitink, Manager SSO Financiën 

 

In totaal ontvangt CVO in 2021 in vergelijking met de begroting € 24 mln. 
extra middelen. De genoemde bedragen hangen samen met diverse 
subsidies en regelingen die allen eigen voorwaarden kennen. Het verschil 
in bestedingsvrijheid en verantwoordingseisen tussen de diverse subsidies 
en regelingen is groot, terwijl de onderliggende problematiek (impact 
corona op onze leerlingen en daarmee op ons onderwijs) hetzelfde is. 
Tegenover de NPO-subsidies IOP & EHK en de arbeidsmarkttoelage staan 
grotendeels (gelijke) kosten terwijl er tegenover de NPO-lumpsum 
middelen in 2021 nog beperkte kosten staan. 
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Genormaliseerd resultaat 2021 

Genormaliseerd resultaat in mln. 2021 
Resultaat 18,3 
Correcties:   
Bestemmingsreserve I niet besteed in 2021 4,1 
Bestemmingsreserve II (vooruitontvangen liquiditeit voor 2022) 6,2 
Totaal bestemmingsreserve NPO lumpsum 10,3 
    
Genormaliseerd resultaat  8,0 

 

CVO ontving eind november 2021 een beschikking van € 18,5 mln. aan 
NPO-middelen voor het gehele schooljaar 2021-2022. Op basis van het 
aantal kalendermaanden van het schooljaar 2021-2022 in 2021 (vijf 
maanden) zou CVO  circa € 7,8 mln. (het 5/12de gedeelte) moeten 
ontvangen in kalenderjaar 2021. De daadwerkelijke ontvangsten in 2021 
zijn evenwel circa € 14 mln. waarmee afgerond € 6,2 mln. vooruit is 
ontvangen en verwerkt  in de bestemmingsreserve NPO. Mede doordat de 
beschikking pas kwam nadat het schooljaar al was begonnen en 
zorgvuldige inrichting en bemensing van het NPO-programma tijd kost, is 
van het voor kalenderjaar 2021 bestemde bedrag van € 7,8 mln. voor circa 
€ 4,1 mln. nog niet uitgegeven. Tezamen met het vooruit ontvangen 
bedrag (€ 6,2 mln.) is op basis van OCW-voorschrift ultimo 2021 een 
bestemmingsreserve NPO-lumpsum gevormd van in totaal € 10,3 mln. 
Wanneer je  het exploitatieresultaat van € 18,3 mln. hiervoor aanpast, 
bedraagt het genormaliseerde resultaat € 8 mln. Overigens is onze totale 
NPO-bestemmingsreserve circa € 1 mln. hoger doordat er buiten de NPO-
lumpsum circa € 1 mln. aan NPO gerelateerde subsidies (o.a. IOP/EHK) nog 
niet besteed is. 
 

Het resultaat is in 2021 hoog o.a. door (bevoorschotting) NPO 

Onderstaand volgt een verkorte staat van baten en lasten realisatie over 
2021 in vergelijking met de begroting 2021. Voor een meer gedetailleerde 
staat van baten en lasten en vergelijkende cijfers 2020 verwijzen wij naar 
het hoofdstuk jaarrekening. 

Verkorte resultatenrekening Realisatie Begroot   Verschil  Realisatie 
 (x € 1.000) 2021 2021   2021  2020 
          
Rijksbijdragen 218.867 196.094  22.773  198.146 
Overige overheidsbijdragen 6.136 4.991  1.145  5.985 
Overige baten 11.494 11.941  -447  6.497 
Totaal baten 236.497 213.026  23.471  210.628 
          
Personele lasten 165.480 163.148  -2.332  162.780 
Afschrijvingen 9.084 9.288  204  9.857 
Huisvestingslasten 13.234 12.435  -799  12.703 
Overige instellingslasten 29.614 27.792  -1.822  25.122 
Totaal lasten 217.413 212.663  -4.750  210.462 
          
Saldo baten en lasten 19.084 363   18.721  166 
Financiële baten -770 -923  152  -784 
Exploitatieresultaat 18.315 -560   18.873  -618 

Afwijkingen ten opzichte van de begroting/realisatie groter dan € 0,5 mln. 
worden hieronder op hoofdlijnen verklaard: 
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Rijksbijdragen OCW, overige overheidsbijdragen en overige baten 
De rijksbijdragen OCW en overige overheidsbijdragen zijn € 23,5 mln. 
hoger dan begroot met name door grotendeels niet begrote extra 
middelen vanuit NPO. Daarnaast is deze post gestegen door een 
aanpassing van de lumpsum bekostiging met 2,47% bedoeld om de 
gestegen loonkosten in relatie tot een nieuwe CAO-VO te betalen. 

Ten opzichte van de realisatie 2020 zijn buiten bovenstaande verklaring, de 
totale baten in 2021 ook beïnvloed door de extra vergoeding op basis van 
de nieuwe subsidieregeling ‘strategische personeelsbeleid, begeleiding en 
verzuim’ en de neerwaartse bijstellingen als gevolg van een dalend aantal 
leerlingen relevant voor de bekostiging.  

Enkele regelingen zijn budgetneutraal categorisch binnen de rijksbijdragen 
verplaatst. Een voorbeeld hiervan is de regeling prestatiebox. In 2020 
betrof dit nog een aparte regeling. Vanaf 2021 is deze grotendeels 
verplaatst naar de lumpsum. 
 

Personele lasten 
De hogere loonkosten in 2021 hangen samen met: 

• de loonsverhoging van 1,5% m.i.v. 1 oktober 2021;  
• de verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,33%; 
• de eenmalige uitkering van € 800,- in oktober 2021. 

 

Gezien de forse extra middelen vanuit NPO zou je in 2021 meer personele 
kosten verwachten. Ondanks dat ultimo 2021 circa 99 fte extra personeel 
aanwezig is ten opzichte van een jaar eerder, is de werkelijke extra 
(tijdelijke) uitbreiding van de personele formatie pas vanaf september 
2021 op stoom gekomen. Gemiddeld zijn er ten opzichte van vorig jaar 
slechts enkele mensen extra werkzaam bij CVO. Een tweede verklaring van 

de beperkte extra personele lasten is dat een deel van de NPO-
programma’s door externen van buiten de school zijn vormgeven. Denk 
aan examentraining en zomerscholen. Deze kosten zijn als ‘overige 
instellingslasten’ geboekt en vallen hiermee niet in de categorie personele 
kosten. 
 

Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten zijn per saldo € 0,8 mln. hoger dan begroot. De 
belangrijkste afwijkingen betreffen de hogere kosten voor de posten 'klein 
onderhoud' voor € 0,5 mln. en gas/water/licht voor € 0,3 mln. Dit laatste 
hangt onder meer samen met de aanpassing van tarieven en het feit dat 
veel scholen in de winterperiode van 2021 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 hogere 'overige lasten' in het oog voor een 
bedrag van per saldo € 1,8 mln. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door 
lagere kosten voor werkweken, excursies en buitenschoolse activiteiten 
voor een bedrag van € 1,4 mln. aangezien als gevolg van corona nauwelijks 
tot geen activiteiten voor leerlingen konden doorgaan, waartegenover ook 
lagere inkomsten staan en anderzijds € 3,7 mln. hogere lasten die worden 
bekostigd uit diverse (NPO-) subsidies. Deels zijn de subsidies uitgegeven 
via externe partijen voor extra lessen tijdens de vakantie (zomerschool) en 
examentraining om zo achterstanden door corona bij leerlingen te 
verminderen. 
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Balans stabiel. Balanstotaal in 2021 significant toegenomen door stijging 
liquide middelen 

Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2021 
met de vergelijkbare cijfers per 31 december 2020. Voor een meer 
gedetailleerde balans en toelichting verwijzen we naar het hoofdstuk 
jaarrekening. 

Verkorte balans Realisatie Realisatie   Verschil 
 (x € 1.000) 2021 2020     
       
Immateriële vaste activa 0 2  -2 
Materiële vaste activa 73.108 72.790  318 
Financiële vaste activa 7 7  0 
Vorderingen 3.647 3.799  -152 
Liquide middelen 70.678 51.845  18.832 
Totaal activa 147.441 128.444  18.997 
       
Eigen vermogen 63.671 45.356  18.315 
Voorzieningen 30.040 28.195  1.845 
Langlopende schulden 24.903 25.887  -984 
Kortlopende schulden 28.827 29.006  -179 
Totaal passiva 147.441 128.444  18.997 
       

 

Afwijkingen ten opzichte van vorig jaar groter dan € 0,5 mln. worden 
hieronder op hoofdlijnen verklaard: 

• De liquide middelen zijn met name gestegen door het gerealiseerde 
resultaat in 2021 waarbij de bevoorschotting van de NPO-gelden voor 
extra liquiditeit zorgden. Omdat in 2021 de afschrijvingen ongeveer 
gelijk zijn aan de investeringen (ideaalcomplex), ligt de 
liquiditeitsverbetering dicht bij het behaalde resultaat. 

• Het eigen vermogen neemt toe door het in 2021 behaalde resultaat. 
• Het niveau van de voorzieningen neemt toe met name door extra 

opgebouwde LPB-uren en doordat de aanspraak op opgebouwde 
vakantiedagen in 2021 is verschoven van kortlopende schulden naar 
een aparte voorziening. 

• De langlopende schulden dalen door aflossing op de langlopende 
leningen bij de schatkist en BNG. 
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Liquide middelen stijgen met name door gerealiseerd resultaat 

Wat valt op? 

• De toename van de liquiditeit wordt met name verklaard door het 
behaalde resultaat uit de operationele activiteiten. 

• De investeringen laten een stabiel beeld zien en zijn ongeveer gelijk 
aan de afschrijvingen. 
CVO heeft voor het schooljaar 2021-2022 in kalenderjaar 2021 € 14 
mln. aan NPO-lumpsum ontvangen. Op basis van matching zou dit 
voor kalenderjaar 2021 moeten zijn circa € 7,8 mln. Er is dus € 6,2 
mln. vooruitontvangen waar pas in de exploitatie 2022 kosten 
tegenover staan. Volgens het kasstelsel dat OCW hanteert, mag dit 
vooruitontvangen bedrag niet als een kortlopende schuld op de 
balans worden geplaatst. Hierdoor komt het ook niet terecht in het 
werkkapitaal. Alle ontvangen NPO- lumpsum is in 2021 direct 
verwerkt in het resultaat. 
 

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 

Kastroomoverzicht Realisatie Realisatie   Verschil 
 (x € 1.000) 2021 2020     
       
Saldo baten en lasten 19.084 166  18.919 
Afschrijvingen 9.084 9.857  -773 
Mutaties werkkapitaal      
- Vorderingen 152 1.076  -924 
- Kortlopende schulden -179 357  -536 
Mutaties voorzieningen 1.845 2.113  -268 
Kasstroom uit operationele 
activiteiten 29.987 13.568 

 
16.418 

       
Betaalde interest -770 -784  14 
       
Investeringen (im)materiële 
vaste activa -9.401 -8.501 

 
-900 

       
Mutatie kredietinstellingen -320 -320  0 
Mutatie op leningen Ministerie 
van Financiën -664 -164 

 
-500 

Kasstroom uit 
financieringsactiviteiten -984 -484 

 
-500 

       
Mutatie liquide middelen 18.832 3.799  15.033 
       
Beginstand liquide middelen 51.845 48.046  3.799 
Mutatie liquide middelen 18.832 3.799  15.033 
       
Eindstand liquide middelen 70.678 51.845   18.832 



    

92 
 

I .  Bestuursverslag 
 

zeer laag risicoprofiel en in vastrentende waarden. In de praktijk wordt 
geld uitgezet in deposito’s bij te goeder naam en faam bekendstaande 
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 gebruikgemaakt 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). 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 € 15,9 
mln. Evenals in voorgaande jaren is ook in het verslagjaar 2021 het 
aanspreken van deze faciliteit niet noodzakelijk gebleken. 
 

“CVO is financieel op orde en kan tegen een 
stootje.” 

Mark Somers, Concerncontroller 

 

Financiële kengetallen ruim boven de OCW-signaleringswaarden, maar 
lager dan het gemiddelde in de sector 

Kengetallen 2021 2020   Sig waarde 
OCW*   

Gem VO 
sector** 

Liquiditeitsratio (current ratio) 2,52 1,82  < 0,75  3,44 
Absolute omvang liquide 
middelen in mln. 71 52 

 
> 0,1 mln. 

 
  

Solvabiliteitsratio I (excl. 
voorzieningen) 41% 33% 

 
  

 
  

Solvabiliteitsratio II (incl. 
voorzieningen) 63% 56% 

 
< 30% 

 
67% 

Huisvestingsratio 8% 8%       
Weerstandsvermogen 25% 19%       
Rentabiliteitsratio (1 jaar) 8% 0%       
Rentabiliteitsratio (2 jaar) 4% 1%       
Rentabiliteitsratio (3 jaar) 3% 1%        
*Signaleringswaarde OCW 
** VO sector in 2020. Bron: DUO             

 
De financiële kengetallen van CVO liggen (ruim) boven de ondergrens van 
de door OCW aangehouden signaleringswaarden. Hieruit blijkt dat CVO 
financieel op orde is, tegen een stootje kan en aan zijn verplichtingen kan 
blijven voldoen. De solvabiliteit is in 2021 gestegen door het behaalde 
resultaat van € 18,3 mln. en de verdere aflossing van de langlopende 
leningen. De current ratio steeg met name door de toename van liquide 
middelen samenhangend met de bevoorschotting van NPO-middelen 
vanuit OCW. In vergelijking met scholen binnen de sector voortgezet 
onderwijs liggen onze kengetallen gemiddeld lager. Dit geeft een indicatie 
dat relatief gezien CVO de afgelopen jaren geen onnodig geld heeft 
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opgepot en de middelen zijn besteed aan (verbetering van de kwaliteit 
van) het onderwijs. 

CVO is financieel in balans en heeft geen bovenmatig eigen vermogen 

Volgens het Ministerie van OCW is het goed dat besturen een financiële 
buffer aanhouden. Financieel gezonde besturen hebben armslag om 
leerlingen en studenten goed onderwijs te kunnen blijven bieden. 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 Inspectie van het Onderwijs 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 signaleringswaarde. 
 

Normatief publiek eigen vermogen 

Formule voor de berekening van het normatief publiek eigen 
vermogen(signaleringswaarde)  
(0,5 x aanschafwaarde gebouwen x 1,27 2) 
+ 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 mln.

 

2 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 

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. 
 

Signaleringswaarde normatief publiek eigen 
vermogen in mln. 2021 2020 

Totaal eigen vermogen 63,7 45,4 
Privaat eigen vermogen 5,3 5,3 
Feitelijk eigen vermogen 58,4 40,0 
Normatief eigen vermogen 85,9 82,7 
Mogelijk bovenmatig eigen vermogen 0 0 
     
Ratio eigen vermogen 0,68 0,48 

 

Als het eigen vermogen groter is dan het normatief publiek 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 Inspectie 
van het Onderwijs benadrukt dat het normatief publiek 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 Inspectie van het Onderwijs gaat de signaleringswaarde 
gebruiken in het toezicht op de doelmatigheid. Uit bovenstaande tabel 
blijkt dat het publiek eigen vermogen van CVO lager is dan het op basis van 
de balans 2021 berekende normatief publiek eigen vermogen.
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De bevoorschotting van NPO-middelen heeft het publiek eigen vermogen 
(tijdelijk) doen stijgen in 2021. Wanneer de bevoorschotting wordt 
geëxcludeerd van het publiek eigen vermogen in de berekening van het 
normatief publiek eigen vermogen, dan daalt de ratio eigen vermogen met 
0,7 punt van 0,68 naar 0,61. 
 

CVO is en blijft financieel stabiel en kan tegen een stootje 

Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van € 18,3 mln. Door de 
(bevoorschotting) van NPO-middelen is dit ongekend hoog en hiermee 
onvergelijkbaar met vorige jaren. Er wordt in 2022 een bestedingsplan 
gemaakt om deze middelen alsnog in te zetten waarvoor ze bedoeld zijn. 
CVO is en blijft financieel stabiel en kan tegen een stootje. Dat blijkt uit de 
beoordeling van de financiële ratio’s. De vergelijking van de 
vermogenspositie van CVO met het berekende normatief publiek eigen 
vermogen, maakt duidelijk dat CVO in de afgelopen jaren “geen geld 
onnodig 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 (nu Portus) en Comenius. Deze investeringen zijn 
goed besteed, want de onderwijskwaliteit is verbeterd. Dit zegt ook de 
Inspectie van het Onderwijs naar aanleiding van het vierjaarlijks onderzoek 
(4JOB). 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). Verdere 
professionalisering van de P&C-cyclus wordt in 2022 doorgezet door o.a. 
rapportages te verrijken met stuurinformatie en geautomatiseerd en 
efficiënt beschikbaar te stellen. 
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I -9   Hu isvest ing  en  I CT  
 

Huisvesting ondersteunt onderwijsvisie 

Voor het realiseren van de missie, de strategie en de doelen van CVO is het 
van belang dat de scholengroepen beschikken over adequate huisvesting. 
CVO werkt continue aan inspirerende, aantrekkelijke, goed uitgeruste, 
(sociaal) veilige en duurzame onderwijshuisvesting dat de identiteit van 
CVO en onderwijsconcepten en -vernieuwingen goed ondersteunt. 
 

Kengetallen 
CVO heeft eind 2021 het beheer over bijna 180.000 m² bruto 
vloeroppervlak (bvo) verdeeld over 40 gebouwen. Ca. 30.000 m² bvo van 
de huisvestingsportefeuille is zowel economisch als juridisch eigendom van 
CVO, waaronder het gebouw aan het Henegouwerplein en de vier 
schoolgebouwen van Melanchthon in Lansingerland, die zijn 
doorgedecentraliseerd. 
 

Voortgang huisvestingsprojecten 2021 
CVO heeft schoolgebouwen in diverse gemeenten. De verschillende 
gemeenten werken met een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor 
onderwijshuisvesting. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 
status van de huisvestingprojecten van de betreffende Integrale 
Huisvestingsplannen. De huisvestingsprojecten worden uitgevoerd 
conform de interne beleidsnotitie ‘CVO bouwt 2.0’. 
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Scholengroep Project Omvang  Aantal Bouwheerschap 

  BVO in m2 leerlingen  

Zuider Gymnasium (Groene 
Hilledijk) 

Renovatie.  Oplevering en in gebruik name in 
Q1 2022 

5.653 647 Gemeente Rotterdam 

Accent Centrum Alkemadehof  Vernieuwbouw. Businesscase goedgekeurd 
door Gemeente Rotterdam. In gebruik name 
2024.  

3.125 209* Combinatie: Gemeente 
Rotterdam buitenschil, CVO 
inbouwpakket 

Marnix Gymnasium 
(Essenburgsingel Rotterdam) 

Renovatie en uitbreiding In gebruik name 
2024.  

Nieuwbouw 
1.133, renovatie 
3.732 

650 CVO 

Penta Mavo Spijkenisse 
(Nissewaard) 

Nieuwbouw. In gebruik name 2024.  4.750 600 CVO 

Stadionpark Rotterdam (MAVO, 
HAVO, VWO) 

Nieuwbouw gezamenlijk met bestuur LMC 
en Sportbedrijf Rotterdam. In gebruik name 
2025. Voorlopig Ontwerp afgerond.  

8.652 1.200 Gemeente Rotterdam 

*209 leerlingen is het uitgangspunt Programma van Eisen (rekening houdend groei naar 224 o.b.v. 
prognose) 

    

 
 

De investeringen die betrekking hebben op de huisvestingsprojecten zijn 
meerjarig begroot met een bandbreedte tussen de € 65 en € 75 mln. 

Uit het overzicht blijkt dat het Zuider Gymnasium begin 2022 in gebruik 
wordt genomen. De overige genoemde huisvestingsprojecten bevinden 
zich in de afronding van de definitiefase.
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Strategisch Huisvestingsplan 
In 2021 is CVO gestart met het opstellen van een strategisch 
huisvestingsplan voor alle scholengroepen en scholen. Het strategisch 
huisvestingsplan dient de visie van CVO ‘Onderwijs voor het leven’ te 
ondersteunen. Met het strategisch huisvestingsplan krijgt CVO integraal 
inzicht in de gewenste en noodzakelijke huisvesting van de scholen voor de 
langere termijn zowel op kwalitatief als kwantitatief gebied. 
 

“In 2021 heeft de aandacht voor duurzaamheid 
van onze gebouwen een nog prominenter plaats 
ingenomen bij het maken en realiseren van 
plannen.” 
Annemarie Pots, Manager Huisvesting en Facilitair. 

 

Maatregelen tegen COVID-19 en ventilatie scholen 
Als gevolg van COVID-19 zijn in 2021 op alle scholen CO2 meters 
aangebracht waarvan de resultaten online beschikbaar zijn voor CVO. De 
afdeling Huisvesting rapporteert en adviseert hierover periodiek naar het 
management van de scholen. 

Verder is de status van de kwaliteit van de ventilatie per school in kaart 
gebracht. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen scholen met natuurlijke en 
mechanische ventilatie. Voor de subsidie aanvraag SUVIS (Specifieke 
Uitkering Ventilatie In Scholen) is per schoolgebouw een rapport opgesteld 
om de subsidie aan te vragen. Dit heeft geresulteerd in een aanvraag en 
beschikking voor 14 scholen met een totale investering voor CVO van circa 
€ 8 miljoen (waarvan wordt 30% door de Gemeenten van de betreffende 
school wordt gefinancierd). 

Op diverse scholen hebben we net als in 2020 herstel- en 
onderhoudswerkzaamheden laten uitvoeren, waaronder kantel/kiep-
ramen gerepareerd, luchtfilters vervangen, ventilatieroosters 
schoongemaakt, de inregeling van de installatie geoptimaliseerd en 
bloktijden aangepast waardoor de ventilatietijden verlengd zijn. Ook zijn 
stooklijnen verhoogd zodat radiatoren hoger verwarmen. Daarnaast 
hebben we veel protectiemiddelen voor de scholen aangeschaft 
waaronder bijna 90.000 mondmaskers en ruim 6.000 stickers voor vloeren 
en ramen. 
 

Investeringen in kwaliteit bestaande onderwijshuisvesting 
Het onderhoud van de schoolgebouwen wordt conform het 
meerjarenonderhoudsplan (MJOP) uitgevoerd om de conditie van de 
schoolgebouwen op peil te houden. Om invulling te geven aan de wensen 
en behoeften van de scholen voor het verbeteren van de huisvesting en de 
voorzieningen zijn diverse investeringen gedaan. Een bloemlezing van de 
investeringen: 

• Bij Accent Capelle is een groot deel van het interieur gemoderniseerd. 
Het betreft de aula, personeelskamer, kantoorruimten en vloeren van 
de lokalen.  

• Bij Melanchthon Mavo Schiebroek is de mediatheek opnieuw 
ingericht en Melanchthon Wilgenplas heeft een Techlab gekregen; 
ook is hier de vloer in de aula vervangen. 

• Bij Melanchthon Berkroden zijn diverse praktijklokalen verbouwd en 
heringericht.  

• De Meerpaal, Het Groene Hart en Focus Beroepsacademie beschikken 
nu over nieuw leerlingenmeubilair.  

• Daarnaast hebben er bij De Meerpaal ook diverse verbouwingen in de 
kantoren en lokalen plaatsgevonden. Bij Focus Beroepsacademie is 
een prachtig nieuw kooklokaal ingericht.  
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• Bij het Zuider Gymnasium (aan de Grift) is het buitenschilderwerk 
gedaan.  

• Er is binnenschilderwerk bij het Farelcollege uitgevoerd en ook is hier 
de vloerafwerking vervangen. Bij Penta Scala Molenwatering en Penta 
Jacob van Liesveldt zijn de gevels gereinigd.  

• De zonwering bij Penta Oude Maas is vervangen.  
• Voor Comenius Nieuwerkerk is de aula opnieuw ingericht en bij 

Comenius Krimpen heeft het lokaal Beeldende Vorming een nieuwe 
inrichting gekregen.  

• Verder heeft er zowel binnen- als buitenschilderwerk plaatsgevonden 
bij verschillende Comenius College scholen. 
 
 

“Alle docenten hebben in het voorjaar voor 
iedere leerling aangegeven of deze een 
achterstand had opgelopen en/of moeite met 
het niveau had.” 

Linda Waals, Algemeen Directeur, Zuider Gymnasium 

 

In 2021 heeft de aandacht voor duurzaamheid van onze gebouwen een 
nog prominenter plaats ingenomen bij het maken en realiseren van 
plannen. Zo is er een nieuw standaard technisch Programma van Eisen 
opgesteld dat wordt gebruikt voor de nieuw te bouwen en te renoveren 
scholen. In dat Programma van Eisen is veel aandacht geschonken aan 
duurzaamheid. Er zijn eisen geformuleerd om de CO2-uitstoot van de 
schoolgebouwen te verkleinen door middel van energiebesparende 
maatregelen, vergroening van terreinen en inzet van hernieuwbare en 
gecertificeerde materialen. We hanteren van de 3 klassen A (uitmuntend), 

B (goed) en C (voldoende) uit het Programma van Eisen Frisse Scholen van 
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het ambitieniveau klasse B 
(goed). 

Ook in onze bestaande gebouwen maken we steeds meer duurzame 
keuzes. Zo zijn op de locatie Henegouwerplein laadpalen voor het opladen 
van elektrische auto’s geïnstalleerd, wordt er steeds meer ledverlichting 
toegepast, veelal met aanwezigheidsdetectie, en worden installaties 
vervangen door energiezuinige modellen. 

Verder zijn op de scholen watertappunten voor leerlingen aangebracht om 
leerlingen te stimuleren water te drinken en gebruik te maken van 
hervulbare flessen. 
 

Ontwikkelingen 
Om huisvestingsgegevens en inkoopcontracten centraal en eenduidig vast 
te leggen, is in 2021 gestart met een managementinformatiesysteem voor 
de afdeling Huisvesting. 

Als onderdeel van de CVO-brede inkoopkalender zijn in het afgelopen jaar 
een aantal Europese Aanbestedingen afgerond (onderhoud 
elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties en 
afvalverwerking) dan wel opgestart en afgerond (onderhoud terreinen, 
meldkamerdiensten en alarmopvolging). Verder is er een Europese 
aanbesteding voor bouwprojectmanagement uitgevoerd dat heeft geleid 
tot een aantal mantelovereenkomsten. 

Het resultaat van de aanbestedingen leidt tot een kostenreductie of een 
betere prijs-kwaliteit verhouding, betere inkoopvoorwaarden, reductie van 
risico’s en efficiënter en effectiever contractbeheer door het reduceren 
van het aantal leveranciers. 
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Conclusies en resultaat 

We hebben het afgelopen jaar stappen gezet om tot een strategische 
huisvestingsplan te komen en in onze huisvestingprojecten concreet 
invulling te geven aan de kwalitatieve en kwantitatieve 
huisvestingsbehoeften van de scholen. Verder is het onderhoud van 
gebouwen volgens het Meerjarenonderhoudsplan uitgevoerd en zijn er 
investeringen gedaan om de inrichting en voorzieningen van de scholen 
conform de wensen en behoeften van de scholen te verbeteren en te 
verduurzamen. Er is aandacht besteed aan het verder professionaliseren 
van onze huisvestingsprocessen. COVID-19 en de maatregelen daar tegen 
hebben geleid tot concrete voorstellen voor het verbeteren van de 
ventilatie op de scholen. 
 

ICT helpt thuiswerken nog beter mogelijk te maken 
Het jaar 2021 stond voor SSO Team ICT voor een groot deel in het teken 
van ondersteuning bij het doorvoeren van aanpassingen naar aanleiding 
van de coronacrisis. De dienstverlening was en is erop gericht om wanneer 
nodig zo goed als mogelijk vanuit huis te kunnen werken en leren. 
 

Harmonisatie en re transitie ICT gaat door 
De harmonisatie van de ICT-omgevingen op de verschillende 
scholen(groepen) ging, ondanks alle omstandigheden als gevolg van de 
coronacrisis, in 2021 ook gewoon door. In de serie (re)transitie projecten 
van SSO ICT zijn in 2021 het Farelcollege, Accent en de Rotterdamse en 
Barendrechtse locaties van Portus, het Zuider Gymnasium en Focus 
Beroepsacademie omgezet naar de gezamenlijke ICT-omgeving van CVO. 
In zowel 2020 als 2021 zijn er wereldwijd extreem lange levertijden van 
ICT-hardware ontstaan door het tekort aan computerchips en door 
problemen in de overzeese transporten. Door een gezamenlijke inspanning 

van de CVO-scholen, de toeleverancier en fabrikant is het gelukt om tijdens 
de kerstvakantie van 2021 de eerste levering dockingstations en laptops te 
mogen ontvangen. Hierdoor kunnen de eerste noodzakelijke vervangingen 
binnenkort plaatsvinden. 

Naast de (re)transitie-projecten heeft SSO ICT een groot aantal andere 
projecten afgerond. Een aantal van deze projecten was in 2020 als gevolg 
van corona on-hold gezet en is in 2021 alsnog uitgevoerd, waaronder de 
vervanging van netwerkapparatuur. Inmiddels is 85% van de CVO-scholen 
voorzien van WiFi6-zenders. Met deze nieuwe zenders kunnen de 
medewerkers en leerlingen de komende jaren snel en stabiel verbinding 
maken met de verschillende onderwijssystemen en internet. 
 

“Voor alle medewerkers is 
tweewegsauthenticatie geactiveerd. Met behulp 
van een token of app kunnen de systemen, 
waaronder het leerling administratiesysteem en 
Office365, veilig benaderd worden.” 
Dimitri Verschoor, Manager SSO ICT Techniek & Dienstverlening 

 

Ook is de harmonisatie van de ICT-infrastructuur afgerond en zijn alle 
scholen aangesloten op het snelle glasvezelnetwerk. Vanuit de twee 
datacenters die SSO ICT in gebruik heeft, worden de verbindingen en ICT-
systemen op de scholen 24/7 onderhouden en gemonitord. Daarnaast 
hebben SSO ICT en SSO HuFa in samenwerking met Focus 
Beroepsacademie de GGD geholpen om de sporthal van de school als 
priklocatie gereed te maken. Het glasvezelnetwerk van de SSO is in dit 
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kader enkele maanden gebruikt voor verwerking van alle registraties door 
de GGD. 

 
Aandacht voor gegevensbeveiliging en privacy van onze leerlingen en 
medewerkers 
Informatiebeveiliging en privacy (IBP) is een actueel maatschappelijk 
thema en daardoor belangrijk voor onderwijsorganisaties als CVO. CVO 
gaat als organisatie zo zorgvuldig mogelijk om met de (persoons)gegevens 
van alle personen die betrokken zijn bij het onderwijs. Er wordt alleen 
gebruik gemaakt van persoonsgegevens als dat noodzakelijk is voor het 
leren en begeleiden van onze leerlingen en voor het inregelen van de 
bedrijfsvoerings- en ondersteuningsprocessen. 

Ook is het leerling administratiesysteem aangepast aan organisatorische 
veranderingen bij het Zuider Gymnasium en Portus scholengroep. 
 

“De collega’s van Communicatie/PR hebben 
diverse scholen geholpen bij de implementatie 
van een communicatieplatform waarmee de 
scholen op een professionele wijze kunnen 
communiceren met ouder(s) en verzorger(s).” 

Annemiek Kroonen, Manager SSO ICT Strategie & 
Relatiemanagement 

 

Twee scholen van Melanchthon hebben in november ook de keuze 
gemaakt de communicatie met behulp van dit systeem te gaan 
professionaliseren. Daarnaast hebben de collega’s ondersteund bij de 

ontwikkeling en implementatie van de nieuwe huisstijl van Portus 
scholengroep en de nieuwe website van het Zuider Gymnasium. 

Voor de aankoop van digitale schoolborden en ICT-hardware zijn er na het 
doorlopen van de aanbestedingsprocedure nieuwe contracten afgesloten 
met leveranciers. CVO kan deze producten de komende jaren tegen 
gunstige voorwaarden recht- en doelmatig inkopen. 
 

Privacyfunctionarissen benoemd 
In het kader van IBP zijn in het kalenderjaar 2021 diverse activiteiten 
uitgevoerd. In navolging op de in 2019 benoemde coördinator IBP, security 
officer (SO), privacy officer (PO) SSO en functionaris gegevensbescherming 
(FG), is in 2021 voor elke afzonderlijke school/scholengroep een PO 
benoemd. De PO heeft i.s.m. de coördinator IBP en de PO SSO voor de 
eigen scholengroep een dataregister leerling-gegevens 
ingericht/geactualiseerd en beschikbaar gesteld. 

De Autoriteit Persoonsgegevens stelt deskundigheidseisen aan de 
betrokken functionarissen. CVO heeft voor de borging hiervan in 2021 de 
opleidingen voor het opleidingstraject van de FG, PO’s en coördinator IBP 
geselecteerd, met als doel de kennis en vaardigheden te vergroten en 
structureel te onderhouden en hiermee te voldoen aan de gestelde eisen. 
Het opleidingstraject is inmiddels opgestart. 

Het Data Protection Impact Assessment (DPIA) voor het leerling-
administratiesysteem (LAS) Somtoday is in 2021 opgestart, dit is een 
speciale risicoanalyse gericht op het voorkomen van privacyschendingen. 
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Tot slot nog enkele cijfers: 

• In 2021 zijn alle 129 verwerkersovereenkomsten getoetst, waarvan er 
al 98 zijn goedgekeurd. Hierdoor weten we dat leveranciers zorgvuldig 
om gaan met onze persoonsgegevens. Bij de (nog) niet goedgekeurde 
overeenkomsten zijn wij in overleg met de leverancier om te zorgen 
dat de overeenkomst op korte termijn als nog volledig voldoet.    

• Er hebben 9 incidentmeldingen plaatsgevonden, waarvan er 6 zijn 
geïdentificeerd als een datalek. Deze 6 datalekken zijn gemeld aan de 
Autoriteit Persoonsgegevens. ICT blijft de organisatie bewust maken 
van de schat aan data die we in huis een van de voorbeelden om 
aandacht te blijven vragen voor dit onderwerp is de ontwikkeling van 
een poster in het kader van de privacy: hoe om te gaan met 
persoonsgegevens 
 

ICT innovatie 
SSO ICT is direct betrokken bij de Programmalijn ICT & Digitalisering van 
het Nationaal Programma Onderwijs. Begin 2021 is gestart met de 
voorverkenning, eind 2021 zijn het programmateam en het projectteam 
gestart waaraan SSO ICT ook deelneemt. 

Het werven en behouden van goede medewerkers is erg belangrijk voor de 
kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening. Ondanks de krapte op de 
arbeidsmarkt is het gelukt om nieuwe collega’s voor diverse functies aan te 
trekken. We zijn erg trots dat het grootste deel van deze nieuwe 
medewerkers is aangedragen door de eigen medewerkers. 
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NPO Schoolprogramma op het Marnix Gymnasium 

Dit schooljaar hebben we als Marnix Gymnasium extra ruimte om de 
gevolgen van coronacrisis voor onze leerlingen en binnen ons 
onderwijs op te vangen. Dit naar aanleiding van het Nationaal 
Programma Onderwijs (NPO), een investeringsprogramma van het 
kabinet voor twee jaar. 

Het NPO staat in het teken van herstel van eventuele achterstanden 
en aandachtspunten die door corona zijn ontstaan, zowel cognitief, 
praktijkgericht als sociaal-emotioneel. Met het programma willen wij 
op het Marnix versterken wat er al is én vernieuwen waar mogelijk. 
Met regelmaat bespreken we met het team, onze leerlingen én 
ouders hoe het programma loopt en welke aandachtspunten we zien. 
Zo blijven we iedere dag groeien met elkaar! 

Dit doen we door: 

• Kleinere klassen zowel in onder- als bovenbouw in de jaarlagen 
waar wat extra aandacht wenselijk is (vb, voorexamenklassen en 
klassen waar profielkeuze centraal staat); 

• Inzet van leerlingbegeleiders en het aantrekken van een begeleider 
passend onderwijs om leerlingbegeleiding extra ‘cachet’ te geven 
dit schooljaar; 

• Organiseren van extra sociale activiteiten naast de lessen, zoals 
een sportclinicweek, introductiedag gericht op samenwerking en 
groepsvorming; 

• Trainingen voor leerlingen en ouders op gebied van 
studievaardigheden, motivatie en gebruik social media; 

• Oppakken van veiligheidsthema’s zoals pesten en 
genderdiversiteit; 

• Formatief handelen in de klas; 
• Extra examentraining klas 6 in de schoolvakanties; 
• Mr Chadd, een online huiswerkbegeleidingsprogramma voor alle 

leerlingen; 
• Studiebegeleiding in de vorm van leerling buddy’s, studiecoaches; 
• Open Leer Centrum op school waar leerlingen tussen en na de 

lessen in alle rust onder begeleiding kunnen studeren; 
• Extra versterkinglessen Wiskunde, Latijn en Grieks; 
• Inzet van klassenassistenten bij met name Wiskunde en 

bètavakken. 
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Voorgaande heeft bijgedragen aan het verminderen van de 
achterstanden door corona en het vergroten van de weerbaarheid 
van onze leerlingen. Mede door de NPO-middelen is extra 
ondersteuning van leerlingen mogelijk gemaakt blijkt uit de volgende 
testimonials van Marnix docenten: 
 

Nathalie van den Bos, docent LO en ondersteuningscoördinator 
‘Met een vernieuwde opzet is mijn doel dat we onze leerlingen snel de 
juiste ondersteuning kunnen bieden’ 

Mijn functie 
Sinds dit schooljaar ben ik ondersteuningscoördinator. Samen met het 
zorgteam van onder andere afdelingsleiders, verzuimcoördinator, 
leerlingbegeleiders, schoolmaatschappelijk werker etc., gaan we aan 
de slag. Soms heeft een leerling namelijk wat extra ondersteuning 
nodig om het beste tot zijn/haar recht te komen. En dat is het 
belangrijkste, want het draait uiteindelijk om de leerling. 

Doel 
Ik wil graag een heldere structuur opzetten, zodat het voor collega’s, 
ouders én natuurlijk onze leerlingen duidelijk wordt bij wie je voor wat 
terecht kunt; een nieuwe fundering dus. We hebben binnen het 
Marnix veel specialisten in huis, daar moeten we optimaal gebruik van 
maken. Met een vernieuwde opzet is mijn doel dat de leerlingen 
sneller de juiste ondersteuning kunnen krijgen, zodat er efficiënt 
gebruik wordt gemaakt van de verschillende interne of externe 
expertises. 

Mijn Marnix 
Het Marnix gaat vooruit en ontwikkelt zich in diverse ‘21st century 
skills’. Een nieuwe ondersteuningsopzet sluit daar mooi bij aan. 

Graziella de Guytenaere, docent A&C en levensbeschouwing, 
leerlingbegeleider onderbouw 
‘Onze school wordt gedragen door de leerlingen’ 

Mijn functie 
De functie leerlingbegeleider bestond voor dit schooljaar nog niet, 
maar past bij mij omdat ik me echt betrokken voel bij de leerlingen. 
Net zoals de leerlingen hier dat andersom ook altijd zijn. Daarbij 
voelen ze zich bij mij, ook wanneer ik de rol van docent heb, vrij om 
persoonlijke dingen te vertellen. Ik wil op een laagdrempelige manier 
het gesprek met leerlingen aan kunnen gaan: wat speelt er? 

Doel 
Ik vind dat leerlingen die sociaal-emotioneel een steuntje in de rug 
nodig hebben moeten weten waar ze terecht kunnen. Samen met de 
ondersteuningscoördinator en de rest van het 
schoolondersteuningsteam zoeken we dan naar de juiste begeleiding. 
Dat kan een gesprek met mij zijn, maar soms is specialistische hulp 
nodig. Om dit proces goed in gang te zetten, moet er een goed 
systeem opgezet worden. Daarnaast is het ook nodig dat er blijvend 
aandacht is voor cursussen en trainingen voor docenten. Ik heb 
enorm veel zin om me hiervoor in te zetten! 

Mijn Marnix 
Onze school wordt gedragen door de leerlingen. Ze mogen hier 
autonoom zijn en kunnen daardoor verschillende projecten ‘runnen’. 
Dat vind ik bijzonder. 
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I -10   Organisat ies tructuur  en  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 kun je 
meer lezen over onze geschiedenis (www.cvo.nl/over-cvo/historie). 
 

Bestuursstructuur 
De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging CVO is het 
hoogste in de statuten vastgelegde orgaan. De leden vormen samen de 
Vereniging en worden jaarlijks uitgenodigd voor de Algemene 
Ledenvergadering. CVO heeft een structuur met een raad van toezicht en 
een raad van bestuur. Het bestuur hanteert de governance code ‘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 raad van toezicht van CVO is het toezichthoudende orgaan van de 
vereniging en functioneert onafhankelijk. Het dagelijks bestuur is in 
handen van de raad van bestuur. De raad van toezicht houdt toezicht op 
het bestuur en benoemt de externe accountant, adviseert het bestuur 
(gevraagd en ongevraagd) en is de werkgever van het bestuur. Daarmee is 

sprake van een scheiding van bestuur en toezicht. De raad van toezicht ziet 
erop toe dat het bestuur de organisatie goed laat functioneren, kwaliteit 
levert, integer handelt, (strategische) doelstellingen en resultaten behaalt 
en dat de interne (financiële) controle en risicobeheersing op orde is. 
Eveneens monitort de raad van toezicht de naleving van de wettelijke 
voorschriften waaronder die met betrekking tot de rechtmatige 
verwerving en doelmatige besteding van middelen. Zie verder het raad van 
toezicht-verslag vanaf pagina 108. 
 

Raad van bestuur 
CVO kent een tweehoofdige raad van bestuur. De heer drs. ir. M.A. 
Mittelmeijer is vanaf 1 maart jl. aangetreden als voorzitter van de raad van 
bestuur. Samen met de heer mr. drs. A.. Bestebreur MPA, lid raad van 
bestuur, vormt hij een collegiaal bestuur. Er zijn in het verslagjaar bij de 
raad van bestuur geen tegenstrijdige belangen geconstateerd. 
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Directieoverleg 
Onder leiding van de raad van bestuur vormen de ’algemene directies van 
de zeven scholen(groepen) het Directieoverleg (DO) van CVO. Deze 
directeuren kennen een gemandateerde verantwoordelijkheid ten aanzien 
van de activiteiten binnen hun organisatie, vastgelegd in het 
managementstatuut. Eind 2021 was de samenstelling van het DO als volgt: 

 

Directieoverleg Functie 

Dhr. drs. ir. M.A. Mittelmeijer voorzitter raad van bestuur 

Dhr. mr. drs. A. Bestebreur MPA lid van raad van bestuur 

Mevr. drs. J. Bevaart algemeen directeur PENTA 

Dhr. R.C. Troost algemeen directeur Portus 

Dhr. E. Dekker algemeen directeur Comenius 

Mevr. drs. L. van Wijk MEL algemeen directeur Marnix Gymnasium 

Mevr. drs. L. Waals algemeen directeur Zuider Gymnasium 

Dhr. V. Haringa algemeen directeur Melanchthon CSG 

Dhr. C.G. van Noordwijk algemeen directeur CVO Accent 

Dhr. G. Reijnders directeur Shared Services Organisatie 

Mw. dr. A.E. Kooij directeur Bestuur en Beleid 
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Algemene Ledenvergadering (ALV) 
De ALV werd gehouden op 24 juni 2021. Tijdens de ALV is: 

• kennisgemaakt met de leden van de raad van bestuur; 
• afscheid genomen van twee leden van de raad van toezicht en is 

Regina Broeze benoemd als nieuw lid raad van toezicht. 
• décharge verleent over het gevoerde (financiële) beleid over 2020; 
• het verslag van de ALV van 25 mei 2020 goedgekeurd. 

 

Planning- en controlcyclus (P&C-cyclus) 
Er wordt door de raad van bestuur 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 raad van bestuur 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 
De medezeggenschap van medewerkers, ouders en leerlingen is bij CVO 
vormgegeven in een medezeggenschapsraad per laag. Dit vanuit het 
principe dat vanuit medezeggenschap zeggenschap volgt.  

Het betekent dat er een medezeggenschapsraad of deelraad is op 
vestigingsniveau en voor SSO, een groeps-medezeggenschapsraad op 
scholengroepniveau en een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
op het niveau van CVO. Verder hebben de vestigingen ouder- en 
leerlingenraden. Zie voor een inhoudelijke toelichting het GMR-verslag op 
pagina 113. 
 

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. De website Scholen op de 
kaart levert een substantiële bijdrage in die publieke verantwoording. 
(scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/). 
 

CVO hecht veel waarde aan de horizontale dialoog. We willen graag in 
gesprek blijven met iedereen die bij CVO betrokken is en we leggen ook 
verantwoording aan hen af. Verschillende scholen hebben curatoria, 
waarin we informatie en kennis van buiten naar binnen halen. Daarnaast 
vinden formele en informele overlegmomenten plaats, op het niveau van 
docenten, via middenmanagement, algemene directies en de raad van 
bestuur. Zie ook visie op verantwoorden pagina 30. 

https://scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/
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I -11   Raad van  To ez ich t  

Inrichting Raad van Toezicht 
De maximale zittingsduur van leden van de RvT is acht jaar. Leden zijn in 
het jaar van aftreden in de eerste termijn herbenoembaar voor een 
periode van 4 jaar. Eind 2021 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. 
 

Dhr. Frank (J.F.) Koen, Consultant, eigenaar JFK Interim Management en 
Advies 
Nevenactiviteiten: 

• Voorzitter Raad van Toezicht en AC 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). 
 

De heer Drs. A. (Ardin) Mourik, Directeur PO-raad Utrecht 
Nevenactiviteiten: 

• Lid Raad van Toezicht en voorzitter Onderwijscommissie CVO; 
• Lid van de Provinciale Staten te Utrecht 

 

De heer Paul (P.M.) Hillman, CIO en Directeur Medische Instrumentatie 
(MIT) bij Academische Ziekenhuis Maastricht (UniversitairMedisch 
Centrum Maastricht (MUMC+)) 
Nevenactiviteiten: 

• Lid Raad van Toezicht en Auditcommissie CVO; 
• Kolonel US Luchtmacht Reserve Officier. 

 

Mevrouw G. (Gyzlene) ElAziza Kramer-Zeroual, Programmamanager 
Strategie en Externe Betrekkingen, Albeda 
Nevenactiviteiten: 

• Lid Raad van Toezicht en Onderwijscommissie CVO; 
• Lid Raad van Toezicht Maritiem Museum 
• Voorzitter Bestuur Stichting Share a Smile 
• Lid RvA Nederland Maakt Impact 
• Lid RvA Netwerk Nieuw Rotterdam 
• Ledenraad Rabobank 
• Raadslid van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 
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Mevrouw mr R.G. (Renate) Westerlaken-Loos, Directeur/bestuurder bij 
Ronald McDonald Kinderfonds 
Nevenactiviteiten: 

• Lid Raad van Toezicht en Onderwijscommissie CVO; 
• Voorzitter RvC Fundis; 
• Voorzitter Raad van Toezicht Kunst Centraal Midden Nederland. 

 

De heer H.P.J. (Henk) Gerla RA, Lid van de Raad van Bestuur van de OWM 
Zorg en Zekerheid 
Nevenactiviteiten: 

• Lid Raad van Toezicht en voorzitter Auditcommissie CVO; 
• Bestuurslid Vereniging van Regionale Zorgverzekeraars; 
• Lid Raad van Toezicht VZVZ; 
• Lid Raad van Commissarissen VECOZO; 
• Lid Aandeelhoudersvergadering VECOZO; 
• Voorzitter Bestuur Stichting Orde van Sint Pieter. 

 

Mevrouw Drs. R.M. (Regina) Broeze - Mateovics R.A, Directeur 
Bedrijfsvoering Regio Rijnmond Zuidwest Onderdeel van de Stichting Leger 
des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg 
Nevenactiviteiten: 

• Lid Raad van Toezicht en Auditcommissie CVO; 
• Lid audit commissie van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) te 

Bergschenhoek. 
 

Verslag toezichthoudend orgaan 

De RvT vergaderde in 2021 zesmaal met de RvB. De Auditcommissie en de 
Onderwijscommissie van de RvT kwamen in 2021 drie keer bijeen. De 
Remuneratiecommissie vergaderde twee keer en sprak met de 
bestuurders over hun functioneren. 

Afscheid en aantreden binnen de RvT 
In 2021 nam de RvT met veel waardering afscheid van de leden Pim 
Lameris en Antoine van Bijsterveldt. Beiden traden af vanwege het 
bereiken van hun maximale zittingsduur. Tijdens de ALV heeft de voorzitter 
uitgebreid stilgestaan bij hun waardevolle inzet voor CVO. Hun ervaring en 
kennis is van grote betekenis geweest voor de vereniging en bestuur, 
directie en Raad van Toezicht zijn zeer erkentelijk voor hun inbreng en 
inspanning. 

Met het vertrek van de heer Lameris en de heer Van Bijsterveldt ontstond 
er een vacature. Na een wervingsprocedure heeft de Raad van Toezicht 
mevrouw Regina Broeze voorgedragen als nieuw lid van de Raad van 
Toezicht. De ALV stemde in met haar voordracht. Met de komst van 
mevrouw Broeze is de Raad van Toezicht weer voltallig en is de gewenste 
omvang van maximaal 7 leden bereikt. Mevrouw Broeze is lid geworden 
van de auditcommissie. 
 

RvB weer op sterkte 
De bestuurskracht van de RvB is in 2021 verder verstevigd. Met de komst 
van de nieuwe voorzitter RvB in maart 2021 kwam de RvB weer op volle 
sterkte. De nog vacante functies in de algemene directie, directie SSO en 
bestuur en beleid konden in 2021 weer vast worden ingevuld. Daarmee 
kon CVO ook de volgende stap zetten in de groei naar meer 
gezamenlijkheid in beleid en uniformiteit in de procedures en processen 
op het gebied van kwaliteitszorg, school(jaar)plannen en begroting. 
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Inhoudelijke aandachtspunten RvT 
Onderstaand zijn thematisch de belangrijkste onderwerpen opgenomen, 
die in de RvT-vergaderingen aan de orde zijn gekomen. 
 

4JOB 
Na een goede voorbereiding eind 2020, vond in januari en februari 2021 
het vierjaarlijks onderzoek besturen door de Inspectie van het Onderwijs 
plaats. Ook de RvT heeft, in dat kader, een gesprek met de 
onderzoekscommissie gevoerd en gedeeld hoe de rol van het intern 
toezicht in het totaal van het stelsel van kwaliteitszorg van CVO werkt. De 
RvT is verheugd met het oordeel van de Inspectie van Onderwijs, een 
oordeel waar CVO met recht trots op mag zijn. Het feit dat de 
kwaliteitscultuur een 'goed’ heeft gekregen getuigt van de dagelijkse inzet 
van scholen tot en met bestuur om elke dag opnieuw het beste onderwijs 
te bieden aan de leerlingen die ons zijn toevertrouwd. De aanbevelingen 
van de inspectie zijn met de RvB besproken en de RvT ziet erop toe dat 
deze ook worden opgevolgd. 
 

Corona en Nationaal Programma Onderwijs 
Ook in 2021 is er regelmatig gesproken over de continuïteit van het 
onderwijs als gevolg van corona. De RvT is opnieuw onder de indruk hoe 
de scholen in deze uitdagende omstandigheden telkens weer zorgdragen 
voor de voortgang van het onderwijs aan onze leerlingen. De RvT is blij met 
de inzet van heel CVO voor het welzijn van leerlingen en medewerkers. 
Aan het begin van elke RvT-vergadering is er aandacht voor de gevolgen 
van corona en hoe onze scholen daarmee omgaan en ook in de 
ontmoeting met de medezeggenschap en directie is dit onderwerp 
uitvoerig besproken. 

 

“De raad van toezicht is opnieuw onder de indruk 
hoe de scholen in deze uitdagende 
omstandigheden telkens weer zorgdragen voor 
de voortgang van het onderwijs aan onze 
leerlingen.” 
Frank Koen, voorzitter Raad van Toezicht CVO 

 

In maart 2021 heeft de overheid de inzet van het Nationaal Programma 
Onderwijs (NPO) aangekondigd. Het bestuur heeft de aanpak van CVO 
gepresenteerd aan de RvT. Het zwaartepunt ligt op vestigingsniveau waar 
elke school op basis van een schoolscan een programma heeft ingericht 
om op cognitief en sociaal-emotioneel gebied de leerlingen te bieden wat 
zij in deze tijd nodig hebben. De RvT heeft met instemming 
kennisgenomen van de strategie om naast deze inzet op herstel van de 
achterstanden op schoolniveau, de extra gelden ook in te zetten voor de 
langere termijn. De coronacrisis heeft een aantal langer lopende 
vraagstukken in het voortgezet onderwijs alleen maar onderstreept: het 
personeelstekort, de kansen op het gebied van digitalisering, het samen als 
beroepsgroep leren en ontwikkelen ten behoeve van goed onderwijs, en 
de noodzakelijke verbetering en innovatie van onderwijs zelf om onder 
meer kansengelijkheid te bevorderen. 
 

Bestuursagenda 
De RvT is verheugd dat het bestuur in het najaar van 2021 het initiatief 
genomen heeft om de vijf pijlers van de CVO-visie te vertalen in een 
meerjarige bestuursagenda. De bestuursagenda van CVO biedt een 
concrete en ambitieuze strategie om de positie en het profiel van CVO en 
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de CVO-scholen te versterken, om te komen tot gemeenschappelijke 
kaders voor personeelsbeleid, huisvestingsbeleid en een 
digitaliseringsagenda en om te investeren in de doorontwikkeling van ons 
onderwijsaanbod en onderwijskwaliteit. Met deze agenda kan de 
meerwaarde van de gezamenlijkheid van CVO met meer richting en 
slagkracht worden benut. De RvT is verheugd dat de RvB deze agenda met 
instemming van de algemene directie tot stand heeft weten te brengen en 
ziet uit naar de eerste resultaten in 2022. De RvT zal de RvB regelmatig 
bevragen op de voortgang van de agenda in het licht van de vastgestelde 
visie en verwoorde ambities. 
 

SSO 
De vorming van SSO is onderdeel geweest van een bredere 
organisatieontwikkeling van CVO. Medio 2018 is SSO gestart. Na een in 
2020 uitgevoerde tussenevaluatie is in 2021 geïnvesteerd in een plan om 
de volgende ontwikkelingsstap van SSO te faciliteren. De invulling en 
kwaliteit van de dienstverlening is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van SSO, scholengroepen en RvB. De RvT vindt het goed dat de 
dienstverlening, het standaardiseren van processen en procedures en de 
tariefstructuur opnieuw tegen het licht worden gehouden en verwacht dat 
dit in 2022 zal leiden tot verbetering van de onderlinge afspraken en 
samenwerking waarmee SSO de ondersteuning van de scholen vanuit dat 
de SSO verder kan verbeteren. 
 

Positionering CVO in de regio 
Nadat in 2020 via een herschikking van vestigingen we Charles de Foucauld 
mochten verwelkomen in ons midden door hun aansluiting bij Penta, is in 
2021 met instemming van de RvT de aansluiting van de Meerpaal bij het 
Comenius College voorbereid. De RvT heeft verder de 
intentieovereenkomst tussen OZHW en CVO goedgekeurd waarmee de 

Focus Beroepsacademie volledig van OZHW wordt en het Maxima College 
volledig onder CVO komt te vallen. De afspraken tussen OZHW en CVO 
over het onderwijsaanbod in Barendrecht en Ridderkerk getuigt van goede 
samenwerking waarbij twee besturen het gezamenlijk belang van een goed 
onderwijsaanbod voor de leerlingen in deze regio voor ogen hebben. Tot 
slot heeft de RvT met instemming kennisgenomen van de samenwerking 
op het mogelijk aanbieden van 10-14 onderwijs tussen Comenius College 
en stichting PCPO Capelle Krimpen. 
 

Financiën 
De RvT heeft haar waardering uitgesproken voor het Bestuursverslag 2020, 
opnieuw een helder en leesbaar stuk. 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 27 mei 2021 heeft de RvT, 
in aanwezigheid van de accountant het Bestuursverslag en de Jaarrekening 
2020 goedgekeurd. In de decembervergadering heeft de RvT op advies van 
de AC de begroting 2022-2025 goedgekeurd. Gedurende het jaar wordt de 
RvT via de rapportages vanuit de P&C cyclus en middels dialoog met de 
RvB op de hoogte gehouden van de financiële ontwikkelingen van CVO. 
Hiermee beoordeelt de raad o.a. dat CVO zijn middelen rechtmatig en 
doelmatig heeft besteed.  
 

Integriteitscommissie 
In 2021 is er op verzoek van de Raad van Toezicht een 
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integriteitscommissie ingericht. De commissie bestaat uit drie leden, de 
heren Lameris en Abbo en mevrouw De Haan. De commissie is driemaal bij 
elkaar gekomen. In de startbijeenkomst is gesproken over de functie en 
rolinvulling van deze commissie. De commissie functioneert primair als 
spiegel en klankbord voor de RvB in de reflectie op kwesties die raken aan 
integriteit. In december 2021 sprak de RvB in dat kader met de commissie 
over dilemma's die voortvloeien uit de coronamaatregelen en de 
maatschappelijke discussies rond vaccinatie, 2G, en buitenlandreizen. Deze 
reflectiegesprekken helpen in de bestuurlijke overwegingen op dit terrein. 
 

Dialoog en toezicht op horizontaal dialoog 
De RvT heeft t.a.v. de horizontale dialoog zelf op regelmatige basis 
gesprekken met de leden van de algemene directie van de 
scholengroepen. Tijdens deze gesprekken raakt de RvT op de hoogte van 
de actuele ontwikkelingen en aandachtspunten bij scholengroepen. Ook 
bezoekt de RvT doorgaans tweemaal per jaar twee scholen in het 
verzorgingsgebied van CVO. Door de corona-omstandigheden hebben deze 
gesprekken en bezoeken in aangepaste vorm plaatsgevonden. In mei 2021 
is voorafgaand aan de vergadering gesproken met de algemeen 
directeuren. In december 2021 was er een online ontmoeting met hen. 
Omdat het niet mogelijk was om op dat moment de scholen te bezoeken, 
hebben twee vestigingsdirecteuren van Melanchthon en Accent de RvT 
voorafgaand aan de vergadering in maart 2021 bijgepraat over de situatie 
op hun locatie. 

Het bezoek aan twee scholen van Portus in november is uitgesteld tot 
februari 2022. Verder ziet de RvT erop toe dat de RvB invulling geeft aan 
de horizontale dialoog met belanghebbenden. De RvT heeft geconstateerd 
dat dit zowel met de interne belanghebbenden gebeurt (waaronder naast 
gesprekken met de algemene directie, geregelde schoolbezoeken en 
gesprekken met het MT op scholengroepniveau) als met externe 

belanghebbenden (gesprekken met medeschoolbestuurders in stad en 
regio, gemeenten, samenwerkingsverbanden, VO-raad, Verus, ministerie 
en inspectie). 
 

Remuneratiecommissie: bezoldiging bestuurders en vergoedingen RvT 
CVO voldoet in 2021, voor zowel bestuur als toezicht, volledig aan de 
rechtmatigheidseisen van de WNT. In de remuneratiecommissie van 16 
december 2021 is het bezoldigingsmaximum van de bestuurders van CVO 
op grond van de klasseindeling besproken en is er een voorstel voor de 
hoogte van de bezoldiging van de leden van de RvT in 2022 gedaan. Het 
maximum van de bezoldiging bestuurders voor 2022 en de bezoldiging RvT 
is in de daar opvolgende RvT-vergadering vastgesteld en er is 
geconstateerd dat de huidige bezoldiging van de leden van de raad van 
bestuur valt binnen de maxima. 

Jaarlijks wordt op voorstel van de renumeratiecommissie de bezoldiging 
van de leden van de raad van toezicht voor het komende kalenderjaar 
vastgesteld. De beroepsvereniging VTOI hanteert twee manieren om de 
bezoldiging vast te stellen: 1) een bezoldiging op grond van ureninzet; 2) 
een bezoldiging op grond van een percentage van de WNT-norm voor de 
bezoldiging van de bestuurders. In beide gevallen is het wettelijk maximum 
voor de bezoldiging van leden RvT vastgesteld op 10% (lid RvT)/15% 
(voorzitter RvT) van de maximale bezoldiging leden RvB. Tot en met 2021 
heeft de RvT van CVO de eerste route gehanteerd met dien verstande dat 
er met 50% van de ureninzet wordt gerekend, hetgeen neerkomt op circa 
5%/7,5% van de WNT-norm voor de inzet van respectievelijk lid en 
voorzitter. De remuneratiecommissie stelt voor om met ingang van 2022 
het percentage vast te stellen op 6%, respectievelijk 9%. Dit is een 
bescheiden stijging t.o.v. de huidige percentages en nog ruim onder het 
wettelijk maximum van 10/15%. 
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Zelfevaluatie RvT 
In het afgelopen jaar heeft de RvT stilgestaan bij het functioneren van de 
Raad van Toezicht door middel van een zogenaamd leerhuis rond het 
thema Het Goede Gesprek. Met behulp van het boek van Yvonne Burger, 
Reflecteren voor Commissarissen en Toezichthouder, hebben de leden van 
de Raad van Toezicht samen met de leden van de RvB besproken welke 
elementen cruciaal zijn voor de invulling van de rol van intern 
toezichthouder.
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I -12   Gemeenschapp el i jke  Med ezeggenschapsraad  

 

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 ouder leden en vier leerling leden. 

De GMR werd tot 01-08-2021 geleid door het dagelijks bestuur bestaand 
uit voorzitter Dirk Oosthoek (Melanchthon), vicevoorzitter Janneke van 
Rooyen-van Eerten (Penta) en secretaris Ernst Verhoev (Portus). 

Vanaf 01-08-2021 wordt de GMR geleid door het dagelijks bestuur, 
bestaande uit covoorzitters Janneke van Rooyen - van Eerten (Penta) en 
Wim van der Welle (Portus). De GMR maakt gebruik van een ambtelijk 
secretaris, de heer Marcel Bakx (Penta JvL).

De samenstelling van de GMR is op 31/12/2021 als volgt: 

Tabel 19: Leden GMR CVO ultimo 2021 

School Voornaam Achternaam Geleding 

Marnix Gymnasium A. Acharki leerling 

Marnix Gymnasium Cees Alderliesten ouder 

Penta Pietro Mercera ouder 

Zuider Gymnasium Margriet  Stolwijk personeel 

Marnix Gymnasium Christian Ehrhardt personeel 

Portus Wim van der  Welle personeel 

SSO/CBS Patrick Knossenburg personeel 

Melanchthon Ingrid Oostveen personeel 

Penta Janneke Van Rooyen personeel 

Comenius College Harry Jansen personeel 

CVO Accent Jolanda Winder personeel 

 

Uit bovenstaande tabel valt af te leiden dat er sprake was van drie 
vacatures in de leerling-geleding en twee in de ouder-geleding. 

In totaal werd er in 2021 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. 
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Afgelopen jaar kwamen de volgende agendapunten in de vergaderingen 
van de (P)GMR aan de orde: 

• Sturingsfilosofie CVO/Managementstatuut CVO 
• Plan & Control Cyclus 2021 
• Regeling arbeidsmarkttoelage 
• NPO 
• Begroting 2022 
• Kaderbrief financiën en Meerjarenbegroting CVO 
• Coronabeleid 
• Vakantieregeling Fokor en overgang plaatsingswijzer Fokor - Koers VO 
• Bestuursverslag 2020 en Jaarrekening 2020 
• Bestuursagenda 
• Integriteitscode/Klachtenregeling 
• Benoeming Voorzitter RvB 
• Medewerkers-onderzoek 
• Convenantsgelden 
• Inspectiebezoek (4JOB) 
• Voortgang en tussenevaluatie SSO 
• GMR- reglement 
• Examenresultaten CVO-breed 

 

Vanwege de nieuwe sturingsfilosofie van CVO is de organisatie van de 
medezeggenschap op de scholen van Portus, Comenius, Penta en 
Melanchthon aangepast. Medezeggenschap volgt immers zeggenschap. 
Aangezien Calvijn en Farel op zijn gegaan gaan in het verband van Regio 
Zuid onder de naam Portus, betekende dit de vorming van een groeps-MR 
voor deze scholen. Het Zuider Gymnasium is losgemaakt van Regio Zuid en 
heeft vanaf 1 augustus 2021 een eigen MR en ook een eigen zetel in de 
GMR. Ook Melanchthon kent vanaf 1 februari 2021 een Groeps-MR. 

Een belangrijk terugkerend punt in de vergaderingen in 2021 was de 
besteding van de NPO-gelden, vooral in relatie tot het wegwerken van de 
(cognitieve, executieve en sociaal-emotionele) leerachterstanden bij de 
leerlingen. 

In 2021 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. 
Voor de besteding van de voorlopig gereserveerde 20% van de NPO-gelden 
(binnen de menukaart NPO van het ministerie) ligt er nog een uitdaging 
voor 2022. 
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Schoolscan en schoolprogramma bij Melanchthon 

Als centrale vraag van de tekst is gekozen voor hoe Melanchthon 
uitvoering heeft gegeven aan de schoolscan en het schoolprogramma. 
De volgende vier aspecten komen aan bod: 

• Aanpak om te komen tot schoolprogramma’s. 
• Conclusies en meerwaarde school scans. 
• Gekozen interventies. 
• Inzicht in de succes en problemen bij uitvoer van de interventies. 

 

Velen betrokken bij de schoolscans 
De vestigingen hebben veelal gewerkt met een werkgroep in de 
vestiging waardoor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) binnen 
de schoolleiding en docenten is gaan leven. De 
Medezeggenschapsraad is betrokken bij en geïnformeerd over het 
proces en inhoud van de schoolscan. 

Vestigingen hebben enerzijds gebruik gemaakt van bestaande 
gegevens, zoals data uit CumLaude, uit het onderwijskundige rapport 
(okr) en eerder afgenomen vragenlijsten en enquêtes. Daarnaast 
hebben zij ook extra informatie verzameld. Dit deden zij bij docenten 
en/of secties, mentoren, leerlingen en/of ouders. De nieuwe 
informatie is veelal op persoonsniveau verzameld. 

Ook het schoolplan van een vestiging heeft een rol gespeeld bij het 
opstellen van de scan. Dat kan in het proces zijn geweest: 
bijvoorbeeld door de leerling te betrekken bij de scan in aansluiting op 
een ambitie om de leerling meer regie te laten nemen over het eigen 
leerproces. Het schoolplan kan ook een vertaling gekregen hebben 
door een focus binnen de schoolscan. Een voorbeeld hiervan is een 
focus op specifieke executieve functies. 
 

Brede invulling schoolscans 
De scans van de Melanchthon-vestigingen gaan in op alle domeinen: 
cognitief, sociaal-emotioneel, praktijkvaardigheden en executieve 
vaardigheden. Alle vestigingen zijn ingegaan op de ontwikkeling van 
vaardigheden van de leerlingen, die werden hiervoor nog niet op alle 
vestigingen systematisch in beeld gebracht. De scans lieten zien dat er 
achterstanden/hiaten opgelopen zijn bij vakken met een sterke 
praktische component (praktijkvaardigheden). In het cognitieve 
domein hebben basisvaardigheden als lezen en rekenen onder de 
lockdown geleden. Verder zijn cognitieve achterstanden en hiaten 
zeer uiteenlopend; zij verschillen per opleiding, per klas en per vak. 

De scans lieten zien dat de kwetsbare groep over het algemeen in 
aantal leerlingen is toegenomen en/of dat de problematiek voor deze 
leerlingen versterkt is. Het wordt alom als een meerwaarde van de 
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schoolscans gezien dat de executieve vaardigheden explicieter in 
beeld zijn gebracht dan voorheen. 
 

De schoolscan heeft, ook op het niveau van de individuele leerling, 
inzichten geboden. Deze zijn over het algemeen bij aanvang van het 
schooljaar 2021/2022 besproken in overleg tussen mentor, leerling en 
ouder. 
 

Een breed palet aan interventies op maat 
Afhankelijk van de problematiek en ambitie op een vestiging zijn 
specifieke interventies gekozen. De schoolplannen, die de vestigingen 
voor de periode 2020 - 2024 hebben opgesteld, gaven hier mede 
richting aan. De verschillende vestigingen bieden dus elk een eigen, 
ander aanbod. Wel zijn er ook overeenkomsten. 

Ten eerste zetten alle vestigingen in op effectiever onderwijs. 
Hiervoor gebruiken zij bijvoorbeeld: één-op-een-begeleiding, leren 
van en met medeleerlingen en het verzorgen van betere of meer 
feedback. Ten tweede heeft elke vestiging ingezet op de sociaal-
emotionele ontwikkeling van leerlingen. 

Dit deden ze met bijvoorbeeld extra sporten en museumbezoeken. 
Ten derde heeft elke vestiging geïnvesteerd in de randvoorwaarden 
die nodig zijn om de interventies voor de leerlingen succesvol te laten 
zijn. Hiervoor is bijvoorbeeld ingezet op het meer betrekken van 
ouders, trainingen voor docenten en op de inzet en beschikbaarheid 
van digitale technologie 
 

Schoolprogramma’s zijn in uitvoer 
De uitvoer van de interventies vindt in een roerige tijd plaats. Alle 
vestigingen hebben in het najaar van 2021 te kampen gehad met 
besmettingen, afwezigheid en (gedeeltelijke) schoolsluiting in de 
week voor de Kerstvakantie. Zowel personeelsleden als leerlingen 
waren ook vaker dan normaal afwezig ten gevolge van besmetting 
met corona of quarantaine. 

De vestigingen zijn er over het algemeen in geslaagd om uitvoering te 
geven aan de geplande interventies. Interventies waarbij leerlingen de 
school uit zouden gaan of waarvoor een andere organisatie (zoals een 
bedrijf of vervolgopleiding) juist de school in zou komen, zijn vanwege 
de geldende regels beperkt of in een andere vorm uitgevoerd. Het 
vinden van personeel kostte veel inspanningen, maar is over het 
algemeen wel mogelijk gebleken. Op één van de vestigingen waren 
echter zoveel personeelsleden afwezig dat een deel van de 
interventies om die reden vertraging heeft opgelopen. 

 

“Het wordt alom als een meerwaarde van de 
schoolscans gezien dat de executieve vaardigheden 
explicieter in beeld zijn gebracht dan voorheen.” 
Vincent Haringa, Algemeen Directeur, Melanchthon 

 

De uitvoer van het schoolprogramma vergt ook veel van een school; 
van de schoolleiding, de docenten en oop’ers en van de leerlingen. Bij 
het personeel ligt een hoge werkdruk.  De schoolleiding besteedt 
extra aandacht aan het welzijn van het personeel. Ook zijn bestaande 
routines op een school onder druk komen te staan; er lopen meer 
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nieuwe medewerkers in de school rond, deze zijn vaak tijdelijk aan de 
school verbonden en kennen veelal de cultuur van de school niet. Ook 
het voortdurend schakelen door afwezigheid van collega’s en 
leerlingen vergt veel. 

Naar verwachting hebben de schoolprogramma’s die nu voor twee 
jaar zijn opgesteld ook op de langere termijn positieve effecten. 

Er zijn zaken die vestigingen niet meer zou willen missen. Dat gaat 
bijvoorbeeld om: 

• het meer datagestuurd werken; 
• de schoolscan; 
• het versterkt mentoraat en/of versterkte inzet op coaching door 

docenten; 
• de expliciete aandacht voor de executieve vaardigheden; en 
• de hernieuwde aandacht voor het taal- en rekenbeleid. 

 

Vóór de zomer van 2022 worden de schoolscans opnieuw uitgevoerd 
en worden de schoolprogramma’s geëvalueerd en voor het schooljaar 
2022/2023 geactualiseerd. 
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I -13   Cont inu ï te i t sparagraaf  
 

We kijken vooruit om continuïteit van CVO te waarborgen 

We beschikken niet over een glazen bol en de toekomst kunnen we niet 
voorspellen. We kunnen wel op basis van 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 en zo ja 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 doorgemaakt 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 met een horizon van vier 
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 2025 op het gebied van 
leerlingen, personeel, huisvesting en financiën. Uitgangspunt is hierbij de 
door de RvT in december 2021 goedgekeurde meerjarenraming 2022-
2025. Niet alle meest recente ontwikkelingen zijn hierdoor (volledig) in de 
cijfers meegenomen. In de toelichtende teksten in deze 
continuïteitsparagraaf en met een enkele aanvullende tabel, gaan we in op 
de actualiteit zoals we die kennen op het moment van uitwerking van deze 
paragraaf. 

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 gevolgen van de coronapandemie. Een pandemie, die 
ondanks de recente opheffing van de beperkende maatregelen In 
Nederland, wereldwijd nog steeds manifest is en aanleiding geeft tot 
onzekerheden. 
 

De wereld lijkt onzekerder door sluimerend coronavirus en  oorlog in 
Europa 

We leven in een enerverende  tijd. In het eerste kwartaal van 2020 werden 
we verrast door de coronapandemie die in het Nederlandse onderwijs 
zowel in 2020 alsook in 2021 een onvoorstelbare impact had. In februari 
2021 werden we aangenaam verrast door de inhoud van het Nationaal 
Programma Onderwijs waarmee een ongekende hoeveelheid geld -in 
totaal 8,5 miljard euro- voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 
beschikbaar is gesteld. Voor het funderend onderwijs gaat het om een 
bedrag van 5,8 miljard euro. CVO ontving een beschikking van € 18,5 mln. 
voor schooljaar 2021-2022. Een buitengewoon ambitieus programma dat 
CVO kansrijk wil invullen. 

In een brief van 25 februari 2022 aan de Tweede Kamer heeft Minister 
Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs zijn voornemen 
aangekondigd het NPO-programma te verlengen met twee schooljaren. 
Scholen kunnen de NPO-middelen die zij ontvangen voor schooljaar 
2022/2023 en zo mogelijk hebben overgehouden uit het schooljaar 2021-
2022 ook in de schooljaren 2023/2024 en  2024/2025 besteden aan de 
interventies uit de menukaart. Eveneens heeft minister de intentie 
uitgesproken het basisbedrag per leerling te verhogen van € 701 naar € 
820. Niets is (100%) juridisch zeker totdat de beschikking is ontvangen. 
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  Schooljaar 
Onderdeel Bedrag in € 2021 -2022  2022-2023 
VO  Basisbedrag 701  820  
SBAO/PrO Basisbedrag x 1,5 1.052  1.230  
VSO Basisbedrag x 2 1.402  1.640  
SES* Achterstand ll regulier 1.039  > 1.039  
SES Achterstand ll vso 549   > 549  

Bron: kamerbrief Wiersma 25 februari 2022 
*Ses: Sociaaleconomische status. De leerlingen op scholen met bijvoorbeeld een 
uitdagende leerlingenpopulatie of met veel leerlingen met ouders met een lage of 
midden sociaaleconomische status (SES) hebben gemiddeld hogere 
leervertragingen opgelopen. Voor deze groepen worden extra middelen 
beschikbaar gesteld.  
 

Wat valt op: 

• Het basisbedrag wordt verhoogd van € 701 naar € 820. Een stijging 
van circa 17% 

• Dit werkt door in de bedragen die voor CVO gaan gelden voor het PrO 
en het VSO 
 

Een eerste doorrekening van de bedragen uit de kamerbrief van Minister 
Wiersma laat zien dat wanneer op basis van dezelfde aantallen leerlingen 
en achterstandsscores een berekening wordt gemaakt voor schooljaar 
2022-2023, CVO circa € 21 mln. NPO-middelen ontvangt. Dat bedrag ligt ca 
€ 2,5 mln. hoger dan in het schooljaar 2021-2022. Ingeschat wordt dat het 
bedrag nog hoger komt te liggen omdat in de kamerbrief is aangegeven 
dat de Minister voornemens is een groter deel van de middelen 
beschikbaar te stellen aan scholen met veel leerlingen met een risico op 

een grotere vertraging of achterstand. De intentie is dat er voor het 
vervolg van het NPO-programma 22% van het totaal aan middelen naar 
deze scholen gaat. In schooljaar 2021/2022 was dit 12%. 

CVO heeft in de begroting 2022 voor de periode augustus-december 
alsook voor de begroting 2023 voor de periode januari - juli (het schooljaar 
2022-2023) op basis van de - ten tijde van het opstellen van de begroting- 
beschikbare informatie voorzichtigheidshalve gerekend met een bedrag 
van € 500 per leerling. Dit wordt op basis van de brief van Minister 
Wiersma met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid met € 320 
opgehoogd naar een bedrag van€ 820. Dit is een stijging van circa 65%. 
Ten opzichte van de begroting 2022 betekent dit (mogelijk) ca € 4,5 mln. 
aan extra NPO-middelen. Ook voor 2023 worden op basis van de 
aangekondigde verhoging circa € 6,5 mln. aan extra NPO-middelen 
verwacht ten opzichte van de begroting. Uitgangspunt van CVO is dat 
uiteindelijk alle NPO-middelen worden besteed aan het doel waarvoor 
beschikbaar gesteld: 1) het verder wegwerken van opgelopen 
leervertraging en -achterstand bij leerlingen door corona en 2) het verder 
duurzaam verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. 

In de continuïteitsparagraaf wordt de door de RvT goedgekeurd meerjaren 
begroting gepresenteerd. Daarin is uiteraard niet de in februari 2022 
aangekondigde verhoging van de NPO-middelen verwerkt. Met de 
aangekondigde verlenging van de termijn waarbinnen de NPO-middelen 
kunnen worden ingezet -tot en met schooljaar 2024-2025, valt te 
verwachten dat de uiteindelijk inzet over de jaren 2022 -2025 een andere 
is dan in de vastgestelde begroting 2022-2025 is verwerkt. In de 
meerjarenbegroting over de periode 2023-2026 zal die inzet blijken. Over 
de reeks van jaren zal in meerjarig perspectief uiteindelijk de inzet van 
deze NPO-middelen per saldo een resultaatneutraal effect te zien geven 
aangezien de middelen volledig zullen worden ingezet. Omdat de 
inkomsten en uitgaven voor NPO over de jaren niet synchroon lopen, is er, 
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liquiditeit technisch, sprake van volatiliteit tussen de jaren (zie paragraaf 
liquiditeit) hetgeen tevens van invloed is op het exploitatieresultaat. 

Kansen- of 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 effecten van 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 zowel de financiële kengetallen, als 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 in het laatste kwartaal van 2021 van onze begroting 2022 
en de meerjarenraming 2023 - 2025 hebben we rekening gehouden met 
het NPO, ook al weten we niet precies hoe het coronavirus zich zal 
ontwikkelingen. We zien inmiddels wel de contouren van duurzame 
veranderingen door corona in ons onderwijs, meer maatwerk, 
gepersonaliseerd onderwijs 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. 

De mogelijke doorwerkende effecten van corona en de recent uitgebroken 
oorlog in Oekraïne op de wereldeconomie en de geopolitieke 
verhoudingen (verstoringen in logistieke aanvoerketens, exploderende 
energieprijzen, ongekend hoge inflatiecijfers, tekorten aan computerchips, 
duurdere bouwmaterialen, en zelfs het mogelijk openbreken van het 
regeerakkoord) zijn niet meegenomen in de begroting 2022 -2025, 
doordat dit alles nog niet speelde bij de opstelling en vaststelling die 
begroting. De ontwikkelingen worden vanzelfsprekend nauwlettend in de 
gaten gehouden. Financiële bijsturing is aan de orde als de ontwikkelingen 
daartoe aanleiding geven. 

Los van corona NPO en de situatie in Oekraïne, 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? 

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. Dit laatste geldt zeker in de situatie dat 
er sprake is van krapte op de arbeidsmarkt. Aan de andere kant streven we 
er naar boventallig personeel binnen CVO in te zetten op scholen waar als 
gevolg van groei van het aantal leerlingen vacatures ontstaan.  

Binnen het werkgebied van CVO zien we zowel krimp- als groeigebieden. 
Het sturen op krimp geeft een andere dynamiek dan het sturen op groei. 
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De combinatie van beide binnen één organisatie, geeft zeker kansen om 
personeel te herplaatsen. Daarnaast impliceert deze situatie het risico op 
leegstand in een krimpgebied, terwijl in een groeigebied net gerealiseerde 
huisvesting al snel te krap blijkt te zijn en portocabins 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. Dit risico is 
manifester aanwezig naar mate bouwkosten stijgen als gevolg van 
oplopende grondstofprijzen of tekorten aan gekwalificeerd personeel. 

Ontegenzeggelijk wordt evenals 2021 ook 2022 in belangrijke mate 
beïnvloed door de ontwikkelingen rond het (sluimerende) coronavirus. 
Hoewel het virus met de omikron variant tot minder ontwrichting leidt, 
kan een volgende mutatie van het virus in de herfst dit echter zo weer 
omkeren. De uitbraak van het corona-virus in maart in Shanghai en de 
daarmee samenhangende strenge lockdown in deze miljoenenstad, zorgt 
voor extra druk op de logistieke aanvoerketens nu containers niet gelost of 
geladen kunnen worden. De nieuwe Chinese Zijderoute is een 
onvoldoende alternatief voor vervoer van containers als gevolg van de 
oorlog in Oekraïne. De effecten van dit alles op de productieketens laten 
zich raden en zullen in 2022 zichtbaar worden.  

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 
onderwijsvertraging, dan wel onderwijsachterstanden, helaas niet kunnen 
voorkomen. Met de inzet van de NPO-middelen zetten onze scholen zich in 
om leervertraging en leerachterstanden zo snel en zo goed mogelijk in te 
halen. 
 

Leerlingaantallen stijgen na dip in schooljaar 2020-2021 jaarlijks licht 
richting 2025 

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 
onderstaande tabel 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 57) geven we aan wat we doen om onze prognoses van de 
leerlingenaantallen steeds weer te verbeteren. 
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Ontwikkeling leerling aantal Realisatie Realisatie Begroot Raming Raming Raming 
Kalenderjaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Leerlingaantallen per 1/10 in het voorgaande 
jaar 20.519 19.936 20.001 20.001 20.015 20.199 
cumulatieve afwijking t.o.v. 2021     0,3% 0,3% 0,4% 1,3% 

Leerlingaantallen incl. VAVO-leerlingen (bron: meerjarenbegroting 2022-2025) 

 

De bovenstaande tabel geeft een licht stijgend aantal leerlingen voor 
geheel CVO. Binnen het werkgebied van CVO zijn er naast 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) verwachten we 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 2021 hebben we echter 
ons marktaandeel zien verbeteren. Doordat we een vereniging zijn kunnen 
we grotendeels krimp en groei mitigeren met de bestaande formatie.  

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. In enkele gevallen 
leidt zelfs tot scholenruil. CVO heeft extra kansen met de nieuwbouw op 
Zuid. 

Zoals eerder al aangegeven, melden veel 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. Bijstelling is ook mogelijk door in geval van 
natuurlijk verloop door pensionering de formatie in te krimpen. De extra 
NPO-middelen geven de mogelijkheid de krimp van formatie uit te stellen 
dan wel tijdelijk personeel langer vast te houden.  
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 
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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 (voor)gefinancierd worden. 
 

Formatie daalt richting 2025 doordat tijdelijke formatie vanuit de NPO 
middelen afneemt 

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 stijgend leerlingenaantal zal de komende jaren het 
personeelsbestand licht stijgen. 
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Gemiddelde bezetting in fte Realisatie Realisatie Begroot Raming Raming Raming 
Kalenderjaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Directie en management (DIR) 114 111 114 112 110 110 
Onderwijzend Personeel (OP) 1.351 1.343 1.304 1.250 1.192 1.195 
Onderwijs ondersteunend personeel (OOP) 440 458 481 470 460 459 
Totaal personele bezetting 1.905 1.912 1.900 1.832 1.761 1.763 
cumulatieve afwijking t.o.v. 2021     -1% -4% -8% -8% 

(bron: meerjarenbegroting 2022-2025)

Ondanks de lichte stijging van het aantal leerlingen, zien we in plaats van 
een navenant lichte stijging van het aantal FTE een geraamde jaarlijkse 
daling van het aantal FTE vanaf 2022/2023 richting 2025. Dit wordt 
veroorzaakt doordat er in 2021 en 2022 rekening is gehouden met de inzet 
van de NPO-middelen waarvoor extra personeel is aangetrokken. Hierdoor 
is het aantal personeelsleden in relatie tot het aantal leerlingen hoger dan 
zonder die NPO-middelen het geval zou zijn geweest. Ten tijde van de 
totstandkoming van de financiële meerjarenraming zijn we, met de 
beschikbare kennis van toen, er vanuit gegaan dat de (tijdelijke) NPO 
middelen en daarmee de uitbreiding van personeel uiterlijk in de zomer 
van 2023 zou aflopen. Met de kamerbrief van minister Wiersma waarin 
wordt aangekondigd dat de looptijd van NPO wordt verlengd en de 
intentie wordt uitgesproken het budget te verhogen, is het aannemelijk 
dat de aantallen FTE (tijdelijk) stijgen en pas na het aflopen van de NPO-
looptijd bij ongewijzigd beleid weer normaliseren. 

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 zullen in 
2022 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 2019 en 2020 
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 we 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. Een dergelijk pool zou ook ingezet kunnen worden in 
geval van vervanging en daarmee kunnen we de structureel hoge kosten 
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die zijn gemoeid met externe inhuur, verlagen. Dat draagt bij aan een meer 
doelmatige inzet van onze budgetten. 

Per saldo zien we een lichte stijging van het aantal leerlingen. Op lokaal 
niveau kan een eventuele daling van het leerlingenaantal 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 vergt steeds vaker eigen middelen. 

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. 

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. We meten continue de kwaliteit van de lucht in de klaslokalen met 
CO2 -meters. Hieruit blijkt dat de luchtkwaliteit nog niet overal goed 
genoeg is. Daarom heeft de RvB aangekondigd niet langer te wachten en 
snel te gaan investeren in betere ventilatie. Dit vraagt een forse investering 
van circa 8 mln. Door een beroep te doen op de subsidieregeling voor 
extra middelen, krijgen we circa 3 mln. subsidie. De eigen investering 
bedraagt daarmee in de komende jaren ca 5 mln. Hiermee zorgen we voor 
een veilige en gezonde omgeving voor al onze leerlingen en medewerkers. 
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Financiën op orde, beschikbare middelen hoger dan voorzien door NPO. 

CVO was in 2020 financieel op orde en heeft in 2021 een resultaat geboekt 
van € 18,3 mln., waarvan € 10,3 mln. in het bestemmingsreserve NPO 
lumpsum terecht is gekomen. Samen met de onlangs door Minister 
Wiersma via een kamerbrief aangekondigde intentie om het NPO-
lumpsum basisbudget per leerling te verhogen betekent dit CVO de 
komende jaren beschikking heeft over meer middelen dan eerder 
voorzien. Tegelijkertijd staan hier ook meer verplichtingen tegenover, 
namelijk het verder wegwerken van de opgelopen leervertragingen en 
leerachterstanden bij onze leerlingen. CVO spant zich ten volle in om deze 
achterstanden weg te werken en het onderwijs duurzaam te verbeteren 
binnen het budget dat beschikbaar is. 
 

Organisatie en bedrijfsvoering blijft zicht ontwikkelen 
We zetten middels het programma ‘Samen werken aan samenwerken!’ 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. De SSO rapporteert over de voortgang van haar 
doorontwikkeling aan de Raad van Bestuur en volgt hierin het ritme van de 
scholengroepen. De verantwoordings- en sturingsstructuur van de SSO 
wordt verder aangescherpt en vorm gegeven. De inzet op samen werken 
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- meer aandacht besteed worden. 
Het is mogelijk dat we in 2022 en verder nog extra investeringen zullen 
moeten doen om de SSO te versterken. Die mogelijke investeringen zijn 
nog niet in het financieel meerjarenperspectief opgenomen. 
 

Financiële meerjarenraming wordt beïnvloed door recente ontwikkelingen 
als gevolg van NPO 
De meerjarige prognose van de exploitatie, de balans, kasstromen en 
ratio’s, zijn initieel 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 2021. De RvT 
heeft het begrotingskader voor de periode 2022 - 2025 goedgekeurd. In dit 
begrotingskader is gerekend met de toen beschikbare informatie. Hierdoor 
is geen rekening gehouden met het beperkt (kunnen) uitgeven van de 
NPO-middelen in 2021, de extra ophoging en verlenging van de NPO-
middelen schooljaar 2022-2023 en de investeringen in ventilatie. Omdat 
voorgaande een substantieel effect heeft op de cijfers, en dan m.n. op de 
liquiditeit, is er een extra doorrekening gemaakt van deze effecten op de 
stand van de liquiditeit c.q. current ratio (zie tabel liquiditeit).  

De RvB kiest ervoor de NPO-middelen binnen de reguliere begroting 
expliciet te benoemen 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 over de inzet van die extra middelen transparant 
verantwoorden.  
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Staat van baten en lasten is meerjarig positief, verschillen tussen jaren 
door (bevoorschotting) NPO 

De exploitatie-ontwikkeling is in het aangegeven tijdvak voor de jaren 2022 
- 2025 structureel positief. De NPO-bevoorschotting zorgt voor een fors 
positief resultaat in 2021. Dit loopt uiteindelijk glad in 2023. Uitgangspunt 
is dat de (extra) NPO-middelen resultaatneutraal gedurende de (onlangs 
verlengde) looptijd uiterlijk in 2025 uitgegeven zijn. Omdat de baten, 
lasten en kasstromen niet synchroon lopen, zullen er in de jaren zelf 
resultaatsverschillen ontstaan die uiteindelijk per saldo tegen elkaar 
wegvallen. Geëxcludeerd van NPO is en blijft CVO regulier financieel op 
orde. 

Op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren gaat CVO in 2022 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 de wetenschap dat in 2022 weer verschillende scholen opgaan 
voor de kwalificatie “goed” dan wel het predicaat “excellent, maken we in 
dat streven goede progressie. 
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Resultatenrekening  Realisatie Realisatie Begroot Raming Raming Raming 
(x € 1.000) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Baten        
Rijksbijdragen 198.146 218.867 209.581 193.380 190.395 191.659 
Overige overheidsbijdragen 5.985 6.136 6.122 5.772 5.793 5.755 
Overige baten 6.497 11.494 14.088 14.017 13.565 13.626 
  210.628 236.497 229.791 213.169 209.753 211.040 
Lasten        
Personele lasten 162.780 165.480 173.098 165.398 158.178 159.409 
Afschrijvingen 9.857 9.084 9.526 9.489 9.413 8.982 
Huisvestingslasten 12.703 13.234 13.896 13.891 13.856 14.057 
Overige instellingslasten 25.122 29.614 30.825 27.668 26.147 26.283 
  210.462 217.413 227.345 216.446 207.594 208.731 
         
Saldo baten en lasten 166 19.084 2.446 -3.277 2.159 2.309 
Financiële baten 0 0 0 0 0 0 
Financiële lasten -784 -770 -842 -806 -769 -733 
Exploitatieresultaat (RJ) -618 18.315 1.604 -4.083 1.390 1.576 
Bevoorschotting NPO 2021-2022   -6.232 6.232       

Bevoorschotting NPO 2022-2023   -5.769 5.769     

Exploitatieresultaat (matching) -618 12.082 2.067 1.686 1.390 1.576 
(bron: meerjarenbegroting 2022-2025)

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 € 15.000 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 goed 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 
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consequenties van invoering. In de voor 2022 - 2025 vastgesteld begroting 
hebben we rekening gehouden met de invoering van dat nieuwe 
bekostigingsstelsel en de daarmee samenhangende overgangsregeling. Uit 
berekeningen van OCW gebaseerd op gegevens uit 2019, is overigens 
gebleken dat invoering op het niveau van CVO slechts een fractionele 
impact heeft. De impact op het niveau van de individuele scholengroepen 
blijkt wel groter. In die situaties geldt de landelijke overgangsregeling die 
we binnen CVO volgen. 
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Het kunstatelier biedt een veilige plek voor expressie 

Hannie Poot, Projectleider nationaal plan onderwijs, begeleidt en 
coördineert binnen Portus Groene Hart de activiteiten die vanuit de 
NPO-gelden worden gefinancierd. Er zijn 15 verschillende interventies 
ontwikkeld vanuit de peilers flexibilisering en leerlingenbegeleiding. Al 
deze interventies heeft Portus Groene Hart overzichtelijk 
gevisualiseerd in een interactieve praatplaat die uitleg geeft wat elke 
interventie omvat en als doel heeft (zie de afbeelding van de 
praatplaat). Uiteraard zijn de keuzes gebaseerd op de menukaart van 
het Ministerie van Onderwijs. De interventies zijn heel uiteenlopend. 
Van maatwerkuren waarin wordt aangesloten op de behoefte van de 
leerling tot leesbevordering om het leesplezier te vergroten. Maar ook 
het bevorderen van digitale vaardigheden en de mogelijkheid tot het 
volgen van culturele vakken in het kunstatelier valt onder het NPO-
plan van Portus Groene Hart. Het kunstatelier is een heel mooi 
voorbeeld van een interventie die is ontwikkeld voor het welbevinden 
van de leerlingen. Jeanita van Eijsden, docent CKV bij Portus Groene 
Hart, kreeg de taak om het kunstatelier te starten. 

 

“Het is zo leuk om met leerlingen van allerlei 
leerjaren tegelijk bezig te zijn met kunst. Je ziet 
hoe leerlingen zich persoonlijk ontwikkelen. Ze 
brengen hun persoonlijke leven tot uitdrukking in 
de opdrachten die ze doen.” 
Jeanita van Eijsden Docent  

 

Jeanita van Eijsden: “In mei 2021 is het idee voor het kunstatelier 
ontstaan door een brainstorm tijdens de ontwikkeldagen met de 
sectie Kunst. Een kunstatelier waar leerlingen kunnen rouleren en 
verschillende cultuurvakken volgen. Maar hoe regel je zoiets praktisch 
in, welke tijd ga je daarvoor nemen, zijn alle collega’s aanwezig en is 
dat wel mogelijk in het rooster?  

“Ik ga graag naar het kunstatelier, omdat het 
voor mij een moment is om samen met vrienden 
even rust te nemen van school en gezellig en 
creatief bezig te zijn met z’n allen.” 
Reena Dubbeldam 

 

Toen is besloten om gewoon te starten met het vak beeldende 
kunsten en dan later uit te breiden met muziek en drama. De lessen 
vallen samen met andere lessen, dus leerlingen schrijven zich in. Doel 
van het kunstatelier is om een  uitlaadklep te creëren waar leerlingen 
hun gevoelens kunnen uiten. Door corona merkten we dat de 
gevoelens van stress bij de leerlingen heviger werden. Leerlingen 
wisten dat ze achterstanden hadden, maar ze wisten niet meer hoe 
deze aan te pakken. De toetsresultaten vielen tegen, met als gevolg 
dat veel leerlingen faalangst ontwikkelden. 
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De ervaring van de docent is daarin wel 
belangrijk om die leerling goed te 
begeleiden. Er zijn ook leerlingen bij die 
niet twee uur lang aan het tekenen of 
schilderen zijn, maar gewoon aan het 
praten zijn over wat hen bezighoudt. De 
les is daarom ook niet product- of 
cijfergericht. Natuurlijk is het wel leuk om 
iets te maken, ergens aan te werken en 
iets af te krijgen.  

Het mooie van het kunstatelier is, dat 
leerlingen zich vrij voelen om over allerlei 
dingen te praten. Met kunst praat je over 
de dingen die leerlingen maken en de 
emotie die daarbij loskomt. Daarom geef 
ik ook geen opdracht aan de leerlingen. Ze 
zijn vrij om zelf te bepalen wat ze gaan 
maken. Ik vraag dan aan ze “Waar ben je 
mee bezig?” en dan krijg ik een heel 
verhaal en vaak hebben ze al allerlei 
ideeën. Mijn rol is dat ik samen met hen 
kijk hoe we dan de uitwerking mogelijk 
maken door materialen aan te dragen of 
inzichten. Ik kijk dus heel erg naar de 
behoefte van de leerling: wat heb je 
nodig. Soms komt daar heel veel uit voort. 
Een leerling wilde meer weten over haar 
spiegelreflexcamera. Ze wilde graag 
portretten maken. We hebben een groene 
ruimte en ik weet veel over fotografie, 

maar omdat ze geen maatje had, kwam 
het niet goed uit de verf. Daar is uit 
voortgevloeid dat er nu een externe, 
Jeroen van de Ploeg, een workshop komt 
geven over spiegelreflexcamera’s. De 
kennis over beeldende vormgeving 
hebben we wel in huis, maar de 
technische snufjes van een camera, daar 
zijn we minder in thuis. 

“Ik vind kunstatelier heel 
leuk en gezellig.” 
Sienna van Ringelenstijn 

De groepsgrootte varieert. Er komen 
tussen 8 en 15 leerlingen. Er is wel een 
soort vaste kern, maar er zijn ook 
leerlingen die twee keer komen en dan 
weer weg zijn. Maar dan hebben ze wel 
gehaald wat ze nodig hadden. Het leuke is 
dat leerlingen het doorvertellen en ook 
andere leerlingen meebrengen. Het is een 
manier om ontmoeting en samenwerken 
tussen leerlingen van verschillende 
leerjaren te realiseren. Het is echt een 
succes! In het voorjaar van 2022 hebben 
we het kunstatelier uitgebreid met de 
vakken drama, muziek en techniek. We 
leren nog continue en soms loopt het niet 
even goed. We bekijken hoe we dit 
kunnen verbeteren voor volgend jaar.”  
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“Je kan hier alles doen wat je wilt, ze hebben dan 
ook de spullen die je nodig hebt, ze helpen als 
het nodig is en het is relaxt om gewoon even wat 
anders te doen.”  
Yasmin Tjin-A-Lien 
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Balanstotaal stijgt meerjarig m.n. door het opbouwen van resultaat 
Onderstaande prognose van de meerjarige balans geeft inzicht in de ontwikkeling van de vermogenspositie van CVO 
 

Verkorte balans  Realisatie Realisatie Begroot Raming Raming Raming 
(x € 1.000) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
         
Activa        
Immateriële vaste activa 2 0 0 0 0 0 
Materiële vaste activa 72.790 73.108 81.681 75.775 76.417 77.910 
Financiële vaste activa 7 7 7 7 7 7 
Vorderingen 3.799 3.647 3.660 3.660 3.660 3.660 
Liquide middelen 51.845 70.678 67.040 71.043 74.141 76.031 
  128.444 147.441 152.388 150.485 154.225 157.608 
         
Passiva        
Algemene reserve publiek 17.776 36.091 37.745 35.512 36.952 38.578 
Bestemmingsreserve publiek 22.240 22.240 22.240 20.440 20.440 20.440 
Algemene reserve privaat 5.251 5.251 5.226 5.201 5.176 5.140 
Bestemmingsreserve privaat 89 89 64 39 14 0 
Voorzieningen 28.195 30.040 34.364 37.528 40.862 43.653 
Schulden lang 25.887 24.903 23.919 22.935 21.951 20.967 
Schulden kort 29.006 28.827 28.830 28.830 28.830 28.830 
  128.444 147.441 152.388 150.485 154.225 157.608 

(bron: meerjarenbegroting 2022-2025)

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 2022 – 2025 initieel niet aangepast. De ontwikkeling van 
de balanspositie hangt nauw samen met de begroting. De inkomsten en 
uitgaven in het kader van het NPO hebben ook impact hebben op de 
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balanspositie al was het maar omdat voor de eerstkomende jaren 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 de 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, 
leidend tot een uitstroom van liquide middelen in 2021, zijn in deze 
balansprojectie verwerkt als mutatie van de kortlopende schulden (IOP) 
respectievelijk de bestemmingsreserve publiek (convenantsmiddelen). 

Liquiditeit stijgt meerjarig, verschillen tussen jaren door NPO 
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 signaleringswaarde. 

We streven naar een tijdshorizon van 10 jaar om de ontwikkeling van de 
liquiditeit in beeld te brengen. Hiermee krijgen we beter inzicht in de 
effecten van bouwprojecten die op langere termijn zijn ingepland en de 
effecten van overige investeringen op onze liquiditeit over een langere 
periode in de tijd. 

Ontwikkeling liquiditeit Realisatie Realisatie Begroot Raming Raming Raming 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Beginstand liquide middelen 48.046 51.845 70.678 67.040 71.043 74.141 

Mutatie liquide middelen 3.799 18.832 -3.638 4.003 3.098 1.890 

Eindstand liquide middelen 51.845 70.678 67.040 71.043 74.141 76.031 

(bron: meerjarenbegroting 2022-2025)
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Recente ontwikkelingen hebben effect op liquiditeit 

De voorziene kasstromen zijn gebaseerd op de in december 2021 
goedgekeurde meerjarenbegroting 2022-2025. Sindsdien zijn de volgende 
inzichten geïnventariseerd die effect hebben op de meerjarige kasstroom. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
* inschatting vanuit de kamerbrief van Minister Wiersma waaruit de intentie blijkt om de NPO budgetten schooljaar 2022-2023 op te hogen. Meerjarig resultaatneutraal verwerkt 

 

  

Ontwikkeling liquiditeit Realisatie Realisatie Begroot Raming Raming Raming 
  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Eindstand liquide middelen 51.845 70.678 67.040 71.043 74.141 76.031 
Cumulatieve correcties recente inzichten:             
- Als nog te besteden NPO lumpsum vanuit 2021   -4.057 -4.057 -4.057 -4.057 
- Als nog te besteden NPO subsidies vanuit 2021   -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 
- Extra ventilatie investeringen (netto)   -4.200 -4.200 -4.200 -4.200 
- Heterogene brugklassen   2.700 2.700 2.700 2.700 
- Extra baten NPO kalenderjaar 2022*    4.467 4.467 4.467 4.467 
- Extra Kosten NPO kalenderjaar 2022    -2.234 -4.467 -4.467 
- Extra NPO kalenderjaar 2023*    6.539 6.539 6.539 
- Extra Kosten NPO kalenderjaar 2023         -3.270 -6.539 
Totaal cum. correcties recente inzichten 0 0 -2.090 2.215 -3.288 -6.557 
Eindstand inclusief correcties 51.845 70.678 64.949 73.258 70.853 69.474 
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Wat valt op: 

• Nog niet bestede NPO lumpsum (circa € 4 mln.) en NPO-subsidies (€ 1 
mln.) 2021 worden vanaf 2022 alsnog ingezet 

• Investeringen in  ventilatiemaatregelen zorgen netto (inclusief 
subsidies) voor circa € 4 mln. extra negatieve kasstroom 

• De NPO-vergoeding heterogene brugklassen zorgt voor een positieve 
kasstroom omdat hier nauwelijks extra kosten tegenover staan 

• Extra NPO-baten kalenderjaar 2022-2023 zorgen mogelijk voor extra 
budget en liquiditeitseffecten tussen de jaren. Per saldo 
resultaatneutraal. 
 

Bij gelijkblijvende vlottende passiva (circa 29 mln.) heeft elke € 10 mln. 
terugloop in liquiditeit/vlottende activa circa 0,35 punt negatief effect op 
de currentratio. Gezien het feit dat CVO met een currentratio van 2,52 
ruim boven de OCW ondergrens van 0,75 én ruim boven de eigen ambitie 
van > 1 scoort, is er voldoende financiële ruimte om ventilatie en overige 
investeringen te financieren. 
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Meerjarige ontwikkeling kengetallen op orde 

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 2022 - 2025.

 

 

Kengetallen Realisatie Realisatie Begroot Raming Raming Raming Sig waarde Ambitie Gem VO 
  2020 2021 2022 2023 2024 2025 OCW* CVO  sector** 
Liquiditeitsratio (current ratio) 1,82 2,52 2,27 2,41 2,52 2,59 < 0,75 > 1,00 3,44 
Absolute omvang liquide middelen in mln. 52 71 67 71 74 76 > 0,1 mln.     
Solvabiliteitsratio I (excl. voorzieningen) 33% 41% 41% 39% 39% 39%       
Solvabiliteitsratio II (incl. voorzieningen) 56% 63% 64% 64% 66% 67% < 30% > 50% 67% 
Huisvestingsratio 8% 8% 8% 8% 8% 8%       
Weerstandsvermogen 19% 25% 26% 26% 27% 28%       
Rentabiliteitsratio (1 jaar) 0% 8% 1% -2% 1% 1%       
Rentabiliteitsratio (2 jaar) 1% 4% 4% -1% -1% 1%       
Rentabiliteitsratio (3 jaar) 1% 4% 3% 2% 0% 0%       

(bron: meerjarenbegroting 2022-2025)
*signaleringswaarden OCW. Bron: onderwijsinspectie   
** gem. VO sector in 2020. Bron: duo. 
 
Wat valt op: 

• Alle financiële kengetallen van CVO liggen meerjarig (ruim) boven de 
OCW signaleringswaarden. 

• Ook aan de eigen door CVO benoemde minimale ambitie  wordt 
meerjarig voldaan. 

• Ten opzichte van het gemiddelde in de sector voortgezet onderwijs 
loopt CVO redelijk gelijk qua solvabiliteit en iets achter op de 

currentratio. Dit geeft een indicatie dat relatief gezien CVO de 
afgelopen jaren geen onnodig geld heeft opgepot en de middelen zijn 
besteed aan (verbetering van de kwaliteit van) het onderwijs. 

• Rentabiliteit 2021 is éénmalig hoog door bevoorschotting NPO.  

Uit bovenstaande blijkt dat CVO financieel op orde is, tegen een stootje 
kan en in langjarig perspectief aan zijn verplichtingen kan blijven voldoen.  
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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 op 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 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. 
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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.  

Beheersingsmaatregelen: scholengroepen analyseren van instroom en 
uitstroom van leerlingen gedurende het jaar. Daarnaast laat CVO jaarlijks 
voor de scholengroepen door de besturenorganisatie Verus 
meerjarenprognoses uitwerken. De prognoses worden met de 
scholengroepen besproken en zijn onderdeel van de P&C cyclus. In het 
jaarplan en de meerjarenbegroting 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. In gesprekken tussen de algemeen directeuren 
met de RvB is dit een belangrijk onderwerp.  
 

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.  

Beheersingsmaatregelen: de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit is 
integraal onderdeel van de P&C gesprekken.  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 vestigingsdirectie, de 
algemene directie en 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. De 
algemene directie van elke scholengroep monitort periodiek de 
ontwikkeling van de onderwijskwaliteit. Ter voorbereiding van P&C-
gesprekken monitort de  CVO Beleidsstaf voor de RvB eveneens  de 
ontwikkeling van de onderwijskwaliteit. Het kwaliteitsinstrumentarium 
voor bestuur, scholengroepen en scholen gericht op monitoring van de 
onderwijskwaliteit bestaande uit collegiale visitaties, audits en reviews 
wordt voortdurend onderhouden en steeds verder geprofessionaliseerd. 
 

Personeel 
> o.a. gemiddelde leeftijd, leeftijdsopbouw, ziekteverzuim, 
wachtgeldrisico/sociaal statuut, deskundigheid/scholing/expertise, 
personeelsverloop, claims personeel en garantieregelingen. 

Beheersingsmaatregelen: de ontwikkeling van het personeelsbeleid is 
integraal onderdeel van de P&C gesprekken.. 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. Bovenschoolse samenwerking op 
personeelsgebied (strategisch personeelsbeleid) en het mobiliteitshuis 
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worden ingezet om mobiliteit te bevorderen en vacatures tijdig met 
gekwalificeerd personeel in te vullen.  

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. 

Beheersingsmaatregelen: Er wordt aandacht besteed aan het 
optimaliseren van de processen (o.a. rapportages) waarbij in de komende 
jaren een nog verdergaande digitalisering is te verwachten. De bundeling 
van ondersteunende werkzaamheden in onze SSO moet komende jaren 
nog meer vruchten afwerpen. 

Gebouwen, inventaris en apparatuur 
> o.a. achterstallig onderhoud, onderhoudsintensiteit gebouw, 
bezettingsgraad, gemiddelde ouderdom en toekomstige investeringen. 

Beheersingsmaatregelen: 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 pagina 137. 
 

B3. Rapportage toezichthoudend orgaan 

Voor de rapportage van het toezichthoudend orgaan verwijzen wij naar 
pagina 108 van dit Bestuursverslag.
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I I -1   Waarder in gs gronds lagen  voor  de  jaarrekening 

 

Algemeen 
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd 
op balansdatum 31 december 2021. 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 evenals in 2020 de effecten van de coronapandemie meegewogen 
en komt op basis van die afweging niet tot een andere conclusie. 

Stelselwijziging 
Er is voor het boekjaar 2021 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. 
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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 vóór 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 verwerkt 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 in de staat van baten en lasten 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. 

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 periodiek 
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 die voldoen aan de eisen die daaraan worden gesteld 
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conform de Regeling beleggen, belenen en derivaten OCW 2016 (gewijzigd 
d.d. 19 december 2018) 

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. 

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. 
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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, eerder 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 daarvan 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 restwaarde. 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 
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van een vast percentage volgens de lineaire methode, rekening houdend 
met eventuele restwaarde. 

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. 

Onder de materiële vaste activa zijn 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. Uitbreidingen aan bestaande 
gebouwen gefinancierd uit eigen middelen worden op basis van wetgeving 
vooralsnog niet het (volledige) eigendom van CVO Rotterdam. 
 

Voorziening groot onderhoud 
Voor uitgaven 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 per 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 per 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 
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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. 
 

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 het bestuur 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 dan ook 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, die de beperkte bestedingsmogelijkheid heeft 
aangebracht. 
 

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. 
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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 
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 huisvesting opgenomen financiële middelen is 
gekoppeld aan de daadwerkelijke realisatie van nieuwbouw- dan wel 
verbouwingsprojecten. De inzet van de in de bestemmingsreserve 
huisvesting opgenomen financiële middelen hangt samen met de wijziging 
in de huisvesting van de scholen en de dan vrijkomende ruimte. 

Personeel 
Deze bestemmingsreserve is door alle scholengroepen gevormd voor 
mogelijke 

• lasten ten gevolge van knelpunten bij de vervanging van personeel 
• lasten ten gevolge van uitkeringen aan personeel in geval van ontslag 
• lasten ten gevolge van het opvangen van personele fricties 

samenhangend met stijging / daling van het aantal leerlingen in relatie 
tot de hoogte van de bekostiging (formatieve fricties). 

De inzet van de in de bestemmingsreserve personeel 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. 
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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, HAVO op HBO, e-learning, methodiekontwikkeling voor de 
elektronische leeromgeving (ELO), vragen initiële investeringen. 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 
Deze bestemmingsreserve is gevormd op basis van de instructie van OCW. 
De bestemmingsreserve bevat het in 2021 niet-bestede budget voor het 
schooljaar 2021-2022 voor dat deel dat aan 2021 kan worden toegerekend 
(matching-principe). Daarnaast bevat deze bestemmingsreserve het in 
2021 vanuit het Ministerie van OCW ontvangen budget voor het 
kalenderjaar 2022; een en ander op basis van het specifieke betaalritme 
dat voor het NPO wordt aangehouden en de instructie van OCW op dat 
punt. 

Verder is door CVO aan deze bestemmingsreserve toegevoegd het niet-
bestede budget uit de verschillende speciale subsidies die aan CVO in 2021 

zijn toegekend vanuit de landelijk beschikbare NPO-middelen van € 8,5 
miljard. Het gaat hierbij dan om niet-besteed budget uit “Subsidieregeling 
inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021”; 
“Subsidieregeling extra hulp voor de klas”; “Regeling aanvullende en 
bijzondere bekostiging eindexamens 2021” en “Subsidieregeling 
capaciteitentesten 2021-2023”. 
 

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. 
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Voorziening groot onderhoud 
Voor te verwachten uitgaven inzake periodiek groot onderhoud van 
panden, installaties e.d. wordt een voorziening gevormd. De toevoegingen 
aan de voorziening groot onderhoud 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 uitgaven. 

CVO hanteert voor de voorziening groot onderhoud een methodiek 
waarbij de kosten over het gehele onderhoudsplan van de 
onderwijspanden worden bepaald en deze vervolgens wordt gedeeld door 
de looptijd van het onderhoudsplan. Deze systematiek leidt ertoe dat er 
jaarlijks weliswaar een min of meer gelijkblijvende dotatie aan de 
voorziening groot onderhoud wordt gedaan, maar dat deze te laag of te 
hoog van omvang kan zijn in vergelijking met de RJ-methodiek. Er wordt 
namelijk beperkt rekening gehouden met individuele 
onderhoudscomponenten met onderhoudscycli die doorlopen tot na de 
periode van de huidige onderhoudsplanning. 

CVO maakt gebruik van de 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. 

Naar verwachting vervalt met ingang van het verslagjaar 2024 (in plaats 
van 2023) 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 is 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 werkloosheiduitkeringen. De overige 75% van de werkloosheid-
uitkeringen wordt landelijk over alle VO-instellingen verevend. 

De totale toekomstige lasten worden voorzien voor de volledige termijn 
waarop de gerechtigde recht heeft. De berekende verplichting is 
gebaseerd op de verwachte looptijd gedurende welke ex-werknemers 
recht hebben op een uitkering, waarbij ervan wordt uitgegaan dat men 
binnen deze looptijd niet elders een baan heeft gevonden. De voorziening 
is op individueel niveau bepaald, waarbij de historie van de uitkeringsduur 
is meegenomen en de herintredingskans van de oudste categorie 
medewerkers is verlaagd tot 0. 

De hoogte van de verwachte werkloosheidsuitkeringen is afhankelijk van 
de leeftijdscategorie per medewerker en de looptijd van de uitkering. Deze 
verplichting betreft de contante waarde over een periode van 10 jaar van 
de in de toekomst te betalen uitkeringen bij een disconteringsvoet van 0% 
over het verslagjaar (2020 eveneens 0%). Bij de bepaling van de 
disconteringsvoet wordt aansluiting gevonden bij de rente op een 10-jaars 
staatslening. 
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Voorziening langdurig zieken 
De voorziening is gevormd ter afdekking van kosten in verband met 
langdurig zieken. 

Voor medewerkers die op balansdatum ultimo einde verslagjaar langer dan 
90 dagen ziek zijn en waarvan de geobjectiveerde verwachting bestaat dat 
de medewerker niet meer in arbeid zal terugkeren, dient een voorziening 
te worden gevormd voor de loonkosten per ultimo jaareinde tot aan het 
objectief te verwachten moment van uitdiensttreding. 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% (2020 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 (2020 
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. 
 

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

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. 
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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-normatieve 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. 

Normatieve 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 
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verantwoord onder de vooruit ontvangen subsidies OCW (overlopende 
passiva) zolang de bestedingstermijn (subsidietijdvak) nog niet is verlopen. 

Normatieve 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 aan 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 2021 is 93,5% (ultimo 
2020: 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 2021- bedroeg 93,5% (2020: 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 
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de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst 
met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan 
de werknemers. 

De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de 
contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. 

Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt 
een vordering opgenomen als CVO Rotterdam de beschikkingsmacht heeft 
over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar CVO 
Rotterdam zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. 
 

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

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

Overige lasten 
Dit is de restrubriek waarin alle niet eerder genoemde lasten zijn 
ondergebracht. De post accountantskosten is in de jaarrekening bij de 
toelichting op de overige lasten 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. 
 

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. 
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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 waarderingsdoeleinden 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. 
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I I -2   B a lans  p er  31  d ecember  2021 
 

Balans na resultaatbestemming per 31 december 2021 

1 Activa  31 december 2021   31 december 2020 

  €  € 
1.1 Immateriële vaste activa      
1.1.1 Ontwikkelingskosten 0,0   2,2  

    0,0    2,2 

       
1.1.2 Materiële vaste activa      
1.1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 55.906,7   56.416,0  
1.1.2.3 Inventaris en apparatuur 12.402,1   12.016,2  
1.1.2.4 Overige materiële vaste activa 3.180,5   3.796,3  
1.1.2.5 Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 1.619,1  

 
561,5 

 

    73.108,3    72.790,0 

       
1.1.3 Financiële vaste activa      
1.1.3.8 Waarborgsommen en vorderingen 7,3   7,3  
    7,3    7,3 

       
       
1.2.2 Vorderingen      
1.2.2 Vorderingen 3.647,4   3.799,0  
    3.647,4    3.799,0 

       
       
1.2.4 Liquide middelen      
1.2.4.1 Kas 34,7   36,3  
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1.2.4.2 Bank 6.643,9   6.509,1  
1.2.4.2.3 Faciliteit Schatkist Min. Financiën 63.999,2   45.300,0  
    70.677,8    51.845,4 

 Totaal  Activa  147.440,8   128.443,9 

       

2 Passiva  31 december 2021   31 december 2020 

  €  € 
2.1 Eigen vermogen      
2.1.1.1 Eigen vermogen (publiek) 58.346,3   40.016,1  
2.1.1.3 Eigen vermogen (privaat) 5.324,5   5.340,0  
    63.670,8    45.356,1 

       
2.2 Voorzieningen      
2.2.1 Personeelsvoorzieningen 13.949,9   13.015,1  
2.2.3 Voorziening groot onderhoud 16.090,6   15.180,1  
    30.040,5    28.195,2 

       
2.3 Langlopende schulden      
2.3.3 Kredietinstellingen 5.360,0   5.680,0  
2.3.5 Leningen o/g 19.542,5   20.206,7  
    24.902,5    25.886,7 

       
2.4 Kortlopende schulden      
2.4 Kortlopende schulden 28.826,9   29.005,9  
    28.826,9    29.005,9 

 Totaal  Passiva  147.440,8   128.443,9 
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I I -3   S taat  van  baten  en  lasten  2021 
 

       Realisatie 2021  In €    Begroting 2021  In €    Realisatie 2020  In €  
3 Baten        
3.1 Rijksbijdragen OCW   218.867,0  196.093,8  198.146,0 
3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies  6.135,7  4.991,1  5.984,7 
3.5 Overige baten   11.494,4  11.940,6  6.497,2 

            

 Totaal  Baten   236.497,2  213.025,6  210.627,9 

         
4 Lasten        
4.1 Personele lasten   165.480,2  163.148,3  162.780,3 
4.2 Afschrijvingen   9.084,4  9.287,9  9.857,3 
4.3 Huisvestingslasten   13.233,8  12.434,7  12.702,6 
4.4 Overige instellingslasten   29.614,3  27.792,4  25.121,9 

            

 Totaal  Lasten   217.412,7  212.663,2  210.462,1 

         
 Saldo baten en lasten   19.084,5  362,3  165,8 

         
5 Financiële baten en lasten        
5.1 Financiële baten   0,0  0,2  0,0 
5.2 Financiële lasten   -769,8  -922,6  -783,9 

            

 Saldo financiële baten en lasten  -769,8  -922,4  -783,9 

         
 Exploitatieresultaat   18.314,7  -560,0  -618,1 
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I I -4   Kass troomoverz icht  2021 

 2021  2020 
Kasstroom uit operationele activiteiten €   €  
Saldo baten en lasten 19.084,5   165,8  
Afschrijvingen 9.084,4   9.857,3  
Mutaties werkkapitaal      
- Vorderingen 151,6   1.075,6  
- Kortlopende schulden -179,0   356,9  
Mutaties voorzieningen 1.845,3   2.112,9  
   29.986,9    13.568,5 

      
Betaalde interest -769,8   -783,9  
   -769,8    -783,9 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten      
Investeringen (im)materiële vaste activa -9.400,6   -8.501,0  
   -9.400,6    -8.501,0 

      
Kasstroom uit financieringsactiviteiten      
Mutatie kredietinstellingen -320,0   -320,0  
Mutatie op leningen Ministerie van Financiën -664,2   -164,2  
   -984,2    -484,2 

        
Mutatie liquide middelen  18.832,4   3.799,4 

      
Beginstand liquide middelen 51.845,4   48.046,0  
Mutatie liquide middelen 18.832,4   3.799,4  
        
Eindstand liquide middelen  70.677,8   51.845,4 
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I I -5   Toe l icht in g  balans ,  baten  en  lasten  
 

Toelichting op de balans na resultaatbestemming per  31 december 2021

1. Activa 

1 Activa   
 Vaste activa 31 dec 21 31 dec 20 

1.1 Immateriële vaste activa in € in € 
1.1.1 Ontwikkelingskosten 0,0 2,2 

  0,0 2,2 
 

 

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. 

 

 Immateriële vaste activa Verkrijgings Cum.afschr. Boek Investe- Desinveste- Afschrij- Boek 

  prijs t/m t/m waarde ringen ringen vingen waarde 

   2020 2020 31 dec 20 2021 2021 2021 31 dec 21 
1.1.1 Ontwikkelingskosten 241,6 -239,4 2,2 0,0 0,0 -2,2 0,0 

  241,6 -239,4 2,2 0,0 0,0 -2,2 0,0 
 

 Materiële vaste activa Verkrijgings Cum.afschr. Boek Investe- Reclassificatie Afschrij- Boek 

  prijs t/m t/m waarde ringen  vingen waarde 

   2020 2020 31 dec 20 2021   2021 31 dec 21 
1.1.2.1 Gebouwen en verbouwingen 86.415,0 -29.999,0 56.416,0 1.844,4 1.257,6 -3.611,3 55.906,7 
1.1.2.3.1 Inventaris en apparatuur 68.077,2 -56.061,0 12.016,2 3.980,3 384,2 -3.978,7 12.402,1 
1.1.2.4.1 Overige materiële vaste activa 35.319,6 -31.523,3 3.796,3 876,5 0,0 -1.492,3 3.180,5 
1.1.2.5 Materiële vaste activa in uitvoering 561,5 0,0 561,5 2.699,4 -1.641,7 0,0 1.619,1 

  190.373,3 -117.583,3 72.790,0 9.400,6 0,0 -9.082,2 73.108,3 
 

 



    

161 
 

I I .  Jaarrekening 
 

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 2021 (€ 1.619,1) heeft o.a. betrekking op de 
volgende 'bouw'projecten: Zuider Gymnasium voor een bedrag van € 
593,3; Accent voor een bedrag van € 429,5; Melanchthon voor een bedrag 
van € 348,9 en SSO voor een bedrag van € 208,6. 

In de loop van het boekjaar 2021 zijn investeringen gedaan. Dit zijn 
investeringen die rechtstreeks op de desbetreffende posten MVA worden 
geboekt én investeringen die op MVA in uitvoering (OHW) worden 
geboekt. Het totaal van de investeringen komt daarmee in 2021 uit op een 
bedrag van € 9.400,6.  

De totale positie OHW is in 2021 uiteindelijk € 3.260,9. 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 2021 een bedrag van 
€ 1.641,7 alsnog geactiveerd ten gunste van ‘gebouwen en verbouwingen’ 

voor € 1.257,6 en ten gunste van ‘inventaris en apparatuur’ voor € 384,2. 
Ultimo 2021 is positie OHW nog een bedrag van € 1.619,1. 

De totaal geactiveerde investering in ‘gebouwen en verbouwingen’ in 2021 
bedraagt € 3.102,0. De totaal geactiveerde investering in ‘inventaris en 
apparatuur’ bedraagt in 2021 € 4.364,5. De totaal geactiveerde investering 
in ‘overige materiële activa’ bedraagt in 2021 € 876,5 
 

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% 

 
 

  31 dec 21 31 dec 20 
1.3 Financiële vaste activa in € in € 
1.1.3.8.1 Waarborgsommen en vorderingen 7,3 7,3 

  7,3 7,3 
 

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. 
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De onder 1.2.2 opgenomen vorderingen hebben een verwachte looptijd 
van maximaal één jaar. 

Post 1.2.2.1. (debiteuren) betreft vorderingen van de scholengroep Penta 
op gemeente Rotterdam voor € 50,0, Hogeschool Rotterdam voor € 8,6 en 
Samenwerkingsverband VPR voor € 21,7; Comenius College op Cito voor € 
28,5; Portus op bestuur OZHW voor € 72,9; Marnix op bestuur Chinese 
school voor € 26,8; Melanchthon op Lentiz Onderwijs voor € 217,8 en 
Accent op  Samenwerkingsverband Koers VO voor € 104,9. 

 

  31 dec 21 31 dec 20 
1.2.2.10 Overige vorderingen (specificatie) in € in € 
1.2.2.7 Vorderingen ivm ouderbijdragen 434,3 314,5 
1.2.2.10 Overige vorderingen 14,2 256,6 

  448,5 571,1 
 

  31 dec 21 31 dec 20 
1.2.2.15 Overlopende activa (specificatie) in € in € 

1.2.2.12 
Vooruitbetaalde en/of 
vooruitgefactureerde kosten 2.503,7 2.951,1 

1.2.2.15 Overige overlopende activa 0,8 0,8 

  2.504,5 2.951,9 
 

Onder vooruitbetaalde kosten (1.2.2.12) zijn o.a. begrepen de diverse 
algemene kosten die betrekking hebben op het volgend boekjaar voor een 
bedrag van € 1.564,2; nog te ontvangen subsidies € 436,5; i-pads voor 
leerlingen € 105,7; boekenfonds € 89,0; energie € 18,3; huurlasten € 38,5 
en excursies € 65,5. 

  31 dec 21 31 dec 20 
1.2.2 Vorderingen in € in € 
1.2.2.1 Debiteuren 628,2 315,2 
1.2.2.3 Gemeenten 185,3 126,5 
1.2.2.10 Overige vorderingen 448,5 571,1 
1.2.2.15 Overlopende activa 2.504,5 2.951,9 
1.2.2.16 Af: Voorziening wegens oninbaarheid -119,1 -165,7 

  3.647,4 3.799,0 



    

163 
 

I I .  Jaarrekening 
 

 

  31 dec 21 31 dec 20 
1.2.4 Liquide middelen in € in € 
1.2.4.1 Kas 34,7 36,3 
1.2.4.2 Bank 6.643,9 6.509,1 

1.2.4.2.3 
Faciliteit Schatkist Min. 
Financiën 63.999,2 45.300,0 

  70.677,8 51.845,4 
 

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. 

2. Passiva 

 

  31 dec 21 31 dec 20 
2.1 Eigen vermogen in € in € 
2.1.1.1 Eigen vermogen (publiek) 58.346,3 40.016,1 
2.1.1.3 Eigen vermogen (privaat) 5.324,5 5.340,0 

  63.670,8 45.356,1 
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  Saldo Bestemming Overige Saldo 
2.1 Eigen vermogen (specificatie en resultaatverwerking) 31 dec 20 resultaat mutaties 31 dec 21 
2.1.1.1 Eigen vermogen  (publiek)     
2.1.1.1.2 Algemene reserve 17.775,7 6.186,6 0,0 23.962,3 
2.1.1.2 Bestemmingsreserves     
2.1.1.2.5 Reserve personeel 7.166,6 -2.546,2 0,0 4.620,4 
2.1.1.2.10 Reserve huisvesting 10.485,1 1.761,1 0,0 12.246,2 
2.1.1.2.11 Reserve automatisering 443,5 0,0 0,0 443,5 
2.1.1.2.12 Reserve onderwijs 4.145,2 1.581,4 0,0 5.726,5 
2.1.1.2.13 Reserve NPO 0,0 11.347,3 0,0 11.347,3 

  22.240,5 12.143,5 0,0 34.384,0 

      
 Totaal Eigen vermogen (publiek) 40.016,1 18.330,2 0,0 58.346,3 

      
2.1.1.3 Eigen vermogen (privaat)     
2.1.1.3.0 Algemene reserve private middelen 5.251,1 -15,5 0,0 5.235,6 
2.1.1.3.3 Bestemmingsreserve Jongtalentfonds 88,9 0,0 0,0 88,9 

  5.340,0 -15,5 0,0 5.324,5 

      
 Totaal Eigen vermogen 45.356,1 18.314,7 0,0 63.670,8 

 

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. In 2021 vond als gevolg van de 
beperkende maatregelen in verband met corona geen jaaropening plaats. 
Bij de vorming van het fonds is vanuit de reserve niet-publieke middelen 

het saldo van het fonds aangevuld tot € 250,0. Ultimo 2021 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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Bestemming van het exploitatieresultaat (bedragen x 1.000 EUR) 
Het exploitatieresultaat over 2021 ad € 18.314,7 positief is het totaal 
resultaat van alle organisatieonderdelen van CVO.  

De mutaties op de (bestemmings-) reserves:  
Reserve uit niet-publieke middelen -15,5  
Reserve uit publieke middelen 18.330,2  
Totaal 18.314,7  

 

Er zijn geen specifieke statutaire bepalingen inzake de 
resultaatbestemming, anders dan bij vereffening als gevolg van ontbinding.

 

  31 dec 21 31 dec 20 
2.2 Voorzieningen in € in € 
2.2.1 Personeelsvoorzieningen 13.949,9 13.015,1 
2.2.3 Voorziening groot onderhoud 16.090,6 15.180,1 

  30.040,5 28.195,2 
 

 

 
 

 Specificatie voorzieningen Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Reclassificatie Saldo 

 dotaties / onttrekkingen 31 dec 20 2021 2021 2021 2021 31 dec 21 
2.2.1.1 Voorziening WGA/WIA 3.105,6 622,6 -673,1 -187,9 0,0 2.867,2 
2.2.1.2 Voorziening spaarverlof 1.305,8 126,0 -384,1 -1,1 0,0 1.046,6 
2.2.1.3 Voorziening jubilea personeel 1.255,1 225,8 -188,2 -0,4 0,0 1.292,2 
2.2.1.4 Voorziening tijdfonds 416,5 140,7 -89,5 -39,8 0,0 427,9 
2.2.1.5 Voorziening WW 927,5 514,9 -362,2 -249,0 0,0 831,3 
2.2.1.6 Voorziening LPB 4.804,8 2.364,0 -1.135,8 -89,9 0,0 5.943,0 
2.2.1.7 Voorziening langdurig zieken 567,6 1.443,5 -1.262,9 -177,0 0,0 571,3 
2.2.1.9 Voorziening Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) 132,2 50,4 0,0 -9,5 0,0 173,2 
2.2.1.10 Voorziening Compensatie vakantiedagen 500,0 10,1 -33,2 -106,3 0,0 370,6 
2.2.1.11 Voorziening Vakantiedagen 0,0 0,0 0,0 0,0 426,6 426,6 

 Subtotaal personeelsvoorzieningen 13.015,1 5.498,1 -4.128,9 -860,8 426,6 13.949,9 
2.2.3.0 Voorziening onderhoud gebouwen 15.180,1 2.551,4 -1.641,0 0,0 0,0 16.090,6 

  28.195,2 8.049,4 -5.769,9 -860,8 426,6 30.040,5 
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 Specificatie naar looptijd deel deel Saldo 

 voorzieningen < 1 jaar > 1 jaar 31 dec 21 
2.2.1.1. Voorziening WGA/WIA 558,7 2.308,5 2.867,2 
2.2.1.2 Voorziening spaarverlof 314,0 732,6 1.046,6 
2.2.1.3 Voorziening jubilea personeel 129,0 1.163,2 1.292,2 
2.2.1.4 Voorziening tijdfonds 92,0 335,9 427,9 
2.2.1.5 Voorziening WW 447,5 383,8 831,3 
2.2.1.6 Voorziening LPB 1.203,7 4.739,3 5.943,0 
2.2.1.7 Voorziening langdurg zieken 541,6 29,7 571,3 
2.2.1.9 Voorziening Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) 173,2 0,0 173,2 
2.2.1.10 Voorziening Compensatie vakantiedagen WAZO-verlof 370,6 0,0 370,6 
2.2.1.11 Voorziening Vakantiedagen 213,3 213,3 426,6 
2.2.3.0 Voorziening onderhoud gebouwen 2.011,7 14.078,9 16.090,6 

  6.055,3 23.985,2 30.040,5 
 

Voor een toelichting op de aard en de opbouw van de voorzieningen wordt 
verwezen naar de toelichting in de waarderingsgrondslagen. Er heeft over 
2021 geen oprenting plaatsgevonden vanwege de marktrente op nihil-
niveau. 

Onder de post 2.2.1.11 (voorziening vakantiedagen) is met ingang van het 
verslagjaar 2021 de aanspraak van medewerkers op vakantiedagen 
opgenomen. In voorafgaande jaren was deze aanspraak onderdeel van de 
post kortlopende schulden (2.4.17 onder 2.4). Gelet op de aard van de 
aanspraken en het gegeven dat aanspraken op vakantiedagen niet direct 
het jaar volgend op het afgesloten boekjaar worden opgenomen, geeft 
deze omzetting een beter beeld van verplichtingen. Bij de specificatie van 
de looptijd komt dit in het onderscheid tussen < 1 jaar en > 1 jaar tot 
uitdrukking. 

Op de posten 2.2.1.2 (Voorziening spaarverlof), 2.2.1.4 (Voorziening 
tijdfonds) en 2.2.1.6 (Voorziening LPB) is onderscheid gemaakt tussen < 1 
jaar en > 1 jaar. Dit geeft beter de realiteit weer dan voor deze 
voorzieningen de volledige bedragen aan te merken als < 1 jaar. De 
aanspraken op verlof worden namelijk in de praktijk niet direct volledig het 
jaar volgend op het afgesloten boekjaar opgenomen. 

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 21 31 dec 20 
2.3 Langlopende schulden in € in € 
2.3.3 Kredietinstellingen 5.360,0 5.680,0 
2.3.5 Ministerie van Financiën 19.542,5 20.206,7 

  24.902,5 25.886,7 
 

 Specificatie langlopende Saldo Leningen Aflossingen Saldo Looptijd Looptijd Looptijd 

 schulden 31 dec 20 2021 2021 31 dec 21 < 1 jaar > 1 jaar > 5 jaar 
2.3.3 Kredietinstellingen 5.680,0 0,0 -320,0 5.360,0 320,0 1.280,0 3.760,0 
2.3.5 Ministerie van Financiën 20.206,7 0,0 -664,2 19.542,5 664,2 2.656,7 16.221,6 

  25.886,7 0,0 -984,2 24.902,5 984,2 3.936,7 19.981,6 
 

Onderstaand een specificatie van de langlopende schulden, waarbij per 
lening het oorspronkelijke bedrag, de looptijd en het geldende 
rentepercentage is weergegeven. Onder post 2.3.3 valt de lening 
toegelicht onder 1). Onder post 2.3.5 vallen de leningen toegelicht onder 
2) t/m 5). 

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. 
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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 gebouw Melanchthon De Blesewic. 
Oorspronkelijk € 5 miljoen ingaande 02-01-2020. 
Aflossing vanaf 04-01-2021. 
Rentepercentage 1,06% vast gedurende de looptijd. 

 

  31 dec 21 31 dec 20 
2.4 Kortlopende schulden in € in € 

2.4.3 
Aflossingsverplichting < 1 jaar 
kredietinstellingen 320,0 320,0 

2.4.4 Geoormerkte subsidie OC&W 906,7 499,4 

2.4.5 
Aflossingsverplichting < 1 jaar 
Ministerie van Financien 664,2 664,2 

2.4.6 Gemeenten 478,3 210,6 

2.4.7 
Vooruitontvangen termijnen 
nieuwbouwprojecten 1.424,9 1.372,6 

2.4.8 Crediteuren 3.466,6 2.968,7 
2.4.9.1 Loonheffing en premies 7.550,4 6.985,1 
2.4.9.2 Omzetbelasting 42,5 61,9 
2.4.10 Pensioenpremies 2.309,5 2.043,4 
2.4.12 Overige kortlopende schulden 104,6 131,0 
2.4.19 Overlopende passiva 11.559,1 13.749,0 

  28.826,9 29.005,9 
 
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 2021 bestaat het bedrag uit € 
872,9 voor Zuider Gymnasium en € 552,0 voor Accent Centrum. 
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2.4.12 
Overige kortlopende schulden 
(specificatie) 

31 dec 21 
in € 

31 dec 20 
in € 

2.4.12.1 Schulden aan personeel 104,6 124,3 
2.4.12.4 Overige schulden 0,0 6,7 

  104,6 131,0 
 

  31 dec 21 31 dec 20 
2.4.19 Overlopende passiva (specificatie) in € in € 
2.4.14 Niet geoormerkte subsidie OCW 1.952,0 3.719,6 
2.4.16.0 Vooruitontvangen ouderbijdrage 1.563,3 1.314,2 
2.4.16.1 Ontvangen borg 170,0 185,5 
2.4.17 Rechten vakantiegeld/overige 5.322,4 5.511,3 
2.4.18 Accountants- en administratiekosten 50,0 50,0 
2.4.19.0 Overige overlopende passiva 2.501,4 2.968,4 

  11.559,1 13.749,0 
 

In 2020 is de post niet-geoormerkte subsidies OCW (2.4.14) éénmalig 
hoger door de toekenning van subsidie in het kader van de regeling Inhaal- 
en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 (IOP).

 

Onder de post 2.4.17 (rechten vakantiegeld/overige) was in 2020 de 
aanspraak van medewerkers op vakantiedagen opgenomen. Met ingang 
van het verslagjaar 2021 is deze aanspraak als voorziening in de 
jaarrekening verwerkt. Dit verklaart de lichte daling van de post 2.4.17 in 
2021 ten opzichte van 2020 waar een lichte stijging voor de hand had 
gelegen in relatie tot de aanpassing van salarissen op basis van de CAO-VO. 

Onder categorie 2.4.19.0 (Overige overlopende passiva) zijn o.a. begrepen 
de nog te betalen algemene kosten die betrekking hebben op het boekjaar 
2021 voor € 950,0; afrekening bestuur OZHW in verband met 
samenwerkingsschool Focus voor € 468,9; vooruitontvangen bijdragen 
excursies; andere schoolactiviteiten voor € 791,8 en nog te betalen UWV 
voor € 98,9. 
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G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere 
activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt 

Omschrijving Toewijzing 
De activiteiten zijn ultimo conform de subsidie-
beschikking verslagjaar geheel uitgevoerd en afgerond  

 Kenmerk Datum  J/N  
Capaciteitentesten  CAP21-20151-31CH 09 11 2021 J 
Capaciteitentesten  CAP21-20151-20FR 09 11 2021 J 
Capaciteitentesten  CAP21-20151-19GY 09 11 2021 J 
Capaciteitentesten  CAP21-20151-18CH 09 11 2021 J 
Capaciteitentesten  CAP21-20151-31CG 09 11 2021 J 
Capaciteitentesten  CAP21-20151-14QT 09 11 2021 J 
Capaciteitentesten  CAP21-20151-16PK 09 11 2021 J 
Capaciteitentesten  CAP21-20151-31EX 09 11 2021 J 
Capaciteitentesten  CAP21-20151-31RY 09 11 2021 J 
Capaciteitentesten  CAP21-20151-20AM 09 11 2021 J 
Doorstroomsubsidie  PO/VO DPOVO18115 30 08 2018 J 
Doorstroomsubsidie  PO/VO DPOVO19062 22 08 2019 J 
Doorstroomsubsidie  PO/VO DPOVO19011 28 08 2019 J 
Doorstroomsubsidie  PO/VO DPOVO19021 27 09 2019 J 
Doorstroomsubsidie  PO/VO DPOVO19023 27 09 2019 J 
Doorstroomsubsidie  PO/VO DPOVO19026 27 09 2019 J 
Doorstroomsubsidie  PO/VO DPOVO19063 30 09 2019 J 
Doorstroomsubsidie  PO/VO DPOVO19078 28 08 2019 J 
Doorstroomsubsidie  PO/VO DPOVO19095 30 09 2019 J 
Doorstroomsubsidie  PO/VO DPOVO19104 28 08 2019 J 
Doorstroomsubsidie  PO/VO DPOVO19107 21 09 2019 J 
Doorstroomsubsidie  PO/VO DPOVO19133 28 08 2019 J 
Doorstroomsubsidie  PO/VO DPOVO20009 29 10 2020 N 
Doorstroomsubsidie  PO/VO DPOVO20013 29 10 2020 N 
Doorstroomsubsidie  PO/VO DPOVO20035 13 12 2019 J 
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Doorstroomsubsidie  PO/VO DPOVO20037 30 11 2020 N 
Doorstroomsubsidie  PO/VO DPOVO20039 29 10 2020 N 
Doorstroomsubsidie  PO/VO DPOVO20043 29 10 2020 N 
Doorstroomsubsidie  PO/VO DPOVO20049 29 10 2020 N 
Doorstroomsubsidie  PO/VO DPOVO20050 29 10 2020 N 
Doorstroomsubsidie  PO/VO DPOVO20057 29 10 2020 N 
Doorstroomsubsidie  PO/VO DPOVO20100 29 10 2020 N 
Doorstroomsubsidie  PO/VO DPOVO20159 13 12 2019 N 
Doorstroomsubsidie  PO/VO DPOVO21017 29 06 2021 N 
Doorstroomsubsidie  PO/VO DPOVO21018 29 06 2021 N 
Doorstroomsubsidie  PO/VO DPOVO21023 20 07 2021 J 
Doorstroomsubsidie  PO/VO DPOVO21027 20 07 2021 N 
Doorstroomsubsidie  PO/VO DPOVO21031 20 07 2021 N 
Doorstroomsubsidie  PO/VO DPOVO21091 20 07 2021 N 
Doorstroomsubsidie  PO/VO DPOVO21125 20 07 2021 N 
Doorstroomsubsidie  PO/VO DPOVO21128 29 06 2021 N 
Doorstroomsubsidie  PO/VO DPOVO21133 27 07 2021 N 
Doorstroomsubsidie  PO/VO DPOVO21138 29 06 2021 N 
Doorstroomsubsidie  PO/VO DPOVO21157 29 06 2021 N 
Doorstroomsubsidie  PO/VO DPOVO21199 29 06 2021 N 
Doorstroomsubsidie  PO/VO DPOVO21223 29 06 2021 N 
Doorstroomsubsidie VMBO-HAVO DHAVO19069 28 11 2018 J 
Doorstroomsubsidie VMBO-MBO DMBO20043 16 12 2019 N 
Extra hulp voor de klas (EHK) EHK20107 25 03 2021 J 
Extra hulp voor de klas (EHK) EHK21103 05 08 2021 J 
Incidentele middelen leerlingdaling LVO20010 10 07 2020 J 
Incidentele middelen leerlingdaling LVO20022 10 07 2020 J 
Incidentele middelen leerlingdaling LVO20030 10 07 2020 J 
Incidentele middelen leerlingdaling LVO20034 10 04 2020 J 
Internationalisering funderend onderwijs IFO20001 24 06 2020 N 
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Internationalisering funderend onderwijs IFO20009 24-06-20200 N 
Internationalisering funderend onderwijs IFO210010 24-06-20200 N 
Kansengelijkheid in het onderwijs GKO19014 27 11 2019 J 
Lente- en Zomerscholen LENZO20079 21 04 2020 J 
Lente- en Zomerscholen LENZO20132 21 04 2020 N 
LerarenOntwikkelFonds LOF18-0180 19 03 2019 J 
Schoolkracht SK20-04IK 15 04 2021 J 
Schoolkracht SK20-31CH 15 04 2021 N 
Structureel voorkomen onnodig zittenblijven VO VOZ21016 20 05 2021 N 
Structureel voorkomen onnodig zittenblijven VO VOZ21022 21 05 2021 N 
Structureel voorkomen onnodig zittenblijven VO VOZ21048 21 05 2021 N 
Structureel voorkomen onnodig zittenblijven VO VOZ21061 21 05 2021 N 
Structureel voorkomen onnodig zittenblijven VO VOZ21089 21 05 2021 N 
Structureel voorkomen onnodig zittenblijven VO VOZ21096 21 05 2021 N 
Structureel voorkomen onnodig zittenblijven VO VOZ21098 21 05 2021 N 
Structureel voorkomen onnodig zittenblijven VO VOZ21180 09 06 2021 N 
Structureel voorkomen onnodig zittenblijven VO VOZ21198 09 06 2021 N 
Structureel voorkomen onnodig zittenblijven VO VOZ21224 09 06 2021 N 
Structureel voorkomen onnodig zittenblijven VO VOZ21235 09 06 2021 N 
Studieverlof 1091499 22 09 2020 J 
Studieverlof 1091527 22 09 2020 J 
Studieverlof 1091572 22 09 2020 J 
Studieverlof 1091650 22 09 2020 J 
Studieverlof 1091702 22 09 2020 J 
Studieverlof 1091706 22 09 2020 J 
Studieverlof 1095493 20 11 2020 N 
Studieverlof 1126240 22 03 2021 J 
Studieverlof 1165689 20 08 2021 N 
Studieverlof 1165776 20 08 2021 N 
Studieverlof 1165891 20 08 2021 N 
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Studieverlof 1165947 20 08 2021 N 
Studieverlof 1166259 20 08 2021 N 
Studieverlof 1166260 20 08 2021 N 
Studieverlof 1166263 20 08 2021 N 
Studieverlof 1177312 21 09 2021 N 
Studieverlof 1177359 21 09 2021 N 
Studieverlof 1177404 21 09 2021 N 
Studieverlof 1177443 21 09 2021 J 
Studieverlof 1177506 21 09 2021 N 
Studieverlof 1177601 21 09 2021 N 
Studieverlof 1177617 21 09 2021 N 
Studieverlof 1177618 21 09 2021 N 
Studieverlof 1177621 21 09 2021 N 
Studieverlof 1179233 20 10 2021 N 
Studieverlof 1183427 22 11 2021 N 
Studieverlof 1191095 21 12 2021 N 
Subsidie Inhaal- en Ondersteuningsprogramma (IOP) IOP-20151-VO 10 07 2020 J 
Subsidie Inhaal- en Ondersteuningsprogramma (IOP) IOP2-20151-VO 16 10 2020 J 
Subsidie Inhaal- en Ondersteuningsprogramma (IOP) IOP4-20151-VO 09 06 2021 J 
Urban Educatie Gelijke kansen - 116774 MBO116774 20 06 2019 J 
Vrijroosteren leraren fase III VRL210016 05 07 2021 N 
Vrijroosteren leraren fase III VRL210016 05 07 2021 N 
Zij instroom 1102670 21 12 2020 J 
Zij instroom 1126229 22 03 2021 J 
Zij instroom 1158912 22 06 2021 J 
Zij instroom 1189640 21 12 2021 N 
Zij instroom 1189773 21 12 2021 J 
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G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule 

G2-B. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar 

        Totale    Saldo per    Ontvangen  

    Bedrag van    Ontvangen t/m    subsidiale kosten   1 januari   in  

Omschrijving Toewijzing  toewijzing    vorig verslagjaar   t/m vorig 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   996,5  

Pilot Praktijkgericht programma voor gl en tl 2020-2024 GLTL20177 30 11 2020 162,0   64,8     64,8   45,4  

Pilot Praktijkgericht programma voor gl en tl 2020-2024 GLTL20260 30 11 2020 162,0   64,8     64,8   45,4  

Incidentele middelen leerlingdaling (JL) IML21049 31 08 2021 181,9         36,4  

Totaal   4.130,0   1.109,1   609,7   499,4   1.123,6  
 

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):  
 

  EUR 
1. De periode niet langer dan één jaar na balansdatum 194,1 
2. De periode langer dan één jaar en niet langer dan vijf jaar 

na balansdatum 
352,8 

3. De periode langer dan vijf jaar na balansdatum n.v.t. 
 

Calvijn Focus Beroepsacademie 
In verband van de realisatie van het schoolgebouw voor Focus 
Beroepsacademie te Barendrecht is met de gemeente Barendrecht 
notarieel overeengekomen dat CVO Calvijn voor een periode van 15 jaar 
jaarlijks een bedrag betaalt van € 90,0 (x 1.000) 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 1.000) 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.  
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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 2021 een waarde van circa € 11.667,0 (x 1.000). 

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. 

Intentieverklaring CVO-OZHW 
CVO heeft op 1 november 2021 met het bestuur van Stichting 
Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO (OZHW) een 
intentieverklaring getekend in het kader van de herstructurering van het 
onderwijspalet in de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk. Naast 
afspraken over het onderwijsaanbod, de positionering van opleidingen en 
het optimaliseren van huisvesting voor de borging van levensvatbare 
onderwijsvoorzieningen -gericht op de langere termijn-, zijn er afspraken 
gemaakt over de bestuurlijke overdracht van een tweetal scholen. Beide 
scholen zijn nu samenwerkingsscholen onder bevoegd gezag van beide 
besturen. Doelstelling is om met ingang van 1 januari 2023 de 
onderwijsvoorziening Maxima volledig onder het bevoegd gezag van CVO 
te brengen. Per gelijke datum komt dan de onderwijsvoorziening Focus 
volledig onder het bevoegd gezag van OZHW. Gelet op de omvang van 
beide onderwijsvoorzieningen zal genoemde bestuurlijke overdracht leiden 
tot uitstroom van enige liquiditeit. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2021 

   Realisatie Begroting Realisatie 

   2021 In € 2021 In € 2020 In € 

     
 Baten    
     
 Rijksbijdragen OCW    
3.1.1.1 Rijksbijdragen OCW 198.263,9 177.052,3 177.194,6 
3.1.1.1.2 OCW functiemix randstadregio's 3.636,2 3.829,4 3.624,6 
3.1.1.1.5 OCW prestatiebox 0,0 6.699,4 6.911,2 
3.1.1.1.9 OCW leerplusarrangement 2.434,5 2.188,9 3.172,9 
3.1.2.1 OCW overige subsidies 11.849,2 3.645,9 4.413,0 
3.1.3.1 OCW bijdragen via samenwerkingsverbanden 2.683,1 2.677,9 2.829,7 

  218.867,0 196.093,8 198.146,0 

 Overige overheidsbijdragen en subsidies    
3.2.2.1 Gemeente overige bijdragen 5.841,5 4.606,2 5.446,7 
3.2.2.3 Overige overheidsbijdragen 294,4 384,9 538,0 

  6.135,7 4.991,1 5.984,7 

 Overige baten    
3.5.1 Verhuur 493,6 365,6 365,3 
3.5.2 Detachering personeel 936,4 491,0 832,1 
3.5.4 Sponsoring 0,0 4,8 0,2 
3.5.5 Ouderbijdragen 2.983,4 4.463,0 2.753,8 
3.5.9 Kantineopbrengsten 96,6 125,3 105,1 
3.5.10 Overige baten 6.984,3 6.490,9 2.440,7 

  11.494,4 11.940,6 6.497,2 

     
 Totaal baten 236.497,2 213.025,6 210.627,9 
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De inkomsten onder 3.1.1.1 (Rijksbijdragen OCW) liggen significant hoger 
dan begroot voor 2021 en ontvangen in 2020. Deze hogere vergoeding is 
een combinatie van enkele neerwaartse en enkele opwaartse bijstellingen.  

De neerwaartse bijstellingen hangen samen met 1) een lagere vergoeding 
als gevolg van een dalend aantal leerlingen relevant voor de bekostiging in 
2021 (€ 4,2 mln.) en 2) lagere vergoedingen voor leermiddelen, materieel 
en VAVO voor circa € 1,0 mln. 

De opwaartse bijstellingen hangen met name samen met 1) de aanpassing 
van de GPL-vergoedingsbedragen met 0,19% en 2,47% voor een totaal 
bedrag van circa € 4,2 mln. om de gestegen loonkosten in relatie tot een 
nieuwe CAO-VO te bekostigen, 2) de omzetting van de vergoeding 
prestatiebox naar de lumpsum voor een bedrag van circa € 4,2 mln., 3) de 
als incidenteel aan te merken vergoeding die samenhangt met het 
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor een bedrag van circa € 13,9 
mln., 4) vergoeding arbeidsmarkttoelage voor circa € 1,2 mln. en 5) de 
vergoeding op basis van de nieuwe subsidieregeling ‘strategische 
personeelsbeleid, begeleiding en verzuim’ voor circa € 2,3 mln. 

Op de post 3.1.1.1.5 (OCW prestatiebox) zijn voor 2021 geen inkomsten 
ontvangen. Dit hangt samen met de omzetting van de regeling 
prestatiebox naar lumpsum. De lumpsum vergoeding steeg als gevolg van 
deze omzetting met 3,66%. Deze post is in 2021 onderdeel van post 3.1.1.1 
voor ca € 4,2 mln. Daarnaast hangt dit samen met de omzetting naar de 
nieuwe subsidieregeling ‘strategische personeelsbeleid, begeleiding en 
verzuim’ voor € 2,3 mln. In 2021 verantwoord onder de post 3.1.1.1. Dit 
alles verklaart het verschil met begroot 2021 en realisatie 2020. 

Onder de post 3.1.2.1 (OCW overige subsidies) vallen onder meer: 1) IOP-
subsidie voor € 4.484,7; 2) EHK-subsidie voor € 2.526,9; 3) 
examensubsidies voor € 1.288,8; 4) subsidies doorstroom-programma's 
PO-VO, VO-MBO etc. voor € 1.168,8; 5) subsidie capaciteitentesten voor 

€ 574,0; 6) subsidie VSV voor € 425,5; 7) subsidie begeleiding 
leerlingendaling voor € 200,0 en 8) subsidie studieverlof voor € 248,9. Een 
groot deel van deze subsidies is onderdeel van het Nationaal Programma 
Onderwijs (NPO) dat in het eerste kwartaal van 2021 bekend werd 
gemaakt. Deze subsidies maken daarom geen deel uit van de begroting 
2021 dan wel de realisatie 2020. 

Onder de categorie 3.5.5 vallen onder meer de opbrengsten uit de 
bijdragen werkweken/excursies € 697,6; buitenschoolse activiteiten en 
projecten € 287,2; leer- en hulpmiddelen € 153,3; tweetalig onderwijs € 
469,0 en ouderbijdragen voor € 1.376,3. 

Deze post ligt voor 2021 op een min of meer gelijk niveau als in 2020. 
Beduidend lager dan begroot vanwege het in 2021 schrappen van 
activiteiten samenhangend met de beperkende maatregelen en lockdowns 
in verband met de coronapandemie.  

Onder de categorie 3.5.10 vallen onder meer de baten begeleiding 
leerlingen op basis van het samenwerkingsverband Voorne-Putten aan de 
scholengroep Penta voor € 1.479,8. Verder is onder deze categorie 
verantwoord 1) de bijdrage van het MBO Oostland aan de scholengroep 
Melanchthon (€ 719,5); 2) baten onderling te verrekenen (€ 338,6); 3) 
baten vanuit de penvoerder Sterk Techniek Onderwijs voor een bedrag van 
circa € 463,1 ten gunste van scholengroep Penta; 4) bijdrage Zadkine in 
personele kosten (€ 128,0) en in kosten huisvesting (circa € 288,0) ten 
gunste van scholengroep Penta; 5) bijdrage van het bestuur OZHW in de 
automatiseringskosten samenwerkingsschool Focus (€ 152,0); 6) 
onderlinge verrekening retransitiekosten ICT (intern project) over de jaren 
2020 en 2021 voor een bedrag van circa € 1,6 mln. 

Het verschil tussen realisatie 2020 en 2021 laat zich verklaren door de 
afwikkeling retransitie ICT (intern project) in 2021. En door de wijze 
waarop in 2020 de overdracht van scholen tussen de besturen van LMC en 
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CVO per 01-08-2020 is verwerkt. Om de aansluiting te houden met de 
bekostigingsinformatie OCW over het budgetjaar 2020, is er voor gekozen 
om de financiële afwikkeling in verband met de overdracht voor een 
bedrag van circa € 1,6 mln. te verwerken op de post 3.5.10 (als ware het 

een negatieve baat). Daarnaast is de afwikkeling van het project Haven-
Havo eveneens op deze post verwerkt voor een bedrag van ca € 308,0. Ten 
slotte wordt het verschil met 2020 verklaard door per saldo hogere baten 
in 2021.

   Realisatie  Begroting Realisatie 

   2021 2021 2020 

   In € In € In € 

     
 Lasten    
     
 Loonkosten personeel(incl. sociale lasten en pensioenen) 
4.1.1.10 Loonkosten bestuur, directie en toezicht 14.471,5 14.428,5 14.392,4 
4.1.1.11 Loonkosten onderwijzend personeel 110.779,6 106.154,8 110.401,4 
4.1.1.12 Loonkosten onderwijsondersteunend personeel 28.185,6 27.623,1 26.585,8 
4.1.1.4 Loonkosten vervangingen 1.229,7 3.056,3 1.325,7 
4.1.1.5 Loonkosten overig 259,9 701,8 830,7 

  154.926,2 151.964,5 153.536,0 

 Overige personele kosten  
4.1.2.1.11 Dotaties personele voorzieningen 5.498,1 2.846,5 7.159,7 
4.1.2.1.12 Vrijval personele voorzieningen -860,8 308,0 -1.844,2 
4.1.2.2.0 Inhuur personeel niet in loondienst 5.059,5 2.545,7 5.824,8 
4.1.2.3.9 Overige personele kosten 1.815,6 6.560,3 2.897,1 

  11.512,5 12.260,5 14.037,4 

 Uitkeringen personeel en vervangers 
4.1.3.3 Uitkeringen/onttrekkingen -958,5 -1.076,8 -4.793,1 

  -958,5 -1.076,8 -4.793,1 
     
 Personele lasten 165.480,2 163.148,3 162.780,3 
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De post loonkosten personeel ligt over de jaren 2021 en 2020 op een min 
of meer gelijk niveau (154.926,2 in vergelijking met 153.536,0) ondanks 
het feit dat de lonen en salarissen in 2021 zijn gestegen als gevolg van een 
aanpassing van de CAO-VO met 0,19% + 2,47%. Dit wordt verklaard 
doordat in 2020 de post loonkosten personeel niet is verminderd met de 
onttrekkingen uit personele voorzieningen. Voor 2021 is dat wel gedaan. 

De hoogte van onttrekkingen uit personele voorzieningen in relatie tot de 
post loonkosten personeel in 2020 bedraagt € 2.653,0. Hiermee rekening 
houdend geeft een vergelijking tussen 2021 en 2020 het volgende beeld: 

 2021 loonkosten personeel € 154.926,2 
 2021 loonkosten personeel € 152.273,2 

Met ingang van 2021 worden de onttrekkingen uit personele 
voorzieningen die zorgen voor een daling van de post loonkosten 
personeel niet meer verantwoord onder de post 

‘uitkeringen/onttrekkingen’ (4.1.3.3), maar direct in mindering gebracht op 
de post loonkosten personeel DIR, OP en OOP (4.1.1.10 – 4.1.1.12). 

Dat verklaart het verschil tussen 2021 (€ 958,5) in vergelijking met 2020 (€ 
4.793,1) toen een bedrag van € 2.653,0 nog onder de post 4.1.3.3 werd 
verantwoord. 

Hiermee rekening houdend geeft een vergelijking tussen 2021 en 2020 het 
volgende beeld: 

 2021 uitkeringen / onttrekkingen €    958,5  
 2020 uitkeringen / onttrekkingen € 2.140,1 

Deze wijze van verwerking brengt beter tot uitdrukking welk bedrag CVO 
feitelijk ontvangt van uitkeringsinstanties. En doet beter recht aan het doel 
van onttrekkingen: dekking van loonkosten waarvoor in voorgaande jaren 
financiële middelen zijn gereserveerd. 

 

   Realisatie Begroting Realisatie 

   2021 In € 2021 In € 2020 In € 

     
 Specificatie personele lasten naar samenstelling    
4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 111.649,2 151.964,5 113.603,9 
4.1.1.2 Sociale lasten 15.574,9 0,0 14.752,0 
4.1.1.3 Pensioenlasten 27.702,1 0,0 25.180,1 

 Totaal lonen en salarissen 154.926,2 151.964,5 153.536,0 
 
In de pensioenlasten 2021 en 2020 zijn uitsluitend de werkgeverslasten opgenomen. 
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In 2021 waren gemiddeld bij CVO 1.912  FTE's werkzaam (2020: 1.909 
FTE's). 

Onderverdeeld naar: 2021 2020 
Directie 111 114 
Onderwijzend personeel 1.343 1.351 
Onderwijs ondersteunend personeel 458 444 

 1.912 1.909 

Voor het verloop van het aantal fte in het boekjaar 2021 in vergelijking met 
2020 als ook in vergelijking met de baten en de salarislasten in het 
boekjaar 2021 wordt verwezen naar het bestuursverslag over 2021. 

 

 
 
 

   Realisatie 2021 In € Begroting 2021 In € Realisatie 2020 In € 

     
 Afschrijvingen   
4.2.1 Afschrijving immateriele vaste activa 2,2 2,2 17,8 
4.2.2 Afschrijving materiele vaste activa 9.082,2 9.285,7 9.839,5 

  9.084,4 9.287,9 9.857,3 

 Huisvestingslasten   
4.3.1 Huur terreinen en gebouwen 1.090,8 1.298,8 1.140,7 
4.3.2 Verzekeringen gebouwen 169,3 130,7 142,6 

4.3.3 
Klein onderhoud gebouwen en 
terreinen 2.475,0 1.974,9 2.182,8 

4.3.4 Energie en water 2.760,9 2.402,5 2.682,3 
4.3.5 Schoonmaakkosten 3.535,7 3.457,1 3.474,8 
4.3.6 Heffingen en vuilafvoer 145,9 192,0 172,3 
4.3.7 Dotatie voorziening onderhoud 2.551,4 2.495,5 2.422,5 
4.3.8 Overige huisvestingslasten 504,9 483,1 484,6 

  13.233,8 12.434,7 12.702,6 
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 Overige instellingslasten  

 Administratie, beheer en bestuur 

4.4.1.0 
Administratie en advisering door 
derden 716,3 578,4 646,3 

4.4.1.1 Accountantskosten 137,6 93,0 104,9 
4.4.1.2 Contributie besturenorganisaties 416,0 489,0 547,6 
4.4.1.3 Verzekeringen 88,4 102,9 63,6 
4.4.1.4 Medezeggenschap 55,0 95,6 50,0 
4.4.1.5 Telefonie / Dataverbindingen 310,7 480,8 471,0 
4.4.1.6 Schooladministratie 290,4 450,6 291,8 
4.4.1.9 Overige lasten beheer en administratie 249,6 309,2 242,0 

  2.264,0 2.599,5 2.417,2 

     
 Uitsplitsing accountantskosten 
4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening 97,2 93,0 64,5 
4.4.1.2 Honorarium bekostigingscontrole 26,0 0,0 26,0 
4.4.1.3 Honorarium subsidiecontrole 14,4 0,0 14,4 

  137,6 93,0 104,9 
 

 

Het verschil in accountantskosten (post 4.4.1.1) tussen 2021 en 2020 
wordt verklaard door de extra kosten (€ 3,2) in verband met extra controle 
WNT over het boekjaar 2020, die in 2021 zijn gefactureerd. Tevens is eind 
2021 een voorschotbedrag in rekening gebracht (€ 18,5) voor de 
werkzaamheden jaarrekening 2021 die in 2022 worden uitgevoerd. Dit 
bedrag is in 2021 ten laste van de exploitatie gebracht. 
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   Realisatie 2021 In € Begroting  2021 In € Realisatie  2020 In € 

     
 Inventaris, apparatuur en leermiddelen    
4.4.2.0 Kosten en onderhoud inventaris en apparatuur 407,7 370,8 570,6 
4.4.3.0 Onderwijsleerpakket incl. ondw licenties 3.738,8 4.321,7 3.218,5 
4.4.2.1 Beheer en kosten ICT incl. adm. licenties 4.266,6 4.991,0 4.639,4 
4.4.3.1 Kosten boekenfonds 4.133,9 3.140,2 3.590,7 
4.4.3.2 Reproductiekosten 535,9 626,3 524,9 

  13.083,1 13.450,0 12.544,1 

 Overige lasten    
4.4.5.2 Nascholing 1.338,9 1.502,8 1.487,7 
4.4.5.4 Activiteiten, werkweken en excursies 709,5 2.100,8 587,1 
4.4.5.5 Kantinekosten 74,2 100,7 87,6 
4.4.5.6 Materieel subsidies 5.285,0 1.569,9 1.138,9 
4.4.5.7 Buitenschoolse activiteiten 1.021,8 1.192,7 1.114,1 
4.4.5.8 Wervingskosten 769,2 591,6 854,8 
4.4.5.9 Overige instellingslasten 5.068,6 4.684,4 4.890,4 

  14.267,3 11.742,8 10.160,6 
 

Onder de categorie 4.4.5.6 (materieel subsidies) vallen onder meer de 
materiële uitgaven voor NPO (€ 1.149,8), voor IOP (€ 1.059,8), voor EHK (€ 
452,2), in het kader van Doorstroomsubsidies (€ 357,1), materiële uitgaven 
op basis van gemeentelijke subsidies (€ 605,1) en uitgaven Sterk Techniek 
Onderwijs (€ 364,6). Materiële uitgaven in 2021 op basis van de subsidies 
NPO, IOP en EHK verklaren het verschil tussen realisatie 2020 alsook de 
begroting 2021. De hoogte van deze subsidies was namelijk ten tijde van 
het opstellen van de begroting 2021 noch bekend noch maakten deze 
subsidies in 2020 onderdeel uit van de exploitatie met uitzondering van 
beperkte uitgaven in relatie tot de subsidie IOP. 

Onder de categorie 4.4.5.9 (overige instellingslasten) vallen onder meer 
lasten overig materieel (€ 2.112,5) (waaronder € 1.199,3 kosten 
Maximaschool), de verrekening van diverse personele 
vergoedingen/kosten in het kader van de werkkostenregeling € 1.431,2; 
onderwijsvernieuwing € 150,9; communicatie en PR € 443,1; kosten 
heffingen € 138,8; kosten Raad van Toezicht € 92,4 en lasten onderling te 
verrekenen € 493,9. 
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   Realisatie 2021 In € Begroting 2021 In € Realisatie 2020 In € 

     
4.4 Overige instellingslasten 29.614,3 27.792,4 25.121,9 

     
 Totaal lasten 217.412,7 212.663,2 210.462,1 

     
 Financiële baten en lasten    
 Financiële baten    
6.1.1 Rentebaten 0,0 0,2 0,0 

 Financiële lasten    
6.2.1 Rentelasten banken -769,8 -922,6 -783,9 

  -769,8 -922,4 -783,9 

     
 Resultaat 18.314,7 -560,0 -618,1 

 

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 
2021 ging het om een bedrag van € 15.498,- 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 (NPO) 
De coronapandemie leidde in 2020 en 2021 tot sluiting van scholen alsook 
tot volledig digitaal onderwijs en vormen van hybride onderwijs. Ondanks 
geweldige inzet van het onderwijspersoneel konden onderwijsvertraging 
dan wel het ontstaan van onderwijsachterstanden helaas niet worden 
voorkomen. Vanaf het ontstaan van de coronapandemie en daaruit 
voortvloeiende lockdowns, inclusief de sluiting van scholen, zien we ook de 
sociaal-emotionele en persoonlijke gevolgen van de Covid-19 crisis op het 
welzijn en de ontwikkeling van leerlingen. Diverse onderzoeken maken 
duidelijk dat de Covid-19 crisis ontegenzeggelijk negatief van invloed is 
geweest op de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welzijn van 
leerlingen. 

Dat alles is de Nederlandse overheid niet ontgaan. Naast specifieke 
subsidieregelingen -IOP en EHK- om zoveel als mogelijk opgelopen 
leervertragingen en -achterstanden in te lopen, werd op 17 februari 2021 
door de overheid het meerjarige Nationaal Programma Onderwijs 
aangekondigd. 

Een programma waar voor de gehele onderwijssector in totaliteit 8,5 
miljard euro voor is uitgetrokken, waarvan 5,7 miljard voor het funderend 
onderwijs. 

Oorspronkelijk was het NPO een programma voor de periode maart - juli 
2021 en de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023. Met zijn brief van 25 
februari 2022 informeert de minister voor PO en VO de Tweede Kamer 
over zijn voornemen tot verlenging van de looptijd van het NPO tot en met 
het schooljaar 2024-2025. Tevens informeert de minister in zijn brief van 
25 februari 2022 de Tweede Kamer over zijn voornemen tot aanpassing 
van de verdeling van de financiële middelen voor het vervolg van het NPO. 

Bij de bekendmaking van de vergoedingsbedragen voor het schooljaar 
2021-2022 is voor het schooljaar 2022-2023 een uniform bedrag voor het 
PO en VO aangegeven van € 500 per leerling. In zijn genoemde brief 
kondigt de minister aan dat hij de intentie heeft om voor het schooljaar 
2022-2023 voor het VO als basisbedrag een vergoeding van € 820 per 
leerling beschikbaar te stellen. Voor het VBO en PRO geldt een vergoeding 
van 1,5 keer het basisbedrag (€ 1.230). Voor het VSO geldt een vergoeding 
van 2 keer het basisbedrag (€ 1.640). De bedragen die gaan gelden voor 
scholen met een uitdagende leerlingenpopulatie of met veel leerlingen 
met ouders/verzorgers met een lage of midden sociaaleconomische status, 
die gemiddeld hogere leervertragingen hebben opgelopen als gevolg van 
corona, zijn nog niet bekend. De minister geeft aan dat het zijn intentie is 
er voor te zorgen dat een groter deel van de middelen naar scholen zal 
gaan met veel leerlingen met risico op een grotere vertraging of 
achterstand. In het NPO voor 2021-2022 is dat 12%. In de brief van 25 
februari 2022 geeft de minister aan dat hij dat wil verhogen naar 22%. 

De in de brief van 25 februari 2022 aangekondigde bedragen liggen 
significant hoger dan het eerder indicatief aangegeven bedrag van € 500,-. 
De feitelijke bedragen voor 2021-2022 liggen voor het VO daarnaast 
substantieel hoger dan de voor het schooljaar 2020-2021 geldende 
bedragen.



    

185 
 

I I .  Jaarrekening 
 

Onderstaande tabel maakt dat inzichtelijk. 

  Schooljaar 
Onderdeel Bedrag in € 2021 -2022  2022-2023 
VO  Basisbedrag 701  820  
SBAO Basisbedrag x 1,5 1.052  1.230  
VSO Basisbedrag x 2 1.402  1.640  
SES Achterstand ll regulier 1.039  > 1.039  
SES Achterstand ll vso 549  > 549  

 

CVO kan op basis van deze bedragen voor het schooljaar 2022-2023 naar 
verwachting rekenen op een bedrag van tussen 20 en 21 miljoen euro. 
Daarbij zijn de vergoedingsbedragen voor achterstanden (SES) gelijk 
gehouden. Naar de mate deze laatste bedragen hoger worden vastgesteld, 
zal ook de door CVO te ontvangen vergoeding hoger worden. 
 

Ventilatiemaatregelen 
Naarmate de coronapandemie voortduurde en steeds meer duidelijk werd 
over de verspreiding van het virus, kwam er meer en meer aandacht voor 
de ventilatie binnen schoolgebouwen. De onderwijssector vroeg en vraagt 
al veel langer aandacht voor een gezond binnenklimaat in 
scholengebouwen. De coronacrisis zorgde voor een stroomversnelling. In 
korte tijd werd door de overheid een subsidieregeling ontworpen en 
budget op de begroting van OCW werd naar voren gehaald. 

De raad van bestuur nam op het punt van het binnenklimaat zijn 
verantwoordelijkheid. Er werd een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit 
van de ventilatie in alle schoolgebouwen van CVO (de kosten in 2021 
bedroegen   € 55,5). Op basis van de uitkomsten van die onderzoeken, 
werden in een groot aantal lokalen voor de beheersing van de 

luchtkwaliteit zogenaamde CO2-meters geplaatst (investering in 2020 
bedroeg € 134,6). 

En CVO gaat nog een stap verder. Begin 2022 kondigde de raad van 
bestuur het voornemen aan zelf in ventilatiemaatregelen te gaan 
investeren. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met te ontvangen 
subsidiebedragen uit de landelijke regeling (SUVIS = specifieke uitkering 
ventilatie in scholen) en mogelijke aanvullende vergoedingsbedragen van 
gemeenten. Bij de opstelling van de begroting over 2022 is de totale 
hoogte van de investeringen in ventilatiemaatregelen in beeld gebracht. 
Het gaat om een bedrag van ca 8,4 miljoen euro. Een investering voor 
eigen rekening in ventilatiemaatregelen bedraagt ca 6,3 miljoen euro. 

Op basis van de uitkomsten van het eerder benoemde onderzoek naar de 
kwaliteit van de ventilatie in onze gebouwen, is een prioriteitsvolgorde 
bepaald. Op basis van die volgorde worden bouwkundige bestekken 
uitgewerkt, worden aanbestedingen in de markt gezet en zullen 
opdrachten worden verstrekt. Voor de uitvoering worden als knelpunten 
gesignaleerd: 1) oplopende prijzen, 2) tekort aan materialen en 3) tekort 
aan geschoolde mankracht bij bedrijven die werkzaamheden moeten gaan 
uitvoeren. Het is daarmee onzeker of een en ander in 2022 volledig kan 
worden gerealiseerd. 
 

(Mogelijke) effecten oorlog in Oekraïne 
De oorlog in Oekraïne heeft directe en mogelijk indirecte effecten op het 
onderwijs en daarmee CVO. 

In Rotterdam worden 2.400 opvangplekken voor vluchtelingen 
gerealiseerd. Onder deze vluchtelingen zijn veel kinderen, die in hun 
thuisland naar school gingen. De Nederlandse overheid heeft besloten dat 
kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen recht hebben 
op onderwijs. De gemeente Rotterdam en de Rotterdamse 
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onderwijsbesturen hebben de handen ineengeslagen om Oekraïense 
kinderen, die in de regio Rotterdam worden opgevangen, te helpen. 
Daarom is in april 2022 De Oekraïense School opgericht. De Oekraïense 
School is gehuisvest in een bestaand pand van CVO aan de Grift 30 te 
Rotterdam waar circa 200 Oekraïense leerlingen onderwijs volgen. De 
coördinatie ligt bij de gemeente Rotterdam, die overigens ook garant staat 
voor de financiering mocht financiering vanuit OCW onvoldoende blijken 
te zijn.  

Overige mogelijke (indirecte) effecten: 

− Grondstofprijzen, waaronder die van bouwmaterialen stijgen 
wereldwijd. Dit kan een opdrijvend effect hebben op o.a. de 
huisvestingsinvesteringen van CVO. 

− Eventuele bijstelling van het coalitie akkoord zou effect kunnen 
hebben op de hoogte van de bekostiging. 

Door de inval van Rusland in Oekraïne is  in korte tijd  het economisch 
perspectief waarop het coalitieakkoord is gebaseerd, volledig veranderd. 
Ook de geopolitieke constellatie zoals we die al decennia kennen, is 
fundamenteel gewijzigd. De uiteindelijke impact van dit alles op de 
economie valt nog niet te overzien. Noch voor de korte noch voor de 
langere termijn. En daarmee valt niet te voorzien of en zo ja in welke mate 
het coalitieakkoord -met ambities op onder meer het gebied van klimaat 
en onderwijs- wordt bijgesteld. En wat in dat geval dan de gevolgen voor 
CVO zijn. Het zijn onzekere tijden. Gelukkig is de financiële positie van CVO 
ultimo 2021 zonder meer gezond te noemen en kan CVO “wel een stootje 
hebben”. Verwacht mag worden dat CVO de geopolitieke en economische 
ontwikkelingen nauwgezet volgt en daarop anticipeert in het belang van de 
continuïteit van het onderwijs en de organisatie voor de lange(re) termijn. 
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I I -6   Overz icht  verbonden  par t i jen  
 

Overige verbonden partijen (minderheidsbelang en geen beslissende 
zeggenschap). Per 31 december 2021 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 Onderwijscollectief Voortgezet Onderwijs Voorne Putten, Rozenburg Stichting Spijkenisse 4 

Stichting Huis van Morgen Vreewijk Stichting Rotterdam 4 
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I I -7   WNT-veran twoord ing 
 

WNT-verantwoording 2021 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 2021 is: € 209.000 
Aantal punten:      20 
 

Het intern toezichthoudend orgaan heeft in haar vergadering van 24 
februari 2021 ingestemd met deze WNT-norm. 

Deze klassenindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de 
complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld: 

Gemiddelde totale baten 10 
Gemiddeld aantal leerlingen 5 
Gewogen aantal onderwijssoorten 5 
Totaal aantal complexiteitspunten 20 
 

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. 
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1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en 
leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e 
maand van de functievervulling 

 

 

Gegevens 2021             
Bedragen x € 1 H.H. Post M.M. Mittelmeier A. Bestebreur 
Functiegegevens n.v.t. Voorzitter Raad van Bestuur Lid Raad van Bestuur 
Aanvang en einde 
functievervulling in 2021 n.v.t. 1 mrt 21 31 dec 21 1 jan 21 31 dec 21 
Omvang dienstverband (als 
deeltijdfactor in fte) n.v.t 1,0 1,0 
Dienstbetrekking? Nee Ja Ja 
Bezoldiging             
Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen n.v.t 133.404 168.639 
Beloning betaalbaar op termijn n.v.t 19.385 22.739 
Subtotaal   152.789 191.378 
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum n.v.t 175.216 209.000 
-/- Onverschuldigd betaald en nog 
niet terugontvangen bedrag n.v.t n.v.t n.v.t 
Bezoldiging n.v.t 152.789 191.378 
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 
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Toelichting op de vordering 
wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Gegevens 2020 H.H. Post M.M. Mittelmeier A. Bestebreur 
Functiegegevens Voorzitter Raad van Bestuur n.v.t. Lid Raad van Bestuur 
Aanvang en einde 
functievervulling in 2020 1 jan 20 31 aug 20 n.v.t. 1 jul 20 31 dec 20 
Omvang dienstverband (als 
deeltijdfactor in fte) 1,0 n.v.t. 1,0 
Dienstbetrekking? Ja n.v.t. Ja 
Bezoldiging             
Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen 116.594 n.v.t. 89.554 
Beloning betaalbaar op termijn 14.413 n.v.t. 10.560 
Totaal bezoldiging 2020 131.007 n.v.t. 100.114 
Individueel toepasselijke WNT-
maximum 134.000 n.v.t. 101.049 

 

 

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

Niet van toepassing 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2021             
Bedragen x € 1 J.F. Koen A. Mourik A.C.M. van Bijsterveldt 
Functiegegevens Vz. Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht 
Aanvang en einde 
functievervulling in 2021 1 jan 21 31 dec 21 1 jan 21 31 dec 21 1 jan 21 1 jul 21 
Bezoldiging             
Bezoldiging 16.422 10.318 5.138 
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 31.350 20.900 10.450 
-/- Onverschuldigd betaald en nog 
niet terugontvangen bedrag n.v.t n.v.t n.v.t 
Bezoldiging 16.422 10.318 5.138 

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 

Toelichting op de vordering 
wegens onverschuldigde betaling n.v.t n.v.t n.v.t 
Gegevens 2020             
Functiegegevens Vz. Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht 
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 15.576 10.275 10.275 
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 30.150 20.100 20.100 
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Gegevens 2021             
Bedragen x € 1 G. Kramer - Zeroual P.M. Hillman W.J. Lameris 
Functiegegevens Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht 
Aanvang en einde 
functievervulling in 2021 1 jan 21 31 dec 21 1 jan 21 31 dec 21 1 jan 21 1 jul 21 
Bezoldiging             
Bezoldiging 10.275 10.275 4.926 
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 20.900 20.900 10.450 
-/- Onverschuldigd betaald en nog 
niet terugontvangen bedrag n.v.t n.v.t n.v.t 
Bezoldiging 10.275 10.275 4.926 

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. 

Toelichting op de vordering 
wegens onverschuldigde betaling n.v.t n.v.t n.v.t 
Gegevens 2020             
Functiegegevens Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht 
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 10.275 10.275 10.275 
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 20.100 20.100 20.100 
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Gegevens 2021             
Bedragen x € 1 R.G. Westerlaken H.P.J. Gerla R. Broeze 
Functiegegevens Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht 
Aanvang en einde 
functievervulling in 2021 1 jan 21 31 dec 21 1 jan 21 31 dec 21 1 jul 21 31 dec 21 
Bezoldiging             
Bezoldiging 10.359 10.275 5.138 
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 20.900 20.900 10.450 
-/- Onverschuldigd betaald en nog 
niet terugontvangen bedrag n.v.t n.v.t n.v.t 
Bezoldiging 10.359 10.275 5.138 

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 

Toelichting op de vordering 
wegens onverschuldigde betaling n.v.t n.v.t n.v.t 
Gegevens 2020             
Functiegegevens Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht n.v.t. 
Aanvang en einde 
functievervulling in 2020 1 jan 20 31 dec 20 1 jul 20 31 dec 20 n.v.t 
Bezoldiging             
Bezoldiging 10.275 5.138 n.v.t 
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 20.100 10.050 n.v.t 
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1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder 

Niet van toepassing 
 

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

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 

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen 
met of zonder dienstbetrekking 

Niet van toepassing 
 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

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

 
 

 

 

I I -8   Gegevens  over  de  rechtspersoon 

Bestuursnummer  20.151 
Naam instelling   Ver. Chr. Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en 

omgeving 
KvK-nummer   40.342.087 
Adres   Henegouwerplein 14, 3021 PM  ROTTERDAM 
Postadres   Postbus 2152, 3000 CD  Rotterdam 
Telefoon   010-2171399 
E-mailadres  bestuur@cvo.nl 
Website   www.cvo.nl 
Naam  Mr M.L.F.N. Somers MSc CPC 
Adres   Henegouwerplein 14 
Telefoon   010-2171302 
E-mailadres  mlfn.somers@cvo.nl 
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I I I - 1   Contro leverk lar ing  accountant  
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I I I - 2   B i j l age af kor t ingen 

 
Afkorting en Omschrijving 

4JOB Vierjaarlijks onderzoek op bestuursniveau  
ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
AC Audit Committee 
AD Algemene directie 
AFAS ERP-software pakket 
ALV Algemene Ledenvergadering  
AOW Algemene Ouderdomswet 
BAR Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk 
BO Bedrijfsvoeringsoverleg 
BVO Bruto vloeroppervlakte 
CJG Centrum Jeugd en Gezin 
CVO Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en 

omgeving 
DIR Directie 
DO Directieoverleg 
DPIA Data Protection Impact Assessment  
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs 
ECB Europese Centrale Bank 
EHK Extra hulp voor de klas 
FG Functionaris gegevensbescherming 
FIDO Financiering decentrale overheden 
FTE Fulltime equivalent (voltijdbaan 1.659 uur) 

GCBO Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs  
GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst 
GGZ Geestelijke gezondheidzorg 
GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
HO Hoger onderwijs 
IBP Informatiebeveiliging en privacy  
IHP Integraal huisvestingsplan 
IOP Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 
ISK Internationale Schakelklas 
IvhO Inspectie van het Onderwijs 
JOZ Stichting Jeugdwerk 
LAS Leerling-administratiesysteem  
LBP Levensfasebewust Personeelsbeleid 
LO Lichamelijke opvoeding 
LVB Licht verstandelijke beperking 
MBO middelbaar beroepsonderwijs 
MD Management Development 
MJOP Meerjarenonderhoudsplan 
MR Medezeggenschapsraad 
NPO Nationaal programma Onderwijs 
NT2 Nederlands als tweede taal 
OCW (Ministerie van) Onderwijs Cultuur en Wetenschap 



    

199 
 

III. Overige gegevens 
 

OMT Outbreak Management Team 
OOP Onderwijs Ondersteunend Personeel 
OP Onderwijsgevend personeel 
OSR Opleidingsschool Rotterdam 
OZHW Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden 
P&C Planning-en-controlcyclus 
PO Primair onderwijs 
PO Privacy officer  
PRO Praktijkonderwijs 
PTA Programma van Toetsing en Afsluiting 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
ROB Rotterdams Onderwijsbeleid  
RPO Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen  
RvB Raad van bestuur 
Rvt Raad van toezicht 
RVU Regeling Vervroegde Uittreding 
SAQ School Attitude Questionnaire Internet  
SBO Speciaal basisonderwijs 

SES Sociaaleconomische status 
SMW School Maatschappelijk Werk 
SO Security office 
SSO Shared Service Organisatie 
SUVIS Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen 
T-1 Huidige jaar minus 1 jaar 
TLV Toelaatbaarheidsverklaring 
VAVO Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs 
VO Voortgezet Onderwijs 
VRC VAVO Rijnmond College 
VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs of Vaststellingsovereenkomst 
VSV Voortijdig schoolverlaters 
WGA Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten 
WIA Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen 
WW Werkloosheidswet 
ZZP Zelfstandigen zonder personeel 
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I I I - 3   B i j l age onderwi js soorten  
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Scholengroep School Brin                                 

Accent VSO Op Zuid 02XM-000                             V   
Accent Op Noord 02XM-002                             V   
Accent Accent Praktijkonderwijs Centrum 04IK-000                               V 
Accent Accent PRO Delfshaven 07HF-000                               V 
Accent Accent Praktijkonderwijs Capelle 26HR-000                               V 
Accent Accent Praktijkonderwijs Hoogvliet 28DF-000                               V 
Comenius Comenius Lyceum, Mavo en Be... 19GY-000   V V V V V V   V V V V V  V     
Comenius Comenius College Krimpen 19GY-004         V V V         V         
Comenius Comenius College Rotterdam 19GY-005         V V V         V         
Comenius Comenius College Nieuwerkerk 19GY-006         V V V V V     V         
Marnix Gymnasium Marnix Gymnasium 14QT-000                 V         V     
Melanchthon Melanchthon Business School 31CG-001 V V V   V         V V V         
Melanchthon Melanchthon Kralingen 18CH-009   V V V V         V V V         
Melanchthon Melanchthon Berkroden 31CG-003   V   V V         V V V         
Melanchthon Melanchthon Wilgenplaslaan 18CH-002     V   V         V V V         
Melanchthon Melanchthon Mavo Schiebroek 18CH-003         V V           V         
Melanchthon Melanchthon De Blesewic 31CG-000         V V V         V V       
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Melanchthon Melanchthon Schiebroek 18CH-000             V V V       V V     
Melanchthon Melanchthon Bergschenhoek 31CG-002             V V V       V V     
Penta Penta Hoogvliet 20FR-004   V   V V         V V V         
Penta Penta De Oude Maas 31CH-001   V   V V         V V V         
Penta Penta Scala Rietvelden 20FR-002         V V V         V V       
Penta PENTA college CSG Godfried Richter 20FR-007         V V V V       V V       
Penta PENTA college CSG Bahûrim 20FR-008         V V V         V         
Penta Penta Charles de Foucauld 20FR-012         V             V         
Penta Penta Jacob van Liesveldt 31CH-000         V V V V V     V V V     
Penta Penta Scala Molenwatering 20FR-000             V V V         V     
Portus CSG Calvijn vestiging Meerpaal 16PK-008 V   V   V         V V V         
Portus Portus Farelcollege 20AM-000   V   V V   V   V V V V V  V     
Portus Focus Beroepsacademie Calvijn 31EX-001   V V V           V V           
Portus Portus Zuidermavo-havo 16PK-005         V             V         
Portus CSG Calvijn vestiging Juliana 16PK-007         V             V         
Portus Portus Groene Hart 31EX-000         V V V V V     V V V     
Portus CBSplus, school voor havo en mavo 16PK-010           V V         V V       
Portus Máximacollege 20AM-004                               V 
Zuider Gymnasium Zuider Gymnasium 31RY-000                 V         V     

 
Bron: Vensters 
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I I I - 4   B i j l age p ersone le  gegevens  
 

Detailgegevens personeel 

Ontwikkeling aantallen en 
FTE personeel CVO 2019 2019 2020 2020 2021 2021 

Per categorie Aantal  FTE Aantal  FTE Aantal  FTE 

OP 1.736 1.385 1.667 1.315 1.749 1.374 

OOP 558 440 574 452 601 473 

Directie 123 119 119 113 109 105 

Totaal 2.417 1.943 2.360 1.880 2.459 1.951 

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

 

Medewerkers 2019 2020 2021 

18-34 jaar 576 24% 633 27% 647 26% 

35-44 jaar 564 23% 556 24% 617 25% 

45-54 jaar 512 21% 501 21% 544 22% 

55-64 jaar 620 26% 593 25% 571 23% 

65 jaar en ouder 145 6% 77 3% 80 3% 

Totaal CVO     2.417  100%      2.360  100%     2.459  100% 

 



    

203 
 

III. Overige gegevens 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 
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 2021 is het aantal vrouwelijke directieleden licht 
afgenomen. In lagere management functies die niet geclassificeerd worden 
als directie is het aandeel vrouwelijke medewerkers evenwichtiger. Uit een 
recent onderzoek van Voion blijkt dat het aantal vrouwelijke schoolleiders 
in het VO langzaam stijgt (Van Nuland & Van den Berg, 2021 ). 

 

 FTE 2019 2020 2021 

18-34 jaar 452 23% 485 26% 492 25% 

35-44 jaar 447 23% 445 24% 494 25% 

45-54 jaar 411 21% 404 22% 437 22% 

55-64 jaar 524 27% 494 26% 470 24% 

65 jaar en ouder 109 6% 53 3% 57 3% 

Totaal CVO     1.943  100%      1.880  100%     1.951  100% 

OP Vrouw Man 
 

Directie Vrouw Man 

2018 52% 48% 
 

2018 31% 69% 

2019 54% 46% 
 

2019 33% 67% 

2020 55% 45% 
 

2020 35% 65% 

2021 56% 44% 
 

2021 34% 66% 
   

 
   

OOP Vrouw Man 
 

Totaal Vrouw Man 

2018 64% 36% 
 

2018 54% 46% 

2019 65% 35% 
 

2019 55% 45% 

2020 63% 37% 
 

2020 56% 44% 

2021 63% 37% 
 

2021 57% 43% 
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III. Overige gegevens 
 

 

 

 

 

 

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

  OP  OOP  DIR  

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

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

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

 2021  71,1%  24,4%  4,4%  
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Dit is een uitgave van Vereniging voor Christelijk 
Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving. 

CVO Rotterdam 
Henegouwerplein 14 
3021 PM Rotterdam 
Postbus 2152 
3000 CD Rotterdam 
www.cvo.nl 

Juni 2022 

 

Aan deze uitgave werkten mee: de CVO-Scholen,  
CVO Shared Service Organisatie, CVO-Beleidsstaf. 



    

206 
 

 

 


	Voorwoord Raad van Bestuur
	2021 in cijfers
	Organigram
	Ontwikkeling Kerncijfers CVO
	Inhoudsopgave
	Leeswijzer
	I. Bestuursverslag
	I-1  Onze scholen
	I-2  Nationaal Programma Onderwijs
	I-3  Strategisch beleid
	I-4  Onderwijs & Kwaliteit
	I-5  Leerlingen en ouders
	I-6  Shared Service Organisatie
	I-7  Personeel
	I-8  Financiën
	I-9  Huisvesting en ICT
	I-10  Organisatiestructuur en Governance
	I-11  Raad van Toezicht
	I-12  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
	I-13  Continuïteitsparagraaf
	II. Jaarrekening
	II-1  Waarderingsgrondslagen voor de jaarrekening
	II-2  Balans per 31 december 2021
	II-3  Staat van baten en lasten 2021
	II-4  Kasstroomoverzicht 2021
	II-5  Toelichting balans, baten en lasten
	II-6  Overzicht verbonden partijen
	II-7  WNT-verantwoording
	II-8  Gegevens over de rechtspersoon
	III. Overige gegevens
	III-1  Controleverklaring accountant
	III-2  Bijlage afkortingen
	III-3  Bijlage onderwijssoorten
	III-4  Bijlage personele gegevens

