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Geachte leden van het college van bestuur en de raad van toezicht,

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarverslaggeving 2018 en onze getekende
controleverklaring d.d. 19 april 2019. Wij zenden u één afschrift van bovengenoemde
controleverklaring alsook één afschrift van de controleverklaring aan uw administratiekantoor ter
vermenigvuldiging en indiening bij DUO.

De controleverklaring, die is voorzien van een originele handtekening, dient te worden opgenomen in
de 'Overige gegevens' bij de originele, door het college van bestuur en de raad van toezicht
ondertekende, jaarrekening. Dit origineel is ten behoeve van uw eigen archief. Een afschrift van de
controleverklaring is voorzien van de naam van de externe accountant, echter zonder persoonlijke
handtekening. Wij bevestigen u akkoord te gaan met het opnemen van een afschrift in de 'Overige
gegevens' bij een kopie van de jaarverslaggeving 2018, die identiek is aan het bijgevoegde
gewaarmerkte exemplaar.

Wij doen u hierbij eveneens een exemplaar van het accountantsverslag toekomen. Dit verslag bevat de
belangrijkste bevindingen van onze controle en is besproken met het college van bestuur op
3 april 2019 en de raad van toezicht op 17 april 2019.

Toestemming openbaarmaking controleverklaring en daaraan verbonden
voorwaarden

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan om een afschrift van onze controleverklaring openbaar te
maken tezamen met de jaarverslaggeving 2018 die op 17 april 2019 in de vergadering van de raad van
toezicht is goedgekeurd. Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts toegestaan tezamen met
de volledige jaarrekening (met daaraan toegevoegd het bestuursverslag en de 'Overige gegevens').

Indien u de jaarverslaggeving en een afschrift van de verklaring opneemt op het internet, dient u te
waarborgen dat deze goed zijn afgescheiden van andere informatie op de internetsite. Afscheiding kan
bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarverslaggeving in niet-bewerkbare vonn als een afzonderlijk
bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer dejaarverslaggeving
verlaat ("U verlaat het beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarverslaggeving 2018").

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Fascinatio Boulevard 350, 3065 WB Rotterdam, Postbus 8800,
3009 AV Rotterdam
T: 088 792 oo 10, F: o88 792 95 33, www.pwc.nl

'PwC' is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N. V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284),
PricewaterhouseCaopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Campliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions,
Actuarial & Insurance Services B. V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B. V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verisnan. Op
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www. pwc. nl treft u meer informatie over deze vennootsdiappen, waaronder deze algemene
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.



Deponeringsplicht
Wij maken u erop attent dat vóór l juli 2019 zowel digitaal als hardcopy een exemplaar van de
jaarverslaggeving 2018 inclusief controleverldaring bij DUO-vestiging Den Haag dient te worden
aangeleverd.

De te deponeren stukken zelf hoeven niet persoonlijk door het college van bestuur en de raad van
toezicht ondertekend te worden. Met het oog op het risico van identiteitsfraude adviseren wij u om
geen stukken te deponeren die voorzien zijn van een handtekening.

In een begeleidende brief aan het DUO dient u aan te geven dat de originele jaarrekening door het
college van bestuur en de raad van toezicht is ondertekend, alsmede de datum waarop dit geschiedde.
In verband hiermee ontvangt u van ons één origineel getekende verklaring en exemplaren waarop is
aangegeven dat het origineel is ondertekend.

Wij zijn graag bereid tot het geven van een nadere toelichting.

Hoogachtend,
Pricewa o Coopers Accountants N.V.

drs. er'meulen RA
senior director

Bijlagen

Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard, 18 april 2019,
4SSFWV5CAWU-972270228-14
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het college van bestuur en de raad van toezicht van Stichting voor Openbaar Voortgezet
Onderwijs Hoeksche Waard

Verklaring over de in dejaarverslaggeving opgenomen
jaarrekening 2018
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard
te Puttershoek gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

. geeft de in de jaarverslaggeving 2018 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vennogen van Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs
Hoeksche Waard op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met
de Regeling j aarverslaggeving onderwijs;

. zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018
in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming
met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in
paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018.

De jaarrekening bestaat uit:
. de balans per 31 december 2018;
. de staat van baten en lasten over 2018; en
. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving

en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard zoals
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO)
en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

4SSFWU5CAWU-972270228-14

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V; Fascinatio Boulevard 350, 3065 WB Rotterdam, Postbus 8800,
3009 AV Rotterdam
T: 088 792 oo io, F: o88 792 gs 33, www.pwc.nl

'PwC' is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N. V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopars Belastingadviseurs N. V. (KvK 34180284),
PricBwaterhouseCoopers Advisory N. V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Sen/ices B. V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions,
Actuarial & Insurance Sen/ices B. V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B. V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen, Op leveringen aan deze
vennootschappen zijn algemene inkoapvoorwaarden van toepassing. Op www. pwc. nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.



Geen controleiuerkzaainheden verricht ten aanzien van de
anticumulatiebepaling van artikel i. 6a WNT en artikel 5 lid i(j)
Uitvoeringsregeling WNT
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen controlewerkzaamheden
verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het ontbreken daarvan, op grond van de
anticumulatiebepaling van artikel i. 6a WNT en artikel 5, lid l onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT.
Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding
door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende
topfunctionaris bij andere WNT plichtige instellingen alsmede of de in dit kader vereiste toelichting
juist en volledig is.

Verklaring over de in dejaarverslaggeving opgenomen
andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat dejaarverslaggeving 2018 andere
informatie, die bestaat uit:
. het bestuursverslag;
. de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
. met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
. alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en

paragraaf 2. 2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs, paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder
het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling j aarverslaggeving
onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot
de jaarrekening

Veranttuoordelijkheden van het college van bestuur en de raad van
toezicht voor de jaarrekening
Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling j aarverslaggeving onderwijs. Het college van
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
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In dit kader is het college van bestuur tevens veranfrw^oordelijk voor een zodanige interne beheersing
die het college van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van
die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in
staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde
verslaggevingsstelsel moet het college van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het college van bestuur het voornemen heeft om de
onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is. Het college van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect
van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij
onze controleverklaring.

Rotterda ' 019
Pric aterhouseCoo rs Accountants N.V.

drs. J.F. Vermeulen RA
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Bijlage bij de controleverklaring
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
. Het identificeren en inschatten van de risico's:

o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of
fraude;

o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties,
die van materieel belang zijn.

. Het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing.

. Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de onderwijsinstelling.

. Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving,
de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van
schattingen door het college van bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening
staan.

. Het vaststellen dat de door het college van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling
haar continuïteit niet langer kan handhaven.

. Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen.

. Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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Stichting openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

'Jouw toekomst^ onze uitdaging'

Bestuursverslag

2018

Geschreven door: L.J. van Meeren

voorzitter college van bestuur
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Voorwoord

Door middel van dit jaarverslag legt het college van bestuur van Stichting OVO verantwoording af over de
resultaten en het gevoerde beleid in het jaar 2018. Ook blikken we in dit verslag vooruit op het jaar 2019.
Stichting OVO boekte in 2018 goede resultaten:

-Er werd extra budget gegenereerd voor de nieuwbouw van het Actief College
-De leerlingen boekten goede examenresultaten
-Het marktaandeel nam toe
-De jaarrekening laat een positief resultaat zien

Het jaar 2018 was een bijzonder jaar voor het Hoeksch Lyceum. Op 21 en 22 september vierde de school het
honderdjarig bestaan op grootse wijze. Op vrijdag 21 september was het feest voor alle leerlingen met diverse
sportieve attracties en een optreden van een bekende dj als climax. Op zaterdag 22 september was er een druk
bezochte reünie voor oud-leerlingen en -docenten. Het schoolbestuur schonk de school een bronzen sculptuur
die het motto van de school 'Talent, ambitie, succes' uitbeeldt. Het Hoeksch Lyceum genereerde met het
Eeuwfeest veel media-aandacht.

Natuurlijk zullen er in 2019 nieuwe ontwikkelingen zijn. Zo zal een nieuw strategisch beleidsplan 2020-2024
worden opgesteld, wordt een fusie met Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard voorbereid
en hopen we de eerste paal te mogen slaan voor de nieuwbouw van het Actief College. In het Hoeksch Lyceum
hopen we de luchtbehandeling in het hele gebouw te kunnen realiseren.

De gemeentelijke herindeling per l januari 2019 zal ongetwijfeld ook gevolgen hebben voor de samenwerking
met de gemeente.

Stichting OVO HW publiceert het jaarverslag jaarlijks na vaststelling op de website: www.ovohw.nl.

L.J. van Meeren

Voorzitter college van bestuur

17 april 2019

pwc
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1. Algemene informatie omtrent de instelling

Op l januari 2011 nam Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard de bestuurlijke taken voor
het openbaar voortgezet onderwijs over van de gemeente Oud-Beijerland. De stichting kent een college van
bestuur en een raad van toezicht. Op grond van de statuten dient de Stichting jaarlijks aan te geven op welke
wijze zij aandacht besteedt aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Het betreft de algemene
toegankelijkheid zonder onderscheid van godsdienst, levensbeschouwing en de aandacht voor en eerbiediging
van de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen in de Nederlandse samenleving.

De kernactiviteit van Stichting OVO HW is het verzorgen van goed openbaar voortgezet onderwijs in de
Hoeksche Waard.
Stichting OVO HW is aangesloten bij de sectororganisatie VO Raad, bij de besturenbond VOS/ABB, bij het
regionaal samenwerkingsverband openbaar onderwijs ROOZZ en bij het Samenwerkingsverband Passend
Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard.

Stichting OVO HW is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 51474727

1. 2. Missie visie en kernwaarden

o M;ssie

Het is onze missie om goed openbaar voortgezet onderwijs te bieden aan leerlingen van 12 tot en met 18 jaar,
ongeacht afkomst, cultuur of religieuze voorkeur.
Wij zien pluriformiteit als een uitdaging in de interactie met (jonge) mensen en in afstemming met de
maatschappij. Onze scholen nemen actief stelling tegen discriminatie, pesten, geweld en intimidatie. Openheid,
respect en integriteit zijn daarom diep verankerd in ons onderwijs. Deze principes openbaren zich in de
dagelijkse omgang met elkaar in en rond de school. Onze scholen werpen geen financiële drempels op voor
ouders om hun kind onderwijs te laten volgen.

Ons motto 'Jouw toekomst, onze uitdaging' geeft de visie van onze stichting op kernachtige wijze weer:
Stichting OVO HW ziet het als een uitdaging om goed openbaar voortgezet onderwijs aan te bieden dat elke
leerling voorbereidt op de onbekende toekomst.

o Visie

Het openbaar onderwijs verwelkomt in principe elke leerling. Onze scholen dienen te voldoen aan de door de
stichting opgestelde kwaliteitseisen, maar de scholen worden tegelijkertijd aangemoedigd om binnen de
gestelde kaders een eigen identiteit te ontwikkelen.
Het bestuur streeft ernaar optimale ontplooiingsmogelijkheden aan alle kinderen te bieden, zodat zij het
maximale uit hun talent kunnen halen. Het is om het even of die talenten meer theoretisch of praktisch gericht
zijn.

o Kernwaarden

Binnen het openbaar onderwijs Hoeksche Waard ontmoeten kinderen met verschillende achtergronden
elkaar. Wij informeren de leerlingen over die verschillende opvattingen en de wijze waarop zij daar met respect
mee om moeten gaan. Onze scholen leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van jongeren tot
sociaal invoelend, autonoom en zelfverantwoordelijk persoon. Onze pedagogische opdracht is gebaseerd op de
volgende kernwaarden:

-rechtvaardigheid - behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden
-weldadigheid -doe de ander goed
-waardigheid - wees respectvol
-vrijheid - jouw vrijheid mag geen belemmering voor de ander zijn.

1. 3 Onze scholen
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Stichting OVO biedt op twee locaties voortgezet onderwijs aan in de kern Oud-Beijerland:

het Actief College is gevestigd aan de Koninginneweg 126. De school verzorgt het volgende

onderwijsaanbod: Vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (met Iwoo), gemengd theoretische

leerweg met de profielen Zorg & Welzijn; Economie & Ondernemen; Bouw, Wonen & Interieur;

Mobiliteit & Transport; Produceren, Installeren & Energie; en Vak-mavo;

Het Hoeksch Lyceum is gevestigd aan Hoefsmid l. De school verzorgt het volgende onderwijsaanbod:

mavo, havo, atheneum, gymnasium.

Wij bieden onderwijs op vrijwel elk niveau aan. Een licentie voor het aanbieden van praktijkonderwijs

ontbreekt. Dankzij een samenwerking met Stichting Galilei is een aanbod van praktijkonderwijs (klas l t/m 3)
ontstaan binnen het gebouw van het Actief College.

1. 4. Governance

Stichting OVO kent een duidelijke scheiding tussen bestuur en toezicht. Deze scheiding is in onze statuten
vastgelegd (zie:
htt s: ovohw.nl w -content u loads 2019 02 110317-Akte-van-o richtin -stichtin -o enbaar-voort ezet

onderwi's-Hoeksche-Waard. df

o College van bestuur

Het college van bestuur van Stichting OVO bestaat uit één persoon. Het cvb is integraal verantwoordelijk voor:

-bestuur in beleid en uitvoering
-kwaliteitsbeleid
-goed werkgeverschap
-financieel beleid

-huisvestingsbeleid
-interne en externe communicatie

Het college van bestuur werd in 2018 gevormd door:
De heer L.J. van Heeren - voorzitter (werktijdfactor 0, 4)

Het college van bestuur stelde de volgende beleidsdocumenten vast:
-jaarrekening 2017
-jaarplan 2018 als afgeleide van het strategisch beleidsplan 2016-2020
-(meerjarige) begroting 2019-2023
-schooljaarplannen 2018-2019 als afgeleide van de schoolplannen 2016-2020
-schoolgidsen 2018-2019
-meerjarig bestuursformatieplan 2018-2022
-cafetariaregeling arbeidsvoorwaarden 2019
-beleid informatiebeveiliging en privacy (IBP)
-privacyreglement
-protocol beveiligingsincidenten en datalekken

o Bestuurskantoor

Om de organisatie goed te faciliteren, het bestuur te ondersteunen en de gestelde doelen te kunnen bereiken
beschikt de stichting over een stafbureau. De bezetting was als volgt:

- Beleidsmedewerker personeel
- Medewerker personeel
- Secretaresse

- beleidsmedewerker financiën
NAW bestuurskantoor:

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard

- de heer l. de Looff (0, 2000 fte)
- mevrouw A. van der Linden (0, 1000 fte)
-mevrouw M. Geuvers (0, 4000 fte)
- mevrouw l. Termeer (0, 8000 fte)
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Biezenvijver 5, 3297GK Puttershoek
Telefoon 078-6295999
e-mail info@acishw.nl
website www.ovohw.nl

o Externe Ondersteuning
Uitvoerende beheerstaken, zoals de personeels- en salarisadministratie en de financiële administratie, worden
uitgevoerd door ons administratiekantoor Dyade te Bergen op Zoom.
Architectenbureau Valtos uit Rotterdam levert technische ondersteuning bij de voorbereiding en begeleiding
van onderhoud en renovatie van onze gebouwen.
Nemesys beheert onze ICT omgeving.

o Governancecode

Binnen Stichting OVO HW wordt de governancecode voortgezet onderwijs van de VO Raad nageleefd. In deze
code zijn onder andere gedragsregels met betrekking tot het voorkomen van belangenverstrengeling
opgenomen. Het bestuur gaf inhoud aan de horizontale dialoo in het maandelijks overleg met de directeuren,
het overleg (vijf keer per jaar) met de medezeggenschapsraad en de raad van toezicht (zes keer per jaar), het
overleg binnen het Pact van de Waard, door middel van verspreiding van het blad Acis/Ovo Actueel (drie keer
per jaar) en middels een maandelijkse column in de regionale weekkrant 'Het Kompas'.
Het jaarverslag werd na vaststelling actief openbaar gemaakt door plaatsing op onze website:
httDS://ovohw. nl/oreanisatie/

De bestuurder van OVO HW was in 2017 tevens bestuurder van Stichting Acis primair onderwijs (werktijdfactor
0, 6) en daarnaast onbezoldigd bestuurder van het samenwerkingsverband Passend primair onderwijs Hoeksche
Waard (regio 28.04) en sinds l augustus 2017 van het samenwerkingsverband Passend voortgezet onderwijs
Hoeksche Waard (regio 28.15). De nevenfuncties werden door de Raad van toezicht geaccordeerd. De
bestuurder had geen betaalde nevenfuncties.
Het bestuur en de raad van toezicht hebben een integriteitscode opgesteld die wordt nageleefd. Zie ook:
htt s: ovohw.nl beleid inte riteitsbeleid

o Raad van toezicht

De raad van toezicht voert aan de hand van een kader toezicht uit op het bestuur. De raad van toezicht bestaat
uit vijf leden, waarvan drie zijn benoemd op voordracht van de gemeenten in de Hoeksche Waard. Twee leden
zijn benoemd op bindende voordracht van de medezeggenschapsraad.

De raad van toezicht bestond uit:

De heer B. de Koning - voorzitter
De heer P. M.A. Homminga
De heer G. J. Onnink

De heer J. van der Linden
De heer C.J. de Liefde

De raad van toezicht vergaderde zes keer in het bijzijn van het college van bestuur De raad keurde de volgende
documenten goed:
-jaarrekening 2017
- meerjarig bestuursformatieplan 2018-2022
- (meerjarige) begroting 2019-2023
- integriteitscode
-verhoogde investering in nieuwbouw het Actief College

Over het voornemen tot fusie van Stichting OVO met Stichting Acis werd diverse malen met de raad van
toezicht van gedachten gewisseld. De RvT nam kennis van de volgende documenten:
- cafetariaregeling arbeidsvoorwaarden 2019
- beleid informatiebeveiliging en privacy (IBP)
- privacyreglement
- protocol beveiligingsincidenten en datalekken
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o Directeuren

De directeur van het Actief College/ de rector van het Hoeksch Lyceum zijn binnen hun vestiging
verantwoordelijk voor:

De kwaliteit van het onderwijs

Het welbevinden van de leerlingen

Het personeel
De financiën

De communicatie met de omgeving

De profilering van de school

Het dagelijks onderhoud van het gebouw

Huisvestingsaangelegenheden van enige importantie (groot onderhoud) worden door het bestuur ge'hitieerd.
De kosten worden rechtstreeks doorbelast aan de desbetreffende locatie.

Op 31 december 2018 was mevrouw R. Valkenborg rector van het Hoeksch Lyceum;
Mevrouw R. Koole was op die datum directeur van het Actief College.

De locatiedirecteuren en de voorzitter college van bestuur voeren maandelijks overleg. De bestuurder is
voorzitter van het centraal management team (CMT). De voorzitter college van bestuur voert daarnaast
maandelijks met beide directeuren afzonderlijk overleg over de ontwikkelingen en resultaten op de scholen.
E, e.a. is vastgelegd in het managementstatuut: htt : ovohw.nl or anisatie mana ementstatuut

Uiteindelijk worden beleidsbeslissingen genomen door het College van Bestuur.

1.5 Medezeggenschap

In de wet op de medezeggenschap is vastgelegd dat elke school een medezeggenschapsraad heeft waarin
ouders en leerkrachten evenredig vertegenwoordigd zijn. De directeur/rector vertegenwoordigt het bevoegd
gezag in het overleg met de MR daar waar het gaat om door het bestuur aan de directeur gemandateerde
taken. De MR bespreekt het bestuursbeleid met het college van bestuur. De MR heeft advies- dan wel
instemmingsrecht.

Zie het reglement medezeggenschap: htt : ovohw.nl or anisatie medeze enscha ).
Op 31 december 2018 was de heer H. van Es (personeelsgeleding) voorzitter van de MR, mevrouw M. van
Roessel ( personeelsgeleding) was secretaris.

In 2018 bracht de MR positief advies uit of stemde in met:

-jaarrekening 2017
-jaarplan 2018
-meerjarig bestuursformatieplan 2018-2022
-cafetariaregeling arbeidsvoorwaarden 2019
-beleid informatiebeveiliging en privacy (IBP)
-privacyreglement
-protocol beveiligingsincidenten en datalekken

1.6. Ouders en school

Ouders zijn belangrijke partners. De scholen nemen ouders serieus en werken nauw met hen samen.
Periodiek meten scholen de tevredenheid van ouders met behulp van enquêtes waarbij de resultaten worden

vergeleken met een landelijke referentiegroep. Een deel van de resultaten is voor eenieder in te zien via:
www.scholeno dekaart.nl
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Beide locaties hebben ouderklankbordgroepen in het leven geroepen. Beide locaties beschikken over een

onderraad die een rol speelt bij de organisatie en uitvoering van activiteiten. Daarnaast worden hand- en
spandiensten door ouders verricht.

Wij zien ouders, samen met andere representanten uit het maatschappelijke domein, als stakeholders waar
het schoolbestuur verantwoording aan moet afleggen. Het bestuur bespreekt het jaarverslag met de

schoolleiding en medezeggenschapsraad en plaatst het jaarverslag op de website:
htt : ovohw.nl materieel financieel

1.7 Samenwerkin s artners

o Stichting Acis

Stichting Acis is een zusterstichting van Stichting Ovo HW. Samen realiseren de stichtingen een breed en
kwalitatief goed aanbod aan openbaar funderend onderwijs in de Hoeksche Waard voor kinderen in de leeftijd
van vier tot achttien jaar.
De voorzitter college van bestuur van stichting OVO oefent binnen Stichting Acis HW dezelfde functie uit. Twee
leden van de raad van toezicht van OVO zijn gelijktijdig toezichthouder bij Stichting Acis. Hoewel de
samenwerking intensief is, zijn OVO HW en Acis HW twee zelfstandige rechtspersonen. Vos/Abb is gevraagd
advies uit te brengen over een eventuele fusie tussen Stichting OVO en Stichting Acis in 2019.

o Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard

Van l augustus 2015 tot l augustus 2018 Was Stichting OVO HW aangesloten bij het samenwerkingsverband
Passend Voortgezet Onderwijs 'Koers VO'. De schoolbesturen voor voortgezet onderwijs Hoeksche Waard
hebben geregeld onderling overleg gevoerd over het lidmaatschap van het samenwerkingsverband Koers VO,
dat in de ogen van de Hoeksche Waardse schoolbesturen te zeer gericht is op de situatie in de grote stad.
Dure voorzieningen als OPDC 's (ortho pedagogisch didactische centra) worden collectief bekostigd, maar door
Hoeksche VO-scholen niet of nauwelijks gebruikt. Afstand en de situering in de grote stad spelen daarbij een
grote rol. De deelname praktijkonderwijs, LWOO en 50 vanuit de Hoeksche Waard ligt lager dan in Groot-
Rotterdam. Aangetoond is dat de VO-scholen in de Hoeksche Waard er beter in slagen kinderen in het regulier
onderwijs te houden en te laten opstromen dan in andere delen van de Koers-regio.

In 2017 kwamen de besturen Hoeksche Waard een uittreed regeling met Koers VO overeen per l augustus
2018. Ook het Ministerie van Onderwijs ging akkoord. In augustus 2017 werd de Stichting Passend voortgezet
onderwijs Hoeksche Waard (SWV PVOHW) opgericht.

Met ingang van l augustus 2018 is het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het beleid voor leerlingenondersteuning en de toewijzingscriteria
voor specifieke ondersteuning. Bij dit samenwerkingsverband zijn naast stichting OVO HW drie schoolbesturen
in de Hoeksche Waard aangesloten.
Het samenwerkingsverband kent ondersteuningsmiddelen toe aan de reguliere scholen voor voortgezet
onderwijs, alsmede aan de school voor voortgezet speciaal onderwijs en bekostigt daarnaast het grensverkeer

Het samenwerkingsverband PVO HW heeft korte lijnen met het Samenwerkingsverband Passend primair
onderwijs Hoeksche Waard en met de gemeenten.

Het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard is gehuisvest in Abbenbroek. Elk
deelnemend schoolbestuur heeft een bestuurszetel in het samenwerkingsverband. De voorzitter college van
bestuur van Stichting OVO HW is voorzitter van het dagelijks bestuur van het SWV PVO HW.

o Samenwerkingsverband ROOZZ, regionaal overleg openbaar onderwijs Zuid-Holland Zuid

Stichting OVO HW is lid van ROOZZ, het regionaal overleg openbaar onderwijs Zuid-Holland Zuid. Dit
samenwerkingsverband bevordert mobiliteit van medewerkers van de openbare scholen in de regio. Zie ook:
www. roozz. n.

PricewaterhouseCcb})ers
Accountants N. V.
Uitsluitend voor
identificariedorieiadeii



(o[)vo ]

In geval van calamiteiten, zoals sterke leerlingendaling bij een van de schoolbesturen, treden de
schoolbesturen van ROOZZ collegiaal op.

o Schoolbesturen voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard

Stichting OVO HW onderhoudt goede contacten en werkt constructief samen met de schoolbesturen voor PO
en VO in de Hoeksche Waard.

o VAVO Rijnmond en Da Vind

De stichting heeft in het kader van VAVO-opleidingen overeenkomsten gesloten met twee ROC-instellingen:

VAVO-Rijnmond College en Da Vinci College.

o Onderwijsgroep Galilei (praktijkonderwijs)
o Gemeenten in de Hoeksche Waard

1. 8 Or anisatiecommunicatie

Stichting OVO HW geeft drie maal per jaar in samenwerking met Stichting Acis voor primair onderwijs het blad

Acis/Ovo Actueel uit. Het wordt ter kennisname gebracht van de ouders en medewerkers van onze scholen

voor funcderend onderwijs, de plaatselijke politiek, gemeenteambtenaren, peuterspeelzalen,

kinderdagverblijven en de plaatselijke pers.

In Acis/Ovo Actueel wordt aandacht besteed aan:

ontwikkelingen rond de openbare scholen in de HW (primair en voortgezet onderwijs)

ontwikkelingen rond de stichting Acis/OVO HW.

algemeen onderwijsnieuws.

Stichting Ovo HW trad in 2018 op lokaal en regionaal niveau enkele malen in de publiciteit. Onder andere over

de Plaatsingswijzer Hoeksche Waard, over de vervangende nieuwbouw voor het Actief College, de renovatie

van het Hoeksch Lyceum, de start van het nieuwe Samenwerkingsverband PVO HW. De voorzitter college van

bestuur schreef een maandelijkse column in weekblad 'Het Kompas'.

Op onze website www.ovohw.nl staan de laatste ontwikkelingen rond de stichting. Ook zijn hier de belangrijke
beleidsdocumenten te vinden. Het Hoeksch Lyceum en het Actief College communiceren intensief met hun

omgeving via hun websites (www. hoekschl ceum. nl en www. actiefcolle e. nl), maar ook via Facebook en

Twitter.

1.9 AVG
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. In het kader
daarvan hebben de directeur/rector deelgenomen aan een workshop, gegeven door een adviseur van een
advocatenkantoor uit Mijnsheerenland, en is een medewerker van het bestuurskantoor aangesteld als de
(wettelijke verplichte) Functionaris Gegevensbescherming. De werkwijzen op de scholen en het
bestuurskantoor worden doorgelicht en in overeenstemming gebracht met de wettelijke eisen. De AVG wordt
constant onder de aandacht gebracht van de scholen.

1. 10 Klachten
De klachtenregeling maakt onderdeel uit van het Veiligheidsbeleid van Stichting OV HW. Daarin is ook een
gedragscode opgenomen. Een klacht over een school kan worden ingediend bij de leerkracht, de directie of bij
het schoolbestuur. Biedt dit geen oplossing, dan kan een officiële klacht worden ingediend bij de landelijke
klachtencommissie (LKC). Het veiligheidsbeleid is in te zien via onze website.

o Klachten 2018
In 2018 werden geen klachten ingediend die volgens de klachtenregeling moesten worden behandeld. Wel
werd in januari 2018 een beslissing genomen op een klacht die in december 2017 was ingediend door ouders
van een leerling op het Hoeksch Lyceum. De klacht werd door de bestuurder ongegrond verklaard.

PricewaterhouseCot^ers
Accountants N.V.

Uitsluitend voor
identificaiiedot'leindeii



(o[)vo ]

2. Onderwijs en kwaliteit

2. 1 Onderwi'saanbod

Stichting OVO biedt op twee locaties voortgezet onderwijs aan in de kern Oud-Beijerland:

het Actief College verzorgt het volgende onderwijsaanbod: Vmbo basis- en kaderberoepsgerichte

leerweg (met Iwoo), gemengd theoretische leerweg met de profielen Zorg & Welzijn; Economie &

Ondernemen; Bouw, Wonen & Interieur; Mobiliteit & Transport; Produceren, Installeren & Energie; en

Vak-mavo;

Het Hoeksch Lyceum verzorgt het volgende onderwijsaanbod: mavo, havo, atheneum, gymnasium.

2. 2 Kwaliteitsbeleid

Binnen de stichting en onze scholen bestaat veel aandacht voor de ontwikkeling van het onderwijs en de
kwaliteitszorg.
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Belangrijke indicatoren voor het

vaststellen van de kwaliteit zijn: veiligheid en pedagogisch klimaat, didactisch handelen en de leeropbrengsten.

Deze thema's staan structureel op de agenda van het CMT en de schoolgesprekken die de bestuurder geregeld

met de directeur/rector voert. In 2018 heeft het bestuur opdracht gegeven aan twee medewerkers van het

CED om de kwaliteit van de scholen namens het bestuur te monitoren. Deze medewerkers rapporteren

periodiek over hun bevindingen.

De kwaliteit van de scholen wordt daarnaast tenminste vierjaarlijks door de onderwijsinspectie onderzocht. Het

laatste inspectieonderzoek vond plaats in het schooljaar 2017/2018. Voor de resultaten verwijzen wij naar het

inspectierapport.

De locatiedirecteuren dragen de integrale verantwoordelijkheid voor hun vestiging onder

eindverantwoordelijkheid van het college van bestuur. Zie ook:
htt : ovohw.nl or anisatie mana ementstatuut

Een overzicht van de meest actuele resultaten:

htt s: www.scholeno dekaart.nl Middelbare-scholen 3239 Actief-Colle e cate orie Resultaten
htt s: www. scholeno dekaart. nl Middelbare-scholen 3238 Hoeksch-L ceum cate orie Resultaten

Stichting OVO HW wil kinderen kansen bieden en accepteert het risico dat de schoolresultaten daardoor iets

lager kunnen uitvallen. Tegelijkertijd mag het bieden van kansen er niet toe leiden dat leerlingen op
frustratieniveau worden ingedeeld; Dat is niet goed voor hun welbevinden. Een goed leerlingenvolgsysteem is

daarom van groot belang.

o Meerjarig beleid op stichtingsniveau
Het bestuur stelt elke vier jaar een strategisch beleidsplan (SBP) op. Onderwijs en kwaliteit is daarin een van de

beleidsterreinen. Het SBP voor de kalenderjaren 2016-2020 stelt kaders voor de schoolplannen voor de

cursusjaren 2016-2020. Het strategisch beleidsplan wordt jaarlijks vertaald in een jaarplan voor de stichting.

Hetzelfde geldt voor de schoolplannen die per schooljaar geconcretiseerd en geactualiseerd worden. Zo

ontstaat een cyclische beleidsvoering.

o Meerjarig beleid op schoolniveau

Onze scholen hebben hun meerjarenbeleid vastgelegd in het schoolplan dat is gebaseerd op het strategisch

beleidsplan, de onderwijsopbrengsten en trendanalyses, inspectierapporten, tevredenheidpeilingen (ouders,

leerlingen en personeel) en de ontwikkeling van het marktaandeel. Het schoolplan wordt jaarlijks vertaald naar
een jaarplan voor de school en naar teamplannen:
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-voor de onder- en bovenbouw op het Actief College

-voor de onderbouw en de verschillende leerwegen op het Hoeksch Lyceum.

2. 3 Passend onderwi's

Per l augustus 2014 werd de wetswijziging passend onderwijs van kracht. Stichting OVO HW is sinds die tijd tot
l augustus 2018 aangesloten geweest bij het samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs 'Koers
VO', een vereniging van 24 schoolbesturen met ruim 100 VO-scholen, van praktijkonderwijs tot gymnasium, in
de regio Groot-Rotterdam.

De schoolbesturen voor voortgezet onderwijs Hoeksche Waard zijn, na geregeld onderling overleg, sinds l
augustus 2018 uitgetreden uit Koers VO en hebben zich aangesloten bij de nieuwe Stichting Passend
voortgezet onderwijs Hoeksche Waard (SWV PVOHW). Koers VO was in de ogen van de Hoeksche Waardse
schoolbesturen te zeer gericht is op de situatie in de grote stad.

Het samenwerkingsverband voor de VO-scholen in de Hoeksche Waard voert een beleid dat gericht is op het
bieden van passend onderwijs binnen de reguliere setting (schoolmodel) en faciliteert de scholen daarvoor ook
in financiële zin.

7 A Van ha<:i<;<:rhnnl naarvnnrt p7pt nnrlpr\A/i'<;

In de Hoeksche Waard hebben de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs een plaatsingswijzer
ontwikkeld, waarbij het plaatsingsadvies wordt gebaseerd op de Cito-middentoetsen voor begrijpend lezen en
rekenen in de groepen 6, 7 en 8. Het voordeel van deze methode is, dat de leerresultaten over een langere
periode worden gemeten. Het advies is niet langer gebaseerd op een foto, maar op een film. Met de
plaatsingswijzer wordt een meer nauwkeurig schooladvies beoogd. De scholen voor voortgezet onderwijs in de
Hoeksche Waard informeren de basisscholen over de resultaten van hun oud-leerlingen.

De uitwisseling van leerlingengegevens tussen het primair en voortgezet onderwijs gebeurt sinds 2014 digitaal
via OSO, de Overstap Service Onderwijs, die tot stand is gekomen in een samenwerking tussen de landelijke
sectororganisaties PO Raad en VO Raad.
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3. Personeel

Goed personeelsbeleid is een voorwaarde om personeel met plezier te laten werken aan de optimale
ontwikkeling van leerlingen. Door professionalisering, de mogelijkheid tot zelfontplooiing en mobiliteit wordt
het personeel gestimuleerd te werken aan de eigen ontwikkeling. In de gesprekkencyclus vindt afstemming
plaats tussen de individuele ontwikkelingswensen en de organisatiedoelstellingen. Zorg en aandacht voor
personeel speelt binnen onze organisatie een belangrijke rol.

3. 1 Inte raal ersoneelsbeleid

In 2016 werd het personeelsbeleid binnen Stichting OVO HW vastgesteld. Het integraal personeelsbeleidsplan
(IPB) kwam tot stand in nauwe samenwerking met een delegatie van de personeelsgeleding van de
medezeggenschapsraad en de directies van de scholen.

Het IPB beleid is in te zien via onze website: httD://ovohw. nl/Dersoneel/

3. 2 Meer'ari bestuursformatie lan

Op basis van de nieuwe aanmeldingen, het aantal actieve leerlingen en het natuurlijk verloop binnen de
leerlingenpopulatie stelt het bestuur jaarlijks in april een meerjarig bestuursformatieplan op. Door de
leerlingenontwikkeling binnen een meerjarig perspectief te plaatsen kan de omvang van de formatie tijdig
worden afgestemd op de leerlingenontwikkeling.
Het bestuursformatieplan werd ter instemming/advies voorgelegd aan de medezeggenschapsraad en ter
kennisneming aan de raad van toezicht en de directeuren.

3.3 Toekennin formatie

Het bestuur stelt jaarlijks voor l mei een meerjarig bestuursformatieplan op voor de komende schooljaren.
Uitgangspunt daarbij is het verwachte leerlingenaantal in het nieuwe schooljaar. Alleen door vooruit te kijken
kan een bij het leerlingenaantal passende formatie worden gerealiseerd. De bekostiging van het Rijk is
gebaseerd op de reguliere teldatum l oktober. De bekostiging wordt met ingang van l januari volgend op de
teldatum aangepast.

De omvang van de formatie voor het schooljaar 2018/2019 werd op schoolniveau vastgesteld op basis van de

volgende ratio's:

Per aantal leerlingen:

169, 12

17, 14(*)
104, 38

-1 fte directie

-1 fte onderwijzend personeel

-1 fte onderwijs ondersteunend personeel

(*) voor leerlingen met een Iwoo beschikking geldt een aanvullende ratio OP van 18, 93

3. 4 Personeel in ci'fers

Aantal medewerkers

Aantal fte

Peildatum 31 december

2015

159
133, 87

2016 2017 2018

169 163 169
139, 34 138, 51 142, 04

3. 5 Verklarin omtrent het edra

De Verklaring Omtrent het Gedrag is een wettelijke voorwaarde voor het uitoefenen van werkzaamheden
binnen een onderwijsinstelling. Voor zowel directie, onderwijzend personeel, onderwijsondersteunend
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personeel en medewerkers met een vrijwilligerscontract is een Verklaring Omtrent het Gedrag in onze
administratie aanwezig.

3. 6 Functiemix

In maart 2015 vond een decentraal georganiseerd overleg (DGO) plaats tussen het schoolbestuur en de

werknemersbonden over de functiemix. De vergadering werd bijgewoond door een delegatie van de PMR.

Besloten werd tot een geleidelijk ontwikkeling naar de functiemixverhouding: LB 29%, LC 40% en LD 31%.

L-"

er
l

1/10/2014
1/10/2015
1/10/2016
Ü10/2017
1/10'2018

45%
37%
29%
30%

27, 58%

LC

31%
36%
40%
36%

39,84%

24%
27%
31%
34%

32, 58%

Sinds 2016 wordt de functiemixdoelstelling (binnen de bandbreedte) behaald. Op l oktober 2019 zal opnieuw

een functiemixfoto gemaakt worden.

3. 7 Ziekteverzuim

In 2018 daalde de meldfrequentie ziekteverzuim af, maar het ziekteverzuim nam toe. Dit kwam door een
toenemend aantal langdurig zieken.

VP

2015

2016

2017

2018

3, 98

4, 54

6, 14

7, 98

VP-lj

3, 37

4, 54

5, 77

6,78

VP +1-2J

0, 18

o

0, 38

1, 20

GZO

8,87

9,42

8, 75

11, 12

l MF

1, 99

2, 14

1, 91

1,82

NV

26, 37

25,77

27, 27

25,62

VP = verzuimpercentage

VP-lj = verzuimpercentage korter dan l jaar
VP l-2j = verzuimpercentage langer dan l jaar; korter dan 2 jaar
GZD = gemiddelde verzuimduur
MF = meldfrequentie
NV = niet verzuimd

3.8 Uitkerin slasten

De premie ten gevolge van de WHK (werkhervattingskas) vertoont sinds 2015 zowel een absolute als een

percentuele daling (de totale loonsom is gestegen). Het betreft eerder ontslagen medewerkers (soms 2 tot 5 jr.

geleden), die zich vanuit WW of anderszins weer meldden als (extra) ziektekostenpost. Door deze daling nemen
de premielasten (bij gelijkblijvende loonsom) af.

- UWV Whk premie 2014 -1,60 %
- UWV Whk premie 2015 - 2, 03 %

- UWV Whk premie 2016 -1,60 %
- UWV Whk premie 2017 -1, 43 %

-UWVWhk premie 2018 -0, 98%
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- UWV Whk premie 2019 - 0, 77 %

(*ln 2013endejarendaaraan voorafgaand was er sprake van een ander stelsel en zodoende een andere

premieopbouw en terminologie).

3. 9 Beheersin uit aven inzake uitkerin en na ontsla

Het beleid van het bestuur is er op gericht gedwongen ontslag zo veel mogelijk te voorkomen. We

onderscheiden twee vormen van ontslag:

- Ontslag om economische redenen

- Ontslag wegens disfunctioneren

o Ontslag om economische redenen

Sinds 2012 is het leerlingenaantal van onze scholen gegroeid en zijn er geen medewerkers om economische

redenen ontslagen. Inmiddels laat de krimp zich ook bij onze scholen voelen. Doordat Stichting OVO HW

jaarlijks een meerjarig bestuursformatieplan opstelt waarin de gewenste dacentformatie, directieformatie en

formatie ondersteunend personeel is opgenomen, kan tijdig op de leerlingenontwikkeling worden

geanticipeerd.

o Ontslag wegens disfunctioneren (persoonsgebonden redenen)

OVO HW heeft een duidelijk selectie-, beoordelings- en professionaliseringsbeleid opgesteld. Nieuwe

medewerkers hebben in principe een proeftijd (tijdelijk dienstverband) van een jaar. Gedurende de proeftijd
wordt het functioneren van de nieuwe medewerker door de directie beoordeeld. Er worden lesbezoeken

afgelegd en gesprekken uit de gesprekscyclus gevoerd. Wanneer de medewerker nog niet voldoende heeft

kunnen overtuigen bestaat de mogelijkheid tot een tweede proefjaar. Mogelijk wordt ook een verbeterplan

opgesteld. Bij onvoldoende groei wordt de samenwerking beëindigd.

De stichting en scholen stimuleren de medewerkers zich voortdurend te professionaliseren.

Jlï
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4. Leerlingen

4. 1 Veili heidsbeleid

Op l augustus 2015 trad de Wet sociale veiligheid (in de volksmond 'Antipestwet') in werking. Hiermee werden
schoolbesturen verplicht zorg te dragen voor de sociale veiligheid op hun scholen. Zij mogen zelf bepalen hoe
zij dit aanpakken. Het is geen geheel nieuwe wet. Het gaat om aanpassingen van al bestaande wetten: de WPO,
WEC en WVO. Schoolbesturen hebben de volgende verplichtingen:

het voeren van sociaal veiligheidsbeleid;
het beleggen van de volgende taken bij een persoon: coördineren van het beleid ten aanzien van
pesten en fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten;
de monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen, zodanig dat het een actueel en representatief
beeld geeft. Hieronder valt ook het welbevinden van leerlingen.

Stichting OVO HW vindt een veilig schoolklimaat voor leerlingen en medewerkers van groot belang en beschikt
over een veiligheidsbeleid met daarin afspraken en regels, alsmede een gedragscode. Het veiligheidsbeleid is
gebaseerd op onze relationele waarden (zie algemene informatie over de stichting). Immers, regels zonder
waarden zijn waardeloze regels.

Onze scholen nemen jaarlijks tevredenheidpeilingen af onder de leerlingen, waarin hun welbevinden wordt
onderzocht. In 2018 bleek uit dit onderzoek dat onze scholen door de leerlingen als veilige plek worden

beschouwd. Onze scholen voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Wet sociale veiligheid.

Het sociaal veiligheidsbeleid maakt sinds 2016 onderdeel uit van het toezichtprotocol van de
onderwijsinspectie.

Het veiligheidsbeleidsplan is te raadplegen via onze website: httD://ovohw. nl/beleid/veiligheid/. In 2018 werd
de Algemene Verordening Persoonsgegevens van kracht. Het veiligheidsbeleid werd daar op aangepast.

4, 2 Leerlin en als mede-ei enaar

Binnen onze stichting telt de mening van de leerlingen. Niet alleen worden geregeld tevredenheidpeilingen
afgenomen; De beide scholen beschikken ook ieder over een leerlingenraad die overleg voert met de
schooldirecties. Daarnaast organiseren de rector en de directeur geregeld een leerlingenlunch met steeds
wisselende groepjes leerlingen. Op ongedwongen wijze nemen directie en leerlingen kennisvan elkaars
wensen en bevindingen. In de medezeggenschapsraad zijn de leerlingen eveneens vertegenwoordigd.

4. 3 Ontwikkelin van leerlin enaantallen en het marktaandeel

2011 2010 2009 2008 2007

365 429 440 469 510

829 847 897 983 1059

1817 1789 1746 1679 1657

1817 1789 1746 1679 1657

415 438 449 451 416

415 438 449 451 416

3426 3503 3532 3582 3642

vo

Actief Cotl

Hoeksch Lyc

totOvo

WillemvO

Wellant HW

tot. Overig

tot. HW

2018

481

1168

1718

1718

392

392

3765

2017

491

1240

1805

1805

425

425

3961

2016

51G

1228

1894

1894

413

411

4051

2015

533

1152

1916

1916

385

385

3986

2014

465

1064

1872

1872

376

376

3777

2013

437

948

1931

1931

371

371

3687

2012

365

856

1863

1863

393

393

3477

Leerlingenaantallen VO HWop teldatum l oktober

PricewaterhouseCd^ers
flftl Accountants N.V.

Uitsluitend voor
identificatiedorleindcn



(o[)vo ]

Acis®v 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Actief Cali 12.78 12.4 12.74 13.37 12.31 11.85 10.50

HeekschLyc 31.02 31.31 30.31 28.90 28.17 25.71 24.62
%Acis®vo .43,8, 43. 71 ̂ ^ 42.27'^^^B 35. 1.2
%Wiltem 45. 79 45. 57 46. 75 48. 07 49. 56 52. 37 53. 58

%Wellant 10. 41 10. 73 10. 2 9. 66 9.95 10. 06 11.3

Marktaandelen VO HW op teldatum l oktober

4.4 Verwachte leerlin enontwikkelin

Leerlingenontwikkeling

2011 2010 2009 2008 2007

10.65 12.25 12.46 13.09 14.0

24, 2 24. 18 25.4 27. 44 29. 08

34.85 36.43 37.86 40.53 43.08

53. 04 51. 07 49.43 46. 87 45.5

12.11 12.5 12.71 12.59 11.42

School

Actief College

I-10-20Z1

420

1180

I-10-2020

416

1180

1-10-2019

436

1185

1-10-2018

481

1168

1-10-2017

491

1240

Verwachte leerlingenaantallen op de teldatum l oktober

4. 5 Formatie

Daling van het leerlingenaantal leidt binnen de stichting tot een dalende werkgelegenheid

Stichting OVO HW stelt jaarlijks een meerjarig bestuursformatieplan op waarin de gewenste
personeelsformatie per school wordt gerelateerd aan de ontwikkeling van het leerlingenaantal en de daarop
gebaseerde rijksvergoeding. Het bestuursformatieplan is gebaseerd op de volgende ratio's:

Aantal leerlingen:
17,4
18,93 lln LWOO
104, 38 lln
169,12 lln

= l fte OP
=lfteOP
= l fte OOP
= l fte directie

5. Huisvesting
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Het dagelijks onderhoud van de schoolgebouwen wordt verricht in opdracht van de schooldirecties, zoals is

vastgelegd in het managementstatuut. Dagelijks onderhoud wordt bekostigd vanuit het schoolbudget. Het

grootonderhoud wordt verricht in opdracht van het schoolbestuur, dat daartoe een Meerjarig onderhoudsplan

heeft opgesteld.

5. 1 MOP

In november/december 2011 liet stichting OVO HW een meerjarig onderhoudsplan (MOP) opstellen door Asset

Facility Management. Een second opinion werd verricht door Valtos architecten. Sindsdien wordt jaarlijks een

realistische dotatie aan de voorziening onderhoud gedaan. De noodzakelijke dotatie aan de voorziening is in de

(meerjarige) begroting opgenomen.

5. 2 Actief Colle e

Sinds de verzelfstandiging van het openbaar voortgezet onderwijs heeft het schoolbestuur aandacht bij de
gemeente gevraagd voor de huisvesting van het uit 1955 stammende gebouw van het Actief College. Het
gebouw heeft dringend ingrijpend en zeer kostbaar onderhoud nodig. Bovendien zijn de exploitatielasten
bijzonder hoog.

Medio 2016 stelde de gemeente Oud-Beijerland een meerjarig integraal onderwijs huisvestingsplan (MIOH)
vast, waarin werd vastgelegd dat het Actief College vervangende nieuwbouw mag realiseren in de nieuwe wijk
Poortwijk III. De gemeente stelde een budget beschikbaar van   4.272.700. Afspraak was, dat Stichting OVO
HW aanvullend een bedrag van   1. 424,236 in het gebouw zou investeren; Zijnde de voor onderhoud
gereserveerde gelden. Bij elkaar bedroeg het budget   5.696.936.

In 2016/2017 werd het Programma van Eisen opgesteld en de architect geselecteerd. Vier architectenbureaus
presenteerden hun visie en aanpak. De keuze van de selectiecommissie viel op DP6 Architecten uit Delft. De
commissie werd daarbij ondersteund door Hevo bouwmanagement. Tijdens de selectieprocedure werd het
steeds duidelijker dat het beschikbare budget niet toereikend was. Opnieuw werd met de gemeente
onderhandeld. Overeengekomen werd dat het budget werd ge 'hdexeerd, er een extra budget werd
toegevoegd voor de realisatie van een gymzaal. De gemeenteraad besloot bovendien dat het gebouw
gerealiseerd moest worden conform de eisen 'Bijna Energie Neutraal Gebouw (BÉNG). Ook daar werd extra
geld voor uitgetrokken. Resultaat:

- Het budget van de gemeente werd verhoogd naar   8.504.998,-
- OVO verhoogde de eigen bijdrage naar   1.724. 236,-
Een en ander resulteerde in een budget voor de school en gymzaal van   10.229.234,-

Begin 2018 is gestart met het opstellen van een Voorlopig Ontwerp. In de loop van 2018 is het budget in
verband met de sterk gestegen bouwkosten in de markt opnieuw ge'hdexeerd:
- Het budget van de gemeente werd verhoogd naar   10. 110.400,-
- OVO verhoogde de eigen bijdrage naar   1. 874.300,-

Hevo Bouwmanagement begeleidt het proces op basis van Risicodragend Project Management. De voorlopige
planning voorziet in oplevering van de nieuwbouw eind 2020.

Verwacht wordt dat een nieuw gebouw een grotere aantrekkingskracht op leerlingen zal hebben, een

plezieriger leer-/werkomgeving biedt en tot lagere exploitatiekosten leidt.

In verband met de komende nieuwbouw vond in 2018 in het Actief College geen groot onderhoud plaats. Wel

werd het noodzakelijk klein onderhoud uitgevoerd.
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5. 3 Hoeksch L ceum

In tegenstelling tot vorige jaren, waarin steeds een deel van het gebouw van het Hoeksch Lyceum werd
gerenoveerd, vond er in 2018 in het Hoeksch Lyceum geen groot onderhoud plaats.
Het binnenklimaat in het Hoeksch Lyceum is al sinds de ingebruikname in 1988 allerminst naar wens. Meteen in
2011, na overdracht door de gemeente, heeft Stichting OVO de kozijnen vervangen, waardoor er
ventilatieroosters en beweegbare ramen in de lokalen kwamen. Deze maatregel heeft de problemen (zoals
vooraf verwacht) slechts deels opgelost.
Na metingen van de C02-waarde in diverse lokalen is in 2017 opdracht gegeven aan enkele onderzoeksbureaus
om advies uit te brengen over afdoende aanpassingen aan het gebouw om het binnenklimaat te verbeteren en
op het niveau Frisse Scholen, klasse B of C te brengen en van koeling te voorzien. Vervolgens is gevraagd om
een kostenraming op te stellen.

In 2018 zijn de bouwkundige gevolgmaatregelen in beeld gebracht, is het bestek ontwikkeld en is nagedacht
over de uitvoeringsplanning. De realisatie moet van start gaan in de zomervakantie van 2019.

5.4 RIE

In 2014 en 2018 werd op beide scholen een Risico-inventarisatie (RIE) verricht. De urgente actiepunten zijn
reeds uitgevoerd. De overige verbeterpunten worden gefaseerd uitgevoerd conform de aanbevelingen in de
RIE.
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6. Financiën

6. 1 Inkomsten

Stichting OVO HW ontvangt zijn inkomsten voornamelijk van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen. De baten hebben betrekking op de personele kosten, de materiële instandhouding en het

onderwijsleerpakket. De stichting stelt jaarlijks een meerjarenbegroting op. De integrale begroting bestaat uit

een:

- bovenschoolse begroting

- begroting Hoeksch Lyceum
- begroting Actief College

De stichting ontvangt aanvullende middelen van de gemeente Oud-Beijerland als tegenprestatie voor de huur
van sportaccommodaties en van het samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard
voor het geven van passend onderwijs.

6. 2 Meer'aren be rotin

Het bestuur stelt jaarlijks een begroting op voor vier jaar. Deze bevat naast een overzicht van de baten en
lasten ook een opstelling van de verwachte balansposities. Hierdoor kan het bestuur zien wat de effecten zijn
van de geprognosticeerde resultaten op liquiditeit en vermogenspositie op de langere termijn.
Risico's worden hierdoor ook in kaart gebracht.

Drie keer per jaar worden er tussentijdse financiële cijfers opgesteld door het administratiekantoor. Deze
bestaan uit een overzicht van de baten en lasten van de gecumuleerde periode en worden in hetzelfde
overzicht vergeleken met de periode begroting. Verschillen worden geanalyseerd en besproken met het
bestuur, zodat indien nodig tijdig maatregelen kunnen worden getroffen.
De begroting wordt ter goedkeurig voorgelegd aan de raad van toezicht en ter advies aan de
medezeggenschapsraad. De tussenrapportages worden met de raad van toezicht en de directeuren besproken.

6. 3 Devoorzienin root onderhoud

Eind 2011 is een meerjarige onderhoud planning (MOP) opgesteld voor het onderhoud van de
schoolgebouwen. De dotatie aan de voorziening onderhoud is afgestemd op het onderhoud in de MOP.
Onderhoudswerkzaamheden zullen, waar mogelijk, gecombineerd en daardoor weleens in een ander
kalenderjaar dan in de MOP vermeld, worden uitgevoerd. Doel hiervan i: het beperken van de kosten en de
overlast.

6. 4 Personeelsvoorzienin duurzame inzetbaarheid

In 2014 is een nieuwe cao VO van kracht geworden. De cao biedt de medewerkers duurzame
inzetbaarheidsuren (art. 7. 1 cao VO). Dit wil zeggen dat medewerkers de mogelijkheid hebben uren te
'sparen'. Deze uren kunnen in een ander jaar worden opgenomen. Het gaat daarbij om:

- Basis budget max 50 uur (voorzien is 5/12)
- Aanvullend budget max 170 uur ( voorzien is 5/12)

Opname van deze uren leidt tot extra, uitgestelde loonkosten. Om de kosten te verevenen is een
Personeelsvoorziening Duurzame inzetbaarheid getroffen.
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In de begroting 2018 en meerjarenbegroting is een dotatie aan deze voorziening opgenomen.

6.S Personeelsvoorzienin arbeids'ubilea

Voor arbeidsjubilea is een voorziening gevormd.

6. 6 Nederlandse Aanbestedin swet

Op l april 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet van kracht geworden. De wet geldt voor Europese

aanbestedingsprocedures en nationale opdrachten. In 2018 heeft OVO HW de aanbestedingsrichtlijnen
nageleefd. Zo werd het contract met de schoolboekenleverancier aanbesteed. De aanbestedende medewerker
adviseert het college van bestuur over de wijze van aanbesteden in relatie tot de aanbestedingswet, waarna

het bestuur besluit.

6.7. Bele en en belenen

Het financiële beleid is vastgelegd in een meerjarenbegroting die jaarlijks wordt geactualiseerd. De stichting

beschikt over een treasurystatuut. Voor het Treasuryverslag wordt verwezen naar pagina 30.

6.8 Afschri'vin en

Investeringen van   500 of meer worden geactiveerd. Aankopen beneden dit bedrag worden rechtstreeks ten
laste van de exploitatie gebracht. De vastgestelde afschrijvingstermijnen voor de vaste activa zijn opgenomen
in de grondslagen voor de jaarrekening.
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7. Continu fteitsparagraaf

Stichting OVO HW heeft in 2018 en voorgaande jaren steeds een positief resultaat geboekt. Dat was geen doel
op zich, maar het gevolg van doelmatige besteding van de rijksmiddelen. Ook in de toekomst stelt het bestuur
zich een gezonde bedrijfsvoering ten doel. Daarbij spelen onderstaande risico's en de wijze waarop daarop kan
worden geanticipeerd een belangrijke rol.

7. 1 Risicomana ement

De stichting opereert in een dynamische, complexe omgeving. Met behulp van het model Risicoanalyse van de

VO-Raad heeft het bestuur de risico's voor Stichting OVO ge'hventariseerd:

- sterk dalend of stijgend leerlingenaantal

- een bovengemiddeld ziekteverzuim

- leegstand

- hogere huisvestingslasten

- bezuinigingen door de rijksoverheid

- onderwijskwaliteit

- passend onderwijs

- ongevallen (leerlingen en medewerkers)

Hierna wordt aangegeven hoe wij met de genoemde risico's omgaan en hoe de risico's worden

gekwantificeerd:

o Leerlingenaantal

Het aantal kinderen in onze regio daalt. De leerling is de basis van de bekostiging. Dalende leerlingenaantallen

kunnen leiden tot lagere inkomsten.

Ongeveer 85% van al onze middelen wordt ingezet ten behoeve van personele kosten. Dalende

leerlingenaantallen moeten daarom al snel worden vertaald naar een dalende personeelsomvang. De stichting
stelt jaarlijks een meerjarig bestuursformatieplan op dat is gebaseerd op de leerlingenontwikkeling per school.

Echter, wanneer de formatie niet bijtijds kan worden afgeslankt ontstaat al snel een overschrijding van de

personele vergoeding.

Het risico wordt gekwantificeerd op   250. 000. Dit tekort kan ontstaan wanneer de krimp 50 leerlingen hoger

ligt dan verwacht of wanneer niet tijdig afscheid genomen kan worden van medewerkers.

o Een bovengemiddeld ziekteverzuim

Stichting OVO is eigen risicodrager. Wanneer de kosten voor vervanging hoger liggen dan in de in de begroting

geraamde 5% ontstaat al snel een tekort. Het gekwantificeerde risico bedraagt   200. 000.

o Hogere huisvestingslasten

Stichting OVO heeft in 2012 een meerjarige onderhoudsplanning voor de schoolgebouwen laten opstellen. Op

basis hiervan is een jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening berekend. Deze is opgenomen in de

schoolbegrotingen.

Voor het Actief College zijn de onderhoudskosten voor 10 jaar in beeld gebracht; voor het Hoeksch Lyceum

voor twintig Jaar
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Naar verwachting zal in 2020 een nieuw gebouw voor het Actief College worden opgeleverd. De stichting levert

een eigen bijdrage van   1.874. 300, - vanuit de onderhoudsvoorziening. Gekozen is voor Risicodragend Project

Management door Hevo bouwmanagement. De kans op overschrijding van het bouwbudget is hierdoor

beperkt. Het gekwantificeerde risico bedraagt   500. 000,-

o Bezuinigingen door de rijksoverheid

Onze scholen zijn vrijwel volledig afhankelijk van de bekostiging door het Rijk. Bezuinigingen door de

rijksoverheid worden daardoor direct gevoeld. Dit geldt voor alle VO scholen. Het Ministerie van Onderwijs

weet dit en kondigt eventuele bezuinigingen dan ook geruime tijd tevoren aan, waardoor schoolbesturen op

het nieuwe beleid kunnen anticiperen. De regering ziet het primair en voortgezet onderwijs als een belangrijke

pijler voor economische groei en heeft de laatste jaren nauwelijks op onderwijs bezuinigd en zelfs extra

middelen beschikbaar gesteld. Tegelijkertijd werden bestaande vergoedingen (voor exploitatie) onvoldoende

gehdexeerd.

Het risico dat de stichting onverwachts geconfronteerd wordt met forse bezuinigingen is gering en wordt

gekwantificeerd op maximaal   200. 000, inclusief de ontoereikende indexatie.

o Onderwijskwaliteit

Zwakke of zeer zwakke scholen vormen een risico voor een schoolbestuur. Wanneer ouders onvoldoende

vertrouwen hebben in herstel van de onderwijskwaliteit kunnen zij besluiten voor een andere school te kiezen.

Het risico wordt gekwantificeerd op   50.000.

o Ongevallen leerlingen en medewerkers

Ondanks dat wij veel aandacht besteden aan een veilige leer- en werkomgeving zijn ongevallen nooit geheel uit

te sluiten. Binnen een organisatie met ruimlSOO leerlingen en 160 medewerkers is het zeker niet uitgesloten

dat er ongevallen plaatsvinden met financiële gevolgen voor het schoolbestuur. Stichting OVO heeft een

verzekeringsarrangement gesloten via AON-verzekeringen. Dit verzekeringsmenu is in overleg tussen de

verzekeraar en de landelijke sectororganisaties voor het onderwijs samengesteld. Hierdoor zijn in principe alle

aansprakelijkheden van het schoolbestuur verzekerd. Wij kwantificeren het risico op maximaal   200.000,-

sterk dalend afstijgend leerlingenaantal

een bovengemiddeld ziekteverzuim

hogere huisvestingslasten

bezuinigingen door de rijksoverheid

onderwijskwaliteit

ongevallen (leerlingen en medewerkers)

totaal

  
250. 000

  
200.000

  
500. 000

  
200. 000

  
50. 000

  
200. 000

  
1.400. 000
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Conclusie:

Het gekwantificeerde maximale risico voor de Stichting bedraagt   1.400. 000. Ondanks dat het allerminst voor

de hand ligt dat alle risico's zich binnen enig jaar tegelijk zouden voordoen, beschikt Stichting OVO zelfs in dat

onwaarschijnlijke geval over ruim voldoende middelen om alle tegenvallers te kunnen opvangen. (Zie algemene

reserve elders in deze jaarrekening).

Geconcludeerd kan worden dat OVO HW een solide stichting is.

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard,

L.J. van Meeren

voorzitter college van bestuur

17 april 2019

Versla Raad van Toezicht

o Verslag raad van Toezicht

Het verslag van de toezichthouder is toegelicht op pagina 34 tot en met 40.
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FINANCIEEL BELEID

Financiële positie op balansdatum

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 201 8 in vergelijking met 31 december 2017 Na de
balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Activa

Materiele vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Totaal activa

31-12-2018

2. 273. 007
865.529

6. 237.710

9. 376. 246

31-12-2017

2.420. 572
47.621

5.583. 519

8.051. 712

Passiva

Eigen vermogen

Voorzieningen
Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal passiva

31. 12. 2018

4.613.297
1. 394.876

103. 185
3.264.888

9.376.246

31-12-2017

3.847. 165
2. 907. 061

85.343
1.212. 143

8.051.712

- Toelichting op de activa zijde van de balans:

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa is in 2018 afgenomen. De investeringen waren lager dan de afschrijvingen.

Vorderin en

De vorderingen zijn toegenomen. Er is vanwege de nieuwbouw van het Actief College een vordering op de
gemeente Oud-Beijeriand.

Li uide middelen

De liquide middelen zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. In het kasstroomoverzicht wordt uiteen gezet
hoe deze stijging tot stand is gekomen.

- Toelichting op de passiva zijde van de balans:

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is toegenomen als gevolg van het positief resultaat over 2018.

Vooizienin en

De voorzieningen zijn afgenomen. Met name de voorziening onderhoud is lager door de vrijval van de
voorziening op het Actief College vanwege de komende nieuwbouw. Anderzijds is er extra gedoteerd aan
de voorziening onderhoud op het Hoeksch Lyceum voor het aanpassen van het binnenklimaat.

Lan lo ende schulden

De langlopende schulden zijn toegenomen. Er hebben nieuwe investeringen plaats gevonden ten laste van
een subsidie. Anderzijds heeft er ook een vrijval van de egalisatie plaatsgevonden.

Kortlo ende schulden

De kortlopende schulden zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. Er is in 2018 een verplichting
aangegaan met betrekking tot de eigen bijdrage aan de vervangende bouw van het Actief College.

Analyse resultaat

De begroting van 2018 liet een positief resultaat zien van   50. 548. Uiteindelijk resulteert een positief
resultaat in boekjaar 2018 van  766. 132: een verschil van  715. 584 met de begroting. Het positief
resultaat over het boekjaar 2017 bedroeg   7. 480.
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Analyse realisatie 2018 versus realisatie 2017 en realisatie 2018 versus begroting 2018

Onderstaand is de staat van baten en lasten voor het kalenderjaar 2018 opgenomen. De gerealiseerde
staat van baten en lasten zijn vergeleken met de begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2018 en
de gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2017.

Baten

Rijksbijdragen OCenW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

Totaal baten

Lasten
Personele lasten

Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Doorbetalingen aan schoolbesturen

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Financiëlo baten en lasten

Financiële baten

Financiële lasten

Totaal financiële baten en lasten

Totaal resultaat

Realisatie

2018

14. 656. 993
30. 000

488. 158

15.175.151

11. 560. 270
321.476

1. 085. 363
1.442. 584

14. 409. 693

765. 458

651
-23

674

766.132

Begroting
2018

13. 733. 550
30.000

813. 504

14. 577. 054

11. 175. 056
379.500

1.565. 950
1.404. 800

14. 525. 306

51. 748

1. 000
2.200

-1.200

50.548

Verschil

923. 443

-325. 346

598. 097

385. 214
-58. 024

-480. 587
37. 784

-115. 613

713. 710

-349
-2. 223

1.874

715.584

Realisatie
2017

14. 198. 377
30.000

305. 315

14. 533. 692

10. 961. 583
301. 731

2.005. 666
1.260. 023

14. 529. 003

4.689

2. 775
-16

2.791

7.480

Verschil

458. 616

182. 843

641. 459

598. 687
19.745

-920. 303
182. 561

. 119. 310

760. 769

-2. 124
-7

-2.117

7S8.6S2

- Toelichting op de staat van baten en lasten:

Het resultaat is ten opzichte van 2017 gestegen met   758. 652. De belangrijkste oorzaken van deze
stijging zijn:

Ri'ksbi'dra enOCenW

In 2018 heeft het Actief College subsidie ontvangen voor technisch VMBO van circa   163.000.
Daarnaast heeft het Ministerie de tarieven bijgesteld voor met name de bekostiging personeelskosten, de
bekostiging exploitatiekosten en subsidie prestatiebox.

Personele lasten

De personele lasten zijn gestegen ten opzichte van 2017. Met ingang van juni 2018 zijn de salarissen
verhoogd met 2,35% als gevolg van de nieuwe cao, ook is er in oktober 2018 een eenmalige uitkering
uitbetaald van 1% van het brutosalaris.
Daarnaast is er sprake geweest van extra inzet van personen niet in loondienst.

Afschrivin en

De afschrijvingen zijn iets toegenomen ten opzichte van 2017 door nieuwe investeringen.

Huisvestin slasten

De huivesteringlasten zijn gedaald ten opzichte van 2017. De huisvestingslasten zijn lager in 2018
vanwege de vrijval van de voorziening onderhoud op het Actief College als gevolg van de aankomende
nieuwbouw. Anderzijds is er in 2018 een verplichting aan de gemeente Hoeksche Waard opgenomen met
betrekking tot de eigen bijdrage aan deze nieuwbouw.

Oven e lasten

De overige lasten zijn in 2018 gestegen, met name de kosten voor bijzondere en buitenschoolse kosten
zijn hoger dan in 2017
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Totaal resultaat

Het gerealiseerde resultaat 2018 wijkt af van het begrote resultaat over 2018. De belangrijkste oorzaken
van deze afwijking zijn:

De begrote bekostiging personeelskosten, exploitatiekosten en subsidie prestatiebox zijn gebaseerd op
de op dat moment meest recente beschikking. In de loop van 2018 zijn door OCW de tarieven aangepast
waardoor de realisatie hoger uitvalt dan de begroting.

De loonkosten zijn hoger dan begroot, dit komt met name door de nieuwe CAO waardoor de loonkosten
vanaf 1 juni 2018 zijn verhoogd met 2,35%. Er heeft tevens in oktober 2018 een eenmalige uitkering
plaatsgevonden van 1 % van het brutoloon. Daarnaast zijn in de begroting de vervangingskosten begroot
op 5% van de loonkosten. De daadwerkelijke vervangingkosten zijn lager dan begroot, dit wordt echter
gecompenseerd doordat vervangingen zijn uitgevoerd door externen. De kosten voor uitbesteding derden
zijn fors hoger dan begroot.

In 2018 is minder geïnvesteerd in materiële vaste activa dan voorzien was bij het opstellen van de
begroting 2018. De afschrijvingslasten zijn daarom in 2018 lager dan begroot.

De huisvestingslasten zijn lager dan begroot doordat er enerzijds een vrijval van de voorziening
ondertioud van het Actief College heeft plaatsgevonden voor de aanstaande nieuwbouw en anderzijds is
de verplichting met betrekking tot de eigen bijdrage aan de nieuwbouw opgenomen. Voor het Hoeksch
Lyceum heeft er een aanvullende dotatie plaatsgevonden aan de voorziening onderhoud vanwege de
aanpassing van het binnenklimaat.

Investeringen en financieringsbeleid

Het beleid van de stichting is gericht op het zoveel mogelijk met eigen middelen financieren van die
investeringen waarvoor geen subsidie van derden wordt ontvangen. De liquide postie van de stichting is
gezien de liquiditeitsratio van 5. 1 (2017 4.7) goed te noemen. Er is derhalve geen aanleiding voor het
aantrekken van vreemd vermogen. De investeringen van 2018 zijn dan ook met eigen middelen
gefinancierd.

Treasuryverslag

De stichting heeft op 17 februari 2017 een nieuw treasurystatuut vastgesteld, waarmee wordt voldaan aan
de nieuwe regeling beleggen en belenen zoals die per 1 juli 2016 van toepassing is. In dit statuut is
bepaald binnen welke kaders de stichting het financierings- en beleggingsbeleid dient in te richten. Het
uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed.
De stichting heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd, conform de Regeling beleggen, lenen
en derivaten OCW 2016. Er is gebruik gemaakt van spaarrekeningen en een deposito. De tegoeden op
de spaarrekeningen en rekening-couranten zijn direct opeisbaar. Alle rekening-courant rekeningen zijn
ondergebracht bij de Rabobank en de ING Bank.
Ten opzichte van voorgaand jaar is hierin niets gewijzigd.
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CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen voor de stichting. Hiermee
willen we een beeld geven over de continu'rteit van de stichting.

Er is geen sprake van majeure investeringen of van doorcentralisatie van de huisvesting.
Stichting OVO HW is een solide stichting, dat moet ook zo blijven. Het is daarom van belang om oog te
hebben voor toekomstige ontwikkelingen.
Het aantal leerlingen is de basis voor de bekostiging. Een daling van het aantal leerlingen leidt tot minder
inkomsten. Deze inkomstendaling moet deels worden opgevangen door een evenredige krimp van de
formatie.

Kengetallen

Aantal leerlingen por
1 oktober

Personele bezetting In fte
per 31 decombar
Bestuur / Management
Personeel primair proces
Ondersteunend personeel

Realisatie
2017

1.745

15,00
135, 00
22.00

Rsalisatie
2018

1.730

16, 00
136,00
20,00

Prognose
2019

1.650

15, 26
129, 72
19,08

Prognose
2020

1.588

14,50
123, 27
18, 13

Prognose
2021

1.503

13, 90
118, 16
17, 38

Totale personele bezetting 172, 00 172, 00 164,05 155, 90 149, 44

Overige kengetallen

Aantal leerlingen / Totaal
personeel
Aantal leerlingen /
Onderwijzend personeel

Realisatie
2017

10, 15

12, 93

RaallsaUe
2018

10,06

12, 72

Prognose
2019

10, 06

12,72

Prognose
2020

10,06

12,72

Prognose
2021

10, 06

12, 72

- Toelichting op de kengetallen

Het geprognotiseerde aantal leerlingen is gebaseerd op de leeriingprognoses van de gemeente en de
verwachting van de directie. Er wordt jaarlijks een daling van het aantal leerlingen voorzien als gevolg van
de daling van de basispopulatie in de Hoeksche Waard. Het marktaandeel van stichting OVO HW blijft in
tact ten opzichte van andere voortgezet onderwijsscholen in de Hoeksche Waard.
De formatie wordt naar verwachting aangepast vanwege de daling van het leerlingaantal. De
werkgelegenheid bij stichting OVO HW neemt derhalve de komende jaren gestaag af. Jaarlijks wordt een
meerjarig bestuursformatieplan opgesteld waarin de gewenste personeelsformatie per school wordt
gerelateerd aan de ontwikkeling van het leerlingaantal en de daarop gebasseerde rijksvergoeding.

Balans

Activa

Materiele vaste adiva

Totaal vaste activa

Vorderingen
Liquide middelen

Totaal vlottende acUva

Totaal activa

Raalisaüe
31-12.2017

2.420. 572

2^20.572

47. 621
5. 583. 519

5.631.140

8.051. 712

ReallsaBe
31. 12-2018

2.273. 007

2.273. 007

865. 529
6.237.710

7. 1U3. 239

9. 376. 246

Prognosa
31-12-2019

2.340.000

2.340. 000

47. 620
5.692. 166

5.739.786

8.079.786

Prognose
31-12-2020

2.340.000

2.340. 000

47. 620
3.435. 866

3.483.486

5.823.486

Prognose
31-12-2021

2. 254. 000

2.254.000

47.620
3. 557. 866

3.605A86

5.859.486
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Passiva

Algemene reserve
Bestemmlngsreserves

Eigen vermogen

Voorzieningen

Langlopende schulden
Kortlopende schulden

Totaal passiva

Realisatie
31-12-2017

3.436. 332
410. 832

3.847. 164

2.907.061
85.343

1.212.143

8.051. 711

Realisatie
31-12-2018

4.202.464
410. 832

4. 613. 296

1.394. 876
103.185

3.264. 888

9.376. 245

Prognose
31-12-2019

3.502.168
410. 832

3. 913. 000

995. 000
85.343

3.086. 443

8.079. 786

Prognose
31-12-2020

3.520.168
410. 832

3.931.000

595. 000
85. 343

1.212. 143

5.823.486

Prognose
31-12-2021

3.542. 168
324. 832

3. 867. 000

695. 000
85. 343

1.212. 143

5.859.486

- Toelichting op de balans

In de balans wordt uitgegaan van een redelijk stabiel beeld. Met betrekking tot de investeringen is de
verwachting dat de afschrijvingen in een jaar gelijk zijn aan de investeringsbedragen. De voorzieningen
nemen in de loop van de jaren af, met name de vooiziening onderhoud. Dit wordt veroorzaakt door de
verwachte uitgaven aan de aanpassing van het klimaat op het Hoeksch Lyceum. De liquide middelen zijn de
sluitpost van de balans en nemen de komende jaren fors af als gevolg van de aanwending van de
voorzieningen. De liquiditeit blijft echter wel boven de norm van de inspectie. De vorderingen en de
kortlopende schulden zijn begroot op basis van 2017.

Staat van baten en lasten

Aantal leerlingen

Batan
Rijksbijdragen OCenW

Overige overheidsbijdragen

Overige baten

Totaal baten

Lasten

Personeelslasten

Afschrijvingen
Huisvestingslasten

Overige lasten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten

Financiële baten
Financiële lasten

Totaal financiële batsn en
lasten

Totaal resultaat

Realisatie
2017

1.745

14. 198. 377

30. 000
305. 315

14. 533. 692

10. 961. 583
301.731

2.005. 666
1.260.023

14. 529. 003

4.689

2.775
-16

2.791

7.

RsallsaUe
2018

1.730

14. 656. 993

30. 000
488. 158

15. 175. 151

11. 560. 270
321.476

1.085. 363
1.442.584

14.409. 693

765.458

651
-23

674

766.132

Prognose
2019

1.650

14. 390. 678

30. 000
566.928

14.987. 606

11. 814. 644
350.500

1.361. 750
1.444.250

14.971.144

16.462

1.400

-ÏMO

5.062

Prognose
2020

1.568

13.961.445

30. 000
459.262

14.450.707

11.463.785
365. 000

1.250. 000
1.352. 475

1A431.260

19.447

1.400

-1.400

18.047

Prognose
2021

1.503

13.670.814

30. 000
438.981

14. 139. 795

11. 389. 797
400. 000

1.250. 000
1.076. 409

14.116.206

23. 589

1.400

-1^00

22.189

- Toelichting op de staat van baten en lasten

De daling van het aantal leerlingen per 1 oktober 2018 heeft vanwege de t-1 systematiek pas effect op de
rijksbijdragen met ingang van het schooljaar 2019/2020. De daling van de rijksbijdragen zet dus in vanaf
2019 en zet sterk door.
De personele lasten dalen mee met de daling van de leerlingaantallen en dientengevolge de daling van de
rijksbijdrage. De afschrijvingskosten stijgen door nieuwe investeringen. De huisvestingslasten dalen sterk in
2019 omdat in zowel 2017 als in 2018 een extra dotatie aan de voorziening is opgenomen. De overige
huisvestingslasten zijn redelijk stabiel omdat hierin bij een dalend leerlingenaantal weinig gereduceerd kan
worden. De overige instellingslasten laten een daling zien vanwege een teruggang van het aantal leerlingen.
Ondanks de terugloop van het aantal leerlingen kan OVO Hoeksche Waard door het treffen van adequate
maatregelen steeds een positief resultaat behalen.
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Overige rapportages

- Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem
De stichting opereert in een dynamische, complexe omgeving. Met behulp van het model Risicoanalyse van
de VO-Raad heeft het bestuur de risico's voor Stichting OVO HW geïnventariseerd:
- sterk dalend of stijgend leerlingenaantal
- een bovengemiddeld ziekteverzuim
- leegstand
- hogere huisvestingslasten
- bezuinigingen door de rijksoverheid
- onderwijskwaliteit
- passend onderwijs
- ongevallen (leerlingen en medewerkers)

- Risicomanagement en de beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden
Leerlingaantal
Het aantal leerlingen in onze regio daalt. De leerling is de basis voor de bekostiging. Een dalend
leerlingaantal leidt dus onherroepelijk tot lagere inkomsten.
Ongeveer 85% van de beschikbare middelen worden ingezet ten behoeve van personele lasten Dalende
leerlingaantallen moeten daarom direct worden vertaald naar een dalende personeelsomvang. De stichting
stelt jaarlijks een meerjarig bestuursformatieplan op dat is gebaseerd op de leerlingenontwikkeling per
school. Echter, wanneer de formatie niet tijdig kan worden bijgesteld, ontstaat er al snel een overschrijding
van de personele lasten.
Het risico wordt gekwantificeerd op   250.000. Dit tekort kan ontstaan wanneer de krimp van 50 leerlingen
hoger ligt dan verwacht of wanneer niet tijdig afscheid kan worden genomen van medewerkers.
Een bovengemiddeld ziekteverzuim
Stichting OVO HW is eigen risicodrager. Wanneer de kosten voor vervanging hoger liggen dan geraamd
ontstaat er al snel een tekort. Het gekwantificeerde risico bedraagt   200.000.

Hogere huisvestingslasten
Stichting OVO HW heeft in 2012 een meerjarig onderhoudsplanning voor de schoolgebouwen laten
opstellen. Op basis hiervan is een jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud berekend. Deze is in de
begroting opgenomen.
Voor het'Actief College zijn de onderhoudskosten voor 10 jaar in beeld gebracht, voor het Hoeksch
Lyceum voor twintig jaar.
Naar verwachting zal in 2020 een nieuw gebouw voor het Actief College worden opgeleverd. De stichting
levert een eigen bijdrage van   1.700. 000. Gekozen is voor Risico- dragend Project Management door
Hevo bouwmanagement. De kans op overschrijding van het bouwbudget is hierdoor beperkt. Het
gekwantificeerde risico bedraagt   500.000

Bezuinigingen door de rijksoverheid
Onze scholen zijn vrijwel volledig afhankelijk van de bekostiging door het Rijk. Bezuinigingen door de
rijksoverheid worden daardoor vrijwel direct gevoeld. Dit geldt overigens voor alle VO scholen. Het
Ministerie van Onderwijs weet dit en kondigt eventuele bezuinigingen dan ook geruime tijd van te voren
aan, waardoor schoolbesturen op het nieuwe beleid kunnen anticiperen. De regering ziet het primair en het
voortgezet onderwijs als een belangrijke pijler voor economische groei en heeft de laatste jaren nauwelijks
op onderwijs bezuinigd en zelfs extra middelen beschikbaar gesteld. Tegelijkertijd werden bestaande
vergoedingen (voor de exploitatie) onvoldoende geïndexeerd.
Het'risico dat de stichting onverwachts wordt geconfronteerd met forse bezuinigingen is gering en wordt
gekwantificeerd op maximaal   100. 000, inclusief de ontoereikende indexatie.

Passend Onderwijs
De scholen ontvangen een beperkte vergoeding van het SWV Koers VO voor leerlingen- ondersteuning.
Het Actief College ontvangt een aanzienlijk bedrag voor leerlingen met een Iwoo-indicatie. Het nieuwe
samenwerkingsverband Passend voortgezet onderwijs Hoeksche Waard kent een positieve verevening.
Bovendien heeft GVO een belangrijke bestuurlijke stem in het SWV. Er is geen risico op een lagere
bijdrage vanuit het SWV.
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425681 SBchtlng Openbaar Voortgezet Onden»ljs Hoeksche Waart, te Oud-Beijeriand

Onderwijskwaliteit
Zwakke of zeer zwakke scholen vormen een risico voor een schoolbestuur. Wanneer ouders onvoldoende
vertrouwen hebben in het herstel van de onderwijskwaliteit kunnen zij besluiten voor een andere school te
kiezen. Het risico wordt gekwantificeerd op   50. 000.

Ongevallen leerlingen en medewerkers
Ondanks dat wij veel aandacht besteden aan een veilige leer- en werkomgeving zijn ongevallen nooit
helemaal uit te sluiten. Binnen een organisatie met ruim 1700 leerlingen en 172 medewerkers is het zeker
niet uitgesloten dat er ongevallen plaatsvinden met financiële gevolgen voor het schoolbestuur. Stichting
OVO HW heeft een verzekeringarrangement gesloten via AON-verzekeringen. Dit verzekeringsmenu is in
overleg tussen de vereekeraar en de landelijke sectororganisaties voor het onderwijs vastgesteld.
Hierdoor zijn in principe alle aansprakelijkheden van het bestuur verzekerd. Wij kwantificeren het risico op
maximaal   200.000.

sterk dalend afstijgend leerlingenaantal
een bovengemiddeld ziekteverzuim

en

door de rijksoverheid

Omvang risico

 

250.000

  
200.000

  
500.000

  
100.000

  
50.000

 

200.000

  
1.300.000

Conclusie:

Het gekwantificeerde maximale risico voor de stichting bedraagt   1 .300.000. Ondanks dat het allerminst
voor de hand ligt dat alle risico's zich binnen enig jaar tegelijk zouden voordoen, beschikt Stichting OVO
HW zelfs in dat onwaarschijnlijke geval over ruim voldoende middelen om alle tegenvallers te kunnen
opvangen (zie de algemene reserve elders in deze jaarrekening).
Geconcludeerd kan worden dat OVO HW een solide stichting is.

Ondertekening namens het bestuur
Datum: 17 april 2019

Plaats: Putterehoek

Naam; L. J. van Heeren

Functie: Vooizitter CvB

Ondertekening:
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Verslag van de Raad van Toezicht Van de Stichting openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche
Waard (OVOHW) over de zittingsperiode januari tot en met december 2018

Inleiding
Dit verslag is bedoeld als een verantwoording van de Raad van Toezicht (hierna aangeduid met RvT)
over zijn toezichtsbevindingen en -activiteiten aan de stakeholders van het Hoeksch Lyceum en het
Actief College, waarop de RvT intern toezicht uitoefent. Die stakeholders zijn in de eerste plaats het
gemeentebestuur van Oud-Beijerland in zijn rol als extern toezichthouder van de Stichting, alle
gemeentebesturen in de Hoeksche Waard, die in het verlengde van hun extern toezicht op het
openbaar primair onderwijs van de Stichting Acis ook belang hebben bij een goed openbaar
voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard, de medewerkers van de schoolorganisaties Hoeksch
Lyceum en Actief College, de leerlingen met hun ouders en verder de Stichting Acis met al zijn
scholen. Dit verslag sluit aan op het bestuursverslag 2018 dat door de RvT is goedgekeurd. Voor
inhoudelijk afwegingen en verantwoording vanuit de organisatie wordt verwezen naar het
bestuursverslag. In dit verslag wordt alleen het interne toezicht verantwoord.

Raad van toezicht: interne ontwikkeling en functioneren.
Volgens de wet 'Goed onderwijs, goed bestuur' dienen onderwijsorganisaties sinds 2011 een
onderscheid te maken tussen het bestuur van de organisatie en het toezicht op het bestuur. Na een
'voorlopige Raad van Toezicht' is via een openbare wervings- en selectieprocedure in 2012 de eerste
'echte' RvT samengesteld. Gedurende de periode augustus 2012 - heden is deze RvT actief met het
toezicht en met de ontwikkeling van de systematiek van het interne toezicht.
In 2018:

* Vormde het eerder vastgestelde toezichtplan de leidraad voor het toezicht.
* Heeft de RvT zich uitvoerig beziggehouden met het eigen functioneren, (zie hieronder-
zelfevaluatie)

Zelfevaluatie Raad van Toezicht.

In 2017 waren er enkele aanleidingen om ons opnieuw te beraden op onze taken en
verantwoordelijkheden en de wijze waarop wij invulling geven aan het interne toezicht. De RvT van
Acis p. o. heeft ons benaderd met de vraag of gezamenlijk gewerkt kon worden aan actualisering van
het toezichtkader. Los daarvan was binnen onze RvT de vraag gerezen hoe de RvT dient te acteren als
vanuit de organisatie contact wordt gelegd met de RvT en met leden daarvan. En verder diende onze
RvT zich te verhouden tot de landelijke ontwikkelingen m. b.t. het interne toezicht. Daartoe is op 17
januari 2018 een gezamenlijke (bestuur plus beide raden van toezicht) studiedag o. l.v. een externe
(H. Nijkamp) georganiseerd. De uitkomsten daarvan zijn in 2018 vertaald naar een geactualiseerd
toezichtkader. Begin 2019 wordt daaraan de laatste hand gelegd.

Herbenoeming leden RvT.
In 2016 werd de eerste periode van de RvT - en daarmee van alle leden - beëindigd. Alle leden
waren statutair direct herbenoembaar en hebben aangegeven herbenoeming te wensen en daartoe
werd een voordracht gedaan bij de gemeente Oud-Beijerland. De RvT signaleert een zekere
discrepantie tussen de zittingstermijn (vier jaar) van alle leden en het opstellen van een rooster van
aftreden dat tot gevolg heeft dat voor enkele leden de zittingstermijn korter wordt. In het vorige
verslag van de RvT merkten we op: De RvT zal zich de komende jaren beraden op de vraag hoe de
continu'teit kan worden geborgd, l.v. m. de voorgenomen fusie tussen Acis po en vo zal het aftreden
van de leden uit beide raden van toezicht en de vorming van één nieuwe rvt besproken worden in

samenhang met het fusietraject.

M. R.
In het verslagjaar is er één overleg geweest met de m. r. De RvT is daarnaast door de m. r.
ge'hformeerd over relevante ontwikkelingen

_Bi
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Deskundigheid.
De RvT heeft voor deze ontwikkelingen gebruik gemaakt van de kennis die binnen de Raad
beschikbaar is. Naar het oordeel van de raad is voldoende en gedifferentieerde deskundigheid
beschikbaar binnen de raad. Vanuit de RvT zijn enkele scholingsbijeenkomsten/conferenties bezocht
om de actuele ontwikkelingen te volgen. Het jaarcongres van de VTOI is door een aantal leden
gezamenlijk bezocht. Het lidmaatschap van de VTOI is in dit verband als zinvol ervaren.

Governancecode:

In de statuten is vastgelegd dat de Code Goed bestuur leidraad is voor het handelen in de
organisatie. De eerdergenoemde reflectie en zelfevaluatie resulteren in een geactualiseerd
toezichtkader waarin de governancecode wordt verwerkt.

Bezoldiging:
De leden van de RvT ontvangen als vergoeding een jaarbedrag dat is vastgesteld voorafgaand aan de
zittingsperiode van de RvT. Gedurende de eerste zittingsperiode is de jaarvergoeding niet aangepast.
De WNT (Wet normering topinkomens) wordt in acht genomen: de vergoeding ligt ruim beneden de
grens die door de WNT wordt gesteld en ook binnen de grens die door de VTOI wordt geadviseerd.

De VTOI adviseert de leden van de Raden van Toezicht een vergoeding van maximaall0% van de honorering
van de bestuurder van hun instelling toe te kennen en de voorzitter van de Raad van Toezicht maximaal 15%.
Bovenop het bedrag van de vergoeding dient de instelling de 21% BTW te vergoeden aan de toezichthouders
(indien de toezichthouder BTW verschuldigd is).

De RvT heeft met het ingaan van de nieuwe zittingsperiode-de vergoedingen meer in
overeenstemming gebracht met het advies van de VTOI en deze aangepast
Tot augustus 2018:
Jaarbedrag voorzitter:   4599, - bruto (inclusief BTW en loonheffing)
Jaarbedrag lid:   2300, - bruto (inclusief BTW en loonheffing)
Vanaf augustus 2018:
Jaarbedrag voorzitter:   5750, - bruto (inclusief BTW en loonheffing)
Jaarbedrag lid:   3750, - bruto (inclusief BTW en loonheffing)

De bestuurder werkt slechts parttime voor OVO en de honorering komt slechts gedeeltelijk (40%) ten
laste van OVO. De RvT is er zich van bewust (zie bestuursverslag) dat de honorering (inclusief
werkgeverslasten, zoals pensioen) als gevolg van aanscherping van de WNT-norm inmiddels iets
boven die norm ligt. Hierbij wordt aangetekend, dat dit niet het geval zou zijn, als beide stichtingen
gefuseerd zouden zijn.

Toezicht: invulling en informatie.
De RvT heeft het toezicht actief en situatief ingevuld.
Actief:

De RvT ontvangt informatie van de bestuurder in de vorm van de reguliere beleidsdocumenten en de
aanvullende periodieke bestuursrapportage en financiële rapportage. Een vast agendapunt vormt
het onderdeel 'vragen aan de bestuurder' waarin signalen of informatie die de leden van de RvT via
diverse kanalen hebben ontvangen met de bestuurder worden besproken indien en voor zover deze
ter zake zijn voor het toezicht. Het uitgangspunt is, dat er ruimte moet zijn alles te vragen en
bespreken wat voor het toezicht nodig is. Op deze manier geeft de RvT invulling aan de
onafhankelijkheid van het toezicht.
Onder actief invullen dient niet alleen verstaan te worden dat toezicht wordt gehouden in de zin van
volgen wat er gebeurt. Waar mogelijk en gewenst stelt de RvT zich actief adviserend op in de richting
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van de bestuurder, uiteraard met behoud van (de gescheiden) verantwoordelijkheden: bestuur en
toezicht op het bestuur.

Situatief:

De RvT stelt zich op het gebruikelijke standpunt, dat het toezicht op hoofdlijnen van beleid en
uitvoering moet worden gericht. Dat mag niet worden misverstaan als toezicht op afstand en nog
minder worden begrepen als afstandelijk toezicht. Waar dat nodig is, verlaat de RvT de hoofdlijnen
en wil gedetailleerd gerformeerd worden. Voor deze afweging zijn de kritische succesfactoren
leidend. Ter illustratie: In het verslagjaar heeft de RvT regelmatig met de bestuurder gesproken over
de situatie verbouw/nieuwbouw van het Actief College.

Informatie:

De RvT heeft de stellige overtuiging over voldoende informatie te beschikken. De bestuurder
verschaft open en actief de informatie die de RvT nodig heeft. De RvT is in het verslagjaar niet
geconfronteerd met verrassingen.
In aanvulling op de informatie van de bestuurder werd de RvT ge'hformeerd door:
- de accountant
- de staffunctionaris financiën

- de onderwijsinspectie V.O.
-de m. r.

Om een breder beeld te krijgen van de organisatie bezoeken RvT leden met enige regelmaat diverse
schoolactiviteiten, zowel de formele als de informele.

In 2018 heeft de RvT een werkbezoek gebracht aan het Actief College.

Inspectie
Op 26 oktober 2017 heeft de RvT een gesprek gehad met de onderwijsinspectie (twee inspecteurs)
op verzoek van de inspectie. De aanleiding daartoe was het nieuwe toezichtkader waarin de inspectie
eerst kennisneemt van de zienswijze van de RvT m. b.t. (interne) kwaliteitszorg en via de bestuurder
zicht wil krijgen op de inrichting van de kwaliteitszorg door het bestuur. Vervolgens wordt in het zgn.
verificatieonderzoek nagegaan of de realiteit op de scholen in overeenstemming is met het beeld en
het oordeel van het bestuur. Als interne toezichthouder stelt de RvT het uiteraard zeer op prijs
kennis te nemen van de aanpak van het inspectieonderzoek en de uitkomsten daarvan.
De RvT heeft het inspectieverslag pas na lange tijd ontvangen en kunnen bespreken, doordat de
inspectie veel tijd heeft genomen voor de verslaggeving. Het inspectiebezoek leidde tot een
verbeterplan dat door de RvT is besproken. De RvT wordt door het bestuur ge'hformeerd over de
voortgang.

Vergaderingen en besluitvorming.
De RvT had in 2018 reguliere vergaderingen op 8 februari, 19 april, 7 juni, 4 oktober en 13 december

De RvT heeft o. a. besluiten genomen en gesproken over:

Datum

8 februari

19 april

Onderwerp
Jaarverslag en jaarrekening
Jaarverslag RvT
Jaarplan 2018
Nieuwbouw Actief College***
Renovatie Hoeksch Lyceum

Jaarverslag en jaarrekening*
WNT en salaris vzCvB
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Toezichtplan
Fusie po en vo

Huisvesting AC en HL
Onderzoek oudertevredenheid

7 juni Renovatie Hoeksch Lyceum
Financiën: voortgangsrapportage
Keuze accountant

Fusie po en vo
Nieuwbouw Actief College

4 oktober Inspectieverslag
Verbeterplan
Financiën: voortgangsrapportage
Personeel: verloop en bezetting
Nieuwbouw Actief College
Fusie po en vo
Voortgangsgesprek bestuurder

13 december Begroting 2019 en meerjarenraming
Nieuwbouw Actief College
Renovatie Hoeksch Lyceum
Fusie po en vo
Evaluatie schoolbezoek

Governance samenwerkingsverband Passend**
onderwijs

Vaste punten in de vergaderingen waren:
- Bestuursinfo: informatie over diverse beleidsterreinen door CvB.

- Financiën: kwartaalrapportages/softcloses.
- Vragen aan CvB: bij dit agendaonderdeel worden alle informatieve vragen gesteld die één of meer
leden van de RvT van belang vinden.
- Huisvesting Actief College***

* Verantwoording doelmatigheid:
Bij de bespreking van de financiële documenten uit de beleidscyclus (meerjarenraming, begroting,
kwartaalrapportages, jaarrekening) ziet de RvT erop toe dat de middelen die de overheid ter
beschikking stelt doelmatig worden aangewend. D. w.z. dat alle middelen direct of op termijn gericht
zijn op (de kwaliteit van) het onderwijsproces en op wat daartoe voorwaardelijk is: personeel,
materieel.

De RvT ziet erop toe en - waar nodig - stimuleert dat de middelen daadwerkelijk worden ingezet
met inachtneming van de noodzakelijke buffer voor risico's.

** In het verslagjaar is voor de Hoeksche Waard een 'eigen' SWV V. O. opgericht. De RvT achtte het
vanuit het principe dat er een onderscheid dient te zijn tussen bestuur en toezicht van belang dat
voor het op te richten SWV een onafhankelijke toezichthouder komt, niet bestaande uit de
besturen/bestuurders van de leden. Als zodanig is dit laatste in de oprichtingsakte ter realisatie
opgenomen. In december is de onafhankelijkheid van het toezicht besproken, mede in het licht van
de landelijke discussie over het toezicht op samenwerkingsverbanden. De regels vanuit het rijk
worden afgewacht alvorens het toezicht definitief in te richten.

*** In het verslagjaar heeft de RvT intensief over het dossier nieuwbouw AC gesproken. In het
verslagjaar heeft het moeizame traject een verheugende uitkomst gekregen: de gemeenteraad heeft
het aanvankelijke bouwbudget verhoogd. Om de nieuwbouw mogelijk te maken diende de stichting
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een bijdrage te leveren. De RvT heeft het voorstel van de bestuurder daarover goedgekeurd.

De vergaderingen werden bijgewoond door het CvB
Tijdens de vergadering van 19 april (bespreking jaarverslag/jaarrekening met de accountant) werd de
RvT van de Stichting Acis uitgenodigd als gast aanwezig te zijn. De vergadering van 19 april is
bijgewoond door de accountant en de financieel medewerker. Deze was ook aanwezig bij de
begrotingsvergadering.
De secretariële ondersteuning werd tot augustus 2018 verzorgd door Mw. M. Geuvers, daarna door
Mw. M. Koster.

Decharge CvB.
Doordat de stukken de RvT vergadering zijn gepasseerd en door de RvT als vastgestelde
beleidsdocumenten zijn geaccepteerd dan wel formeel zijn goedgekeurd, heeft de RvT de formele
verantwoordelijkheid voor deze beleidsdocumenten genomen en feitelijk decharge verleend aan het
bestuur van OVOHW.

Wat gaat goed en wat vraagt aandacht?
De RvT is van oordeel dat in de organisatiestructuur een stevige basis ligt voor een goed
functionerend geheel. De stichting heeft een strategisch beleidsplan, het beleidsplan wordt jaarlijks
uitgewerkt in een jaarplan, de directeuren van de scholen concretiseren de voornemens in hun
schoolplan en jaarplan. Vervolgens geven het bestuursverslag van het CvB en de evaluatie van het
jaarplan inzicht in de voortgang. Voor de verdere uitwerking wordt gewerkt met afdelingsplannen.
De beleidscyclus is rond en kan vanuit de onderscheiden verantwoordelijkheden worden ingevuld,
uitgevoerd en beoordeeld. De vraag of en hoe de jaarplannen worden gerealiseerd in de praktijk
heeft en houdt de aandacht van de RvT.

Naast deze algemene constatering kunnen over en vanuit het verslagjaar enkele positieve punten en
risico's worden genoemd die voor een deel ook al in een eerder verslag zijn genoemd.

* De onderwijskwaliteit op het Actief College en op het Hoeksch Lyceum varieert van zwak tot goed.
Een van de scholen heeft een afdeling met de beoordeling zwak waarvoor een verbeterplan is
opgesteld.
In het vorige verslagjaar waren de slagingspercentages verslechterd t. o.v. eerdere jaren, zonder dat
daar een dekkende verklaring voor beschikbaar was. Er zijn verbeteracties ingezet die effect hebben
gehad, want in het verslagjaar waren de resultaten sterk verbeterd. Vooralsnog is er m. b.t. de
kwaliteit sprake van een risico dat aandacht vraagt van de RvT.
* Het leerlingenaantal is in het verslagjaar licht gedaald en zal de komende jaren naar verwachting
verder dalen als gevolg van demografische ontwikkelingen. Bij krimp kunnen zowel de financiën als
de onderwijskwaliteit een risico vormen.
* De scholen hebben hard en met succes gewerkt aan verbetering van het imago.
* De huisvesting van het Hoeksch Lyceum is na enkele aanpassingen goed; het gebouw oogt fris en
aantrekkelijk. De klimaatbeheersing is echter volstrekt onvoldoende en vraagt binnenkort een forse
investering.

* De samenwerking met Acis heeft een gunstig effect op de positie van beide scholen en die
samenwerking moet dus behouden blijven en waar mogelijk versterkt worden.
* De huisvesting van het Actief College is niet goed. Gelukkig is door de gemeente Oud-Beijerland tot
nieuwbouw besloten en zal er op termijn een nieuw gebouw verrijzen met meer mogelijkheden om
het onderwijs kwalitatief in te vullen.
* In het verslagjaar hebben de schoolbesturen in de Hoeksche Waard een nieuw

Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs opgericht, dat een impuls geeft aan de
realisatie van passend onderwijs in ons gebied en aan de onderlinge samenwerking.
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* In het verslagjaar zijn de voorbereidingen getroffen voor de gemeentelijke herindeling in de
Hoeksche Waard. Op l januari hebben Acis po en Acis vo beide te maken met één gemeente. De ooit
voorgenomen fusie waarvoor binnen verschillende gemeenten geen steun bestond, kan bij het
vervallen van gemeentelijke belemmeringen alsnog gerealiseerd worden. Het bestuur heeft het
traject tot bestuurlijke fusie van Acis po en Acis vo in gang gezet, met steun en goedkeuring van de
beide RvT-en. In 2019 zal de fusie waarschijnlijk worden gerealiseerd, mits de diverse geledingen
kunnen instemmen.

* De fusie brengt met zich mee dat één nieuwe RvT moet worden geformeerd. De beide RvT-en
zullen daartoe in 2019 het initiatief nemen.

De RvT stelt met voldoening dat dankzij vele inspanningen de scholen op de goede weg zijn. De RvT is
ervan overtuigd dat er volop perspectief voor beide scholen is, niet in de laatste plaats door de inzet
van de medewerkers.

Samenstelling Raad van toezicht.
In de raad hadden zitting de heren P. M.A. Homminga, C.J. de Liefde, B. de Koning (voorzitter), J. van
der Linden, G.J. Onnink. Na de herbenoeming is de samenstelling ongewijzigd gebleven. Naar het
oordeel en naar de ervaringen van de raad is de samenstelling adequaat: er is voldoende spreiding in
deskundigheid en voldoende diversiteit in de inbreng vanuit de verschillende leden.

In dit jaarverslag zijn gegevens opgenomen over de achtergrond van de leden van de RvT: zie bijlage.

Tot slot.

De Raad van Toezicht heeft ervaren dat binnen alle geledingen van de organisatie het belang van de
organisatie voorop wordt gesteld. Vanuit dat perspectief konden verschillen in optiek en
verantwoordelijkheden worden besproken en kon de RvT onafhankelijk het interne toezicht
uitvoeren. De Raad heeft ook dit jaar weer grote waardering voor de inspanningen van het College
van Bestuur, directie en de medewerkers van de scholen en overige medewerkers en voor de

resultaten die hierdoor zijn bereikt.

Oud-Beijerland, 17 april 2019

De Raad van Toezicht van de Stichting GVO HW
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Achtergrond leden RvT: Huidige en/of voormalige hoofdfunctie en huidige nevenfunctie(s).
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Naam Geb. datum Hoofdfunctie

Ir. J. van der 22-06-1949 (Gepensioneerd) Rector Willem de Zwijger

Linden College Papendrecht

P. MAHomminga 05-11-1964 Ambtenaar
MCM

C.J. de Liefde 21-5-1946 Gepensioneerd, teamleider RSG (nu
Hoeksch Lyceum).

G-JOnnink 8-3-1966 Directeur Vastgoed onderneming.
(De Mijl vastgoed B. V.)

Drs. B de Koning 31-10-1947 (Gepensioneerd) bestuurder
schoolbegeleidingsdienst.

Nevenfuncties Benoemd

. Vz. Bestuur Stichting Openbaar Basisonderwijs 1-8-2012
Alblasserdam (SOBA) 1-8-2016

. Assessor Hogeschool Utrecht Fac. Educatie

. (Duo)Raadslid D66 Gemeente Papendrecht,
tevens lid commissies ABZ en Ruimte

1-8-2012

1-8-2016

1-8-2012

1-8-2016

1-8-2012
1-8-2016

. LidvandeRVTvanACIS

Vz. Stichting Spelenderwijs (onbezoldigd)

. Commissaris RvC Bres accommodaties

. Vz. Ondernemersfonds Develpoort

. Bestuurslid ondernemersvereniging Oké
Binnenmaas

. Vz. bestuur Voedsetbank Hoeksche Waard

. Vz. RvT OSG Schoonoord, Zeist 1-8-2012

. Vz. Samenwerkingsverband P.O. ZOUT 1-8-2016

. Vz. RvT Acis

. Vz. Stichting Vreedzaam (onbez.)

. Directeur basisschool Op Dreef, Utrecht
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KENGETALLEN

In onderstaande tabel zijn meerdere kengetallen opgenomen. Als er een signaleringswaarde is vastgesteld
door de onderwijsinspectie dan staat deze vermeld. Indien bepaalde kengetallen erg afwijken ten opzichte
signaleringswaarde, kan dit aanleiding zijn tot verder onderzoek naar een financieel risico door de
onderwijsinspectie.
Een signaleringswaarde is echter geen norm voor de onderwijsinspectie.

Ken etal
Huisvestingsratio
Liquiditeit (current ratio)
Rentabiliteit (1-jarig)
Solvabiliteit (incl. voorzieningen)
Solvabiliteit (excl. voorzieningen)
Weerstandsvermogen (incl. mva*)
Weerstandsvermogen (excl. mva*)
"'- . ffvfffffffcff\ttW

2018
0,08
2, 18
0, 05
0,64
0,49
0, 30
0, 15
0,57

2017
0, 14
4, 65
0,00
0,84
0,48
0,26
0, 10
0,51

Signaleringswaarde
onderwi'sinspectie
groter dan 0, 10
kleiner dan 0, 75
lager dan-0,10
kleiner dan 0, 30
geen
kleiner dan 0, 05
green
/vaan

Bovenstaande kengetallen zijn hieronder grafisch weergegeven.

5,00

4,50

4,00

3,50

3, 00

2,50

2, 00

1,50

1,00

0,50

0,00

Kengetallen voor 2018 en 2017

4, 65

2, 18

0.08 °'14

 ^
^°

0, 64
0,84

0, 490, 48

O. OSo. oo
0,30o,26

n 2018 .2017

0,57o,51
0-15 0, 10

<>""">^>^^>'>^
's^>t^^^^

Hierna vindt u de omschrijving en definitie per kengetal inclusief berekening.
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31-12-2018

 

1.085. 363

44. 609

31.12-2017

 
2. 005. 666

40. 477

Huisvestingsratio

Het kengetal "huisvestingsratio" geeft de verhouding weer tussen de huisvestingslasten en de totale lasten
(inclusief financiële lasten).

- Definitie: Som van de huisvesüngslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld door som van
de totale lasten (inclusief financiële lasten).

Omschri'vin

- Huisvestingslasten
- Afschrijvingen gebouwen en terreinen

Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen
gebouwen en terreinen 1. 129. 972 2. 046. M3

- Tofa/e /asten 14.409.593 14.529.003
- Financiële lasten -23 -16

Som totale lasten en financiële lasten i4. 403. 670 u. 528. 987

Ken etal: 008 014

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van groter dan 0, 10.

De huisvestingsratio is voor 2018 lager dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met
2017 is de huisvestingsratio gedaald.

Liquiditeit (current ratio)

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

- Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen en vorderingen) en de
kortlopende schulden.

Omschri'vin 31-12-2018

 

31-12-2017

 

5. 583. 519

47. 621

7. 103.239

3. 264. 888

5.631.140

1. 212. 143

- Liquide middelen 6. 237. 710
- Vorderingen 865. 529

Vlottende activa

Kortlopende schulden

Ken etal: 218 465

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0, 75.

De liquiditeitsratio geeft aan dat 2,18 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden,
bestaande uit de posten benoemd in de toelichting op de balans onder 2.4 Kortopende schulden.

De stichting heeft op 31 december 2018 de beschikking over   6.237.710 aan liquide middelen en daarnaast

  
865.529 openstaan aan nog te ontvangen bedragen.

Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande schulden
die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten   3.264.888.

De liquiditeit is voor 2018 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2017 is
de liquiditeitspositie gedaald.

In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen
verplichtingen.

Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het resultaat en de totale baten.
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- Definitie: Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

Omschri'vin

Resultaat

- Totaal baten
- Financiële baten

Som totaal baten inclusief financiële baten

Ken etall-'ari : 005

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde lager dan -0, 10.

31-12-2018

   
15. 175. 151

651

766.132

15. 175. 802

31-12-2017

 

14. 533. 692

2. 775

 

7.480

14. 536. 4B7

000

De rentabiliteit geeft aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat.

De stichting heeft met de totale baten, te weten   15.175.802, een resultaat behaald van   766. 132. Dit
houdt in dat 0,05 deel van de baten wordt omgezet in het uiteindelijke resultaat, ofwel van elke euro die
wordt ontvangen, wordt   0,05 behouden en wordt   0,95 besteed.

De rentabiliteit is voor 2018 hoger dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2017 is
de rentabiliteitspositie gestegen.

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de
financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie op langere termijn aan haar
verplichtingen kan voldoen.

- Definitie inclusief voorzieningen: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen

Omschri'vin

- Eigen vermogen
- Voorzieningen

Som eigen vermogen en voorzieningen

Totaal vermogen

Ken eta): 064

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0, 30.

31-12-2018

   
4. 613.297
1. 394. 876

6. 008.173

9. 376.24B

31.12-2017

   
3. 847. 165

2. 907.061

6. 754. 226

S. 051. 712

084

Deze definitie van de solvabiliteit geeft aan dat 64% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel
reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 36% van het totale vermogen gefinancierd
wordt met vreemd vermogen.

De solvabiliteit is voor 2018 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2017 is
de solvabiliteitspositie gedaald.

Versie: 0.1
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- Definitie exclusief voorzieningen: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen.

Omschrivin 31-12-2018 31-12-2017

Eigen vermogen

Totaal vermogen

Ken etal:

 

4. 613. 297

 

3. 847. 1S5

9. 376.246 8.051.712

O 49 O 48

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van solvabiliteit.

31-12-2018

   
15. 175. 151

651

4. 613. 297

15. 175. 802

31-12-2017

   
14. 533. 692

2. 775

3. 847. 165

U. 536. 467

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering
behorende risico's op te vangen.

- Definitie inclusief materiële vaste activa: Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief
financiële baten)

Omschri'vin

Eigen vermogen

-Totaal baten
- Financiële baten

Som totaal baten inclusief financiële baten

Ken etal: 030 026

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0, 05.

In deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen
benadrukt.

Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de
planning & control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële
effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen.

Het weerstandsvermogen is voor 2018 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking
met 2017 is het weerstandsvermogen gestegen.

- Definttie exclusief materiële vaste activa: Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa gedeeld
door de totale baten (inclusief financiële baten).

Omschri'vin

- Eigen vermogen
- Materiële vaste activa

Verschil eigen vermogen en materiële vaste activa

- Totaal baten
- Financiële baten

Som totaal baten inclusief financiële baten

Ken etal:

31-12-2018

   
4. 613. 297

2. 273.007

15. 175. 151
651

2.340. 290

15. 175.802

31-12-2017

   
3. 847. 165

2.420.572

1.426. 593

14. 533. 692

2. 775

14.536.467

015 010

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van het
weerstandsvermogen.
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Kapitalisatiefactor

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is; dit om te signaleren of
onderwijsorganisaties misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van
hun taken.

- Definitie: De activazijde van de balans minus de materiele vaste activa betreffende gebouwen en
terreinen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

Omschri'vln

- Balans totaal
- Materiële vaste activa gebouwen en terreinen

Verschil balans totaal en materiële vaste activa
gebouwen en terreinen

- Totaal baten
- Financiële baten

Som totaal baten inclusief financiële baten

Ken etal:

31-12-2018

   
9. 376. 246

672. 832

15.175. 151
651

8. 703.414

15. 175. 802

31-12-2017

   
8.051.712

684. 655

14.533.692
2. 775

7.367.057

14. 536. 467

057 051

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor de kapitalisatiefactor.
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Versie: 0.1
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving
Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2
BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen
aanvullingen in de Regeling voor de Jaan/erslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in
gehele euro's.

Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden in het algemeen gewaardeerd
tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke
waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de
staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties
wordt verwezen naar de toelichting.

Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.

Continufteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continu'fteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand Jaar

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van voorgaand jaar.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de
statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe
verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht,

Grondslagen Balans

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of de
vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar
tijdsgelang plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met
de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
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Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven.
Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

Categorie

Gebouwen en terreinen (installaties)
Gebouwen en terreinen (verbouwingen)
Inventaris en apparatuur (hardware)
Inventaris en apparatuur (kantoormeubilair)
Inventaris en apparatuur (SIC)
Inventaris en apparatuur (algemeen)
Inventaris en apparatuur (praktijklokalen)

afschrijvings- atschrijvlngs- actlverlngs-
termijn In percentage per grens in  
maanden Jaar

120
360

60
60
96

240
360

10%
3%

25%
20%
13%
5%
3%

500
500
500
500
500
500
500

Gebouwen

De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is
sprake in het geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting. Op terreinen
wordt niet afgeschreven.

Terreinen

Terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is sprake in het geval
van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting. Op terreinen wordt niet
afgeschreven.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn
wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en
worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening
gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 12 maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserves en bestemmingsreserves.

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het
bestuur is aangebracht.

Omschri'vin

- Algemene reserve privaat
Doel
Overige activiteiten

Be erkin en
Geen

EUR
410.832
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Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen
de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te
wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is
dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze
vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en
lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

Voor het contant maken van de waarde van de voorziening wordt gerekend met een rekenrente welke
voor eind 2018 wordt bepaald. De berekening is als volgt:
Rekenrente = Wettelijke rente (bron: DNB) -/- Inflatie (bron: CBS).

Voor 2018 wordt er gerekend met een rekenrente van -0, 10%. Waarbij de waarde voor de wettelijke
rente vastgesteld is op 2, 00% en de uitgangswaarde voor de inflatie 2, 10% is.

Voorzienin 'ubilea

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen
gedurende het dienstverband. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt
gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Daarnaast wordt onder
meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans.

Voorzienin levensfasebewust ereoneelsbeleid

De voorziening levensfasebewust personeelsbeleid wordt opgenomen tegen de contante waarde van de
gespaarde uren per einddatum verslagperiode, voor personeelsleden waarbij een opnameplan is
overeengekomen. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt gerekend met
de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Bij de berekening van de voorziening
wordt onder meer rekening gehouden met de opnamekans.

Voorzienin root onderhoud

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten
gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op
basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de
werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Onder deze post valt onder meer vooruitontvangen investeringssubsidies. Deze subsidies moeten
zichtbaar in mindering gebracht worden op de materiële vaste activa of als schuld gepresenteerd worden
onder vooruitontvangen investeringssubsidies.

Kortlopende schulden

Versie: 0.1
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De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden
zijn te plaatsen.
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde
het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen Staat van Baten en lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die
hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de reserves die door
het bestuur zijn bepaald.

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de
toekenning betrekking heeft.

Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op
het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen veroerkt in de staat van baten en lasten.

Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds
in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis
premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft
de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.
De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde
premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een
vermindering van toekomstige betalingen.
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Pensioenregeling

Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen.
De instelling is volgens de cao VO aangesloten bij het ABP. De belangrijkste
kenmerken van deze regelingen zijn:

pensioengevende salarisgrondslag is middelloon
er heeft in 2018 geen indexatie plaatsgevonden
de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2018 97,00%
overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van
toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen.
Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet
afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden
de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Grondslagen Kasstroomovarzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode
wordt het resultaat als basis genomen.
Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen
aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om
geldstromen te genereren.

Rente- en kasstroomrisico

De Instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste
activa, effecten en liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder
schulden aan kredietinstellingen). Met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt de
instelling risico's over de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente.

Kredietrisico
De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal voldoen aan het treasurybeleid.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018

En vergelijkende cijfers 2017. - na verwarklng resultaatbestemmlng -

ACTIVA

1.1
1. 1.2

1.2
1.2.2
1. 2.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4

Vaste activa
Materiële vaste activa

Totaal vaste activa

Vlottende activa

Vorderingen
Liquide middelen

Totaal vlottende activa

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

31-12

2. 273. 007

865.529
6. 237. 710

-2018

 

2. 273. 007

7. 103. 239

9.376. 246

 

31-12

2.420. 572

47. 621
5. 583. 519

-2017

 

2. 420. 572

5. 631. 140

8. 051. 712

TOTAAL PASSIVA

4. 613. 297

1. 394. 876
103. 185

3.264.888

9.376. 246

3. 847. 165

2.907.061
85.343

1.212. 143

8.051. 712
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018
En vergelijkende cijfers 2017
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3 Baten
3. 1 Rijksbijdragen OCW
3.2 Overheidsbijdragen en

-subsidies overige overheden
3.5 Overige baten

Totaal baten

4 Lasten
4. 1 Personeelslasten

4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten

Totaal lasten

Sa/do baten en lasten

6.1
6.2

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten

Sa/ofo financiële baten en lasten '

Totaal resultaat

2018

 

14.656.993
30.000

488.158

11. 560. 270
321.476

1.085.363
1.442. 584

651
-23

15. 175. 151

14. 409. 693

765.458

674

766. 132

Begroot 2018

   
13.733. 550

30.000

813.504

11.175.056
379.500

1.565.950
1.404.800

1.000
2.200

14. 577.054

14. 525. 306

51. 748

-1. 200

50. 548

2017

   
14.198.377

30.000

305.315

10.961.583
301.731

2.005.666
1.260.023

2.775
-16

14.533.B92

14. 529.003

4. 689

2.791

7.480

Bestemming van het resultaat
Een bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten van de staat van baten en lasten.
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KASSTROOMOVERZICHT 2018
En vergelijkende cijfers 2017

Ref.
2018

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo
baten en lasten)

765.458

2017

 

4.689

Aanpassingen voor aansluiting
bedrijfsresultaat:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen

Totaal van aanpassingen voor aansluiting met
het bedrijfsresultaat
Veranderingen in wertfkapitaal:
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest
Betaalde interest

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
Investeringen in materiele vaste activa

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen langlopende schulden
Aflossing langlopende schulden

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

Kasstroom uit overige balansmutatles

Mutatie liquide middelen

4.2
2.2

1.2.2-/-1.2.2. 14
2.4-/-2.4. 18

6. 1. 1-/-1.2.2. 14
6.2. 1-/-Z.4. 18

321. 476

-1. 512. 185

-817.921
2.052.744

-1.190.709

1.234.823

809.572

664
-23

810.259

301.731
994. 467

17.184
50.546

1. 296. 198

67.730

1.368.617

2.791

1.371.408

1. 1.2

2.3
2.3

1.2.4

-173.911

21.838
-3. 995

-173.911

17.843

654. 191

-441.231

-3. 793

^(41. 231

-3.793

926. 384

Het verioop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand liquide middelen per 1-1
Mutatie boekjaar liquide middelen

Stand liquide middelen per 31-12

2018

 

5.583.519
654. 191

6.237.710

 

2017

 

4.657.135
926. 384

5. 583. 519
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

1.1.2 Materiële vaste acüva 1. 1.2. 1 1.1.2.3
Gebouwen Inventaris Totaal

en materiële
apparatuur vaste activa

Standper01. 01.2018
Verkrijgings- of vervaaniigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

Materiële vaste activa
per 0141-2018

Verloop gedurende 2018
Investeringen
Afschrijvingen

«D utatle gedurende 2018

874. 079

189. 423

684.655

32. 786
44. 609

4. 612. 232

2. 876.315

1.735.917

141. 125
276.866

5. 486. 311

3.065.739

2.420. 572

173.911
321.476

11.824- 13S. 741- 147. 565-

906.865 4.753.357 5.660.221

234.033 3. 153.181 3.387.214

672.832 1.600.175 2.273.007

Stand per 31-12-2018
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

Materiële vaste activa
per31. 12.2018

Gebouwen

Op voornamelijk het Actief College is geïnvesteerd in diverse installaties
(machines). De afschrijvingen zijn echter hoger dan de nieuwe investeringen
waardoor de waarde van gebouwen in 2018 is afgenomen.

Inventaris en a aratuur

Zowel op het Hoeksch Lyceum als op het AcUef College is geïnvesteerd in
schoolmeubilair, inventaris en ICT. De afschrijvingen zijn hoger dan de nieuwe
investeringen zodat de boekwaarde van de inventaris en apparatuur in 2018 is
afgenomen.

Verse: 0.1 pwc
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TOEUCHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

1.2 Vlottende activa

1.2.2

1.2.2.1
1.2.2.3

1.2.2. 12
1.2.2. 14
1.2.2. 15

Vorderingen

Debiteuren *

Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen ~

Subtotaal mrdemgen

Vooruitbetaalde kosten

Te ontvangen interest
Overige overlopende activa

Overlopende acfAa

Totaal Vorderingen

31-12-2018

  
e e

115.532
742. 599

B58. 131

7.398

7. 39S

865.529

31-12-2017

 

9.231

165
13

38.212

9.231

38.390

47.621

Alle vorderingen genoemd onder 1 2.2 hebben een kaptijd korter dan een Jaar.

1.2.4 Liquide middelen

1.2.4. 1 Kasmiddelen
1. 2.4. 2 Tegoeden op bankrekeningen
1.2.4.3 Deposito's

Totaal liquide middelan

31-12-2018
   

4.315
393. 176

5.840.219

31-12-2017

 

7.533
198.317

5.377.668

6.237.710 5.583.519

* Debiteuren:

De vordering op debiteuren is toegenomen vanwege een vordering op het SWVVO Hoekse Waard van 11 IK.

*" Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen:
Vanaf 2018 Is er een vordering op de gemeente Oud-Beijeriand voor de reeds gemaakte kosten voor de
nieuïvbouw van het AcUef College.
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2

2.1

Passiva

Eigen vermogen

2.1. 1 Eigen vermogen
2. 1. 1. 1 Algemene reserve
2, 1. 1.3 Algemene reserve privaat

Totaal Eigen vermogen

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

2. 1. 1.3. 1 Algemene reserve privaat

Totaal bestemming sreserves privaat

Stand per Resultaat Overige Stand per
01-01-ZC18 2018 mutaties 31-12-2D18

    
e e

766. 1323.436.332
410.832

4202.464
410.832

3.847.164

Stand per
01-01-2018

 

410.832

410.832

766.132

Resultaat
2018

 
Overige
mutaties

e

4.613.296

Stand per
31-12-201 B

6

410.832

410. 832

Voorzieningen Stand per Onttrek-klng Stand per Bedrag Bedrag 1 Urn Bedrag
0141.2018 DotatieZOIB 201B Vrijval 2018 Mutatie 31-12-2018 < 1 Jaar SJaar >5Jaar

2.2.1

2.2.3

Personele

voorzieningen
Voorzieningen voor
groot ünderhoud

Totaal
Voorzieningen

386.454

2.520.607

53.669

660.0DO

8.370

158.644 2.058.840

2.907.061 713.669 167. D14 2.058. 840

UI.753

963.123

45.728

146.723

266.250

816.400

192^51 1.0B2.6SO

2.2.1 Personele
voorzieningen

Stand per Onttrek-klng Stand per Bedrag Bedrag 1 üm Bedrag
01.01.20ia DotaUe201B 201B Vrijval 2018 Mutatie 31-12^018 < 1 Jaar SJaar >5Jaar
ceeceeeee

2. 2. 1. 4 Jubileumuitkeringen 214. 046 19. 785
2.2. 1.7 Overige personele

voorzieningen 172.408 33.884

Totaal personele
voorzieningen

225.461 17.232 88.454 10.776

Z06.292 28.496 177,796

3B6.4S4 53.669 431. 753 f5.723 1W3SC 119. 776

Langlopende schulden

Vooruitontvangen investeringssubsidies

Totaal Langlopende schulden

Stand per
01-01. 2018

 

85.343

85.343

Aangega-ne
lening In 2018

 

21, 838

21.83B

AHossing In
2018

 

3,995

3.395

Stand per
31-12. 2018

 

103.185

103.185

LnapBJd
> 1 laar

 

96.966

96.966

LoopUJd
> 5 Jaar

 

72.088

72.088

2.3.7 Overige langlopende schulden

2.3.7.5 VooruKontvangen investeringssubsidies

Totaal overige langlopende schulden

Stand per
01 <1. 2018

 

85.343

85.343

Aangega-ne
lening fn 201 S

 

21, 838

21.83»

AHosslng In
2018

 

3.995

3.995

Stand per
31. 12^018

s

1B3.185

103.185

 

LnapBJd
> 1 ru

96.966

96. 966

Li

e

>opfljd
5jur

72.088

72.088

2.4 Kortlopende schulden

2. 4. 8 Creditfiuren

2.4. 9 Belastingen en premies sociale verzekerin
2.4. 10 Schulden terzake van pensioenen
2.4. 12 Kartlopende overige schulden *

Subtotaal kortlopende schulden

2.4. 14 Vooruit ontvangen subsidies OCW
2.4.15 Vooruit ontvangen investenngssubsidies
2.4.17 Vakantiegeld en vakantoedagen
2.4.19 Overige overlopende passiva

Ovarfopende passiva

Totaal Kortlopende schulden

31-12-2018

e e

340. 962
480.981
143.714

1. 891. 770

6.219
340.617

B0.625

E  

2. S57.427

407. 462

3. 264. 889

31-12-2017

 

215. 342
474.601
131. 493

1. 701

15.915
3,793

331.792
37.506

S23. 137

389. 006

1. 212. 143

" De kortlopende overige schulden 2Jjn ten opzichte van 2017 toegenomen vanwege de opgenomen verplichting aan de gemeente
Hoeksche Waard met betrekking tot de eigen bijdrage aan de vervangende nieuwbouw van het Actief College
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen 2018

 

Begroot 2018

   
2017

 

3. 1.1 Rijksbijdragen
3. 1. 1. 1 Rijksbijdrage OCW

Totaal Rijksbijdrage

3.1.2 Overige subsidies
3. 1.2. 1 Overige subsidies OCW

Totaal Rijksbijdragen

Totaal Rijksbijdragen

13.927.616 13.248.550 13.607.634

13.927.616 13.248.550 13.607.634

729. 377 485. 000 590. 742

729. 377

14.656. 993

485. 000

13.733. 550

590. 742

14. 198. 376

Ri-ksbi'dra e OCW

De rijksbijdragen zijn toegenomen door de bijstelling van de tarieven door OCW.

3.1.2.1 Overige subsidies OCW

3. 1.2. 1.1 Geoormerkte subsidies OCW
3. 1.2. 1.2 Niet-geoormerkte subsidies OCW
3. 1.2. 1.3 Toerekening investeringssubsidies

ocw

Totaal overige subsidies OCW

Geoormerkte subsidies OCW

2018

 

184.304
541.078

3.995

Begroot 2018

 

35. 000
450. 000

2017

 

77. 703
509. 246

3.793

729. 377 485.000 590.742

De geoormerkte subsidies zijn toegenomen. Naast de subsidie voor studieveriof die zowel op het Hoeksch Lyceum als op
het Actief College wordt ontvangen is er in 2018 op het Acüef College de aanvullende bekostiging technisch VMBO
ontvangen welke in model G is verantwoord.

2018

 

Be root 2018

   
2017

 

30. 000 30.000 30.000

3.2 Overheidsbijdragen en -subsidies
overige overheden  

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -
subsidies overige overheden

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en
Gemeenschappelijke Regelingen -
bijdragen en -subsidies

Totaal Overige overheidsbijdragen en
-subsidies overige overheden

Totaal overheidsbijdragen en -
subsidies overige overheden

3.5 Overige baten

3.5. 1 Verhuur

3.5.2 Detachering personeel
3. 5. 5 Ouderbijdragen
3.5.10 Overige

Totaal ovarige baten 488.158 813.504 305.315

Ouderbijdragen

Onderde ouderbijdragen is in de begroting de subsidie "bekostiging lesmateriaal" opgenomen conform voorgaande jaren.
De realisatie is verantwoord onder de normatieve rijksbijdragen.

2018

 

88.464
3.593

156. 087
240. 014

30.000

30. 000

 

30.000

30.000

Be root 2018

 

56. 800

696. 704
60.000

 

2017

 

62. 793
5. 070

160. 128
77.324

30.000

30.000

Jtl
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Overige

Onder de oven'ge baten zijn extra middelen vanuit het nieuwe samenwerkingsverband SWV VO Hoeksche Waard geboekt
waartoe OVO Hoeksche Waard vanaf augustus 2018 is toegetreden.

4

4.1

4.1.1

4. 1. 1.1
4. 1. 1.2
4. 1. 1.5

4. 1.2
4. 1.2.1
4. 1.2.2
4. 1.2.3

Lasten

Personeelslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten
en pensioenlasten
Lonen en salarissen

Sociale lasten

Pensioenpremies

Totaal lonen, salarissen, sociale

lasten en pensioenlasten

Overige personele lasten
Dotaties personele voorzieningen
Personeel niet in loondienst

2018

   
8.440. 532
1. 058. 413
1.239.820

10. 738. 765

53. 669
11.429

836.864

Begroot 2018

   
10. 602. 056

10. 602. 056

6.000
587.000

2017

   
8. 143. 389
1.029. 715
1. 157.903

10. 331. 007

57. 618
13.355

580.923

4.1.3

4. 1.3.3

Totaal overige personele lasten

Ontvangen uitkeringen personeel

Overige uitkeringen personeel

Af: Ontvangen uitkehngen personeel

Totaal personele lasten

Lonen en salarissen

80.457

901.962

80. 457

11.560. 270

20.000

593.000

20. 000

11.175. 056

21.320

651.896

21. 320

10. 961. 583

De lonen en salarissen zijn toegenomen ten opzichte van 201 7, dit komt door de verhoging van de salarissen met 2,35%
vanaf 1 Juni 2018 vanuit de nieuwe cao en tevens de eenmalige uitkering van 1% in oktober 2018.

Overiae

De overige personele lasten zijn gestegen ten opzichte van 2017, dit komt met name door de inzet van externen.

Gemiddeld aantal werknemers

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 172 in 2018 (2017:172). Hieronder is de onderverdeling te vinden van het
gemiddeld aantal werknemers.

4^

4.2.2

Bestuur / Management
Personeel primair proces
Ondersteunend personeel

Totaal gemiddeld aantal werknemers

Afschrijvingen

Afschrijvingen op materiële vaste
activa

 

2018

15
135
22

2018

 

321.476

2017

16
136
20

172 172

Begroot 2018 2017

       
379.500 301.731

Totaal afschrijvingen 321.476 379.500 301.731

Jll
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4.3

4.3.1
4.3.3

4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8

Huisvestingslasten

Huur

Ondertioudslasten (klein onderhoud)

Energie en water
Schoonmaakkosten

Belastingen en heffingen
Dotatie ondertioudsvooraening
Overige

Totaal huisvestingslasten

2018

     
64.335

107.499
165.841
224. 420

19. 533
475. 460

28. 275

1.085.363

Begroot 2018

 

80. 000

109.250
163. 700
238. 500

67.000
875. 000

32.500

1.565.950

2017

   
72. 754

78. 615
170. 238
210. 112

33.233
1.416.000

24. 714

2.005. 666

Dotatie onderhoudsvoorzienin

De dotatie aan de voorziening onderhoud in 2018 is lager. Dit komt door de vrijval van de onderhoudsvoorziening van het
Actief College in 2018 vanwege de nieuwbouw. Anderzijds is er voor het Hoeksch Lyceum aanvullend gedoteerd voor de
aanpassingen van het binnenklimaat.

4A

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.5

Overige lasten

Administratie en beheeriaslen

Inventaris en apparatuur
Leer- en hulpmiddelen
Overige

Totaal overige lasten

 

2018

   
129.919
22. 266

321. 901
968. 498

1.442. 584

Begroot 2018

   
127. 650
26. 500

304. 500
946.150

1.404. 800

2017

 

103.677
12. 398

256. 769
887.179

1.260. 023

Seperate specificatie kosten instellingsaccountant

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4. 1) ten laste van het resultaat
gebracht:

2018

 

4.4. 1. 1. 1 Controle van de jaarrekening
4.4.1.1.2 Andere controlewerkzaamheden

4.4.1.1.3 Fiscale advisering
4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten

25. 017

Begroot 2018

 

15. 000

2017

 

14. 720

25. 017 15. 000 14. 720

Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor

Alle hierboven opgesomde werkaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor in het huidig en/of vorig boekjaar.

Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de weri<zaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door
accountantsorganisatles en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties).
De kosten voor de controle zijn indusief bekostiging en omzetbelasting.

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het facturenstelsel.

pwc
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6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten

6. 1. 1 Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten

Totaal financiële baten

2018

 

Begroot 2018

     
2017

 

651 1.000 2.775

651 1.000 2.775

6.2 Financiële lasten

6.2. 1 Rentelasten en soortgelijke lasten

Totaal financiële lasten

2018

 

-23

Begroot 2018

 

2.200

2017

 

-16

-23 2.200 -16

pwc
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BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

2. 1. 1 Algemene reserve (publiek)

Totaal resultaat

Jaarrekening 2018
4256S / Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard, te Oud-Beljerland

Resultaat 2018

 
766. 132

766. 132

Versie: 0.1
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.

Versie: 0.1 pwc

PricewaterhouseCocipers
Accountants N. V,

Uitsluitend vooi
identificatied f >elein tlni
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VERBONDEN PARTIJEN

De verbonden partijen die toegelicht dienen te worden, zijn hlenonder opgenomen.

Verbonden partij, meerderheidsdeelneming

Statutaire naam

ACIS, Stichting voor
Openbaar Primair
Ondenvijs Hoeksche Waard

Stehting Koere VO*
SWVPOVOHoeksche
Waard"

Totaal

Juridische

vonn 2018

Stichting

Sttehïng
SttehUng

Statutaire

zetel

Putterehoek

Rotterdam

Oud-
Beijeriand

Code
acflvl-
tellen

4

4

4

Eigen
vermogen
31-12.18
e

5.854.232

3.414.788

9.269. 020

Resultaat
201 S
e

e

593.310-

775.841

182.531

Omzet
2018

e

 

20. 046. 870

11.046.794

31.093.664

Varitlaring
art. 2:403

BWJa/nae

Nee

Nee
Nee

Conso-

Deelname- lldatle
percentage Ja/nes

0% Nee

0% Nee
0% Nee

. De cijfers van Stichting Koere VO zijn de ci]feis uit de jaarrekening 2017 van Koers VO omdat de cijfers 2018 nog niet beschikbaar zijn.
~ SWV PO VO Hoeksche Waard is per 01-08-2017 opgericht en heeft tot op heden nog geen Jaarrekening gepresenteerd. Er zijn derhalve nog geen cijfers
bekend.

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige

Verbonden parti

ACIS, Stichting voor Openbaar Primair

Stichting Koere VO

SWV PO VO Hoeksche Waan)

Omschrijving doelstelling

Het verzorgen van (speciaal) basisondeiwijs

Zorgen voor een dekkend aanbod van onderwijs en
ondersteuning
Zorgen voor een dekkend aanbod van onderwijs en
ondersteuning

Samenstellln van bestuur en directie

Voorzitter: LJ. van Meeren

Voorzitter: J.M. van der Have

Voorzitter: L.J. van Meeren

De transacties lussen de instelling en de met haar verbonden partijen zijn:

Verbonden partij Transactie

ACIS, Stichting voor Openbaar Primair
ACIS, Stichting voor Openbaar Pnmalr
Stichting Koere VO'

Detachering personeelsleden

Overige transacties

Ondersteuningsplan (Samenwerkingsverband)

17.88Z
7. 844

111.621

14.754
20. 188

65.416

137.347 100.336

Jl
pwc

PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V. 64

llitsluitend voiir
identificatifdorlemden



Jaarrekening 2018
42568; SIdillng Openbaar Voortgeiet Onderalj» Hoeksche Waid, to Oud-Beljeiland

VERANTWOORDING SUBSIDIES

De subsidies die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

G1 Verantwoording van aubsldles zondBrvanakenlngsclausule
(RegeSng ROS art. 13, lid 2 sub a en EZ regelingen betrekking heblwnd op de EZ subsidies)

Q1-B Uitgebreid gespeclflceenl

Omschrijving Toewijzing
Kenmeik Datum

Subsklie voor studieverlof 929598-1 20-09-2018

Subsidie technisch VMBO 923676-2 19-12-2018

Bedrag van
de toewi'zin

 

45.389
183. 179

Ontvangen t/m
2017

 

Lasten tfm

2017

  

Stand
1-1-2018

Ontvangen in
2018

e e

45.389
163.179

Lasten in

2018

45.389
163. 179

Vrijval niet Stand
besteed in 2018 ultimo 2018

   
Prestatie

af erond?

Ja
Ja

Totaal 208.668 208.568 208.668
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WNT-VERANTWOORDING 2018

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te
worden in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt
publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt.

Indeling en bezoldig ingsklasse

De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezotdigingsklassen gebeurt op basis van drie
generieke instellingscriteria te weten:
(a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar
(b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en
(c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren.
Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris
gebaseerd op functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de
complexiteit van de betreffende bestuursfunctie.

Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal
complexiteitspunten. Het totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de
rechtspersoon of instelling valt en welk bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de
topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling bezoldiging
topfunctionarissen OCW-sectoren.

Complexiteitspunten

Aantal complexiteits unten erlnstellin scriteria:

Gemiddelde totale baten
Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren

Totaal aantal complexiteitspunten

Bezoldigingsklasse

Bezoldig ingsmaxim urn

2018

4

2

3

9

D

  
146.000

Afwijkende bezoldiging

Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2018.

Topfunctionarissen met een bezoldiging van   1.500 of minder

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen
met een bezoldiging van   1.500 of minder.

Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1 -12 van de functievervulling

De volgende leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e

Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1 -12 van de functievervulling

De volgende leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienstbeüekking vanaf 13e

Toezichthoudend topfunctionaris

De volgende toezichthoudend topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Versie: 0.1
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WNT.VERAN7WOORDING 2018

Topfunctionarissen met een bezoldiging van   1.500 of minder

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevende topfUnctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldic
1.500 of minder.

Jh
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WNT-VERANTWOORDING 2018

Leidinggevend topfunctlonarls met dienstbetrekking afzonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling

De volgende leidinggevend topfünctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de
functievervulling zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Leidinggevende topfunctlonaris

Dienstbetrekking Ja
Aanhef De heer
Voorietters L.J.
Tussenvoegsel van
Achternaam Meeren

Functievervulling In versla aar (2018)

Functie(s)
Aanvang functie
Afloop functie
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)
Leidinggevend topfünctionaris bij
andere WNT-instelling
Is weriaaam in dienstbetrekking als
topfunctionaris (geen
toezichthouder) bij de volgende
andere WNT plichtige instelling(en)

Bezoldiging in versla aar (2018)

Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal bezoldiging
-/- Onverschuldigd betaald en nog
niet terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging
Afwijkend maximum vanwege
toegekende uitzondering
IndMdueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
Reden waarom de overschrijding al
dan niet Is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

Ge evens In vorig verslagjaar (2017)

Dienstbetrekking
Functle(s)
Aanvang functie
Afloop functie
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactorinfte)
Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

Voorzitter CvB
01-01
31-12

0,400

Ja

ACIS, Stichting voor Openbaar Primair
Onderwijs Hoeksche Waard

59. 053
7. 636

66.689

66.689

58.400

overgangsrecht ingaande 2016

n.v. t.

Ja
Voorzitter CvB

01-01
31-12

0,400

55.530
9.482

65.012

56.400

pwc
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Gegegevens overschrijding / onverschuldigde betaling door cumulatie van (leidinggevende topfunctlonaris) functies In
dienstbetrekking bij meerdere WNT Instellingen

Sprake van overschrijding
indMdueel bezoldigingsmaximum Ja
Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan
Onverschuldigd betaald en nog niet
terug ontvangen bedrag
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

overgangsrecht ingaande 2016

n. v. t.

Toelichting

Bovenstaande leidinggevende tDpfunctionaris heeft geen uitkering wegens beëindiging dienstverband in 2018 ontvangen.

Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1 -12 van de functievervulling

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking maand 1-12 van de functievervulling.

pwc
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WNT-VERANTWOORDING 2018

Toazichthoudend topfüncUonaris

De volgende taezichttioudend topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Toezichthouder

Aanhef

Voorietters

Tussenvoegsel
Achternaam

FuncUevervullin In versla aar 2018

Functlecategorie
Aanvang functie
Afloop functie

Bezoldl In in versla aar 2018

Bezoldiging
Subtotaal bezoldiging
-S- Onverschuldigd betaald en nog
niet terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging
Afwijkend maximum vanwege
toegekende uitzondering
Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan

De heer

B.

de
Koning

Voorzitter
01-01
31-12

4.752
4.752

De heer

C.J.
de

Liefde

Lid
01-01
31-12

3.750
3.750

De heer

J.
van der

Linden

Lid
01-01
31-12

3.750
3. 7SO

De heer

J.G.

Onnink

Lid
01-01
31-12

3.750
3. 750

De heer

P.M.A.

Hommlnga

LU
01-01
31-12

3.750
3. 750

4.752

21.900

3.750

14.600

3.750

14.600

3.750

14.600

3.750

14.600

Gegevens In vort versla aar 2017

Functiecategorie
Aanvang functie
Afloop functie

Bezoldiging in
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldiglngsnnaxlmum

Voorzitter
Ó1-Ó1
31-12

4.752
4. 752

21.900

Lid
01-01
31-12
3. 750
3.750

14.600

Lid
01-01
31-12
3.750
3.750

14.600

Lid
01-01
31-12
3.750
3.750

14.600

Lid
01-01
31-12
3.750
3.750

14.600

Toelichüng

Bovenstaande toezichthoudende topfunctionarissen hebben geen uitkering wegens beëindiging dienstverband in 2018 ontvangen.

pwc
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Rechten

Er zijn geen niet uit balans blijkende rechten die hier moeten warden toegelicht.

Verpllchtóngan

De volgende nret ut balans blijkende verplichtingen wcnjen hisronder loegelteht.

via
Nr. Omschrijving

1 DVEP

2 Dyade OndenMjsbedri)lavoertng BV
3 ISO Groep

4 Grenke

5 Van Djk Educatie

Periode

1-1-2015

1-1-2019

1-5-2013

1-4-2015

1-1-2018

. vantfhi

31-12-2020

31-12-2019

30-4-2019

31-3-2021

31-7-2022

Loop-

Ujd
Mndn

72

12

72

72

55

Badraapw
maand

e

2.776

4.790

1.616

3.721

n.v.l

Bedrag
verslag-

I"r
<

38.653

84.376

5.900

44.649

484.554

Bedrag
<1 jaar

«

33. 312

57.475

8.464

44. 652

n.v.l.

Bedrag

1. 5|aar
<

33. 312

55. 815

n. v.L

Bedrag
> 5 jaar

t

n.v.l.

Bedrag
totaal

66.624

57.475

6. 4M

100. 487

Jtl
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ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS

Puttershoek, april2018

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard

L.J. van Meeren
College van Bestuur

B. de Koning
Voorzitter Raad van Toezicht

C.J. de Liefde J. van der Linden

J.G, Onnink P.M.A. Homminga

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard
Biezenvijver 5
Puttershoek
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STATUTAIRE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Er is statutair niets geregeld inzake de bestemming van het resultaat.

pwc
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Pagina voorde controleverklaring

(beslaat vijf pagina's)
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het college van bestuur en de raad van toezicht van Stichting voor Openbaar Voortgezet
Onderwijs Hoeksche Waard

Verklaring over de in dejaarverslaggeving opgenomen
jaarrekening 2018
ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard
te Puttershoek gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

. geeft de in de jaarverslaggeving 2018 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs
Hoeksche Waard op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met
de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;

. zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018
in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming
met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in
paragraaf 2. 3. 1. Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018.

De jaarrekening bestaat uit:
. de balans per 31 december 2018;
. de staat van baten en lasten over 2018; en
. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving

en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard zoals
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten CViO)
en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants CVGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
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Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de
anticumulatiebepaling van artikel l. 6a WNT en artikel 5 lid i(j)
Uitvoeringsregeling WNT
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen controlewerkzaamheden
verricht op gegevens in de WNT-veraatwoording, of het ontbreken daarvan, op grond van de
anticumulatiebepaling van artikel i. 6a WNT en artikel 5, lid l onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT.
Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding
door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende
topfünctionaris bij andere WNT plichtige instellingen alsmede of de in dit kader vereiste toelichting
juist en volledig is.

Verklaring over de in dejaarverslaggeving opgenomen
andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarverslaggeving 2018 andere
informatie, die bestaat uit:
. het bestuursverslag;
. de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
. met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
. alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en

paragraaf 2. 2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling j aarverslaggeving
onderwijs, paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder
het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling j aarverslaggeving
onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

Beschrijving van verantiuoordelijkheden met betrekking tot
de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het college van bestuur en de raad van
toezicht voor de jaarrekening
Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het college van
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
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In dit kader is het college van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
die het college van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van
die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in
staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde
verslaggevingsstelsel moet het college van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het college van bestuur het voornemen heeft om de
onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is. Het college van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect
van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij
onze controleverklaring.

Rotterdam, 19 april 2019
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door drs. J.F. Vermeulen RA.
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Bijlage bij de controleverklaring
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvonning toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
. Het identificeren en inschatten van de risico's:

o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of
fraude;

o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties,
die van materieel belang zijn.

. Het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing.

. Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de onderwijsinstelling.

. Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving,
de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van
schattingen door het college van bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening
staan.

. Het vaststellen dat de door het college van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleveridaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling
haar continuïteit niet langer kan handhaven.

. Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen.

. Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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