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Binnen CVO doen we er alles aan om onze leerlingen 
succesvol te laten worden. Door ze te begeleiden naar 
het behalen van een goed diploma, maar ook door ze te 
helpen volwassen te worden, zichzelf te leren kennen en 
(de juiste) keuzes te leren maken. Dat vraagt niet alleen  
vakkennis, maar ook  pedagogische tact en empathie 
voor onze leerlingen. Om ze écht te zien en te 
waarderen als mens en ons handelen ook daadwerkelijk 
aan hen aan te passen. Op deze manier helpen we 
onze leerlingen ieder met haar/zijn talenten te kunnen 
excelleren en bieden we ieder kind gelijke kansen. 

Elke dag proberen we met elkaar een beetje beter te 
worden, waarbij we behouden wat goed is en stap voor 
stap aanpassen wat beter moet en beter kan. Op deze 
manier kunnen we als onderwijsprofessionals onze 
leerlingen de kwaliteit bieden die ze verdienen. Om deze 
continue ontwikkeling kracht bij te zetten, is afgelopen 
jaar gewerkt aan het beleidsplan Samen sterk! Samen 
sterk! zal leiden tot krachtige en wendbare scholen die 
zich kunnen concentreren op het geven van goed 
onderwijs en waar alle medewerkers  professionele 

ruimte krijgen. U leest er meer over in de paragraaf 
Strategie. 

In  dit jaarverslag leggen we over ons gevoerde beleid 
verantwoording af  aan de leerlingen en hun ouders, de 
CVO-collega’s en de leden van de Vereniging CVO, en 
aan externe partners, zoals de Inspectie van het 
Onderwijs en lokale en landelijke overheden.  

Ons jaarverslag bestaat uit het bestuursverslag en het 
financieel verslag. Dit jaarverslag vormt de 
verantwoording van de raad van bestuur en de raad van 
toezicht. De CVO-scholen(groepen) geven via Vensters 
voor Verantwoording (www.scholenopdekaart.nl/ 
middelbare-scholen) afzonderlijk inzicht in het gevoerde 
beleid en de behaalde resultaten. 
 
Wij hebben ons best gedaan u in dit jaarverslag een 
helder en eerlijk beeld te geven over wat CVO in 2016 
bereikt heeft en ook over wat (nog) niet gelukt is. Wilt u 
reageren? Graag! Uw reactie kunt u sturen 
naar: hh.post@cvo.nl. 

 
 
Rotterdam, 10 mei 2017 
 
CVO 
Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs 
te Rotterdam en omgeving  
 
Henk H. Post     
voorzitter raad van bestuur   
 
Koen D.J.M. van der Drift  
lid raad van bestuur a.i. 
 
 
 
 
  

Voorwoord 
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Het CVO jaarverslag bestaat uit vier delen: 
1. Bestuursverslag  
2. Financieel verslag / Jaarrekening 
3. Overige gegevens 
4. Begrippenlijst 

 
1. Bestuursverslag 

Het bestuursverslag geeft naast een overzicht van de 
bestuursactiviteiten in het verslagjaar, informatie over de 
missie en visie van CVO, de bestuurs- en 
organisatiestructuur en het verslag van de raad van 
toezicht. Tevens geeft het bestuursverslag informatie 
over de ontwikkelingen in het beleidsveld onderwijs 
waarin CVO actief is. Er wordt ook aandacht besteed 
aan de horizontale verantwoording vanuit de scholen.  
 

2. Financieel verslag (Jaarrekening) 
In deel 2 wordt het financieel verslag gepresenteerd. Dit 
verslag geeft op verenigingsniveau inzicht in de balans 
en de staat van baten en lasten. Er wordt tevens 
ingegaan op de grondslagen voor de waardering van 
activa en passiva. 
 

3. Overige gegevens 
In deel 3 treft u onder meer de controleverklaring van de 
onafhankelijk accountant aan. Daarnaast wordt in 
gegaan op gebeurtenissen na balansdatum die relevant 
zijn. Ook de voorgestelde bestemming van het 
exploitatieresultaat wordt toegelicht. 
 

4. Begrippenlijst 
Deel 4 bevat tot slot een lijst met de meest gebruikte 
begrippen.   

 

Inhoudsopgave Leeswijzer 



 

 

Doel, missie en identiteit  
 
Zeven scholenclusters voor christelijk voortgezet 
onderwijs vormen samen de Vereniging voor Christelijk 
Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving, 
kortweg CVO. Dit zijn: Accent, CSG Calvijn, Comenius 
College, Farelcollege, Marnix Gymnasium, Melanchthon 
en PENTA college CSG. De meeste CVO-scholen zijn 
brede scholengemeenschappen met meerdere 
vestigingen. Ze verzorgen onderwijs op alle niveaus, 
van praktijkonderwijs tot gymnasium, op meer dan 40 
verschillende locaties in Rotterdam, Lansingerland, 
Ridderkerk, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, 
Nieuwerkerk aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en 
op Voorne-Putten (Spijkenisse, Brielle, Hellevoetsluis). 
Voor een overzicht, zie de kaart op de volgende pagina.  
 
Doel 
Het doel van onze vereniging is volgens de statuten het 
verstrekken van middelbaar onderwijs, handelsonderwijs 
en voorbereidend hoger onderwijs. Dit doen wij in de 
praktijk door scholen en scholengemeenschappen voor 
voortgezet onderwijs in Rotterdam en omstreken op te 
richten en in stand te houden. We zoeken daarbij actief 
naar samenwerking.  
 
Missie  
 “Wij, de scholen van CVO… 
• verzorgen en verstrekken inspirerend onderwijs en 

brede vorming aan jonge mensen; 
• dragen vanuit een open houding bij aan alle vormen 

van samenwerking die het onderwijs en het beleid 
voor jonge mensen ten goede komen; 

• presenteren en verantwoorden ons helder aan (alle 
belanghebbenden in) de samenleving. 

 
Wij doen dit vanuit de volgende grondhouding: 
• staand midden in de samenleving en handelend 

vanuit een christelijke inspiratie; 
• met oog en respect voor de vele 

verschijningsvormen van deze inspiratie; 
• recht doend aan hun individuele mogelijkheden van 

onze leerlingen en gericht op hun actieve deelname 
aan de gemeenschap”. 

 
CVO streeft na dat alle leerlingen die zich bij een CVO-
school aanmelden de beste kansen krijgen op succes 

op school en op een perspectiefrijke toekomst. CVO 
heeft dan ook een breed onderwijsaanbod, streeft 
ernaar op alle terreinen kwalitatief goed onderwijs te 
leveren en heeft aandacht voor de persoonlijke 
ontwikkeling van iedere leerling. 
 
Identiteit 
Identiteit is een belangrijke drijfveer en raakt de kern van 
ons bestaan. De niet-zichtbare invulling van onze 
identiteit is daarin het meest essentieel: dat we onze 
leerlingen benaderen met caritas (barmhartigheid), 
zodat we hen - vanuit onze liefde voor leerlingen - 
kunnen helpen om hun eigen talenten te leren 
ontdekken en te ontwikkelen. Natuurlijk wordt op de 
scholen ook door middel van vieringen, gesprekken, 
dagopeningen, thema- en studiebijeenkomsten 
zichtbaar invulling gegeven aan de open christelijke 
identiteit van elke CVO-school.  
 
Op de CVO-scholen komen leerlingen met verschillende 
culturele en religieuze achtergronden samen. Vanuit 
onze christelijke identiteit zetten onze scholen zich in om 
verbinding te maken tussen deze achtergronden 
teneinde met elkaar samen te leren, te leven en te 
werken. De medewerkers hebben respect en oog voor 
verscheidenheid aan geloofsopvattingen en hun plaats 
binnen CVO. Door het delen van inspiratie begeleiden 
we leerlingen bij het ontdekken welke bronnen voor hen 
van betekenis zijn. Onze unieke kracht is dat we de 
vertaalslag weten te maken van de identiteit van ons 
onderwijs naar kwaliteit: een brede pedagogische 
opdracht gerelateerd aan goede leeropbrengsten. Onze 
identiteit is vastgelegd in de Identiteitsvisie van CVO 
(zie: www.cvo.nl). 
 
Kernwoorden en -waarden 
Onze scholen hebben de missie van CVO vertaald naar 
een missie van de eigen school. Die missie wordt dan 
vaak vertaald in kernwoorden. Enkele van de door de 
scholen gebruikte kernwoorden zijn: Meer dan het 
gewone, Persoonlijk, Leerlinggericht, Kwaliteit en 
Betrouwbaar. Ook maken scholen veelvuldig gebruik 
van de kernwaarden Liefde, Verantwoordelijkheid, 
Rechtvaardigheid en Hoop, zoals die in het 
Identiteitsdocument van CVO zijn geformuleerd.  

 

 

1. BESTUURSVERSLAG 

http://www.cvo.nl/
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 Figuur 1: Kaart met de locaties van de CVO-scholen 

Ontwikkelingen binnen CVO 
 
Kader en context 
De ontwikkelingen binnen CVO in 2016 worden in dit 
bestuursverslag geschetst aan de hand van de binnen 
CVO vastgestelde beleidsterreinen: Onderwijs & 
Kwaliteit, Leerlingen, Personeel, Strategisch beleid, 
Financiën, Huisvesting, PR & Communicatie en 
Identiteit.  
 
Voor elk van bovenstaande beleidsterreinen zijn 
kaderstellend meerjarendoelstellingen 2012-2017 
vastgesteld. Elke school/scholencluster heeft de ruimte 
om binnen die gemeenschappelijke kaderstelling te 
komen tot schoolspecifieke invulling. Immers, niet één 
locatie/vestiging van onze scholen is hetzelfde en we 
leggen eigenaarschap zo laag mogelijk in de 
organisatie.  
 
In lijn met de door de raad van bestuur vastgestelde 
meerjarendoelstellingen 2012-2017, zijn voor het jaar 
2016 bestuursdoelstellingen geformuleerd. Door 

voortschrijdend inzicht, nieuwe actualiteiten en 
veranderende context zijn vanzelfsprekend ook nieuwe 
accenten gelegd. Bij alle doelstellingen zijn onderwijs en 
kwaliteit leidend. Dit houdt in dat doelstellingen op de 
andere beleidsterreinen in het teken staan van de 
gezamenlijke zorg voor de kwaliteit van het CVO-
onderwijs. 
 
Over de realisatie van de bestuursdoelstellingen in 2016 
wordt in dit bestuursverslag verantwoording afgelegd. In 
2016 is met name ingezet op de beleidsterreinen 
Onderwijs & Kwaliteit, Personeel, Strategie, Financiën 
en Huisvesting. De ontwikkelingen op deze 
beleidsterreinen worden uitgebreider verantwoord dan 
de overige beleidsterreinen. Het beleidsterrein Identiteit 
is reeds aan bod gekomen in paragraaf A1 ‘Doel en 
missie CVO’.  
 

 
 
 



 
 

- 5 - 

Onderwijs & Kwaliteit 
 
Inleiding 
CVO wil alle leerlingen die zich hebben aangemeld bij 
een van onze scholen zo goed mogelijk op weg helpen 
naar een diploma en hen de kennis en vaardigheden 
leren om een goede toekomst tegemoet te gaan. De 
dagelijkse kernvraag van de CVO-docent is hoe zij/hij 
adequaat kan aansluiten op dat wat de leerling nodig 
heeft om tot goede leerprestaties te komen en zich 
optimaal te kunnen ontwikkelen1. Wanneer dát wordt 
bereikt, levert de CVO-school kwaliteit van onderwijs. 
De persoonlijke ontmoeting tussen leraar en leerling 
staat hierin centraal en het resultaat is altijd meetbaar of 
merkbaar.  
 
Kengetallen: de kwaliteit van het onderwijs 
Voldoende, goede en excellente kwaliteit 
Onze scholen zijn allen van voldoende, goede of zelfs 
excellente kwaliteit. Geen enkele CVO-school heeft in 
2016 een geïntensiveerd toezichtarrangement 
(toezichtarrangement zwak of zeer zwak) gekregen van 
de Inspectie van het Onderwijs. In vergelijking met het 
landelijk gemiddelde, het gemiddelde van de 4 grote 
steden en het gemiddelde van Rotterdam hebben we 
onze kwaliteit goed op orde met 100% 
basisarrangement (zie tabel 1). 

 
Scherp op risico’s onvoldoende kwaliteit 
Ook al hebben we 2016 afgesloten met alle scholen met 
voldoende kwaliteit, we blijven alert op onvoldoende of 
dalende opbrengsten. Bij 4 (drie havo- en een mavo-
afdeling) van onze 69 afdelingen (6%) zijn over 
schooljaar 2015-2016 door de Inspectie van het 
Onderwijs onvoldoende meerjarenopbrengsten2 

                                                            
1 Zie de CVO-onderwijsvisie 2012-2017 en de visie op passend 
onderwijs 2012-2017.  
2 Een exacte beschrijving van de berekening is te vinden in de 
toelichting op Meerjarenopbrengsten, Inspectie van het 
onderwijs, mei 2014 (www.onderwijsinspectie.nl). 

geconstateerd. Naar aanleiding van deze bevindingen 
heeft de Inspectie aanvullend onderzoek uitgevoerd op 
die scholen en geconstateerd dat deze scholen 
voldoende kwaliteit hebben om een basisarrangement te 
krijgen. Desondanks houdt CVO er rekening mee dat 
enkele opleidingen komend jaar alsnog zwak kunnen 
worden. Goede onderwijskwaliteit is van zoveel factoren 
afhankelijk dat het helaas niet uitgesloten is dat een 
enkele opleiding de gewenste kwaliteit toch niet waar 
blijkt te kunnen maken. We blijven daarom scherp op 
het monitoren van de onderwijskwaliteit en betrekken de 
onderwijsinspectie bij die opleidingen waar we risico’s 
zien om met ons mee te denken hoe we deze 
opleidingen verder kunnen versterken.  
 
Behalen van het diploma 
In schooljaar 2015-2016 heeft 92% van onze 
examenleerlingen het diploma behaald. De 
slagingspercentages binnen CVO zijn op 4 van de 5 
onderwijsniveaus onder het landelijk gemiddelde (zie 
tabel 2).  

Of de grootstedelijke context een van de oorzaken zou 
kunnen zijn voor deze lagere slagingspercentages, zien 
we niet terug in tabel 2. Opvallend is dat de havo- en 
vwo-afdelingen van de Rotterdamse scholen gemiddeld 
juist op of boven het landelijk gemiddelde scoren, terwijl 
de havo- en vwo-afdelingen buiten Rotterdam 
gemiddeld onder het landelijk gemiddelde scoren. Bij de 
basis- en kader-afdelingen VMBO scoren zowel de 
Rotterdamse als de niet-Rotterdamse scholen 
gemiddeld onder het landelijke gemiddelde. Het 
Farelcollege, het Marnix Gymnasium en Melanchthon 
scoren op nagenoeg alle onderwijsniveaus op of boven 
het CVO-gemiddelde. De andere scholen geven een 
meer wisselend beeld.  
 

Tabel 1: Toezichtsarrangementen uitgedrukt in percentages 
(Bron: Inspectie van het onderwijs en Gemeente Rotterdam) 
 

 
 

Landelijk 
2015 

G4  
2015 

R’dam 
2015 

CVO  
2016 

Landelijk 
PrO 

2015 

CVO 
PrO 

2016 
Basis 95 91 92 100 97 100 
Zwak 4 8 7,5 0 3 0 
Zeer 
zwak 0,4 0,5 0 0 0 0 

Tabel 2: Slagingspercentages 2015-2016 (Bron: Vensters 
VO) 
 

 
vmbo-

basis 
vmbo-
kader 

vmbo-
t 

havo vwo 

Rotterdamse 
CVO-scholen 

95 93 94 89 95 

CVO-scholen 
buiten 
Rotterdam 

97 95 95 85 86 

Totaal CVO 96 95 95 86 89 

Landelijk VO 98 96 94 89 91 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Uitstroomrichtingen praktijkonderwijs 
Het praktijkonderwijs leidt leerlingen op voor wonen, 
werken, burgerschap en vrije tijd. Het doel is dat 
leerlingen uitstromen naar werk of vervolgopleiding. 
Leerlingen ontvangen bij het afsluiten van het 
praktijkonderwijs geen diploma. Scholen voor 
praktijkonderwijs volgen hun leerlingen in de twee jaar 
na het verlaten van de school. Bijna een derde van onze 
leerlingen heeft na het praktijkonderwijs een reguliere 
baan en een derde stroomt door naar 
beroepsopleidingen in het mbo. Een kwart van de 
leerlingen stroomt uit richting arbeid met ondersteuning, 
in een begeleidend traject of wacht nog op toeleiding 
naar arbeid.  
 
 
 

Excellente scholen bij CVO 
Bijzonder zijn de twee CVO-scholen die niet alleen van 
voldoende of goede kwaliteit zijn, maar zelfs excelleren. 
In 2016 zijn PENTA college De Oude Maas en Calvijn 
Juliana uitgeroepen tot excellente scholen, omdat zij 
bijzondere kwaliteiten hebben en uitblinken in een 
specifiek excellentieprofiel. Genoemde scholen vielen 
beide voor de derde keer in de prijzen. Met het predicaat 
Excellente School krijgen zeer goed presterende 
scholen de maatschappelijke zichtbaarheid en 
waardering die ze verdienen. Een excellente school is 
een goede school die zich onderscheidt door te 
excelleren op een bepaald gebied dat in de school als 
geheel doorwerkt. Excellente scholen zijn een voorbeeld 
voor andere scholen. Zij dagen andere scholen uit om 
de lat ook hoog te leggen. 
 
Calvijn Juliana ligt in Rotterdam Zuid met veel leerlingen 
uit achterstandswijken. De vestiging profileert zich als 
een (t)huiswerkvrije school waar veel aandacht is voor 
structuur. De school slaagt erin veel leerlingen tot 
prestaties te laten komen die uitstijgen boven het 
normale verwachtingspatroon. De Techno MAVO van 
het Penta college CSG De Oude Maas onderscheidt 
zich van andere scholen door te excelleren op techniek. 
De school maakt leerlingen bewust van de rol van 
techniek in hun opleiding vmbo-t, van het belang van 
techniek voor de mens in het algemeen en voor de 
arbeidsmarkt van de toekomst. De school is een 
gemeenschap van gedeelde waarden, die zij intern 
actief uitdraagt. De Techno MAVO De Oude Maas laat 
daarnaast zien dat zij een cultuur creëert die gericht is 
op verbeteren.  
 
Kennisuitwisseling 
Om de scholen te blijven uitdagen om te vernieuwen en 
buiten de eigen kaders te kijken, is het bestuur inspirator 
en initiator van kennisdeling. Schooljaar 2015-2016 
stond binnen CVO in het teken van ouderbetrokkenheid. 
De Jaaropening en ook enkele andere bijeenkomsten. 
zijn aan het thema gewijd. Het bestuur benadrukt het 
belang van onze medewerkers ouderbetrokkenheid. Zij 
werken op onze scholen en werken samen, overleggen 
en stemmen af met ouders. Ook verzorgen zij trainingen 
voor ouders gericht op versterking van de 
samenwerking tussen school, ouders en leerlingen. 
 
In 2016 zijn de volgende kennisuitwisselingsactiviteiten 
georganiseerd: 
• Inspiratiecafé ‘Omgaan met diversiteit in de klas’; 
• Uitwisselingssessie Lente- en Zomerscholen; 
• Schoolbezoek Junior College Amsterdam 

‘Samenwerking met de omgeving’; 

Tabel 3: Slagingspercentages 2015-2016 per scholengroep 
(Bron: Vensters VO) 
 

 vmbo-
basis 

vmbo-
kader 

vmbo-
t havo vwo 

Calvijn 92 94 93 87 89 
Comenius 97 93 99 80 96 
Farelcollege 100 99 94 91 86 
Marnix - - - - 99 
Melanchthon 96 94 97 90 96 
PENTA 
College 

99 95 92 83 79 

Tabel 4: Percentage 2015-2016 per uitstroomrichting van het 
praktijkonderwijs  

 
 Delfs- 

haven 
Cen- 
trum 

Hoog- 
vliet 

Ca- 
pelle 

Totaal 
CVO 

Accent 
Arbeid regulier 26 22 55 20 29 
Arbeid BBL 9 4  12 7 
Arbeid begeleid 
(gemeente) 

 18  44 11 

Arbeid met 
ondersteuning 

 10   2 

Dagvoorziening    8 1 
ROC 33 42 26 16 32 
Andere school 
voor PrO/VSO  
of opleiding 

19 2 16  11 

In afwachting 
van traject  
bij gemeente 

10 2 3  5 

Overig 3    2 
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• VMBO ontmoet MBO ‘Kansen om toe te werken 
naar niveau 3 en 4’; 

• Eerlijke kansen in het PO en VO (in samenwerking 
met OCW); 

• Jaaropening ‘Onderwijs maak je samen’ in het 
teken van ouderbetrokkenheid; 

• Van HAVO naar HBO; 
• Inspiratiecafé ‘Digitalisering’; 
• Masterclasses Frederik Smit over 

ouderbetrokkenheid; 
• MAVO ontmoet MBO. 
 
Lente- en Zomerscholen 
Het bestuur stimuleert de deelname aan de lente- en 
zomerscholen om leerlingen die dreigen te blijven zitten 
een mogelijkheid te bieden om alsnog over te gaan. In 
2016 hebben ongeveer 800 leerlingen op 23 vestigingen 
deelgenomen aan de lente-, zomer en/of 
weekendscholen. Dat is meer dan een verdubbeling ten 
opzichte van 2015. 
 
Met de inzet van deze extra nascholing heeft een groot 
aantal leerlingen extra kansen gekregen en het lijkt een 
bescheiden positief effect te hebben op het percentage 
zittenblijvers. Daarnaast leveren de Zomerschool en 

Lenteschool een belangrijke bijdrage aan de 
ontwikkeling van visie op flexibilisering en maatwerk in 
het onderwijs. 
 
Collegiale visitatie 
In samenwerking met het schoolbestuur Lucas 
Onderwijs uit Den Haag organiseert CVO elk jaar 
collegiale visitaties op scholen van beide besturen. De 
collegiale visitaties zijn op twee manieren een vorm van 
kennisdeling en buiten de eigen kaders kijken. 1) Een 
school kan deelnemen met een eigen gekozen thema 
en hierop reflectie krijgen van een commissie bestaande 
uit professionals van scholen van CVO en Lucas 
Onderwijs. 2) Professionals uit onze scholen kunnen 
participeren in een visitatiecommissie voor de 
professionele ontwikkeling en voor het helpen van een 
collega-school.  
 
Alle scholen die onder de twee besturen ressorteren 
worden eens in de vier à vijf jaar bezocht door een 
visitatiecommissie. In schooljaar 2015-2016 zijn – naast 
een aantal scholen van Lucas Onderwijs – de volgende 
CVO-vestigingen gevisiteerd: Accent Delfshaven, 
Melanchthon Schiebroek en Calvijn Business School 
(voorheen Maarten Luther).  

Doelstellingen 2016 
 
Activiteit  Resultaten  

 
Het verbeteren van de meetbare onderwijsopbrengsten 
Het percentage CVO-afdelingen met onvoldoende 
meerjarenopbrengsten is gedaald tot onder de 7,5%. CVO 
scoort hiermee onder het landelijk gemiddelde. 

 In schooljaar 2015-2016 hebben 6,2% van alle CVO-
afdelingen onvoldoende meerjarenopbrengsten.  

Het aantal zwakke afdelingen is gedaald tot onder de 
6,1%.  

 CVO heeft geen zwakke afdelingen in de tweede helft van 
2016.  

Het verhogen van de percentielscores op 
slagingspercentages tot minimaal 30 op alle 
onderwijsniveaus.  

 43% van de afdelingen heeft een percentielscore onder 
de 30. 27% van de afdelingen heeft een percentielscore 
tussen de 30 en 75. 30% van de afdelingen heeft een 
percentielscore van 75 of hoger. 

Het percentage leerlingen dat een voldoende haalt voor de 
rekentoets is in 2016 gestegen naar 66,4%.  

 Het percentage leerlingen met een voldoende voor de 
rekentoets is 80,3% in 2016.  

Visie ontwikkeling t.a.v. de zachte kant van onderwijsopbrengsten  
Formulering van een visie waar “Meer dan het gewone” uit 
bestaat.  

 De scholen hanteren vooralsnog de eerder geformuleerde 
visie van CVO. In 2017 zal worden gewerkt aan een 
uitwerking van Meer dan het gewone. 

Realiseren toekomstbestendig onderwijs  
Stimulering van beleidsontwikkeling op het gebied van 
loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB).  

 In het najaar zijn twee bijeenkomsten georganiseerd. Eén 
over de overgang van VO naar MBO en één van VO naar 
HBO. Tijdens de bijeenkomsten is ook uitvoerig stil 
gestaan bij het belang van LOB.  

Kennisdeling op het gebied van onderwijs op maat.   Binnen CVO zijn op verschillende manieren best practices 
gedeeld binnen dit thema, via onder meer CVOpen, een 
inspiratiebijeenkomst over de inzet van devices in de klas 
en de via Zomerscholen.  
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Lopende initiatieven  
Samenwerking met andere besturen, scholen en 
gemeenten 
De uitdagingen waar de scholen van CVO voor staan, 
zijn niet altijd binnen de school of binnen het bestuur 
aan te pakken. We nemen deel aan verschillende 
samenwerkingsverbanden, programma’s en projecten 
om samen met andere besturen, scholen en gemeenten 
in de regio Rijnmond te komen tot een verbetering van 
het onderwijs binnen CVO en de regio Rijnmond. We 
noemen hier de belangrijkste samenwerkingsrelaties:  
• Samenwerkingsverband Koers VO en het 

samenwerkingsverband voortgezet onderwijs 
Voorne-Putten-Rozenburg (VOVPR) waarin de 
verantwoordelijkheid wordt gedragen voor alle 
onderwijs(zorg)-vragen in de regio; 

• FOKOR: vereniging voor samenwerkende 
schoolbesturen voor po en vo in Rotterdam; 

• Opleidingsschool Rotterdam; 
• In samenwerking met het ministerie van OCW 

nadenken over het vormgeven van 
kansengelijkheid; 

• Convenant van Havo naar HBO gericht op de 
verbetering van de aansluiting; 

• Nationaal Programma op Zuid: het wegwerken van 
(onderwijs)achterstanden bewoners en op het 
verbeteren van het leven op Rotterdam Zuid; 

• Rotterdam Effect: een bijdrage leveren aan het  
verbeteren van het Rotterdamse taal- en 
rekenonderwijs in het vo;  

• Onderwijsbeleid Gemeente Rotterdam ‘Leren 
Loont’; 

• Knelpuntenaanpak gericht op het vergroten het 
aandeel bevoegde docenten zowel in de nieuwe 
instroom als onder zittend personeel; daarnaast ligt 
een speerpunt bij het verhogen van de kwaliteit van 
docenten en het HR-beleid van scholen door de 
professionalisering en begeleiding van (startende 
docenten). Tevens willen de partners door 
investering in digitale didactiek de competenties van 
docenten verrijken en de productiviteit van het 
primaire proces verhogen. 

 
Koers VO en samenwerkingsverband voortgezet 
onderwijs Voorne-Putten-Rozenburg (VOVPR) 
Het samenwerkingsverband Koers VO is een vereniging 
van 24 schoolbesturen met ruim 110 schoollocaties voor 
voortgezet (speciaal) onderwijs. Deelnemers zijn v(s)o-
scholen van praktijkonderwijs tot en met gymnasia in de 
regio Rijnmond. Doel van de samenwerking is te zorgen 
dat er een dekkend aanbod van onderwijs-
ondersteuningsvoorzieningen is in de regio voor alle 
leerlingen, zodat er voor elke leerling thuisnabij een 

passende onderwijsplek is (geen thuiszitters). Hiermee 
wordt gepoogd alle leerlingen passend onderwijs aan te 
bieden, zodat iedere leerling een diploma op zijn/haar 
niveau kan behalen of wordt voorbereid op de 
arbeidsmarkt.  
 
Gezamenlijk hebben de scholen een antwoord op alle 
onderwijs(zorg)vragen in de regio. Koers VO en VOVPR 
dragen zorg voor een vloeiende overgang tussen de 
scholen en onderwijs(zorg)voorzieningen en verdelen de 
beschikbare ondersteuningsmiddelen over de scholen 
via het schoolmodel. 
 
Door een actieve invulling van het lidmaatschap van het 
Samenwerkingsverband Koers VO en VOVPR heeft 
CVO zich ook in dit verslagjaar ingespannen om de 
ondersteuningsstructuur van het onderwijs goed vorm te 
geven.  
 
Koers VO is een vereniging. Alle schoolbesturen in de 
regio zijn hierbij aangesloten via het lidmaatschap en 
zijn dus gezamenlijk verantwoordelijk voor het 
functioneren van het samenwerkingsverband. De 
algemene ledenvergadering (ALV), waarvan alle 24 
schoolbesturen deel uit maken, fungeert als een intern 
toezichthoudend orgaan.  
Uit de ledenvergadering zijn zes leden gekozen die de 
Raad van Toezicht vormen. Deze Raad van Toezicht 
houdt namens alle leden toezicht op de werkwijze en 
besluiten van het door hen benoemde College van 
Bestuur. Het College van Bestuur (CvB) bestaat uit twee 
personen en fungeert als verenigingsbestuur.  
 
Het VOVPR is het samenwerkingsverband voor Voorne-
Putten-Rozenburg waar zes Stichtingen en twee 
verenigingen (waaronder CVO) deel van uit maken. 
Het VOVPR is een Stichting. De scholen vormen een 
samenwerkingsverband. Het bestuur bestaat uit de 
aangesloten leden. De regio is vastgesteld door het 
ministerie. De Stichting kent een bestuur met een 
directeur. Jaarlijks legt VOVPR verantwoording af aan 
de aangesloten leden en het ministerie. 
 
VAVO 
Met de Rotterdamse ROC’s Albeda en Zadkine verenigd 
in VAVO Rijnmond College (VRC) en het ID-college, 
wordt samengewerkt aan uitvoering van de regeling 
samenwerking VO-VAVO. Het VAVO is een vangnet 
voor jongeren/jong volwassenen die het reguliere 
voortgezet onderwijs niet succesvol hebben afgerond en 
via deeltijdonderwijs alsnog een diploma (of 
deelcertificaten) willen behalen. De afgelopen jaren zijn 
leerlingen vanuit CVO-scholen via doorverwijzing (ook  
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wel uitbesteding genoemd) geplaatst op verschillende 
ROC’s in het kader van de VAVO-regeling. Verreweg 
het overgrote deel van deze leerlingen volgt de opleiding 
 

 
 
 
 
bij VAVO Rijnmond College (VRC). Onderstaand het 
aantal leerlingen dat over de schooljaren 2011 t/m 2016 
vanuit de CVO-scholen is geplaatst bij VRC:  

 
Voortijdig schoolverlaters (VSV)  
VSV’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder 
startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een 
startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of minimaal 
een mbo-diploma niveau 2. Het kabinet Rutte II heeft als 
doel gesteld dat het aantal voortijdig schoolverlaters 
(VSV’ers) in schooljaar 2014-2015 teruggedrongen moet 
zijn tot maximaal 25.000.  
 

In 2001 was dit aantal maar liefst 70.000 per schooljaar. 
We zien de afgelopen jaren een teruggang in het aantal 
VSV’ers in het voortgezet onderwijs. Zowel landelijk 
(van 8.938 in ’09-‘10 naar 4.302 in ’14-’15) als binnen 
CVO (van 262 naar 84). Qua aantal VSV’ers zit CVO 
onder het landelijk percentage. Overigens ontstaat 
verreweg het meeste VSV in het mbo.  

 
Klachten en integriteit 
Gezien de omvang van onze vereniging kan het bijna 
niet anders dan dat de scholen af en toe te maken 
krijgen met ontevreden ouders en/of leerlingen die een 
klacht indienen. In de meeste gevallen kunnen deze 
klachten gelukkig intern worden opgelost. In een enkel 
geval wordt geen oplossing bereikt en wordt het geschil 
voorgelegd aan de Landelijke Klachtencommissie voor 
het Christelijk Onderwijs. In 2016 zijn 3 klachten bij de 

commissie aangemeld. 1 klacht is niet in behandeling 
genomen, 1 klacht is ingetrokken en de laatste werd na 
behandeling ongegrond verklaard.  
 
Op CVO-niveau is in 2016 onder meer gewerkt aan het 
opstellen van een integriteitscode, een klachtenregeling 
en een klokkenluidersregeling. De Code Goed Bestuur 
van de VO-raad stelt als lidmaatschapseis dat het 
bestuursverslag jaarlijks gepubliceerd wordt en dat 

Tabel 5: Leerlingenaantallen VAVO Rijnmond College schooljaren 2011/2012 t/m 2016/2017 
 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
Calvijn 37 56 42 30 28 34 
Comenius 11 19 4 17 17 4 
Farelcollege 21 28 13 3 3 7 
Marnix 2 2 5 21 7 5 
Melanchthon 38 38 39 36 29 32 
Penta College 33 38 16 27 40 31 
Totaal CVO 142 181 119 134 124              113 

Tabel 6: Aantal en percentage VSV'ers van 2010 t/m 2015 (Bron: VSVverkenner.nl - NB: cijfers 2015-2016 waren nog niet 
beschikbaar ten tijde van het publiceren van dit bestuursverslag) 
 
     2010-2011       2011-2012     2012-2013      2013-2014 2014-2015 
 N % N % N % N % N % 
Calvijn 49 1,1 48 1,1 29 0,7 24 0,6 17 0,4 
Comenius 42 1,6 43 1,7 25 1 13 0,5 15 0,6 
Farelcollege 24 1,3 27 1,5 12 0,7 4 0,2 7 0,4 
Marnix 1 0,2 5 0,8 0 0 0 0 0 0 
Melanchthon 90 2,0 66 1,5 28 0,6 29 0,6 28 0,6 
Penta College 59 1,0 71 1,3 22 0,4 24 0,5 17 0,3 
Totaal CVO 265 1,3 260 1,3 116 0,6 94 0,5 84 0,3 
Landelijk VO 8.969 1,0 8.421 0,9 4.836 0,5 4.445 0,5 4.178 0,4 
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documenten als een klokkenluidersregeling en een 
integriteitscode actueel zijn en beschikbaar worden 
gesteld aan alle medewerkers van de organisatie.  
 
Recente wetgeving, zoals de Wet Huis voor 
klokkenluiders (welke op 1 juli 2016 in werking is 
getreden) verplicht CVO bepaalde regelingen te herzien. 
Daarnaast waren deze regelingen en codes dringend 
aan herziening toe en had de raad van toezicht 
aangegeven dat zij graag ziet dat er een integriteitscode 
binnen CVO wordt vastgesteld. Een werkgroep heeft de 
bestaande CVO-regelingen en codes vergeleken met 
actuele modelregelingen zoals deze zijn opgesteld door 
de samenwerkingspartners VO-raad, Verus en de 
GCBO (Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs). 
Besloten is daar waar mogelijk aansluiting te zoeken bij 
deze landelijk beschikbare modelregelingen. Dit 
vergroot niet alleen het draagvlak ervoor binnen CVO, 
ook is beschikbare jurisprudentie gemakkelijker 
vergelijkbaar naar CVO en wordt de uniformiteit in de 
VO-sector vergroot.  
 
Alleen om zwaarwegende redenen zijn wijzigingen in de 
modelregelingen doorgevoerd, bijvoorbeeld omdat de 
huidige CVO-regelingen artikelen bevatten die niet 
aanwezig zijn in de modelverordeningen en waar CVO 
wel belang aan hecht. De regelingen zijn ter instemming 
aangeboden aan de GMR. De verwachting is dat de 
nieuwe regelingen en codes in het voorjaar van 2017 
kunnen worden vastgesteld door de RvB, waarna alle 
medewerkers erop geattendeerd zullen worden.  
 

Conclusies  
Resultaat 
Op al onze scholen is de basiskwaliteit voldoende, goed 
tot zeer goed. Op de harde kant zijn veel doelstellingen 
behaald. Het percentage CVO-afdelingen met 
onvoldoende meerjarenopbrengsten is gedaald tot 
onder de 7,5%. CVO scoort hiermee onder en daarmee 
beter dan het landelijk gemiddelde. Het aantal zwakke 
afdelingen is tot nul gereduceerd en ook de 
streefpercentages voor de taal- en rekentoets zijn 
behaald. Het aantal voortijdig schoolverlaters is gezakt 
naar 0,3%. 
 
We blijven aandacht houden voor de scholen die net 
voldoende basiskwaliteit bieden en stimuleren hen om te 
werken naar voldoende tot goede onderwijskwaliteit. 
Ook scholen met goede en zeer goede kwaliteit blijven 
we scherp houden om de onderwijskwaliteit op niveau te 
houden of zelfs te verbeteren. 
 
Proces 
Het CVO onderwijs wordt gemaakt in de klas en op de 
CVO-scholen zelf. Om de scholen uit te dagen om te 
blijven vernieuwen en buiten de eigen kaders te kijken, 
is de raad van bestuur inspirator en initiator van 
kennisdeling. Hier is in 2016 op enthousiaste wijze 
invulling aan gegeven middels onder meer het 
organiseren van inspiratie- en 
kennisuitwisselingsbijeenkomsten, de CVO-jaaropening 
en themanummers van CVOpen.  
 

 
Leerlingen 

Sinds 2013 is het totaal aantal leerlingen dat onderwijs 
op een CVO-school volgt duidelijk aan het stijgen (tabel 
7). Tussen 2012 en 2016 is het aantal leerlingen met 
1.076 leerlingen toegenomen, wat neerkomt op een 
groei van circa 5%. Naast groei van het aantal leerlingen 
binnen enkele scholengroepen, is in verschillende 
gebieden echter ook sprake van structurele krimp. 
 
Aandeel leerlingen per scholencluster  
Ontwikkelingen over de afgelopen 5 jaar  
In tabel 7 wordt de verdeling van het aantal leerlingen 
per scholencluster weergegeven over de afgelopen vijf 
jaar. Het geeft ook inzicht in de jaarlijkse stijging of 
daling van het aantal leerlingen ten opzichte van het 
CVO totaal. Uit deze gegevens wordt duidelijk dat er 
verschillen zijn in de ontwikkeling van het aantal 
leerlingen per cluster. Zo is het aantal leerlingen op 

Melanchthon tussen 2012 en 2016 met 693 leerlingen 
toegenomen: een groei van circa 2% ten opzichte van 
het CVO totaal en 15% ten opzichte van het 
Melanchthon totaal. De grootste daling is te vinden bij 
Penta. Daar is het aantal leerlingen in dezelfde periode 
met 452 leerlingen afgenomen: een daling van circa 4% 
ten opzichte van het CVO totaal en 8% ten opzichte van 
het Penta totaal.  
 
Krimp 
CVO blijft alert op demografische krimp. De afgelopen 
jaren hebben met name PENTA en het Farelcollege 
hiermee te maken gehad. Deze scholengroepen hebben 
scenario’s ontwikkeld om de krimp op passende wijze 
op te kunnen vangen. De risico’s voor daling in omvang 
zijn het grootst voor CVO in Nissewaard, Barendrecht 
en Capelle aan de IJssel. Opvallend is dat we juist ons 
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marktaandeel in laatstgenoemde steden (Barendrecht 
en Capelle) licht zien groeien ten koste van het 
marktaandeel van andere besturen. Ondanks de krimp 
in deze gemeenten, blijken de CVO-scholen vooralsnog 
wel in staat om aantrekkelijk te blijven voor leerlingen. 
Een aandachtspunt blijft het behouden van het 
marktaandeel in Nissewaard (voorheen gemeente 
Spijkenisse). 

Daarnaast is er in Rotterdam momenteel sprake van 
overaanbod van afdelingen en opleidingen. CVO zoekt 
daarom de samenwerking met andere schoolbesturen in 
Rotterdam om te komen tot oplossingen om de 
overcapaciteit te reduceren. Tevens ligt in Rotterdam 
Zuid de komende jaren de focus op het realiseren van 
toponderwijs met het gymnasium op Zuid (het Zuider 
Gymnasium) en het versterken van het havo en vwo op 
onder meer Calvijn Vreewijk Lyceum.  

 
Tabel 7: Aantal leerlingen per cluster, inclusief het percentage leerlingen ten opzichte van het CVO-totaal 

  2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 

Accent 642 3% 666 3% 759 4% 799 4% 837 4% 

Calvijn 4.399 22% 4.314 21% 4.451 22% 4.542 22% 4.666 22% 

Comenius 2.429 12% 2.504 12% 2.677 13% 2.872 14% 2.944 14% 

Farelcollege 1.904 9% 1.839 9% 1.725 8% 1.752 8% 1.774 8% 

Marnix 630 3% 652 3% 658 3% 648 3% 618 3% 

Melanchthon 4.672 23% 4.819 24% 4.994 24% 5.241 25% 5.365 25% 

Penta College 5.579 28% 5.335 27% 5.245 26% 5.243 25% 5.127 24% 

Totaal CVO 20.255 100% 20.129 100% 20.509 100% 21.097 100% 21.331 100% 
 
Figuur 2: Ontwikkeling van de leerlingenaantallen per scholencluster 
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Doelstellingen 2016 
 
Doelen en activiteiten   Resultaten 

 
Evaluatie en monitoring sociale veiligheid op school 
Inventarisatie en evaluatie van de scores m.b.t. de stelling 
“ik voel me veilig op school”.   

 De scores zijn aan het begin van schooljaar 2016-2017 in 
kaart gebracht en besproken  met de algemene directies 
in het kader van periodieke gesprekken over 
onderwijskwaliteit.  

Evaluatie en monitoring tevredenheid ouders en leerlingen 
Inventarisatie en evaluatie van de scores m.b.t. 
tevredenheid ouders en leerlingen.  

 De scores zijn aan het begin van schooljaar 2016-2017 in 
kaart gebracht en besproken met de algemene directies in 
het kader van. periodieke gesprekken over 
onderwijskwaliteit. 

Evalueren en versterken beleid t.a.v. ouderbetrokkenheid (OuB) 
Evaluatie van het beleid OuB 2014/2015 en opstellen 
plannen schooljaar 2016/2017. 

 Voorgaande activiteiten zijn geëvalueerd en er is een plan 
van aanpak geschreven voor verbetering van het beleid. 

 
Lopende initiatieven 
Strategische samenwerking VO  
CVO heeft vorig jaar als doel gesteld om sterke en 
gezonde vestigingen te realiseren. Daar waar het niet 
goed lukt om sterke en gezonde vestigingen te 
realiseren, zoekt CVO de samenwerking met andere 
schoolbesturen om te komen tot een oplossing. Met dit 
doel voor ogen werkt CVO in bepaalde regio’s aan een 
passend antwoord op het te verwachten krimp van het 
aantal leerlingen (krimpscenario’s) alsmede aan reductie 
van overcapaciteit aan m2 c.q. aan overaanbod van 
opleidingen. Dit kan voor de langere termijn / nabije 
toekomst (3 tot 5 jaar) betekenen dat rekening 
gehouden moet worden met een bestuurlijk scenario 
dat het aantal vestigingen - en daarmee mogelijk ook 
het leerlingen op CVO-scholen - vermindert. Strategisch 
gezien blijft CVO inzetten op het faciliteren van de groei 
van scholen in gebieden waar dit op basis van 
leerlingenpotentieel mogelijk is.  
 
Ouderbetrokkenheid 
CVO vindt de samenwerking met ouders cruciaal voor 
een optimaal leerproces van de leerlingen. Onderwijs 
maken we samen. In 2016 is binnen CVO op tal van 
manieren samengewerkt, overlegd en afgestemd met 
ouders. De medewerkers ouderbetrokkenheid van CVO 
ondersteunen mentoren en docenten bij het vormgeven 
actieve ouderbetrokkenheid. Het thema 
‘Ouderbetrokkenheid’ stond centraal tijdens de CVO-
jaaropening en daarop volgend bood CVO tussen 10  
 

oktober 2016 en 9 maart 2017 een viertal Masterclasses 
Ouderbetrokkenheid aan. De workshops stonden open 
voor een ieder die te maken heeft met 
ouderbetrokkenheid: directies, leraren, mentoren, leden 
van medezeggenschapsraden, ouderraden en 
oudercontactpersonen. 
CVO heeft in 2016 verder bijgedragen aan een pilot van 
de Hogeschool Rotterdam (HR); door de ouders van 
leerlingen in klas 4 en 5 havo te stimuleren deel te 
nemen aan een speciaal ouderprogramma op de open 
dagen van de HR.  
 
Conclusies  
Op het gebied van sociale veiligheid, 
ouderbetrokkenheid en ouder- en leerlingen-
tevredenheid zijn het afgelopen jaar een aantal 
constructieve stappen gezet. In 2016 is duidelijke 
voortgang geboekt met het evalueren en agenderen van 
de betreffende thema’s. Sommige van deze 
onderwerpen, zoals sociale veiligheid op school en de 
tevredenheid van ouders en leerlingen over de school 
en het onderwijs, zijn ook ingebed in de 
gesprekkencyclus over onderwijs en kwaliteit dat 
tweejaarlijks plaatsvindt tussen de algemene directies 
en de raad van bestuur. De scholen worden nadrukkelijk 
gevraagd om ook verantwoording af te leggen over dit 
soort onderwerpen die te maken hebben met het 
welbevinden van het kind als persoon, naast de 
onderwijskwaliteit en de leeropbrengsten. We zullen de 
komende jaren deze onderwerpen blijven agenderen.  
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Personeel  
 
Inleiding  
In 2016 is op projectmatige wijze een start gemaakt om 
het Human Resource (HR)-beleid CVO-breed beter 
vorm te geven. Dit heeft plaatsgevonden in een aantal 
projecten die in dit hoofdstuk zullen worden toegelicht. 
Deze nieuwe aanpak is, zowel qua werkwijze als qua 
inhoud, in lijn met de bestuursdoelstellingen 2016. Het 
bestuur heeft het voornemen om in 2017 een HR-
manager aan te stellen. Deze krijgt als opdracht het HR 
beleid op concernniveau verder te ontwikkelen en zal 
daarbij intensief samenwerken met de algemene 
directies en de HR-medewerkers op de stafbureaus.  
 
 
Kengetallen 

Groei van het aantal medewerkers  
Het aantal medewerkers dat bij CVO werkt, is 
toegenomen van 2.416 in 2012 naar 2.627 in 2016 (zie 
tabel 8). Deze tabel laat daarnaast ook zien dat het 
aandeel medewerkers dat jonger is dan 30 jaar 
langzaam aan het stijgen is; van 15% in 2012 naar 18% 
in 2016. Dezelfde groei is ook zichtbaar in de categorie 
medewerkers ouder dan 59 jaar. Daarentegen is het 
aandeel medewerkers dat tussen de 50 en de 60 jaar 
oud is, het sterkst gedaald in dezelfde periode, namelijk 
van 34% in 2012 naar 28% in 2016. Desondanks is dit 
nog steeds de grootste groep. De vergrijzing in het 
onderwijs blijft daarmee een relevant en actueel thema. 
CVO houdt de ontwikkelingen met betrekking tot 
toekomstige lerarentekorten daarom goed in de gaten.  

 
Tabel 8: Aantal medewerkers per leeftijdsgroep zowel als % van het totaal  
 2012 2013 2014 2015 2016  

 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

< 30 jaar 359 15 303 13 296 13 328 14 477 18 

30 t/m 39 494 20 453 20 488 21 500 22 558 21 

40 t/m 49 508 21 483 21 478 21 488 21 534 20 

50 t/m 59 813 34 674 30 648 28 683 29 729 28 

> 59 242 10 345 15 382 17 325 14 329 13 

Totaal CVO 2.416 100 2.258 100 2.292 100 2.324 100 2627 100 

 
Groei in het aantal fte  
De stijgende lijn in het totaal aantal medewerkers wordt 
ook zichtbaar in het totaal aantal fte sinds 2013, zoals 
weergegeven in tabel 9 en figuur 3. Sinds 2013 is het 
aantal medewerkers met circa 135 fte toegenomen. Dat 
komt neer op een groei van ongeveer 7% ten opzichte 
van het totaal, waarvan 27 fte – ofwel 1,4% in het 
afgelopen jaar. De stijging over de afgelopen 4 jaar lijkt 
daarmee duidelijk verband te houden met de groei van 
het aantal leerlingen, zoals ook beschreven in de vorige 
paragraaf (Leerlingen).  

 
 

Verzuim 
Figuur 3 geeft het gemiddeld verzuimpercentage weer 
over 2016. Het verzuimpercentage geeft aan welk deel 
van de werktijd gemiddeld per maand in 2016 verloren is 
gegaan wegens het verzuim van werknemers. Het geeft 
daarmee de relatie weer van de omvang van het 
verzuim tot de beschikbare arbeidscapaciteit.  
 
Wegens onvolledige registratie van verzuim in eerdere 
jaren is het niet mogelijk om uitspraken te doen over hoe 
het verzuimpercentage zich de afgelopen jaren heeft 
ontwikkeld binnen CVO. Vanaf 2017 is dat wel mogelijk.  
 
Uit de onderstaande gegevens over 2016 wordt wel 
duidelijk dat er grote verschillen zijn tussen de 
verschillende scholenclusters, met een uitschieter naar 
boven bij Comenius. Het Farelcollege heeft het laagste 
verzuimpercentage.  
 

Tabel 9: Aantal medewerkers per functiegroep in fte 
Jaar Directie OOP OP Totaal 
2013 124,34 409,58 1.253,05 1.786,97 
2014 130,29 425,50 1.316,95 1.872,74 
2015 116,67 425,74 1.352,29 1.894,70 
2016 120,22 430,53 1.370,77 1.921,52 
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Uit de meest recente gegevens van DUO (over 2015) 
blijkt verder dat het landelijk verzuimpercentage in het 
voortgezet onderwijs uitkomt op ongeveer 5,05%.3 Het 
gemiddelde verzuimpercentage van CVO ligt daar met 
5,66% iets boven.  
 
Figuur 3: Gemiddeld ziekteverzuimpercentage   

 
 
Verdeling over de functiegroepen  
Figuur 4 laat de verdeling van het aantal medewerkers 
in fte zien over de functiegroepen directie, onderwijzend 
personeel (OP) en onderwijsondersteunend personeel 
(OOP) sinds 2013. In combinatie met de gegevens uit 
paragraaf A 2.2 t.a.v. de leerlingenpopulatie, kan hieruit 
afgeleid worden dat er verhoudingsgewijs meer leraren 
beschikbaar zijn voor het aantal leerlingen omdat het 
aantal docenten sneller aan het groeien is dan het 
aantal leerlingen. Eén mogelijke verklaring is wellicht 
gelegen in het feit dat het aantal leerlingen met speciale 
onderwijsbehoeften de afgelopen jaren sterk is 
toegenomen (DUO, 2015). Uit figuur 4 is ook af te leiden 
dat het aantal medewerkers in een directiefunctie het 
afgelopen jaar met ongeveer 3% is afgenomen t.o.v. 
2013, terwijl het aantal OOP’ers in dezelfde periode met 
ongeveer 5% toenam en het aantal OP’ers met 9%.  
 
Figuur 4: Aantal medewerkers per functiegroep in fte  

 
 
                                                            
3 DUO, 2016. Verzuimonderzoek PO en VO 2015.   

Verdeling bevoegde en onbevoegde OP’ers 
Tabel 10 geeft een het aantal bevoegde en onbevoegde 
OP’ers weer. Bevoegd betekent hier dat een leraar de 
juiste diploma’s heeft om les te kunnen geven. CVO 
heeft de afgelopen jaren stevig ingezet op het 
terugdringen van het aantal onbevoegden. De 
interventies werken goed. Helaas blijkt het met name in 
grootstedelijke gebieden steeds moeilijker om bevoegd 
én bekwaam personeel aan te kunnen trekken. 
Daarnaast neemt CVO steeds meer jonge docenten 
aan. Deze zijn vaak nog bezig met hun opleiding. Met 
alle nog niet bevoegde - maar wel bekwame en op 
termijn benoembare - docenten zijn bindende 
scholingsafspraken gemaakt. Dit is een strikte eis 
binnen CVO om voor de klas te mogen staan.   
 
Tabel 10: Aandeel bevoegde en onbevoegde docenten 

Jaar  Bevoegd Onbevoegd 
2013  91,16%  8,84% 
2014  94,30%  5,70% 
2015  95,49%  4,51% 
2016  92,23%  7,77% 
 
Verdeling mannen en vrouwen  
In figuren 5, 6 en 7 is het aantal medewerkers per 
functiegroep uitgesplitst naar sekse. Daaruit blijkt dat het 
aandeel mannen en vrouwen in de verschillende 
functiegroepen zich in de afgelopen vijf jaar op een 
soortgelijke manier heeft ontwikkeld. De 
vertegenwoordiging van mannen en vrouwen over de 
diverse functiecategorieën is niet geheel in balans. De 
verschillen springen het meest in het oog bij 
directieleden (twee keer zoveel mannen als vrouwen). 
Het verschil tussen mannen en vrouwen is ook 
aanzienlijk onder OOP’ers. Het verschil is het kleinst 
onder OP’ers.   
 
Figuur 5: Aantal medewerkers in de functiegroep directie 
uitgesplitst naar sekse (in fte) 
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Figuur 6: Aantal medewerkers in de functiegroep onderwijs 
ondersteunend personeel uitgesplitst naar sekse (in fte) 
 

 
 

Figuur 7: Aantal medewerkers in de functiegroep 
onderwijzend personeel uitgesplitst naar sekse (in fte) 
 

 

Doelenstellingen 2016  
In 2016 zijn binnen het beleidsdomein personeel de 
competenties en vaardigheden van de personeelsleden 
verder uitgewerkt en vastgesteld, het opstellen van 
functie- en competentieprofielen voor het 
onderwijsondersteunend personeel (OOP) is afgerond 
en is er door de BRIN’s een start gemaakt met de 
implementatie daarvan. Ze kunnen hierbij ondersteund 
worden vanuit de projectgroep door gebruik te maken  

van diensten zoals omschreven in de in het project 
ontwikkelde menukaart. BRIN’s zullen over de 
voortgang in 2017 periodiek verantwoording afleggen 
aan de bestuurder. Verder is gewerkt aan de verdere 
professionalisering van het personeel en is nagedacht 
over de vraag hoe de ondersteunende dienst zowel qua 
personele bezetting als qua inhoud van dienstverlening 
toekomstbestendig gemaakt kan worden. 

 
 Doelen en activiteiten  Resultaten 

 
IJken en borgen personeelsbeleid 2020 
Opstellen Bestuursformatieplan  De contouren van het Bestuursformatieplan zijn gereed. 

In 2017 worden de verdere uitwerking en het 
implementatietraject gestart.  

Verankeren van het Mobiliteit en Kwaliteitsoverleg (MKO) 
binnen de organisatie 

 Het MKO is gestructureerd en geprofessionaliseerd. 

Professionalisering van personeel 
Evaluatie, actualisatie en implementatie van 
functiefamilies en de functiemix. 

 De functiefamilie voor OP is geactualiseerd. Daarnaast 
zijn de functiefamilies voor OOP zijn geïmplementeerd en 
de functiefamilie directie is vastgesteld.  

Verstevigen positie Mobiliteitshuis binnen het HR 
Instrumentarium  

 Is gerealiseerd.  

Visieontwikkeling op. in-, door- en uitstroombeleid 
personeel 

 Het traject is gestart en loopt door in 2017.  

Visie op leiderschapsontwikkeling   Plan is gereed. Een werkgroep is op dit moment bezig de 
plannen uit te voeren.   

Registratie directieleden in het schoolleidersregister VO  Traject is nog niet opgestart. Loopt door naar 2017.  
Optimalisering van de formatie voor administratief-ondersteunende diensten  
Inrichting en visieontwikkeling op ondersteunende dienst   Mede op basis van de uitkomsten van het 

klanttevredenheidsonderzoek zal verder worden gewerkt 
aan de doorontwikkeling van de diensten. Deze 
doelstelling loopt door in 2017. 
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Lopende initiatieven 
Ondersteuningsorganisatie   
De CVO-scholen moeten zich kunnen concentreren op 
het primaire proces: het geven van goed onderwijs. Zij 
moeten zo min mogelijk belast worden met 
administratieve procedures en handelingen, maar er 
juist de vruchten van plukken dat dit goed voor hen 
wordt geregeld. De ondersteuningsorganisatie binnen 
CVO zal efficiënt en effectief georganiseerd worden, de 
gewenste kwaliteit leveren en waar mogelijk schoolnabij 
georganiseerd worden. Om dat te bereiken zullen de 
bestaande bedrijfsvoeringsonderdelen intensiever met 
elkaar gaan samenwerken als ware het één organisatie. 
Hierbij zijn gezamenlijkheid, doelmatigheid en 
standaardisering het uitgangspunt.   
 
Er is in 2016 ook een onderzoek uitgevoerd naar de 
mate van tevredenheid over de ondersteunende 
diensten. De resultaten van dit onderzoek zullen dienen 
als basis voor verdere maatregelen gericht op 
samenwerking en versterking van de kwaliteit van 
dienstverlening van de ondersteunende diensten.  
 
Versterken van het management op schoolniveau 
via Management Development (MD)-programma  
In 2016 is een expertgroep gestart met de inventarisatie 
van de mogelijkheden voor een MD-programma. Er zal 
extra worden ingezet op de professionalisering van het 
vestigingsmanagement zodat de directeuren en 
teamleiders met hun teams het onderwijs binnen de 
context van de eigen schoolomgeving aantrekkelijk en 
kwaliteitsrijk kunnen vormgeven. In het schooljaar 2017-
2018 zal het managementontwikkelingsprogramma voor 
eindverantwoordelijke schooldirecteuren binnen CVO en 
een programma voor teamleiders uitgevoerd worden. 
Hierbij zal verdiepende invulling gegeven worden aan 
het inspirerend onderwijskundig leiderschap op de 
scholen. De clusterdirecties zullen beoordelen of de 
huidige indeling van het cluster in vestigingen passend 
is bij de in ‘Samen sterk!’ geformuleerde doelstellingen. 
Hierin wordt ook de gewenste omvang van een school 
meegewogen. 
 
Daarnaast heeft CVO voldoende enthousiaste en 
talentvolle medewerkers die, met de juiste begeleiding 
en mogelijkheden tot professionalisering, zich kunnen 
ontwikkelen tot goede schoolleiders en over enkele 
jaren in staat zijn om de vrijkomende functies in de 
staf/directieformatie met succes in te kunnen vullen. 
 
 
 

HR beleidsvoorbereidende overlegstructuur  
Onder aansturing van de aan te stellen manager HR zal 
op den duur een HR-leernetwerk met expertgroepen 
worden gevormd. De samenstelling zal nog worden 
bepaald, maar te denken valt aan de HR-medewerkers 
op de stafbureaus aangevuld met leden vanuit de 
algemene directies en al naar gelang het onderwerp 
overige materiedeskundigen. Lopende initiatieven zoals 
het MD-programma in ontwikkeling en het beleid met 
betrekking tot onbevoegden zullen in deze structuur 
worden ingepast. 
 
Verstevigen rol Mobiliteitshuis CVO 
Vanuit de oorspronkelijke opzet in 2013 richtte het 
Mobiliteitshuis zich met name vanuit goed 
werkgeverschap op de bemiddeling van kandidaten met 
een uitkering. Dit past in het beleid van CVO inzake de 
beheersing van uitkeringen na ontslag. Elke oud-
medewerker van CVO die een ontslaguitkering krijgt, 
wordt opgeroepen voor een intake teneinde te kunnen 
bepalen op welke wijze deze medewerker op de 
arbeidsmarkt bemiddeld kan worden. Inzake de feitelijke 
bemiddeling heeft CVO een afspraak met Randstad. 
Inmiddels is het Mobiliteitshuis ook actief aan de slag 
met de zogenaamde "van werk naar werk- trajecten".  
 
Deze zijn, mede gelet op de veranderde rol van het 
MKO, sterk toegenomen. In 2016 is het Mobiliteitshuis 
ook een rol gaan spelen in de zogenaamde 2e spoor-
trajecten in het kader van langdurig arbeidsongeschikte 
medewerkers. Door CVO wordt het Mobiliteitshuis 
ingezet als expertisecentrum, niet alleen als het gaat om 
medewerkers in een uitkeringssituatie doch ook om te 
voorkomen dat een medewerker in een uitkeringssituatie 
terecht komt. Scholen weten het Mobiliteitshuis steeds 
beter en vaker te vinden. De kracht zit hem naast de 
CVO eigen expertise, in de samenwerking met 
Randstad. Het ontstane “product’ is een voorbeeld voor 
andere besturen. CVO wordt regelmatig benaderd om 
deze kennis te delen, waarmee ook CVO als werkgever 
positief in beeld komt. 
 
Opleiden in de school 
Sinds 2010 participeert CVO in de Opleidingsschool  
Rotterdam (OSR). De OSR is een samenwerkings-
verband van drie opleidingsinstituten (Hogeschool 
Rotterdam, Universiteit Leiden en TU Delft) en drie grote 
besturen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam (naast 
CVO ook LMC en BOOR). Naast de deelname van 
PENTA College CSG en Melanchthon zijn ook Accent 
en Calvijn sinds het schooljaar 2016-2017 (weer) bij de 
OSR betrokken. 
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Conclusies  
Het bestuur constateert dat de ingezette koers leidt tot 
verdere professionalisering van het personeelsbeleid, 
betere borging van het personeelsbeleid en de verdere 
doorontwikkeling van de ondersteunende diensten. Een 
onderdeel hiervan was het structureren en 
professionaliseren van het MKO. De scholen waren erg 
tevreden over de voorbereiding van het MKO en over de 
concrete uitwerking.  
 
Met betrekking tot de professionalisering van  
medewerkers kan gesteld worden dat op het vlak van de  
functiefamilies OOP een grote stap gezet is. De GMR 
heeft met de nieuwe structuur ingestemd en er is op alle 
scholenclusters een start gemaakt met de implementatie 
van de profielen in de gesprekkencyclus. 

Op het gebied van leiderschapsontwikkeling heeft een 
werkgroep het voorbereidend werk verricht. Er is een 
leiderschapsprofiel vastgesteld die de basis zal vormen 
van het in 2017 te ontwikkelen MD-traject onder 
aansturing van de nog te benoemen HR-manager.  
 
Het opstellen van een CVO Bestuursformatieplan heeft 
vertraging opgelopen. De structuur in de applicatie 
Foleta ten behoeve van de personeelsplanning is 
aangepast, zodat deze tijdens het  MKO kon worden 
ingezet. Dit vraagt wel dat alle scholen Foleta op een 
juiste en volledige wijze vullen. Het door Foleta te 
genereren CVO formatieplan is kwantitatief van aard. De 
nog aan te trekken HR-manager zal de opdracht krijgen 
hier ook een kwalitatieve component aan toe te voegen. 
Een juiste analyse van de kwantitatieve data is hierbij 
noodzakelijk.  

  

Strategisch beleid  

Inleiding 
Het strategisch beleid van CVO Rotterdam komt tot 
stand in overleg met interne belanghebbenden en wordt 
mede ingegeven door plaatselijke, regionale en 
landelijke ontwikkelingen. CVO anticipeert op deze 
ontwikkelingen, implementeert relevante zaken die daar 
rijp voor zijn en schroomt tegelijkertijd niet - wanneer dat 
nodig is - haar eigen standpunten uit te dragen en haar 
eigen beleid te ontwikkelen. 

 
Op CVO-niveau is de strategie onder meer aan de orde 
gekomen tijdens gesprekken met de raad van toezicht, 
met de rectoren/directeuren, tijdens het DO 
(directieoverleg), het interne beleidsoverleg en in 
overleggen van de Platforms Onderwijs en 
Bedrijfsvoering. 
 

Doelstellingen  Resultaten 
 

Versterken strategische positie CVO-scholen 
Versterken kwaliteit en marktaandeel H/V-onderwijs   Besluit van de gemeente Rotterdam om Zuider 

Gymnasium te starten is in het voorjaar van 2016 
genomen. Vooruitlopend hierop is Calvijn Vreewijk 
gesplitst in twee aparte scholen: Het Zuider Gymnasium 
en Vreewijk Lyceum. 

Verkennen van uitbreiding Comenius College in gemeente 
Zuidplas met havo/vwo bovenbouw 

 In overleg met Stichting BOOR is gewerkt aan een 
gezamenlijke verkenning van mogelijkheden tot een 
eventuele uitbreiding van het aanbod voortgezet 
onderwijs in Zuidplas. 

Afstemming met Rotterdamse vo-besturen* 
 
* Raakt aan beleidsdomein Huisvesting 
 

 CVO heeft bijgedragen aan de totstandkoming van een 
scholenplan gebaseerd op data over leerlingenstromen. 
Over het scholenplan is consensus onder de 
beleidsadviseurs van de besturen. De komende tijd zullen 
de bestuurders kennis nemen van het scholenplan en 
beslissen hoe ze ermee verder willen.  

Leren van en met andere besturen 
Minimaal 3 bestuurlijke visitaties worden uitgevoerd en de 
RvB’s/CvB’s zijn tevreden over het leereffect ervan. 

 De pilot is opgezet en geaccordeerd door de vo-besturen 
OMO, Carmel, Lucas en CVO. Alle visitaties zijn 
uitgevoerd. De evaluatie tussen de secretarissen en de 
projectleiding heeft plaatsgevonden. De bestuurders 
evalueren het traject in januari 2017.  

Actualiseren protocollen, reglementen en codes 
Actualiseren beleidsdocumenten CVO  Aangepaste Integriteitscode, Klokkenluidersregeling en 

Klachtenregeling zijn als concept akkoord bevonden door 
het DO. De regelingen liggen nu ter instemming voor bij 
de GMR. 
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Doelstellingen 2016: Strategie 
Het afgelopen jaar is onder meer aandacht besteed aan 
de volgende aspecten van de CVO-strategie: 
• versterken van de onderlinge samenwerking 

(Samen sterk!); 
• spreiding vo-scholen en onderwijsaanbod over de 

regio i.r.t. concurrentiepositie in zowel krimp- als 
groeigebieden in overleg met besturen BOOR en 
LMC; 

• leren van en met andere besturen;  
• versterken samenwerking met strategische partners 

in de regio. 
 

Samen sterk!  
De komende jaren gaat er in de organisatie en 
aansturing van CVO een aantal zaken wijzigen nu het 
beleidsplan Samen sterk! in december 2016 is 
goedgekeurd. De veranderende omgeving vraagt dat 
CVO meebeweegt en zich aanpast aan nieuwe wensen 
en eisen. Samen sterk! moet leiden tot krachtige en 
wendbare scholen die zich kunnen concentreren op het 
geven van goed onderwijs en waar de medewerkers 
veel professionele ruimte krijgen. Waar vanuit openheid 
en transparantie inhoudelijk beter wordt samengewerkt, 
ondersteunende processen doelmatig zijn ingericht en 
bestuurlijke effectiviteit stevig is verankerd. Kortom, 
meer ruimte op schoolniveau voor profilering en meer 
bestuurlijke regie op toezicht en bedrijfsvoering.  
 
7 besluiten 
De gewenste ontwikkeling van de CVO-organisatie heeft 
na interne consultaties, na overleg met de algemene 
directies en de raad van toezicht, geleid tot de volgende 
7 besluiten. 
 
1. Versterken van het schoolmanagement 
Er zal extra worden ingezet op de professionalisering 
van het vestigingsmanagement door middel van een 
managementontwikkelingsprogramma zodat de 
directeuren en teamleiders met hun teams het onderwijs 
nog beter binnen de context van de eigen 
schoolomgeving aantrekkelijk en kwaliteitsrijk kunnen 
vormgeven. 
 
2. Reduceren omvang clusterdirectie 
De algemene directies van de clusters zullen uiterlijk per 
augustus 2018 bestaan uit twee personen (i.p.v. drie): 
een voorzitter en een lid. De verantwoordelijkheden van 
de clusterdirectie zullen op termijn in een nieuw 
directiestatuut worden verankerd. 
 
 
 

3. Beleidsvoorbereidende overlegstructuren 
Binnen het Directie Overleg van CVO wordt het werken 
met portefeuillehouders beëindigd. De Platforms 
Onderwijs en Bedrijfsvoering zijn per 1 januari 2017 
opgeheven. In plaats daarvan zullen leernetwerken 
worden gevormd.  
 
4. Omvang en samenstelling RvB 
Gelet op de omvang van de bestuurlijke taken zal de 
RvB eind 2017 bestaan uit minimaal twee leden. 
Vooruitlopend daarop is per januari 2017 dr. ir. Koen 
van der Drift aangetrokken als interim-lid RvB. Dit om de 
bestuurskracht van CVO al in de komende periode te 
versterken en ook de projectmatige uitvoering van 
‘Samen sterk!’ mede bestuurlijk aan te kunnen sturen.  
 
5. Ondersteuningsorganisatie 
De CVO-scholen moeten zich kunnen concentreren op 
het geven van goed onderwijs. De 
ondersteuningsorganisatie moet daarom efficiënt en 
effectief georganiseerd worden en de gewenste kwaliteit 
leveren. Om dat te bereiken zullen 
bedrijfsvoeringsonderdelen intensiever met elkaar gaan 
samenwerken als ware het 1 organisatie. Hierbij zijn 
gezamenlijkheid, doelmatigheid en standaardisering van 
de administratieve systemen en processen het 
uitgangspunt.  
 
6. Versterking en harmonisatie CVO-kaders 
Het Verenigingsbureau CVO wordt uitgebreid met een 
manager HR die (vanaf het voorjaar van 2017) als 
kwartiermaker HR samen met de algemene directies en 
de HR-medewerkers op de stafbureaus vorm en inhoud 
zal geven aan de HR-functie. Tevens is in december 
2016 een manager ICT op interim-basis gestart die de 
ICT-organisatie verder zal versterken. Daarnaast zal de 
gewenste scheiding op administratief en financieel vlak 
tussen uitvoering en control in overleg met de 
accountant nader worden vormgegeven. 
 
7. Financiering en uitvoering Samen sterk! 
Het veranderen van een organisatie kost in het begin 
geld. Hier is al budget voor gereserveerd, en dit gaat 
niet ten koste van de scholen. We doen dit vanuit de 
gezamenlijke overtuiging dat de geschetste 
veranderingen straks geld opleveren en dat zowel de 
kwaliteit van het onderwijs op de scholen als de kwaliteit 
van de ondersteuningsorganisatie verder zal verbeteren. 
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Lopende initiatieven  
Rotterdams Onderwijsbeleid 
De gemeente Rotterdam vormt een belangrijk deel van 
het voedingsgebied van de CVO-scholen. Omdat CVO 
meer dan het gewone wil doen, en een betrouwbare 
samenwerkingspartner wil zijn, levert CVO al veel jaren 
achtereen een actieve bijdrage aan de uitwerking en 
realisatie van het Rotterdams Onderwijsprogramma; 
Leren Loont! Belangrijke aspecten binnen Leren Loont! 
zijn het verhogen van de onderwijskwaliteit, het 
terugdringen van het kwantitatieve en kwalitatieve 
lerarentekort, het versterken van de samenwerking 
tussen onderwijs en bedrijfsleven en de verbetering van 
de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp.  
 
Ook binnen de andere gemeenten, maar minder 
grootschalig door de omvang van de gemeenten en de 
mate van intensiteit van de jeugdproblematiek, zijn de 
CVO-scholen intensief betrokken bij het lokaal 
onderwijsbeleid van Barendrecht, Ridderkerk, 
Albrandswaard, Nissewaard, Brielle, Hellevoetsluis, 
Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel, 
Krimpen aan den IJssel en Lansingerland.  
 
Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) 
In een RPO spreken de deelnemende schoolbesturen 
met elkaar af welke onderwijsvoorzieningen de 
komende periode in de regio gerealiseerd kunnen gaan 
worden: 

1. het verplaatsen van een hoofd- of nevenvestiging 
over een afstand van 3 of meer km hemelsbreed 
gemeten; 

2. Het stichten van een nieuwe nevenvestiging; 
3. Het afsplitsen van een of meer scholen uit een 

scholengemeenschap; 
4. Het aanbieden van onderwijs in de bovenbouw op 

een nevenvestiging; 
5. Het aanbieden van de gemengde leerweg op een 

school voor vbo of mavo; 
6. Het uitbreiden van het aantal vbo-licenties. 
 
De CVO-scholen nemen deel aan 4 Regionale Plannen 
Onderwijsvoorzieningen (RPO’s): 
 
PENTA college CSG participeert in het RPO Voorne-
Putten. CSG Calvijn, Comenius College en Farelcollege 
participeren in het RPO Kerk, IJssel en Drecht. 
Melanchthon participeert voor haar scholen buiten de 
stad Rotterdam in het RPO Zoetermeer - Lansingerland. 
Daarnaast is er het RPO Rotterdam, waar alle 
Rotterdamse vestigingen van de CVO-scholen deel van 
uitmaken. 
 
Conclusies Strategie 
Proces  
In samenwerking met BOOR en LMC is gewerkt aan 
een strategisch plan onderwijs voor Rotterdam-Zuid. Dit 
is een weerbarstig traject met een complexe 
problematiek. In het overleg wordt voorzichtig voortgang 
geboekt.  

 
Financiën 
 
Inleiding 
Een financieel gezonde organisatie is een voorwaarde 
om goed onderwijs te kunnen geven. Daarnaast is de 
betrouwbaarheid van de financiële gegevens essentieel 
voor de sturing op continuïteit van onze organisatie. 
Naast aandacht voor de exploitatie-ontwikkeling in het 
lopende budgetjaar en de begroting voor het daarop 
volgende budgetjaar, is inzicht in de financiële 
ontwikkeling van CVO over een langere reeks van jaren 
belangrijk. Om die reden werkt CVO met een financieel 
perspectief waarbij 4 jaar vooruit wordt gekeken.  
 
Bij de beoordeling van de exploitatie-ontwikkeling 
gedurende het jaar wordt onderscheid gemaakt tussen 
de exploitatie-ontwikkeling op basis van de richtlijnen 
voor de jaarverslaggeving (RJ) en de exploitatie-
ontwikkeling op basis van de genormaliseerde 
bedrijfsvoering. Door dit onderscheid blijft inzichtelijk wat 

het financieel effect is van specifieke -meestal 
incidentele- gebeurtenissen op het resultaat in een 
bepaald jaar.  
 
Kengetallen: financiën 
Resultaat 
Het resultaat over het verslagjaar 2016 bedraagt  
€ 1.606,7 (x 1.000) negatief. Dit is het overall resultaat 
van de vereniging CVO. In vergelijking: het resultaat 
over 2015 bedroeg € 4.956,6 (x 1.000) positief.  
 
Het negatieve resultaat over 2016 wordt in overwegende 
mate bepaald door de feitelijke inzet van doelsubsidies 
ten behoeve van de ondersteuning van investeringen in 
de onderwijskwaliteit. Jaarrekening-technisch komen 
deze uitgaven ten laste van de exploitatie en wordt pas 
na resultaatbepaling bij de resultaatbestemming het 
resultaat ten laste van de eerder genoemde algemene  
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reserve en bestemmingsreserves gebracht. Met andere 
woorden er wordt geput uit in voorafgaande jaren 
opgebouwde financiële buffers. In een enkel geval is het 
exploitatieresultaat van CVO beïnvloed door het 
negatieve exploitatieresultaat van een BRIN waarbij er 
sprake was van een overmaat aan personele bezetting. 
Voor 2017 zijn voor deze BRIN maatregelen voorzien  
om de personele formatie weer in relatie te brengen met 
het aantal leerlingen. 
 
Het positieve resultaat over 2015 werd in overwegende 
mate veroorzaakt door de vrijval van doelsubsidies over 
voorgaande jaren gerelateerd aan op dit onderdeel 
aangescherpte RJ voorschriften. Het financieel effect 
van deze vrijval bedroeg in 2015 ca. € 3.530,9. Als 
gevolg hiervan zin zowel de algemene reserve als de 
bestemmingsreserves aangevuld. 
 
Het resultaat 2016 is behaald met een overheidsbijdrage 
van in totaal € 178.413,1 (x 1.000), waar echter een 
totaal lastenbedrag van € 189.581,8 (x 1.000) tegenover 
staat, dus een tekort van € 11.168,73 (x 1.000). Dit 
tekort wordt gecompenseerd uit overige baten van € 
10.373,8 (x 1.000) minus rentelasten van € 811,8 (x 
1.000). 
 
Er is in 2016 sprake van een toename van de lumpsum 
vergoeding ten opzichte van 2015 samenhangend met 
aanpassing van de vergoedingsbedragen voor zowel 
personele als materiële uitgaven. Geconstateerd is dat 
zonder direct verklaarbare redenen de begroting 2016 
substantieel uitwijkt van de realisatie. Naar aanleiding 
hiervan zal het begrotingsproces kritischer worden 
beoordeeld. De inkomsten uit overige subsidies ligt voor 
2016 op begrotingsniveau. De afwijking ten opzichte van 
2015 wordt veroorzaakt door de eerder genoemde 
aanpassing in 2015 van de verwerkingswijze van de 
doelsubsidies. De inkomsten uit detachering liggen in 
2016 hoger dan begroot en hoger dan 2015 omdat er 
meer personeelsleden binnen hun betrekkingsomvang 
ook extern zijn ingezet. 
 
Op het onderdeel lonen en salarissen valt op dat de 
realisatie 2016 op het niveau van de begroting ligt. De 
hogere salariskosten hangen samen met inzet van meer 
personeel en aanpassingen van de loonschalen 
samenhangend met cao-afspraken. 
 
De dotatie inzake personele voorzieningen is fors hoger 
dan begroot door aanvulling van de voorziening LBP, 
jubilea en WIA/WGA. Voor dat laatste is CVO eigen  
risicodrager. In geval sprake is van een situatie dat een 
medewerker instroom in de WIA?WGA dient CVO de 
daarmee samenhangende financiële consequenties 
voor een tijdvak van 10 jaar volledig in de voorziening af  

 
 
 
te dekken. In concrete situaties kan dit resulteren in een 
storting van meer dan € 300.000 per casus in de 
voorziening. 
 
De onderdelen ‘personeel niet in dienst’ en ‘overige 
personele lasten’ laten ten opzichte van begroot een 
substantiële afwijking zijn, maar beide posten opgeteld 
is de afwijking beduidend minder substantieel. Er is 
sprake van onderlinge verschuivingen tussen beide 
posten als realisatie wordt vergeleken met begroot. 
 
Het niveau van afschrijvingen ligt op het niveau van 
begroot. Per saldo is er minder geïnvesteerd dan 
begroot hetgeen een lagere afschrijvingslast oplevert.  
 
De dotatie onderhoudsvoorziening is gebaseerd op een 
actuele meer-jaren onderhoudsplanning (mjop) en ligt 
qua realisatie op het niveau van 2015. De afwijking van 
begroot wordt verklaard omdat enkele 
bedrijfsonderdelen geen dotatie aan de voorziening 
hadden begroot doch op basis van consistentie in 
beleid, interne regels en op basis van de RJ daartoe 
toch gehouden waren. Er wordt met de accountant 
nagedacht over het niveau van de voorziening in relatie 
tot de huidige opzet en invulling van de mjop en de 
frequentie van actualisering van het mjop. Overigens 
blijft uitgangspunt dat de hoogte van de voorziening van 
een adequaat niveau dient te blijven in relatie tot het 
meer jaren onderhoud. 
 
Het onderdeel advieskosten wijkt substantieel af van 
begroot 2016 en realisatie 2015. Er zijn in 2016 
verschillende projecten geweest waarvoor externe 
expertise is aangetrokken. Een deel van die projecten 
betreft Rotterdams brede projecten. De kosten worden 
dan ook door de deelnemers aan die projecten 
doorbelast. In de exploitatie zijn de opbrengsten echter 
onder de rubriek overige baten verwerkt waardoor in de 
jaarrekening geen goede match kon worden gemaakt. 
Daarmee geeft de post advieskosten een wat a-typisch 
beeld ten opzichte van begroot. Voor 2017 zal in 
samenspraak met de accountant worden afgestemd op 
welke wijze financieel administratief een betere match 
kan worden verkregen. 
 
Ten slotte valt op dat voor 2016 meer is begroot aan 
rentebaten dan feitelijk is gerealiseerd. Oorzaak hiervoor 
is de ook in 2016 extreem lage rente als gevolg van het 
monetaire beleid van de Europese Centrale Bank. Voor 
een verdere toelichting op de financiën wordt verwezen 
naar de jaarrekening. 
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Financiële positie op balansdatum 
Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 
31 december 2016 met de vergelijkbare cijfers per 31 
december 2015 en 2014: 

 
 
 
 

 

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

 
 
 

Opgemerkt wordt dat het overzicht van werkkapitaal een momentopname is. 
 
Kasstroomoverzicht 
De kasstroom voor 2016 als geheel is negatief (€ 9,4 
miljoen) door de investeringen (€15,9 miljoen). De 
operationele kasstroom is positief (€7,1 miljoen). Voor 
een verdere toelichting hierop wordt verwezen naar het  

 
in de jaarrekening onder B5 opgenomen 
kasstroomoverzicht. 
 

Tabel 11: Balans ultimo jaareinde 
 

 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014 
 x €1.000 % x €1.000 % x €1.000 % 
       
Activa       
Immateriële vaste activa 127 0,13 85 0 0 0 
Materiële vaste activa 67.489 66,74 59.591 57 68.347 59 
Financiële vaste activa 7 0,01 41 0 41 0 
Vorderingen 4.785 4,73 5.892 6 6.515 6 
Effecten  0 0 0 0 0 0 
Liquide middelen 28.710 28,39 38.080 37 40.908 35 
Totaal activa 101.118 100,0 103.689 100 115.811 100 
       
Passiva       
Eigen vermogen 33.236 32,87 32.607 32 27.650 24 
Voorzieningen 23.920 23,66 20.041 19 18.238 16 
Langlopende schulden 21.308 21,07 22.045 21 22.016 19 
Kortlopende schulden 22.654 22,40 28.996 28 47.907 41 
Totaal passiva 101.118 100,00 103.689 100 115.811 100 

 
Tabel 12: Werkkapitaal 

 

 31-12-2016 
x €1.000 

31-12-2015 
x €1.000 

Mutatie 

Vorderingen 4.785 5.892 -1.107 
Liquide middelen 28.710 38.080 -9.370 
Effecten 0 0 0 
 33.495 43.972 -10.477 
Af: kortlopende schulden 22.654 28.996 6.342 
Werkkapitaal 10.841 14.976 -4.135 
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Treasurybeleid 
Het treasurybeleid vindt plaats binnen de kaders van het 
CVO treasurystatuut en de Regeling van de Minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juni 2016, nr. 
WJZ/800938 (6670) houdende regels voor 
onderwijsinstellingen omtrent het uitzetten van gelden, 
het aangaan van leningen en het aangaan van 
verbintenissen voor financiële derivaten (Regeling 
beleggen, lenen en derivaten OCW 2016)  
 
Overtollige liquiditeiten die voor een goede 
bedrijfsvoering gedurende een bepaalde periode niet 
nodig zijn, kunnen worden uitgezet, maar uitsluitend op 

basis van een zeer laag risicoprofiel en in vastrentende 
waarden. In de praktijk gebeurt dat in deposito’s bij te 
goeder naam en faam bekend staande banken of in 
staatsobligaties. Deze spaarproducten zijn in 
overeenstemming met de Regeling beleggen, lenen en 
derivaten OCW 2016 en zijn daarnaast Fido-proof (Wet 
Financiering Decentrale Overheden). Door CVO wordt 
geen gebruik gemaakt van derivaten (zoals renteswaps) 
om risico’s af te dekken. Tevens worden er geen 
belangrijke prijs-, krediet-, liquiditeits- en 
kasstroomrisico’s onderkend. Met ingang van juni 2012 
wordt door CVO deelgenomen aan het Geïntegreerd 
Middelenbeheer van het Ministerie van Financiën.                            

 
Kengetallen 

Doelstellingen 2016 
De voor het beleidsdomein Financiën opgestelde 
roadmap financiën (CVO, The next level) bevat 
meerjarige doelen die moeten leiden tot een verdere 
versterking van de financiële functie binnen CVO en tot 
continue verbeteringen in de bedrijfsvoering. De 
administratieve processen op het gebied van de 
personeels-, salaris-, financiële-, leerlingen- en 

huisvestingsadministratie moeten efficiënt en effectief 
zijn ingericht. De roadmap financiën geeft doelstellingen 
op het gebied van de planning & control cyclus alsmede 
de AO/IC en bevat diverse projecten.  
 
Zie onderstaande tabel voor de verantwoording over het 
al dan niet behalen van de gestelde doelen.  

 
Doelstelling  Resultaten 

 
Doorontwikkeling financiële functie 
Masterplan CVO, The next level concreet uitgewerkt en 
door RvB als leidraad voor de periode 2016 – 2018 
vastgesteld 

 - Plan van aanpak voor geautomatiseerde oplevering van 
KPI’s, PI’s en kengetallen is uitgewerkt en gekoppeld aan 
bestuursdoelstellingen.  
- De verdere uitwerking van CVO The Next Level is 
gekoppeld aan de verdere uitwerking van het programma 
Samen sterk! 

Tabel 13: Kengetallen 
 

Kengetal Definitie 2016 2015 Referentie 
OCW 

Solvabiliteit I 
Verhouding eigen vermogen / (totaal 
vermogen – vooruit ontv OHW*) 28,0% 26,7% > 20% 

     

Solvabiliteit II 
Verhouding eigen vermogen / (vreemd 
vermogen – OHW*) 37,7% 38,6% > 30% 

     

Liquiditeit 
Verhouding vlottende activa / 
(kortlopende schulden – vooruit ontv 
OHW) 

1,59 1,64 0,5 – 1,5 

     
Weerstandsvermogen Verhouding eigen vermogen / baten 14,8% 14,5% 10% - 40% 
     
Kapitalisatiefactor Verhouding kapitaal** / totaal baten 24,6% 30,6% < 35% 
* OHW = onderhanden werk (het gedeelte privaat vermogen van CVO is in de berekening buiten beschouwing gelaten).  
** (kapitaal – OHW, - privaat vermogen, - waarde gebouwen, buiten- en sportterreinen) 
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Jaarrekening opleveren conform XBRL-format  Uitgevoerd met de oplevering van de jaarrekening 2015 

Aanbesteding accountantsdiensten leidt tot nieuw contract   Nieuwe accountant is per juni 2016 benoemd. 

Model Tax Control Framework (TCF) voor CVO concreet 
uitgewerkt. 

 Fiscale commissie is ingesteld en de concept-matrix is 
uitgewerkt. De processen op FZ en PSA zijn op fiscale 
componenten beoordeeld. TCF-model is gereed op de 
basis onderdelen niveau II). Verdere ontwikkeling naar 
niveau III is voorzien in 2017. 

Doorontwikkeling Begrotingsmodule. Scholen zijn 
tevreden over de werking ervan als ondersteuning van het 
begrotingsproces (exploitatie en balans)  

 - Verbeteringen zijn gerealiseerd. Acceptatietesten zijn 
succesvol afgerond. Model is opgeleverd. Voor 2017 is 
voorzien in de realisatie van de module ‘rapportages’. 

Voorbereiding versnelling jaarrekening over boekjaar 
2016: 

  

 Knelpunten die versnelling van het proces blokkeren zijn 
in kaart gebracht en opgelost. De uitwerking geschiedt 
i.s.m. Astrium Accountants, waarbij het uitgangspunt 
“continuous auditing” is. 

Optimalisering administratieve organisatie en interne beheersing 
AO-IC op orde. Aandachtspunten van de accountant n.a.v. 
de interim- en jaarrekeningcontrole worden tijdig 
afgewikkeld 

 Tijdens het jaarrekeningproces in 2016 over het boekjaar 
2015 zijn diverse aandachtspunten uit de interim controle 
betrokken, zoals de afwikkeling van niet-geoormerkte 
subsidies en de interne verbijzonderde controle. 
Gekoppeld aan de structuur van “continuous auditing” is 
per aandachtspunt een planning opgesteld inzake de 
afwikkeling.  

Ontwikkeling Business Intelligence (BI) en Dashboard RvB 
met gegevens rond financiën en personeel  

 De uitwerking van dashboard voor RvB (en RvT) is 
gekoppeld aan de ontwikkeling van Business Intelligence 
(BI). In 2016 is gewerkt aan de uitwerking en vaststelling 
van KPI’s, PI’s en kengetallen. Hiermee is tevens het 
programma van eisen bepaald om te komen tot een 
concrete uitwerking van de (K)PI’s en kengetallen. Doel is 
om in het perspectief van het programma Samen Sterkt! 
het dashboard in 2017 operationeel te hebben. 

Verbeteren proces integrale beschikkingen (subsidies) 
Reductie planlast door betere aansluiting bij eigen 
plannings- en verantwoordingscyclus en eigen 
schoolontwikkeling 

 Evaluatie verantwoording 14/15 en aanvraag 15/16 heeft 
plaatsgevonden en plan van aanpak is opgesteld. Met 
diverse experts en gebruikers/aanvragers m.b.v. formats 
en andere service-instrumenten (zo mogelijk met BI) is 
gewerkt aan (vereenvoudiging van) uitvoering 
verantwoorden en plannen. Reductie planlast aanvraag 
16/17 is bereikt. 

 
Conclusies  
Resultaat  
Door de inspanningen van de afgelopen jaren staat 
CVO er financieel goed voor. De doelstellingen op het 
financiële vlak zijn allemaal behaald. CVO heeft een 
nieuwe accountant kunnen aantrekken en er zijn 
stappen gezet bij de doorontwikkeling van de financiële 
functie. Zo kan de jaarrekening worden opgeleverd in 
XBRL-format en is de nieuwe begrotingsmodule 
gerealiseerd. 
 
Bij de realisatie van meer geïntegreerde 
managementinformatie uit meerdere databronnen ter 
ondersteuning van besluitvorming door RvB zijn stappen 

gemaakt. Met name op de domeinen Financiën en 
Personeel zijn met ondersteuning van Business 
Intelligence reeds concrete producten opgeleverd. Op 
basis van de positieve ervaringen is besloten de 
ontwikkeling voort te zetten waardoor in 2017 naar 
verwachting het bestuurdersdashboard daadwerkelijk 
gerealiseerd zal worden.  
 
Verder is in het kader van de inrichting van het Tax 
Control Framework (TCF) gewerkt aan de actualisering 
van procesbeschrijvingen. Op onderdelen van de 
personeels- en salarisadministratie is digitalisering van 
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gegevensstromen al geoperationaliseerd. Binnen 
Financiën is het verwerkingsproces van de 
debiteurenadministratie in belangrijke mate verder 
gedigitaliseerd. Met ING is de digitalisering van het 
betalingsverkeer succesvol geïmplementeerd door een 
directe koppeling van betaalbestanden aan de financiële 
applicatie Exact te realiseren. 
 
 
 

Proces 
Binnen het financieel domein is een volgende stap 
gemaakt met het in control komen. We streven naar 
eenduidige real time informatie. Om dit te bereiken 
standaardiseren we de informatievoorziening, zoals het 
bestuursverslag, de jaarrekening, de begroting en de 
risico analyses. Een volgende stap is de inzet van 
business intelligence gericht op data-analyse, 
monitoring van de kwaliteit van de databases en de 
voortgangsbewaking werkprocessen. 

Huisvesting   
 
Inleiding  
Voor het realiseren van de missie en doelstellingen van 
CVO Rotterdam is het ook belangrijk dat de 
scholen(clusters) beschikken over adequate huisvesting. 
Kinderen onderwijzen en opvoeden vraagt een 
uitdagende, mooie en goed uitgeruste 
onderwijsomgeving. CVO hecht veel waarde aan 
robuuste, duurzame en aantrekkelijke schoolgebouwen. 
Ook de in 2016 opgeleverde projecten, nieuwbouw of 
renovatie, voldoen aan deze criteria. Door zoveel 
mogelijk te kiezen voor flexibiliteit in de inrichting is voor 
de langere termijn gewaarborgd dat de scholen zich 
goed lenen voor de onderwijsrichtingen die worden 
aangeboden en eventuele onderwijsvernieuwingen. 

 
Kengetallen: huisvesting  
CVO heeft (peildatum december 2016) het beheer over 
204.324 m² bruto vloeroppervlak (bvo) verdeeld over 38 
gebouwen. 14.021 m² bvo hiervan betreft gymzalen met 
was- en kleedgelegenheden (32 stuks). 2.783 m² 
bestaat uit noodhuisvesting (4 locaties). 31.277 m² bvo 
is economisch en juridisch eigendom van CVO, 
waaronder het verenigingsbureau aan het 
Henegouwerplein en de doorgedecentraliseerde 
schoolgebouwen in Lansingerland.  
In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van 
de actuele stand van zaken van bouwprojecten. 

Tabel 14: Voortgang Projecten in 2016  
 
 Projecten Omvang 

bvo in m2 
Bouw-
heerschap 

Financiering 

Melanchthon      
Business School 
(Wilgenlei/Rembrandtlaan) 

Realisatie vervangende 
nieuwbouw gestart. Oplevering 
gepland in april 2018 

4.000 CVO Doordecentralisatie 

De Blesewic (Hoekeindseweg) Bestuurlijk overleg inzake 
doordecentralisatie vervolgd 

4.400 n.t.b. n.t.b. 

Kralingen  Bouwvoorbereiding vervangende 
nieuwbouw afgerond. (Start 
bouw januari 2017) 

4.000 CVO Gemeente 

Berkroden Afbouw tweede verdieping. 
Opgeleverd 

2000 CVO Doordecentralisatie 

CSG Calvijn     
Zuider Gymnasium Definitiefase renovatie 

poortgebouw Zuiderziekenhuis. 
Vertraging in het gemeentelijke 
besluitvormingsproces  

3.750 Gemeente Gemeente 

Accent Praktijkonderwijs    
Centrum (Van Alkemadestraat) Voorbereiding renovatie en 

uitbreiding gebouw i.s.m. PCBO. 
Vertraging in besluitvorming  

4.200 CVO Gemeente 

Penta College SCG     
Scala Rietvelden Renovatie buitenzijde.  

Afgerond 
7.000 CVO n.t.b. 
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Doelstellingen 2016 
Doelstellingen  Resultaten 

 
Realiseren adequate huisvesting 
Opstellen strategisch huisvestingsplan  Het cijfermatige voorwerk is in 2016 verricht en 

afgestemd met de scholenclusters. De beleidsmatige 
component wordt in 2017 verder uitgewerkt.  

Doorontwikkeling en precisering van huisvestingsprocessen in 
“CVO bouwt” 

 CVO Bouwt 2.0 is inhoudelijk en tekstueel 
geoptimaliseerd en aangevuld met een governance-
richtlijn voor RvB en RvT. 

Van alle CVO scholen is in beeld gebracht of er 
asbesthoudende materialen in het gebouw aanwezig zijn 

 Een interne scan is de basis geweest voor een 
inventarisatie door een gespecialiseerd 
asbestbureau. Op basis hiervan is per gebouw een 
advies opgesteld om direct te saneren, dan wel een 
asbestbeheerplan op te stellen. 

Het standpunt van CVO m.b.t. duurzaamheid is geactualiseerd  Een beleidswijziging lijkt niet nodig, mede gelet op de 
aanscherping van het Bouwbesluit. CVO werkt 
samen met Rotterdamse schoolbesturen aan een 
gemeenschappelijk technisch Programma van Eisen 
(TPvE) als basis voor alle Rotterdamse 
nieuwbouwprojecten. Duurzaamheid is daarin een 
van de thema’s. 

Beleidsontwikkeling m.b.t. doordecentralisatie 
Het standpunt van CVO m.b.t. doordecentralisatie is 
geactualiseerd  

 Het standpunt van CVO m.b.t. doordecentralisatie op 
de CVO-website is geschrapt. De werkgroep 
doordecentralisatie heeft binnen de gemeente 
Rotterdam geen bestuurlijke prioriteit meer. De 
politieke interesse is aanzienlijk afgenomen. In 
Lansingerland verloopt deze wel naar tevredenheid 
van beide partners. 

Ontsluiting relevante huisvestingsdocumentatie 
Bouwtekeningen, rapporten en revisiegegevens van 
bouwprojecten worden centraal gearchiveerd  

 Project is nog niet gestart.  

  
Lopende initiatieven 
Meerjarenplan gemeente Rotterdam 
Onder leiding van een regiegroep is door de gemeente 
Rotterdam in 2015 het definitieve meerjarenplan voor 
huisvestingsvoorzieningen (uitbreiding, duurzame 
renovatie of nieuwbouw van schoolgebouwen) 
vastgesteld voor de jaren 2015-2025. Op basis van een 
methodische conditiemeting heeft de gemeente in nauw 
overleg met de schoolbesturen een lijst samengesteld 
met daarop de 144 kwalitatief slechtste schoolgebouwen 
in Rotterdam.  
Aan het plan is een indicatieve investeringsbegroting 
gekoppeld voor de eerste 50 scholen van 
bovengenoemde lijst die in de huidige collegeperiode 
2015-2018 zouden moeten worden aangepakt.  
 
De realiteit is dat de hiervoor benodigde financiële 
middelen ontoereikend zijn. De gemeente zoekt daarom 
actief naar samenwerking met de schoolbesturen om tot 
oplossingen te komen. CVO participeert actief in het 

overleg om de upgrading van ‘aandachtspanden’ van 
alle besturen in de gemeente Rotterdam mogelijk te 
maken. Dit proces verliep moeizaam en heeft in 2016 
veel tijd gevraagd. De oplossing is gevonden in een 
eigen bijdrage van € 100,- per m2 per gerealiseerde 
gebouw. Voor CVO kon met instemming van de 
gemeente Rotterdam eind 2016 opdracht worden 
verstrekt voor de realisatie van nieuwbouw voor 
Melanchthon Kralingen. 
 
Expertisecentrum Huisvesting 
CVO vindt kwalitatief hoogwaardige huisvesting van 
groot belang. Om het huisvestingsbeleid verder te 
verdiepen en er voor te zorgen dat beschikbare kennis 
en kunde binnen onze vereniging breder gedeeld wordt, 
is in 2013 het Expertisecentrum Huisvesting (ECH) 
opgericht, bestaande uit de portefeuillehouders 
huisvesting van het directie overleg en het platform 
bedrijfsvoering, de senior beleidsadviseur huisvesting 
CVO en een hoofd facilitaire dienst van één van de 
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scholengemeenschappen. Het ECH heeft in 2016 de 
volgende documenten geleverd: 
• Conceptadvies inzake asbestbeheersing; 
• Bouwstenen t.b.v. het in 2017 op te stellen 

Strategisch Huisvestingplan; 
• CVO Bouwt 2.0. 
 
Met het opheffen van het portefeuillehoudersmodel per 
1 januari 2017 is het ECH in december 2016 
opgeheven. De kennisdeling zal op een andere manier 
worden vormgegeven.  
 
Architectuur 
CVO vindt het van belang dat nieuwe schoolgebouwen 
niet alleen volledig geschikt zijn voor het type onderwijs 
dat er gegeven wordt, maar ook dat de architectuur 
kwaliteit heeft; dat wil zeggen dat deze past bij de 
school en de omgeving. Ook in buurten waar bewoners 
liever geen school als ‘buurman’ krijgen, wordt de 
leefbaarheid vergroot als er een aantrekkelijk gebouw 
wordt gerealiseerd. Een goed voorbeeld hiervan wordt 
Melanchthon Kralingen.  
 
Duurzaamheid en energiebeheer 
CVO zet in op het verduurzamen van schoolgebouwen. 
Zo zijn op het dak van Melanchthon Business school het 
afgelopen jaar zonnepanelen geplaatst. In 2017 zullen 
deze ook geplaatst worden op de nog te realiseren 
school voor de leerlingen van Melanchthon Kralingen. 
Laatstgenoemde school krijgt ook een groen dak en zal 
worden aangesloten op stadsverwarming. Door 
aangescherpte wet- en regelgeving zijn dit soort 
maatregelen niet langer een vrije keus, maar 
noodzakelijk om aan de verplicht gestelde 
energieprestatie te voldoen. Vanaf 2018 zullen nieuwe 
schoolgebouwen bovendien energieneutraal moeten 
worden gerealiseerd. Vanuit onze verantwoordelijkheid 
voor de aarde (rentmeesterschap) ondersteunen wij 
deze wetgeving van harte. 
 
 

Asbest 
Na een lichte overschrijding van de NEN-norm 
(percentage vrije asbest deeltjes in de lucht) bij een van 
de CVO-scholen in 2015, zijn alle CVO-scholen het 
afgelopen jaar onderzocht op de aanwezigheid van 
asbest. Waar nodig zijn passende maatregelen 
genomen. 
 
Conclusies Huisvesting 
Resultaat 
In 2016 zijn twee huisvestingsprojecten afgerond: de 
oplevering van de tweede verdieping van Melanchthon 
Berkroden en de renovatie van de gevel van Scala 
Rietvelden. Verder is de notitie CVO Bouwt 2.0 gereed 
gekomen, waardoor huisvestingsprojecten procedureel 
eenduidig worden vormgegeven en de 
governancestructuur rond huisvestingsprojecten voor 
bestuur en toezicht helder is weergegeven.  
Het standpunt over duurzaamheid is geactualiseerd.  
 
Aandachtspunt is het opstellen van een strategisch 
Huisvestingsplan. De kwantitatieve component is in 
2016 tot stand gekomen. De beleidsmatige visie zal in 
2017 verder worden ontwikkeld, evenals het goed 
ontsluiten van alle relevante huisvestingsdocumentatie 
in een gemeenschappelijke database. 
 
Proces 
In 2016 heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met de 
gemeenten Rotterdam en Lansingerland. Het 
besluitvormingsproces in beide gemeenten neemt meer 
tijd in beslag dan de schoolbesturen wenselijk achten. 
Zo is de voortgang van initiatieven die reeds in 2015 zijn 
gestart, achtergebleven bij de intenties en 
verwachtingen van CVO. Voor de gemeente Rotterdam 
heeft dit geen kwantitatieve gevolgen, maar wel 
kwalitatieve: er is weliswaar voldoende lesruimte 
beschikbaar, maar de kwaliteit van deze lesruimte is 
onvoldoende. De vertraging in de besluitvorming in 
Lansingerland leidt tot zorg hoe de leerlingentoename 
bij Melanchthon De Blesewic opgevangen kan worden.   
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PR & Communicatie 
 
CVOpen en CVO Nieuws 
CVO brengt twee keer per jaar voor alle medewerkers 
en relaties het thematisch ingericht relatiemagazine 
CVOpen uit. In 2016 gingen de themanummers over 
‘Motivatie om te leren’ en ‘Onderwijs maak je samen’. 
Alle verschenen CVOpen-edities zijn terug te vinden via 
cvo.nl.  
 
De digitale nieuwsbrief CVO Nieuws wordt sinds 
september rechtstreeks vanuit het bestuur verzonden 
naar de medewerkers. Inhoud en opmaak zijn 
geactualiseerd. Uit kwaliteitsoverwegingen wordt goed 
gemonitord hoeveel collega’s de nieuwsbrief openen en 
welke berichten zij lezen. Het merendeel van de 
nieuwsberichten uit CVO Nieuws wordt tevens 
gepubliceerd op de website onder Nieuws. 
 
Websites www.cvo.nl en www.werkenbijcvo.nl 
Naast CVOpen en CVO Nieuws is uiteraard ook de 
website www.cvo.nl een belangrijk communicatiemiddel. 
Via de website is bovendien intranet toegankelijk waar 
allerlei relevante informatie en documenten voor 
personeelsleden te vinden zijn.  
 
We hebben de kracht van CVO proberen te benutten 
door docenten te interesseren om bij ons te komen 
werken via de website www.werkenbijcvo.nl. De website 
gaf een goed beeld aan werkzoekenden wat CVO te 
bieden heeft, maar de praktijk leerde dat de 
recruitmentwebsite niet het rendement opleverde dat 

ervan verwacht werd en dat het systeem weinig 
gebruiksvriendelijk was. In 2016 is daarom besloten met 
de website te stoppen en vacatures aan te bieden via de 
eigen websites van de scholenclusters en via landelijke 
sites zoals Meesterbaan.nl en Indeed.nl. 
 
Scholen   
Door middel van brochures, voorlichtingsgesprekken, 
deelname aan scholenmarkten, open dagen en 
kennismakingsmiddagen voor de leerlingen, wordt 
promotie gemaakt voor het onderwijsaanbod en het 
onderscheidend karakter van de CVO-scholen (hun 
eigen unieke profilering). Contacten met de 
basisscholen zijn er niet alleen in het kader van 
wervingsactiviteiten, maar vooral ook om de 
ontwikkeling van leerlingen die na de basisschool in het 
VO zijn ingestroomd door te spreken. 
 
Verder presenteren alle CVO-vestingen zich 
via www.scholenopdekaart.nl. Doel van deze website is 
om kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen. Tevens biedt 
de website de mogelijkheid om schoolresultaten met 
elkaar te vergelijken (benchmarking). Verticale 
verantwoording (o.a. inspectie) en horizontale 
verantwoording (o.a. ouders, basisscholen, gemeente) 
worden met elkaar verbonden. Het zelf publiceren van 
cijfers over de kwaliteit van onze CVO-scholen draagt bij 
aan de proactieve verantwoording ten opzichte van onze 
belanghebbenden, zoals ouders, pers en politiek.  

 
 

http://www.werkenbijcvo.nl/
http://www.cvo.nl/
http://www.werkenbijcvo.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/


 

28 
 

Juridische structuur 
In 1898 werd besloten tot de oprichting van de 
Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor 
Rotterdam en omgeving. De vereniging is statutair 
gevestigd te Rotterdam. Vanaf de oprichting is door de 
jaren heen het verenigingskarakter behouden. Op onze 
website www.cvo.nl kunt u meer lezen over onze 
geschiedenis (CVO/CVO/Historie).  
 
Bestuursstructuur 
De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de 
Vereniging CVO is het hoogste in de statuten 
vastgelegde orgaan. De leden vormen samen de 
Vereniging en worden jaarlijks uitgenodigd voor de 
Algemene Ledenvergadering. CVO heeft een structuur 
met een raad van toezicht (RvT) en een raad van 
bestuur (RvB).  
 
Het bestuur hanteert de vanaf 1 augustus 2015 
geldende governancecode ‘Goed onderwijsbestuur VO’ 
die is opgesteld door de VO-raad. De code vormt de 
basis voor het realiseren van een cultuur en praktijk van 
goed bestuur in het voortgezet onderwijs. Goed bestuur 
betekent ter zake kundig en juist moreel gedrag van 

bestuurders, interne toezichthouders en allen die bij de 
governance in het voortgezet onderwijs betrokken zijn 
en is gericht op de bevordering van de kwaliteit van het 
onderwijs. 
 
Raad van toezicht 
De raad van toezicht van CVO is het toezichthoudende 
orgaan van de vereniging. De raad houdt toezicht op de 
raad van bestuur, adviseert het bestuur (gevraagd en 
ongevraagd) en is de werkgever van het bestuur. De 
raad houdt er toezicht op dat de organisatie goed 
functioneert, kwaliteit levert, integer handelt en 
(strategische) doelstellingen en resultaten behaalt, dat 
wet- en regelgeving wordt nageleefd, dat de interne 
(financiële) controle en risicobeheersing op orde is en 
dat er doelmatig en efficiënt met de beschikbare 
middelen wordt omgegaan. 
 
De maximale zittingsduur binnen de raad van toezicht is 
8 jaar. Leden zijn in het jaar van aftreden 
herbenoembaar voor een periode van 4 jaar. Ultimo 
2016 bestaat onze raad van toezicht uit:  
 

 
Tabel 15: Samenstelling raad van toezicht  
    
Raad van toezicht Datum benoeming Herbenoemd per Aftredend per 
Mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies, voorzitter 2013  2017 
De heer mr. A.C.M. van Bijsterveldt 2013  2017 
De heer drs. W.J. Lameris 2013  2017 
Mevrouw J.H. van der Linden-Butter 2013  2017 
De heer drs. D.A. van Steensel 2010 2014 2018 
De heer drs. A. Mourik-Geluk                     2016                                                                           2020 
De heer J.F. Koen                    2016                                                                  2020 
De heer P.M. Hillman                   2016                                                                              2020 
 
Tabel 16: (Neven)functies leden raad van toezicht* 
 
 (Neven)functies 
Mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies Burgemeester Alphen a/d Rijn; vz. RvT CVO; vz. Bestuur Veilig Verkeer Nederland; 

vice vz. European Institute for Public Administration; lid bestuur Nationaal 
Groenfonds, voorzitter Alzheimer Nederland 

De heer mr. A.C.M. van Bijsterveldt Toezichthouder De Nederlandsche Bank; lid RvT CVO; Raadslid Gemeente Midden-
Delfland 

De heer drs. W.J. Lameris Senior Adviseur Bosman & Vos; lid RvT van CVO; penningmeester en bestuurder 
van het condominio di Rofena, Casole d’Elsa, Italië; lid Bestuur stichting Grote Kerk 
te Rotterdam; lid Bestuur stichting Fonds tot instandhouding der Openbare 
Godsdienst bij de Hervormde Gemeente te Rotterdam (Gemeentefonds); lid Bestuur 
stichting Beleggingsfonds van de Hervormde Gemeente te Rotterdam 

Mevrouw J.H. van der Linden-Butter Lid RvT CVO, Lid kerkenraad PKN Kralingen, 
Vz Internationale kerkenbezoekgroep PKN Kralingen 

Organisatieprofiel & Governance 

http://www.cvo.nl/
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Raad van bestuur
CVO kent een eenhoofdige raad van bestuur. Per 1 
januari 2014 is de heer H.H. Post voorzitter van de raad 
van bestuur. De heer Post is sinds november 2015 
bestuurslid van de VO-Raad. In januari 2016 is de heer 
Post toegetreden tot de Raad van Toezicht van Stichting 
Vakinstelling SVO. Er is bij de raad van bestuur geen 
sprake van tegenstrijdige belangen geweest in 2016. 
 
Op 1 januari 2017 start de heer dr. ir. K.D.J.M van der 
Drift als lid raad van bestuur a.i. 
 
Overlegstructuur (DO) 
Onder leiding van de raad van bestuur vormen de 
eindverantwoordelijk schoolleiders4 samen met de 
directeur financiën/bureaudirecteur het Directie Overleg 
(DO) van CVO.  
 
De eindverantwoordelijke schoolleiders van de 
scholen(groepen) kennen een gemandateerde 

                                                            
4 van de zeven scholen(clusters) die ressorteren onder de 
Vereniging CVO Rotterdam e.o. 

verantwoordelijkheid ten aanzien van de activiteiten 
binnen hun organisatie, welke is vastgelegd in het 
directiestatuut. Tot 2017 hebben alle leden van het DO 
een eigen portefeuille op CVO-niveau, waardoor zij 
onder eindverantwoordelijkheid van de raad van bestuur 
inhoudelijke verantwoordelijkheid dragen voor één van 
de voor CVO geformuleerde beleidsterreinen. Vanaf 
2017 wordt onder aansturing van een tweehoofdige raad 
van bestuur een structuur van leerkringen en 
expertgroepen ingericht.  
 
Eind 2016 was de samenstelling van het Directie 
Overleg als volgt: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De heer drs. D.A. van Steensel Directeur HVC; lid RvT CVO; vz. RvT VVV-Zuid Holland Zuid 
De heer drs. A. Mourik-Geluk Directeur Kences (brancheorganisatie studentenhuisvesting), Lid RvT CVO, Lid RvT 

Katholieke Scholengemeenschap Utrecht, Lid Commissie Kerk en Wereld van de 
Protestantse Kerk Nederland, Lid Provinciale Staten te Utrecht. 

De heer P.M. Hillman Director ICT, TU Delft, Lid RvT CVO, US Luchtmacht Reserve Officier. 
De heer J.F. Koen Burgemeester (wnd.) van de gemeente Katwijk, lid RvT CVO, consultant, eigenaar 

JFK Interim Management en Advies, Associate Partner van de Transitium Groep, 
Associate Partner van Wagenaar en Hoes (organisatieadvies), Lid Landelijke 
Focusgroep van de Rapporteur Radicalisering en Jeugd in opdracht van de Minister 
van OCW en de Staatssecretaris van VWS, Lid Bestuur Vereniging/lid RvT Stichting 
Dorp, Stad en Land, voorzitter Stichting De Regenboog, Voorzitter 
Beleidscommissie Protestantse Gemeente Lux Mundi (Lexmond), Voorzitter CDA-
afdeling Vijfheerenlanden i.o. (Leerdam, Vianen, Zederik). 

*  Er is bij de leden van de raad van toezicht geen sprake van tegenstrijdige belangen geweest in 2016. 

 
Tabel 17: Samenstelling Directie Overleg 
 

 

Directie Overleg  
Dhr. drs. H.H. Post voorzitter raad van bestuur 
Dhr. mr. M.L.F.N. Somers MSc CPC directeur financiën / directeur verenigingsbureau 
Mw. drs. J. Bevaart    algemeen directeur CVO Accent 
Dhr. drs. D. Wakker MME   algemeen directeur CSG Calvijn 
mw. J. Krijt  algemeen directeur Comenius College 
Dhr. drs. P.W.J. Meij   algemeen directeur Farelcollege 
Mevr. drs. S.J. de Leeuw MA algemeen rector Marnix Gymnasium 
Dhr. drs. N. van den Eijkel MME algemeen directeur Melanchthon CSG 
Dhr. H. Fledderus  algemeen directeur PENTA college CSG 



 

30 
 

Platform Onderwijs en Platform Bedrijfsvoering 
De raad van bestuur en het DO worden tot 1 januari 
2017 ten behoeve van de beleidsontwikkeling 
ondersteund door twee overleg- en adviesorganen: het 
Platform Onderwijs (bestaande uit de directeuren 
Onderwijs van de scholengroepen) en het Platform 
Bedrijfsvoering (bestaande uit de directeuren 
Bedrijfsvoering van de scholengroepen en de directeur 
financiën / directeur verenigingsbureau). 
 
Door beide Platforms werden in 2016 in opdracht van de 
raad van bestuur of op vraagstelling vanuit het Directie 
Overleg voorstellen gedaan over zaken die CVO-breed 
spelen. Ook gaven beide Platforms ongevraagd advies. 
De beleidsadviezen die de Platforms opleverden werden 
besproken in de vergaderingen van het DO met de raad 
van bestuur. Het DO adviseerde de raad van bestuur 
over de voorstellen vanuit de Platforms waarna door de 
raad van bestuur een besluit werd genomen. In 2016 is 
besloten deze Platforms op te heffen en per 2017 te 
vervangen door de leerkring Onderwijs en leerkring 
Ondersteuning. 
 
Algemene Ledenvergadering (ALV) 
De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 15 
juni 2016. In deze vergadering werden de heren 
Hillman, Koen en Mourik-Geluk benoemd als lid van de 
raad van toezicht van CVO. Tevens werd in deze 
vergadering bekrachtigd dat, na een zorgvuldig 
doorlopen Europese aanbestedingsprocedure, Astrium 
Accountants vanaf juni 2016 tot nieuwe accountant kon 
worden benoemd. Astrium Accountants zal in iedere 
geval de eerstkomende vier jaar de accountant zijn van 
CVO.  
 
Op voorstel van de raad van bestuur verleent de ALV 
décharge voor het over 2015 gevoerde algemeen en 
financieel beleid en keurt het bestuursverslag en de 
jaarrekening over het verslagjaar 2015 goed.  
 
Verslaglegging RvT 
• In het verslagjaar vergaderde de raad van toezicht 

vijf maal met de raad van bestuur. De 
vergaderingen vonden plaats op 2 maart, 18 mei, 
15 juni, 26 oktober en 14 december. 

• De Auditcommissie (AC RvT) - bestaande uit de 
heren Van der Steenhoven (tot 15 juni 2016), 
Lameris, Van Bijsterveldt en Hillman (vanaf oktober 
2016) - vergaderde in 2016 drie keer: op 13 mei, 16 
september en 9 december.  

• De Onderwijscommissie - bestaande uit mevrouw 
Van der Linden en de heer Van Steensel - kwam dit 
jaar een keer bijeen (op 31 augustus). Vanaf 2017 

versterkt de heer Mourik-Geluk de 
Onderwijscommissie. 

• De Remuneratiecommissie sprak met de 
bestuurder over zijn functioneren. 

 
Onderstaand thematisch de belangrijkste onderwerpen 
die in de RvT-vergaderingen aan de orde zijn gekomen. 
 
In de vergaderingen van de raad van toezicht is verslag 
gedaan van de ontwikkeling van de exploitatie 
gedurende het verslagjaar aan de hand van periodieke 
financiële rapportages. Van de vergaderingen van de 
Auditcommissie is schriftelijk verslag gedaan en de 
verslagen zijn aan de orde gesteld in de reguliere 
vergaderingen van de raad van toezicht. De 
Auditcommissie heeft inmiddels een structurele positie 
ingenomen binnen CVO en is vanuit de raad van 
toezicht betrokken bij de bedrijfsvoering van CVO. De 
periodieke financiële rapportages, jaarrekening en 
begroting zijn diepgaand - in aanwezigheid van de 
accountant - met de Auditcommissie besproken. In de 
Auditcommissie wordt ook aandacht besteed aan de 
werking van de administratieve organisatie en de interne 
verbijzonderde controle. In 2016 werd onder meer 
specifiek aandacht gevraagd voor de bestuurlijke control 
van huisvestigingsprojecten, hetgeen resulteerde in een 
aangepaste versie van het beleidskader ‘CVO Bouwt’.  
 
In de vergadering van 18 mei 2016 werd, in 
aanwezigheid van de toenmalige accountant KPMG, het 
Bestuursverslag 2015 en de Jaarrekening 2015 door de 
raad van toezicht goedgekeurd en verleende de raad 
van toezicht decharge aan de RvB voor het gevoerde 
beleid.  
 
Ten aanzien van de verdere professionalisering van de 
financiële functie zijn binnen CVO de volgende stappen 
gezet. In 2016 is via een Europese aanbesteding van 
accountantsdiensten Astrium Accountants gekozen tot 
de nieuwe accountant van CVO. In de vergadering van 
15 juni heeft Astrium Accountants zich aan de RvT 
voorgesteld.  
 
In 2016 is de nadruk gelegd op de herijking van de 
governancestructuur binnen CVO. Dit resulteerde in een 
zevental besluiten van de raad van bestuur. Deze 7 
besluiten zijn met de RvT, het DO en de GMR 
afgestemd. De RvT ondersteunt de door de RvB 
genomen besluiten van harte en kan zich volledig 
vinden in de analyse en daaruit voortkomende besluiten 
en verbetervoorstellen. De besluiten hebben hun 
weerslag gevonden in de notitie Samen sterk!. Hier zal 
in 2017 met prioriteit uitvoering aan worden gegeven. 
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Door het vertrek in 2016 van twee leden van de raad 
van toezicht (de heren Van der Steenhoven en de heer 
Louter) ontstonden er twee vacatures. Na een 
zorgvuldige procedure is besloten om drie kandidaten 
voor te dragen als lid van de raad van toezicht: de heren 
Hillman, Koen en Mourik-Geluk zijn in de vergadering 
van 15 juni door de leden benoemd. 
 
In de vergadering van 26 oktober stond de (verbetering 
van de) kwaliteit van onderwijs centraal. In de 
vergadering werd toegelicht dat het afgelopen jaar 
verschillende gesprekken met de scholen hebben 
plaatsgevonden over verbetering van de 
onderwijskwaliteit. Daarnaast is een benchmark 
uitgevoerd en is een expertgroep opgericht om op het 
veranderende toezichtskader van de Inspectie van het 
Onderwijs in te spelen. Ook werden de RvT-leden 
geïnformeerd dat vanuit de RvB veel aandacht wordt 
besteed aan Eerlijke Kansen in het Onderwijs; een 
sessie speciaal over dit onderwerp met mensen uit het 
onderwijsveld van Ministeries, Inspecties en andere 
scholen heeft plaatsgevonden op 28 juni. Een 
vervolgbijeenkomst vond plaats op 30 september.  
 
In dezelfde vergadering is besloten de heer Koen te 
benoemen tot vice-voorzitter van de RvT. De heer 
Mourik-Geluk zal plaatsnemen in de 
Onderwijscommissie.  
 
Daarnaast is besloten de RvT leden te belonen conform 
de richtlijnen van de VTOI. Ook ging de RvT akkoord 
met de aanstelling van een interim lid Raad van Bestuur, 
ter ondersteuning van de huidige voorzitter bij het 
implementeren van de besluiten uit Samen sterk!  
De RvB zal vanaf 1 januari 2017 bestaan uit een lid en 
een voorzitter. In de vergadering van 14 december is de 
raad van toezicht akkoord gegaan met benoeming van 
Koen van der Drift als ad interim lid raad van bestuur.  
 
In de vergadering van 14 december zijn tevens de 
bestuursdoelstellingen 2017 door de raad van toezicht 
goedgekeurd. Ook neemt de raad van toezicht het 
advies van de AC RvT over en keurt de begroting 2017 
en het begrotingskader 2018-2020 goed. Tevens is 
tijdens deze vergadering het CVO-reglement inzake de 
hoogte van vergoedingen en wijze van verantwoording 
van declaraties door de remuneratiecommissie en de 
raad van toezicht goedgekeurd. Daarnaast is de notitie 
Toezichtskader RvT CVO vastgesteld. Volgend jaar 
wordt de uitvoerbaarheid van deze notitie geëvalueerd. 
 
Verslaglegging GMR  
De gemeenschappelijk medezeggenschapsraad van 
CVO bestaat uit vertegenwoordigers van de zeven 

scholenclusters Accent, Calvijn, Comenius, Farel, 
Marnix, Melanchthon en Penta. Daarnaast heeft de 
GMR ook een lid namens het CVO-bureau in zijn 
gelederen. Op grond van de aard van de agendapunten 
vergadert de ene keer de personeelsgeleding van de 
GMR, bestaande uit acht personeelsleden en de andere 
keer vergadert de gehele GMR, die behalve de acht 
personeelsleden ook bestaat uit een afvaardiging van 
ouders en leerlingen verspreid over de zeven clusters. 
In totaal bestaat de GMR daarmee uit zestien personen: 
de helft personeel en de andere helft een mix van 
ouders en leerlingen. Dit vanwege het principe van 
pariteit (gelijke verdeling) dat de wet op de 
medezeggenschap (WMS) verplicht stelt. 
 
De GMR heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit een 
voorzitter (Dirk Oosthoek -Melanchthon), een vice-
voorzitter (Klaas van der Laan - Comenius) en een 
secretaris (Tessa van Veelen - Farel). Tessa van Veelen 
is per 1 augustus 2016 in haar functie aangetreden en 
trad daarmee in de voetsporen van Rinke Rollema 
(Calvijn) die deze functie jarenlang heeft bekleed. Het 
DB leidt de vergaderingen van de (P)GMR, zorgt voor 
de verslaglegging daarvan, schrijft brieven namens de 
(P)GMR, regelt zaken tussen de vergaderingen door, 
doet onderzoek naar achtergronden van beleid en 
beleidsstukken en onderhoudt mede in verband 
daarmee contacten met experts van de vakbonden.  
 
Een belangrijk onderdeel van de activiteiten is het 
maandelijkse overleg met de Raad van Bestuur, de heer 
Henk Post. Tijdens deze vergaderingen, waarbij ook 
senior-beleidsadviseur Arjen Toet steevast van de partij 
is, wordt er teruggeblikt op de laatste vergadering, 
worden er actuele zaken rond onderwijs en organisatie 
(landelijk, lokaal en binnen CVO) besproken en wordt de 
agenda opgemaakt voor de aanstaande vergadering 
van de (P)GMR. Daarbij wordt vastgesteld wat de status 
is van de door de RvB in te brengen stukken: zijn deze 
ter informering, ter eerste bespreking, ter advisering of 
ter instemming? Op grond van de WMS wordt deze 
status dan bepaald. Maar het karakter van dit overleg 
heeft zeker ook een informele kant waarbij zonder vorm 
van commitment op een open, doch discrete manier 
gesproken wordt over de gang van zaken binnen de 
scholen van CVO. Wat signaleert de RvB, welke 
geluiden heeft het DB opgevangen? Kunnen we er iets 
mee, en zo ja, wat dan? 
 
In 2016 kwam een aantal beleidsstukken langs zoals de 
begroting voor 2017, de rapportage van de 
bestuursvisitatiecommissie, de Rotterdamse Plaatsings-
wijzer, nieuwe versies van statuut en reglement van de 
GMR en drie regelingen op het gebied van 
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klachtenbehandeling, klokkenluiden en integriteit. Drie 
beleidsstukken / agendapunten worden nader toegelicht.  
(1) Brinsplitsing  
De MR-en van Melanchthon en Penta hebben in het 
voorjaar van 2016 ingestemd met de splitsing van de 
BRIN of wel de Basisregistratie van Instellingen. De 
BRIN bevat een alfanumerieke code van vier tekens op 
waarvan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) de scholen  
registreert en financiert. Deze in principe MR-
aangelegenheid is ook binnen de GMR intensief 
gevolgd, omdat splitsing ook gevolgen heeft voor het 
gemeenschappelijke medezeggenschapsreglement en -
statuut. De singuliere reden voor splitsing is het ermee 
verbonden financiële voordeel. Door de algemene 
directies van Melanchthon en Penta wordt in 
samenspraak met de medezeggenschapsraden gezocht 
naar een sluitende inrichting van de medezeggenschap 
waarbij getracht wordt de verhouding tussen praktische 
en wettelijke kaders te optimaliseren. Ook op Calvijn 
wordt gestudeerd op een splitsing van de BRIN. Het 
verzoek is in 2016 ingediend. 
 
(2) Benchmarkonderzoek door organisatieadviesbureau 
Bij een Benchmarkonderzoek worden organisaties 
doorgelicht en vergeleken op een aantal gerichte punten 
rondom de organisatie. Wat zijn bijvoorbeeld de kosten 
van beheer, directie, docenten, ondersteunend 
personeel, gebouwen en ICT? Op welke punten valt 
CVO uit de toon en op welke punten juist niet? Kortom: 
op welke punten valt nog winst te behalen in verband 
met een efficiëntere organisatie? De uitkomsten van het 
onderzoek door Berenschot zijn voorgelegd aan de 
GMR met als generiek resultaat dat er een efficiency 
winst behaald kan worden van 1%, hetgeen in praktijk 
toch al gauw neerkomt op 1 miljoen euro. Dit onderzoek 
is de opmaat geweest voor het volgend punt. 
 
(3) Rapportage vestigingsoverstijgende ondersteuning. 
Na het aantreden van de heer Post als voorzitter van de 
raad van bestuur van CVO heeft hij eerst de organisatie 
goed leren kennen. Op basis van eigen bevindingen en 
de uitkomsten van de Benchmark van Berenschot is hij 
gekomen tot een serie van zeven voorgenomen 
besluiten die zijn voorgelegd aan de GMR. Centraal 
daarin staan (1) de versterking van het management op 
schoolniveau (herijking van de structuur en ontwikkeling 
van het management), (2) reorganisatie van algemene 
directies van de clusters waarbij dwingend uitgangspunt 
is dat deze directies teruggaan van drie naar twee 
personen, (3) de instelling van een directieoverleg (DO) 
als adviesorgaan van de RvB, (4) het verdubbelen van 
de RvB tot twee leden (voorzitter en lid), (5) het inrichten 
van een stafbureau voor de clusters Calvijn, Penta en 
Melanchthon en een ‘shared service’ bureau voor de 

andere vier clusters, (6) het benoemen van managers 
HRM en ICT en (7) het inzetten van opbrengsten van 
besluit 1 t/m 6 ten behoeve van het budget van de 
scholen casu qua ten behoeve van de verhoogde kosten 
voor de formatie op het bureau CVO. 
 
Wat betreft het laatste genoemde punt heeft de GMR 
positief geadviseerd ten aanzien van de algemene 
strekking van de voorgenomen besluiten. Maar wat 
betreft de concrete uitwerking van deze besluiten 
verwacht de GMR de komende tijd de nodige 
voorstellen ter advies of instemming voorgelegd te 
krijgen. Bij de algehele doordenking en analyse van de 
beleidsstukken die ten grondslag liggen aan de 
voorgenomen besluiten heeft de GMR zich uitgebreid 
laten voorlichten, scholen en adviseren door specialisten 
van de Algemene Onderwijsbond (AOB) en het 
Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV). 
 
Planning en Controlcyclus  
Er wordt door de raad van bestuur gestructureerd 
invulling gegeven aan een bestuurlijke planning en 
control cyclus5 (P&C-cyclus) waarbij twee keer per jaar 
wordt gesproken met de algemene directies van de 
CVO-scholen. Natuurlijk komen tijdens deze gesprekken 
onderwijsinhoudelijke aspecten, personele en 
leerlingenontwikkelingen, kwaliteitszorg en strategie aan 
de orde. Ook is er vanzelfsprekend aandacht voor de 
financiële situatie van het scholencluster. In de P&C-
cyclus in de herfst van 2016 heeft de kaderbrief van de 
Directeur Financiën als leidraad gediend voor de 
gesprekken. Voor de raad van bestuur zijn ook de 
verslagen van het intern audit committee een belangrijke 
informatiebron ter voorbereiding op de gesprekken. 
 
Curatoria, medezeggenschap en ouder- en 
leerlingenparticipatie  
Uitgaande van de door bestuur, politiek en samenleving 
gewenste governance-inrichting, worden meer en meer 
structuren gezocht die contact met en verantwoording 
naar belanghebbenden mogelijk maken. In dit kader is in 
CVO-verband aan iedere school een curatorium 
verbonden en wordt ouder- en leerlingenparticipatie via 
ouder- en leerlingenraden (MR) bevorderd. Een 

                                                            
5 In het planningsgesprek worden de doelstellingen voor het 
komende jaar besproken. Die doelstellingen vinden hun 
vertaalslag in de allocatie van middelen in de beleidsmatige 
begroting.  
In het controlgesprek worden de bereikte resultaten getoetst 
aan de voor het voorafgaande jaar geformuleerde 
doelstellingen. Op basis daarvan kan gekomen worden tot 
aanpassing van doelstellingen dan wel aanpassing van budget. 
Uiteraard wordt door tussentijdse rapportage gedurende het 
kalenderjaar de budgetuitputting beoordeeld in relatie tot het 
bereiken van de geformuleerde doelstellingen. 
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curatorium dient als klankbord voor de directie van de 
school bij de meer strategische vraagstukken waarop de 
school in het eigen voedingsgebied antwoord wil geven. 
In een curatorium hebben bij de school betrokken 
personen, die een relevante deskundigheid van 
voornamelijk buiten het onderwijsveld inbrengen, zitting.  
 
De betrokkenheid van medewerkers, ouders en 
leerlingen wordt vorm gegeven in de medezeggen-
schapsraad en in ouder- en leerlingenraden. CVO 

verantwoordt zich in het kader van de meervoudige 
publieke verantwoording ook in de richting van ouders 
en leerlingen steeds nadrukkelijker over het gevoerde 
onderwijskundig beleid, de bereikte onderwijsresultaten 
en de schoolorganisatie. Vensters voor verantwoording 
levert een substantiële bijdrage in de publieke 
verantwoording. 
(Zie www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen) 
 

  

http://www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen
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Om een gezonde en toekomstbestendige organisatie te 
zijn en te blijven, houden we zicht op interne en externe 
ontwikkelingen en wat die (kunnen) betekenen voor 
CVO. In dit hoofdstuk zetten we met het oog op de 
toekomst verschillende kengetallen gerekend vanaf 
2016 voor de komende 3 jaar op een rij. Deze geven 
onder meer inzicht in een te verwachten ontwikkeling 
van het aantal leerlingen en van het aantal 
personeelsleden. Daarnaast komt hier de 
meerjarenbegroting van de balans en van de exploitatie 
aan de orde en een inschatting van de risico’s. 

Leerlingen en personeel 
Binnen de bedrijfsvoering van een school wordt sterk 
gestuurd op de personele formatie gerelateerd aan het 
aantal leerlingen. Deze laatste zijn immers de basis voor 
de bekostiging, ter dekking van zowel de personele als 
de materiële kosten. Bedrijfsvoering heeft als doel om 
zoveel mogelijk de beschikbare middelen ten goede te 
laten komen aan het onderwijsproces. Het kengetal 

personeel laat in meer jaren perspectief de inschatting 
zien van het personeelsverloop voor de categorieën 
Directie, Onderwijzend en Onderwijsondersteunend 
personeel. De verwachting is dat ten opzichte van 2016 
het aantal voltijdsbanen tot en met 2019 zal afnemen 
met ca 46 fte. 
 
Beleidsmatig heeft de raad van bestuur na een in de 
loop van 2016 uitgevoerd benchmark onderzoek ingezet 
op vermindering van de Directie- en OOP-formatie (fte) 
ten gunste van de OP-formatie. Als gevolg van dit beleid 
dient de procentuele verhouding tussen fte DIR+OOP 
ten opzichte van fte OP, in de komende jaren ten gunste 
van de fte OP te wijzigen. Een en ander hangt samen 
met de uitvoering van het transitietraject Samen Sterk! 
waarover de bestuurlijke besluitvorming eind 2016 werd 
afgerond. Het effect van deze beleidskeuze blijkt nog 
niet expliciet uit de onderstaande tabel omdat het 
begrotingsproces eerder werd afgerond dan de 
besluitvorming over de transitie Samen Sterk!

 

 
Het aantal leerlingen op de wettelijke teldatum is 
essentieel voor de hoogte van de bekostiging en bepaalt 
daarmee in belangrijke mate de budgettaire 
mogelijkheden van een school. De scholen van CVO 
analyseren de ontwikkeling van het aantal leerlingen in 
het voedingsgebied nauwgezet. Scholen ontvangen 
prognosegegevens van gemeenten, besturen-
organisaties en externe bureaus. Daarnaast houden de 
scholen ook eigen statistische gegevens bij. Na 
afronding van de inschrijfprocedures voor een bepaald 
schooljaar, wordt in het planningsproces voor de 
begroting voor het daarop volgende schooljaar een 
berekening gemaakt van de benodigde personele 
formatie – gerelateerd aan het aantal leerlingen. 
 
Afhankelijk van de uitkomst van die berekening wordt 
actie ondernomen om de personele formatie in 
overeenstemming te brengen met het aantal leerlingen, 
waarbij altijd de afweging wordt gemaakt of met het 
beschikbare budget in dat jaar de gestelde doelen ook 
behaald kunnen worden en daarnaast ook de  
 

Continuïteit van de organisatie voor de langere termijn 
gewaarborgd blijft. Wanneer de raad van bestuur het 
nodig acht dat meer budget wordt ingezet dan in een 
bepaald jaar beschikbaar is, dan kan met goedkeuring 
van de raad van toezicht beargumenteerd vanuit een 
eerder opgebouwde reservepositie budget worden 
ingezet. 
 
Het aantal leerlingen op de scholen van CVO groeide in 
2016 ten opzichte van 2015 met 297 leerlingen (21.316 
– 21.019). Voor de jaren tot en met 2019 wordt een 
gestage groei van 248 leerlingen voorzien. Een doorkijk 
naar 2025 leert dat het aantal leerlingen ook na 2019 
nog toeneemt. De verwachting is dat het aantal 
leerlingen in 2025 uitkomt op ca 21.690.  
 
De prognose van het aantal leerlingen gaat tegen de 
trend en verwachting in, omdat het aantal leerlingen in 
de regio Rijnmond in de periode 2015 t/m 2020 naar 
verwachting met 4,2% zal dalen (VOION, 2015). 
Aangetekend wordt dat het aantal leerlingen in 
onderstaande tabel het aantal  
 

Tabel 18: Gemiddelde personele bezetting in FTE  
 
 2016 2017 2018 2019 
Management / directie 121 126 123 123 
Onderwijzend personeel 1.358 1.356 1.322 1.322 
Overige medewerkers 428 424 418 416 
Totaal CVO 1.907 1.906 1.863 1.861 

Blik op de toekomst (Continuïteitsparagraaf) 
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leerlingen is voor geheel CVO. Binnen het werkgebied 
van CVO zijn er scholen die te maken hebben met krimp 
(>10% in de komende jaren) en groei. Daarnaast zijn er 
ook scholen waar het aantal leerlingen stabiel is. 

 
 
 
 
 

 

Meerjarenbegroting van de balans 
Onderstaande meerjarenprognose van de balans geeft 
inzicht in de ontwikkeling van de vermogenspositie van 
CVO. De post “materiële vaste activa” reflecteert de 
positie van CVO na de oplevering van enkele 
nieuwbouwprojecten. De begrote daling van deze post 
hangt samen met de afschrijvingslasten. CVO heeft voor 
diverse nieuwbouwprojecten al in een eerdere stadium 
externe financiering aangetrokken bij het Ministerie van 
Financiën (via schatkistbankieren) en is voor een 
beperkt aantal projecten voornemens om dit wederom te 
doen. Dit blijkt uit de toename van de langlopende 
schulden. De verwachting is gerechtvaardigd dat in het 
aangegeven tijdvak geen verandering zal optreden in de 
financieringsstructuur. 
 
De mutatie op de liquide middelen hangt daarnaast ook 
samen met realisatie van diverse projecten, subsidie-
ontvangsten en exploitatieresultaat. De mutaties in de 
algemene reserves hangen samen met de begrote 

exploitatieresultaten als mede met onderlinge mutaties 
tussen de posten algemene en bestemmingsreserves. 
In het meer-jaren-perspectief wordt er vanuit gegaan dat 
het exploitatieresultaat ten gunste van de algemene 
reserve komt. In de praktijk zal bij de 
resultaatbestemming ongetwijfeld ook aan 
bestemmingsreserves worden toegevoegd en 
onttrokken.  
 
CVO beoordeelt de kwaliteit van haar balanspositie aan 
de hand van de ontwikkeling van de financiële 
kengetallen (ratio’s). Onderstaand de ontwikkeling van 
de ratio’s in meer-jaren-perspectief zoals die zijn 
opgenomen in de door de raad van toezicht 
goedgekeurde begroting over het tijdvak 2017 - 2020. In 
meer-jaren-perspectief is er sprake van een positieve 
ontwikkeling van de financiële kengetallen van de 
organisatie.  
 

 
Tabel 20: Ontwikkeling financiële kengetallen 
 
Kengetallen 2015 2016 2017  2018 2019 
Solvabiliteit 1 26,71% 28,06% 23,41%  24,82% 25,51% 
Solvabiliteit 2 38,61% 37,71% 34,00%  36,15% 36,19% 
Current Ratio 1,64 1,59 1,42    1,69   2,04 
Kapitalisatiefactor 30,55% 24,64% 26,51%  24,61% 26,06% 
Weerstandsvermogen 14,53% 14,79% 12,74%  13,00% 13,71% 
Rentabiliteit 2,65% -0,85% -1,09%  0,77% 1,18% 
 

Tabel 19: Leerlingenaantallen per 1-10 (2016 op teldatum; andere jaren actuele prognose ultimo maart 2017) 
 
 2016 2017 2018 2019 
Totaal CVO 21.316 21.432 21.532 21.564 

Tabel 21: Balans      
 2016 2017 2018 2019 
ACTIVA     
Vaste activa     

     Immateriële VA 127,0 230,7 190,8 148,3 

     Materiele VA 67.488,4 75.957,8 72.616,6 68.415,6 

     Financiële VA 7,3 22,3 22,3 22,3 

Totaal vaste activa 67.622,8 76.210,8 72.829,7 68.586,2 

Vlottende activa     

    Voorraden 0 0 0 0 
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Meerjarenbegroting van de staat van baten  
en lasten 
De meerjarige prognose van de exploitatie-ontwikkeling 
is gebaseerd op het begrotingskader zoals dat door de 
RvB is vastgesteld en is gepresenteerd aan de RvT 
tijdens de begrotingsbehandeling in de vergadering van 
december 2016. De RvT heeft het begrotingskader voor 
de periode 2017 - 2020 goedgekeurd. Voor wat betreft 
het meerjarenperspectief geeft 2017 een negatief 
exploitatieperspectief. Deels veroorzaakt door enkele 
BRINS die ten laste van de eerder opgebouwde 

reservepositie een deel van die positie inzetten voor 
investeringen in het onderwijs. Daarnaast geeft een 
enkele BRIN een negatieve exploitatie te zien. Met de 
betreffende BRIN is afspraken gemaakt over een 
bezuinigingsperspectief zodat vanaf 2018 een positieve 
exploitatie wordt gerealiseerd. De door de BRIN 
ingediende herziene begroting geeft vertrouwen dat dat 
ook zal worden gerealiseerd. Voor de jaren 2018 en 
2019 is een positief exploitatieresultaat begroot.   

 

    Vorderingen 4.784,9 6.709,3 8.441,6 8661,0 

    Effecten 0 0 0 0 

    Liquide middelen 28.710,9 23.387,1 21.553,1 28.604,2 

TOTAAL ACTIVA 101.117,7 106.307,2 102.824,4 105.851,4 

     

PASSIVA     

Eigen vermogen     

     Algemene reserve 10.076,2 6.999,1 7.628,1 9112,1 

     Bestemmingsreserve publiek 17.854,7 17.854,7 17.854,7 17.854,7 

     Bestemmingsreserve privaat 5.304,6 5.304,6 5.304,6 5.304,6 

     Bestemmingsfonds publiek     

    Bestemmingsfonds privaat     

    Overige reserves/fondsen     

Voorzieningen 23.919,8 23.553,0 23.950,8 26.004,1 

Langlopende schulden 21.308,1 29.864,4 28.790,1 27.727,2 

Kortlopende schulden 22.654,4 22.731,4 19.296,1 19.848,7 

TOTAAL PASSIVA 101.117,7 106.307,2 102.824,4 105.851,4 

Tabel 22: Staat van baten en lasten (bedragen x 1.000) 
 

 2016 2017 2018 2019 
BATEN     
Rijksbijdrage 170.117 177.664 178.751 179.673 
Overige overheidsbijdragen en 
subsidies 6.170 7.952 7.712 7.581 

College-, cursus- en/of examengelden 0 0 0 0 
Baten werk in opdracht van derden 0 0 0 0 
Overige baten 8.804 9.474 9.548 9.456 
TOTAAL BATEN 185.090 195.090 196.011 196.713 
     
LASTEN     
Personeelslasten 144.616 152.552 149.674 150.294 
Afschrijvingen 8.188 8.893 9.404 9.068 
Huisvestingslasten 10.510 10.760 10.970 10.969 
Overige lasten 21.735 25.007 24.444 24.053 
TOTAAL LASTEN 185.049 197.213 194.492 194.384 
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De exploitatie-ontwikkeling is in het aangegeven tijdvak 
positief na een tweetal (2016 en 2017) relatief zware 
jaren. Hierbij wordt aangetekend dat het negatieve 
exploitatieresultaat in 2016 en 2017 in belangrijke mate 
het gevolg is van investeringen in het onderwijs die ten 
laste worden gebracht van de algemene / 
bestemmingsreserves. Bij de bespreking van de 
meerjaren begroting 2017 -2020 is nadrukkelijk aan de 
orde gesteld dat verschillende bedrijfsonderdelen de 
exploitatie in positieve zin dienen om te buigen teneinde 
ook op de langere termijn vanuit financieel perspectief 
gezond te zijn. Het effect van die ombuigingen blijkt uit 
de positieve resultaatontwikkeling in 2018 en 2019.  

Bij de beoordeling van de exploitatie-ontwikkeling wordt 
door CVO meer dan in voorafgaande jaren nadrukkelijk 
ook de liquiditeitspositie van de organisatie beoordeeld. 
Intern wordt al enige jaren als criterium voor de liquiditeit 
een bedrag van € 1.000,-- per leerling aangehouden. In 
het perspectief van het aantal leerlingen, de risico-
analyse, het eigen risicodragerschap voor WW en 
WIA/WGA en de huisvestingsportefeuille van CVO, zal 
in overleg met de accountant beoordeeld worden of de 
interne normstelling voor de liquiditeit aanpassing 
behoeft. De liquiditeitsontwikkeling over het tijdvak 2014 
– 2020 volgens het begrotingskader 2017 - 2020 blijkt 
uit de onderstaande tabel. 

 

 
Intern risicobeheersings- en controlesysteem 
In het perspectief van de continuïteitsparagraaf en de 
doelstelling die daaraan ten grondslag ligt, namelijk het 
beheren en beheersen van de financiën gericht op de 
continuïteit van de organisatie, wordt opgemerkt dat 
binnen CVO in het kader van de planning en control 
cyclus de navolgende structuur is opgezet om de 
financiën vanuit bestuurlijk perspectief te managen: 
• begroting voor een aankomende jaar inclusief een 

meerjarenperspectief voor drie jaar daaropvolgend. 
Dat levert dan een meer-jaren-financieel-perspectief 
van vier jaar op; 

• meerjaren financieel perspectief wordt per BRIN 
besproken met een intern audit committee; 

• naast het financieel perspectief is er nadrukkelijk 
ook aandacht voor de andere beleidsterreinen die 
binnen CVO zijn vastgesteld. Expliciet wordt 
gevraagd naar de langere termijn ontwikkeling van 

het aantal leerlingen, niveau van de voorzieningen, 
nieuwbouw en personele ontwikkelingen; 

• het intern audit committee stelt rapportage en 
advies inzake vaststelling van de begroting op ten 
behoeve van raad van bestuur; 

• de raad van bestuur bespreekt meer-jaren-
financieel-perspectief met eindverantwoordelijke 
directie en stelt daarna -al dan niet aangepast- de 
begroting vast. 
In het zogenaamde planningsgesprek wordt 
vanzelfsprekend aandacht besteed aan de kwaliteit 
van het onderwijs, personeelsbeleid, huisvesting en 
ontwikkeling van het aantal leerlingen; 

• het meerjaren financieel perspectief wordt door de 
directeur Financiën besproken met de 
auditcommissie vanuit de raad van toezicht; 

• de auditcommissie RvT rapporteert en adviseert 
aan de voltallige raad van toezicht over het 
goedkeuren van de begroting; 

     
Saldo baten en lasten 42 -2.122 1.518 2.329 
Saldo financiële bedrijfsvoering -970 -955 -890 -845 
Saldo buitengewone baten en lasten 0 0 0 0 
TOTAAL RESULTAAT -928 -3.077 628 1.484 
Incidentele baten en lasten in totaal 
resultaat 0 0 0 0 

Tabel 23: Ontwikkeling liquiditeit 
 
Ontwikkeling liquide 
middelen / rekening 
courant 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Positie liquide middelen / 
rekening courant per 1/1 36.477.884 39.345.223 39.311.375 28.765.271 23.387.271 21.553.128 28.604.651 
Positie liquide middelen / 
rekening courant per 
31/12 39.345.223 39.311.375 28.765.271 23.387.271 21.553.128 28.604.651 33.492.999 



 

38 
 

• periodieke bespreking van de exploitatiecijfers in 
het perspectief van de feitelijke ontwikkelingen 
binnen een BRIN op meerdere beleidsterreinen 
tussen de directeur bedrijfsvoering van een BRIN 
en de directeur Financiën. Bespreking vindt plaats 
naar aanleiding van rapportage over 3-, 5-, 8- en 10 
maanden. Door de directeur Financiën wordt een 
rapportage opgesteld ten behoeve van raad van 
bestuur en raad van toezicht; 

• de jaarrekening per BRIN wordt per BRIN door het 
intern audit committee besproken met de directeur 
bedrijfsvoering; 

• het intern audit committee stelt een rapportage met 
een advies op ten behoeve van de raad van 
bestuur; 

• de raad van bestuur bespreekt de jaarrekening per 
BRIN alsmede de ontwikkelingen op de andere 
beleidsterreinen met eindverantwoordelijke directie 
en stelt daarna de jaarrekening vast; 

• de jaarrekening op CVO-niveau wordt besproken 
door de auditcommissie vanuit de raad van toezicht 
met de directeur Financiën in aanwezigheid  van de 
externe accountant; 

• de auditcommissie RvT rapporteert en adviseert 
aan de voltallige raad van toezicht inzake de 
goedkeuring van de jaarrekening op CVO-niveau. 
 

Er is binnen de bedrijfsvoering van CVO veel aandacht 
voor de werking van de administratieve organisatie en 
de interne controle voor zowel de financiële 
administratie als 
de personeels- en salarisadministratie. Er wordt 
continue gewerkt aan de verbetering van de tussentijdse 
rapportages en de totstandkoming daarvan. Daarnaast 
staat de inzet van de scholenclusters gericht op 
voortdurende verbetering van de onderwijskwaliteit 
centraal in de gesprekken van de RvB met de 
eindverantwoordelijke schooldirecties. 
 
Hiernaast kent de vereniging een uitgebreid 
instrumentarium voor de beheersing van de organisatie: 
• meerjarige strategiebepaling op het niveau van de 

vereniging, die wordt vertaald naar jaarlijkse 
bestuursdoelstellingen; 

• een governance structuur waarbinnen: 
o de belangrijkste onderwerpen op het gebied van 

onderwijs, personeel, huisvesting en financiën 
worden besproken met de eindverantwoordelijke 
directie per BRIN, de GMR, de auditcommissie 
raad van toezicht, de huisvestingscommissie 
raad van toezicht, de onderwijscommissie raad 
van toezicht en de raad van toezicht. Elke BRIN 
legt daarnaast ook verantwoording af aan de 
school eigen medezeggenschapsraad; 

o de vergaderplanning met de verschillende 
geledingen is geborgd in de planning- & 
controlcyclus. 

• een uitgebreide planning- & controlcyclus, die 
onder andere bestaat uit: 
o meerjarige leerlingenprognoses per school; 
o meerjarige begrotingen per BRIN inclusief 

risicoanalyse; 
o meerjarige investeringsbegroting; 
o meerjarige liquiditeitsplanning die periodiek 

wordt geactualiseerd; 
o periodieke verantwoording door de BRINS van 

de onderwijskundige, personele en financiële 
ontwikkelingen; 

o periodieke bijstelling van de meerjarige 
lumpsum budgetten op basis van de landelijke 
ontwikkelingen; 

o het bestuursverslag. 
• periodiek wordt eveneens gekeken naar: 

o de meerjarige financiële (balans)positie en het 
aan te houden weerstandsvermogen voor het 
opvangen van risico’s; 

o de meerjarige leerlingenontwikkeling per 
onderwijstype in relatie tot het totale 
onderwijsaanbod per regio. 

 
Risicoparagraaf 
Om goed zicht te houden op de ontwikkeling van de 
financiën, heeft CVO in het kader van de planning en 
controlcyclus een structuur opgezet om de continuïteit 
van de organisatie te kunnen waarborgen.  
 
CVO onderkent de volgende risicogebieden: 
 
Leerlingen   
 o.a. ontwikkeling leerlingenaantal, differentiatie naar 
richtingen, concurrentiepositie en (on)zekerheid 
financieringsstromen. 
 
De ontwikkeling van het leerlingaantal blijft altijd, mede 
gelet op de financiële impact ervan, een belangrijk 
aandachtspunt. In enkele voedingsgebieden van de 
CVO-scholen is sprake van een toename van het aantal 
leerlingen (Vinex - locaties); in andere 
voedingsgebieden is sprake van een te verwachten 
krimp. De prognose is vooralsnog dat het aantal 
leerlingen binnen CVO de komende jaren licht zal 
toenemen tot ongeveer 21.500 leerlingen in 2019. In dit 
bestuursverslag valt nog niets te zeggen over de 
mogelijke financiële consequenties van een nieuw 
bekostigingsstelsel. CVO houdt de ontwikkelingen op dit 
gebied vanzelfsprekend in de gaten. 
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Onderwijskwaliteit 
 o.a. kwaliteitskaart, kwaliteit onderwijskundig beleid 
en onderwijskundige vernieuwingen. 
 
Voor de scholen van CVO blijft essentieel dat 
geïnvesteerd wordt in de onderwijskwaliteit. Dat is 
immers de kern van onze organisatie en we willen de 
leerlingen op onze scholen het best mogelijke onderwijs 
bieden. Vanuit bestuurlijk perspectief is er veel aandacht 
voor de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs. 
Daarom zijn concrete doelstellingen geformuleerd om 
deze verder te verhogen. Tevens wordt ingespeeld op 
de vernieuwing van het onderwijstoezicht door te 
participeren in pilots rond dit vernieuwde toezichtkader. 
 
Personeel   
 o.a. gemiddelde leeftijd, leeftijdsopbouw, 
ziekteverzuim, wachtgeldrisico/sociaal statuut, 
deskundigheid/ scholing/expertise, personeelsverloop, 
claims personeel en garantieregelingen. 
 
Voor CVO wordt gewerkt aan een bestuursformatieplan 
waarmee een doorkijk kan worden verkregen in de 
effecten van personele ontwikkelingen in relatie tot het 
aantal leerlingen, het aantal te geven lessen en de 
uitstroom van personeel. Als gevolg van de 
personeelsopbouw van CVO is te verwachten dat 
binnen enkele jaren een uitstroom van personeel te zien 
zal zijn. Hierop probeert CVO te anticiperen door er voor 
te zorgen dat tijdig weer voldoende gekwalificeerd 
personeel wordt aangesteld (bijvoorbeeld via deelname 
aan Opleidingsscholen). In het kader van de verdere 
professionalisering van de HRM-functie wordt aandacht 
besteed aan talentontwikkeling, zodat eigen 
medewerkers in staat worden gesteld hun potentieel te 
benutten en carrière te maken.  
 
Organisatie 
 Denk aan kwaliteit van de leiding, beleidsplannen, 
stabiliteit, organisatiestructuur, kwaliteit van de 
processen en functiedifferentiatie. 
 
Het is belangrijk dat de administratieve organisatie het 
primaire proces adequaat ondersteunt.  
Om die reden wordt er binnen CVO aandacht besteed  
aan het optimaliseren van de processen waarbij in de  
komende jaren een verdere digitalisering is te  
verwachten. 

 
 
 
 
 
 

Gebouwen, inventaris en apparatuur   
o.a. achterstallig onderhoud, onderhoudsintensiteit 
gebouw, bezettingsgraad, gemiddelde ouderdom, 
toekomstige investeringen. 
 
Er is per gebouw aandacht voor het periodiek 
actualiseren van het meer-jaren-onderhoudsplan 
teneinde de gebouwenvoorraad van CVO op orde te 
houden. Er wordt gewerkt aan de opzet van een 
strategisch huisvestingsplan.  
 
Afdekken van risico’s 
Om de geconstateerde risico’s in financiële zin af te 
dekken, worden financiële buffers gevormd. Die buffers - 
het weerstandsvermogen - kunnen bestaan uit de 
algemene reserve, bestemmingsreserves, 
kredietfaciliteiten en voorzieningen. Voor het overzicht 
van de CVO-kengetallen verwijzen we u naar paragraaf 
A2.3.2 (Kengetallen: financiën). 
 
Rol van de raad van toezicht 
Voor de rol van de raad van toezicht in 2016 wordt 
verwezen naar het hoofdstuk Organisatieprofiel & 
Governance. 
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Algemeen 
 

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 

2016, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 

2016. De jaarrekening wordt opgesteld op basis van de 

Regeling jaarverslaggeving Onderwijs, de Richtlijnen 

voor de Jaarverslaggeving, waaronder richtlijn 660, 

alsmede Titel 9 Boek 2 BW. 

 

Wijzigingen in presentatie 

In vergelijking met voorgaand jaar zijn de gehanteerde 

grondslagen van waardering en van resultaatbepaling  

ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande 

jaar, met uitzondering van de toegepaste 

stelselwijzigingen zoals opgenomen in de 

desbetreffende paragrafen. Daarnaast is in tegenstelling 

tot het voorgaand boekjaar de balanspositie van Calvijn 

Focus Beroepsacademie (16PK04) verantwoord in de 

jaarrekening van CVO. CVO is namelijk juridisch en 

economisch verantwoordelijk voor de rechten en 

verplichtingen van Calvijn Focus Beroepsacademie en 

daarmee ook voor de vorderingen en schulden van 

Calvijn Focus Beroepsacademie. Het financieel effect 

hiervan is € 500.374,28 

 

Waarderingsgrondslagen voor de 

jaarrekening 
 

Continuïteit 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de 

continuïteitsveronderstelling. 

 

Stelselwijziging 

Over het verslagjaar 2016 is toepassing gegeven aan 

een stelselwijziging. In het kader van het inzichtvereiste 

heeft in de jaarrekening 2016 een retrospectieve 

stelselwijziging plaatsgevonden. Deze stelselwijziging 

heeft betrekking op het juist en volledig toerekenen van 

de subsidiebaten aan de kosten voor de studieboeken 

op basis van een kalenderjaar. Tot en met 2015 werden 

de ontvangen subsidiebaten van het Ministerie van 

OCW voor een boekjaar toegerekend aan een 

schooljaar. Teneinde een betrouwbare matching te 

krijgen van de lasten versus van de baten is een 

stelselwijziging toegepast. Het verschil tussen het eigen 

vermogen aan het eind van het voorgaande boekjaar 

voor en na herrekening (het cumulatieve effect) is 

verwerkt als een rechtstreekse vermogensmutatie per 1 

januari 2016. De vergelijkende cijfers zijn niet aangepast 

teneinde de aansluiting te behouden met de ingediende 

jaarrekening 2015 bij het Ministerie van OCW.  

Het cumulatieve effect hiervan op het eigen vermogen 

bedraagt in totaal 2.3 miljoen euro en is zichtbaar 

verwerkt in de beginbalans van 2016. Het bedrag 

bestaat uit het verschil tussen de vordering op de balans 

inzake vooruitbetaalde kosten voor de studieboeken 

voor een schooljaar versus de nog te bestede subsidies 

voor schoolboeken op basis van een kalenderjaar.  

 

Waardering van activa en passiva 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van 

het resultaat vinden plaats op basis van historische 

kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen 

nominale waarde tenzij bij het desbetreffende 

balanshoofd anders wordt vermeld. 

 

Actief / verplichting 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het 

waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 

voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de 

waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.  

 

Een verplichting wordt in de balans opgenomen 

wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan 

gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de 

omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan 

worden vastgesteld. 

 

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft 

op de balans als een transactie (met betrekking tot het 

actief of de verplichting) niet leidt tot een belangrijke 

verandering in de economische realiteit met betrekking 

tot het actief of de verplichting. Een actief of verplichting 

wordt niet langer in de balans opgenomen indien een 

transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten 

op economische voordelen en alle of nagenoeg alle 

risico's met betrekking tot het actief of de verplichting 

aan een derde zijn overgedragen.  

 

Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in 

de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer 

wordt voldaan aan de voorwaarden van 

waarschijnlijkheid van de toekomstige economische 

voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van 

de waarde. 

 

Baten en lasten 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar 

waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gereali-

seerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden 

voor het einde van het verslagjaar worden in acht 

genomen indien zij voor het opmaken van de 

jaarrekening bekend zijn geworden. 

Baten worden in de staat van baten en lasten 

opgenomen wanneer een vermeerdering van het 

2. FINANCIEEL VERSLAG 

Balans en Staat van baten en lasten 
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economisch potentieel, samenhangend met een 

vermeerdering van een actief of een vermindering van 

een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de 

omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

 

Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van 

het economisch potentieel, samenhangend met een 

vermindering van een actief of een vermeerdering van 

een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de 

omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. De 

opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de 

periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten 

worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s zijn 

overgedragen. 

 

Valuta 

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de 

functionele valuta van de organisatie. Alle financiële 

informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde 

honderdtal. 

 

Schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het 

management oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de 

toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 

waarde van activa en verplichtingen, en van baten en 

lasten. De belangrijkste schattingen hebben betrekking 

op: 

 

   - de waardering van materiële vaste activa, waaronder  

 de gehanteerde afschrijvingstermijnen; 

   - de verwachte onderhoudsuitgaven bij bepaling van 

 de voorziening voor groot onderhoud; 

   - de bepaling van personele voorzieningen. 

De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 

schattingen. De schattingen en onderliggende 

veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.  

Herziening van schattingen wordt opgenomen in de 

periode waarin de schatting wordt herzien en in 

toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen 

heeft. 

 

Financiële instrumenten 

Financiële instrumenten omvatten investeringen in 

obligaties, handels- en overige vorderingen, 

geldmiddelen, leningen en overige 

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige 

te betalen posten. CVO Rotterdam maakt geen gebruik 

van financiële derivaten en beperkt de risico’s (rente-, 

kasstroom- en kredietrisico) door sedert juni 2012 deel 

te nemen aan het geïntegreerd middelenbeheer -de 

regeling schatkistbankieren- bij het Ministerie van 

Financiën. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van 

rekening-courant-faciliteiten, spaarrekeningen en 

deposito’s bij AAA-/AA-banken. 

 

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname 

verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten niet 

zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking 

van waardeveranderingen in de staat van baten en 

lasten, maken eventuele direct toerekenbare 

transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na 

de eerste opname worden financiële instrumenten op de 

hierna beschreven manier gewaardeerd. 

 

Verstrekte leningen en overige vorderingen  

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden 

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis 

van de effectieve rentemethode, verminderd met 

bijzondere waardeverminderingsverliezen. 

 

Langlopende en kortlopende schulden en 

financiële verplichtingen 

Langlopende en kortlopende schulden en financiële 

verplichtingen die geen deel uitmaken van een 

handelsportefeuille worden tegen geamortiseerde 

kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieve 

rentemethode. De aflossingsverplichtingen voor het 

komend jaar van de langlopende schulden worden 

opgenomen onder de kortlopende schulden. 

 

Bijzondere waardeverminderingen financiële activa 

Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen 

(1) reële waarde met wijziging van waarde in de staat 

van baten en lasten of (2) geamortiseerde kostprijs of 

lagere marktwaarde, wordt op iedere verslagdatum 

beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen 

bestaan dat het actief een bijzondere 

waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel 

actief wordt geacht onderhevig te zijn aan een 

bijzondere waardevermindering indien er objectieve 

aanwijzingen zijn dat na de eerste opname van het 

actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een 

negatief effect heeft gehad op de verwachte 

toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een 

betrouwbare schatting kan worden gemaakt. 

 

Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig 

zijn aan een bijzondere waardevermindering omvatten 

het niet nakomen van betalingsverplichtingen en 

achterstallige betaling door een debiteur, 

herstructurering van een aan de organisatie toekomend 

bedrag onder voorwaarden die de organisatie anders 

niet zou hebben overwogen of aanwijzingen dat een 

debiteur failliet zal gaan. 
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Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen 

van vorderingen die door de vereniging worden 

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs worden 

zowel op het niveau van specifieke activa als op 

collectief niveau in aanmerking genomen. Van 

afzonderlijk belangrijke vorderingen wordt beoordeeld of 

deze individueel onderhevig zijn aan bijzondere 

waardevermindering en van afzonderlijk niet belangrijke 

vorderingen wordt collectief beoordeeld of deze 

onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering, dit 

door samenvoeging van vorderingen met vergelijkbare 

risicokenmerken. 

 

Bij de beoordeling van de collectieve 

waardevermindering gebruikt CVO Rotterdam 

historische trends met betrekking tot de 

waarschijnlijkheid van het niet nakomen van betalings-

verplichtingen, het tijdsbestek waarbinnen incassering 

plaatsvindt en de hoogte van gemaakte verliezen. De 

uitkomsten worden bijgesteld als CVO Rotterdam van 

oordeel is dat de huidige economische en 

kredietomstandigheden zodanig zijn dat het 

waarschijnlijk is dat de daadwerkelijke verliezen hoger 

dan wel lager zullen zijn dan historische trends 

suggereren. 

 

Een bijzonder waardeverminderingsverlies met 

betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs 

gewaardeerd financieel actief wordt berekend als het 

verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde 

van de verwachte toekomstige kasstromen, 

gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rente 

van het actief. 

Verliezen worden opgenomen in de staat van baten en 

lasten. 

 

Als in een latere periode de waarde van het actief, 

onderhevig aan een bijzondere waardevermindering, 

stijgt en het herstel objectief in verband kan worden 

gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de 

opname van het bijzondere waardeverminderingsverlies, 

wordt het bedrag uit hoofde van het herstel (tot 

maximaal de oorspronkelijke kostprijs) opgenomen in de 

staat van baten en lasten. 

 

Immateriële  vaste activa 

De immateriële vaste activa betreffen geactiveerde 

software die wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs 

of vervaardigingsprijs, verminderd met cumulatieve 

afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. Het 

geactiveerde bedrag wordt afgeschreven op basis van 

de lineaire methode gedurende 4 jaar. Op immateriële 

vaste activa in uitvoering wordt niet afgeschreven. 

 

De uitgaven na eerste verwerking van een gekocht of 

zelf vervaardigd immaterieel vast actief worden 

toegevoegd aan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

als het waarschijnlijk is dat de uitgaven zullen leiden tot 

een toename van de verwachte toekomstige 

economische voordelen en de uitgaven en de 

toerekening aan het actief op betrouwbare wijze kan 

worden vastgesteld. Als niet wordt voldaan aan de 

voorwaarden voor activering worden de uitgaven 

verantwoord als kosten in de winst-en-verliesrekening. 

 

Aan het einde van ieder boekjaar wordt de realiseerbare 

waarde bepaald van de immateriële vaste activa die 

'nog niet in gebruik zijn genomen en/of worden 

afgeschreven over een levensduur van meer dan twintig 

jaar', ook als er geen aanwijzing is voor een bijzondere 

waardevermindering. De grondslagen voor verwerking 

van een bijzondere waardevermindering zijn 

opgenomen onder het hoofd Bijzondere 

waardeverminderingen. 

 

Materiële  vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen 

hun kostprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen. De kostprijs van de genoemde activa 

bestaat uit de verkrijgingsprijs en overige kosten om de 

activa op hun plaats en in de staat te krijgen 

noodzakelijk voor het beoogde gebruik. 

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte 

economische levensduur en worden berekend op basis 

van een vast percentage van de verkrijgingprijs volgens 

de lineaire methode, rekening houdend met eventuele 

residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment 

van in gebruik name; de afschrijving wordt beëindigd bij 

buitengebruikstelling of bij desinvestering. Op materiële 

vaste activa in uitvoering, vooruitbetalingen en terreinen 

wordt niet afgeschreven.  

 

Gebouwen in aanbouw (inclusief uitbreidingen e.d.), 

waarvan de gemeente te zijner tijd de eigenaar zal 

worden, worden gewaardeerd voor de per balansdatum 

betaalde kosten, waarop niet wordt afgeschreven. De 

hiervoor van het Rijk / gemeente ontvangen 

vergoedingen (investeringssubsidies) zijn in de balans 

opgenomen onder kortlopende schulden. Na overdracht 

van het gebouw aan de gemeente worden de 

betreffende activa en passiva tegen elkaar afgeboekt. 

De per saldo niet vergoede kosten worden dan 

geactiveerd en in de loop van de tijd afgeschreven op 

basis van een vast percentage volgens de lineaire 

methode, rekening houdend met eventuele 

residuwaarde.. 
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De gebouwen die uit eigen middelen zijn gefinancierd 

(en waarvan de vereniging dus de volledige eigenaar is) 

betreffen, naast de gebouwen aan het Henegouwerplein 

en de Grift te Rotterdam (waarvan CVO sinds de bouw 

eigenaar is), vooral zogenaamde noodlokalen en 

uitbreidingen aan bestaande gebouwen. Uitbreidingen 

aan bestaande gebouwen gefinancierd uit eigen 

middelen worden op basis van wetgeving vooralsnog 

niet het volledige eigendom van CVO. 

 

Onder de materiële vaste activa zijn ook begrepen de 

schoolgebouwen die CVO in het kader van de 

doordecentralisatie-overeenkomst met de gemeente 

Lansingerland in die gemeente ten gunste van 

Melanchthon zowel in juridische als economische 

eigendom heeft verworven. Voor de financiering van het 

schoolgebouw Melanchthon Bergschenhoek zijn gelden 

aangetrokken via BNG-bank. Voor de financiering van 

de schoolgebouwen Melanchthon Berkroden en 

Melanchthon Businessschool heeft CVO binnen de 

kaders van de faciliteit geïntegreerd middelenbeheer 

van het Ministerie van Financiën, gelden aangetrokken 

onder een door de gemeente Lansingerland afgegeven 

gemeentegarantie.  

 

Onder de materiële vaste activa zijn ook begrepen de 

investeringen waarvoor geen vergoeding werd 

ontvangen, en die plaatsvonden in / aan gebouwen die 

door het Rijk c.q. de gemeente zijn gefinancierd. Dit 

betreft vooral aanpassingen aan deze gebouwen. 

 

Voorziening groot onderhoud 

Voor kosten van periodiek groot onderhoud is een 

voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen 

aan de passiefzijde van de balans (zie ook hoofdstuk 

B2.7). 

 

Vervreemding van vaste activa 

Voor verkoop beschikbare vaste activa worden 

gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengst-

waarde. 

 

Bijzondere waardeverminderingen van vaste 

activa 

Voor vaste activa wordt op iedere balansdatum 

beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa 

onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. 

Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de 

realiseerbare waarde van het actief geschat. De 

realiseerbare waarde is de hoogste van de 

bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet 

mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor een 

individueel actief, wordt de realiseerbare waarde 

bepaald van de kasstroom genererende eenheid 

waartoe het actief behoort. 

 

Wanneer de boekwaarde van een actief (of een 

kasstroom genererende eenheid) hoger is dan de 

realiseerbare waarde, wordt een bijzonder 

waardeverminderingsverlies verantwoord voor het 

verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare 

waarde. Indien sprake is van een bijzonder 

waardeverminderingsverlies van een kasstroom 

genererende eenheid, wordt het verlies allereerst 

toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan de 

kasstroom genererende eenheid. Een eventueel restant 

verlies wordt toegerekend aan de andere activa van de 

eenheid naar rato van hun boekwaarden. 

 

Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er 

enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord 

bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als 

een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de 

realiseerbare waarde van het betreffende actief (of 

kasstroom genererende eenheid) opnieuw geschat. 

 

Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder 

waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als 

sprake is van een wijziging van de gehanteerde 

schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde 

sinds de verantwoording van het laatste bijzonder 

waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de 

boekwaarde van het actief (of kasstroom genererende 

eenheid) opgehoogd tot de geschatte realiseerbare 

waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die 

bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande 

jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor 

het actief (of kasstroom genererende eenheid) zou zijn 

verantwoord. 

   

Financiële vaste activa 

De waardering van de overige financiële vaste activa is 

toegelicht onder de rubriek financiële instrumenten. 

 

Vorderingen en overlopende activa 

De waardering van vorderingen en overlopende activa is 

toegelicht onder de rubriek financiële instrumenten. 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale 

waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking 

staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de 

waardering. 

 

Reserves 

Onder het eigen vermogen worden de algemene 

reserves en de eventuele bestemmingsreserves en 
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bestemmingsfondsen gepresenteerd, waarbij een 

onderscheid is gemaakt tussen reserves uit private 

middelen en reserves uit publieke middelen.  

De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter 

vrije beschikking staan van het Bestuur.  

Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door de 

organisatie is aangebracht, dan is het aldus 

afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid 

als bestemmingsreserve. De beperkte 

bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is 

door het bestuur bepaald, en betreft geen verplichting. 

Het bestuur kan deze verplichting zelf opheffen.  

Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door een 

derde is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde 

deel van het eigen vermogen aangeduid als 

bestemmingsfonds. 

 

Reserves privaat 

Reserve uit niet-publieke middelen 

De reserve uit de niet-publieke middelen betreft de 

middelen van de Vereniging CVO die niet uit publieke 

gelden zijn opgebouwd. 

 

CVO Jongtalentfonds. 

Deze bestemmingsreserve is vanuit de niet-publieke 

middelen in 2014 gevormd door omvorming van het 

zogenaamde Centofonds dat bij het 100-jarig bestaan 

van CVO in april 1998 werd ingesteld.  

Vanuit het CVO Jongtalentfonds worden initiatieven van 

leerlingen die leiden tot ondernemerszin en 

maatschappelijke betrokkenheid financieel 

aangemoedigd. 

 

Reserves publiek 

Algemene reserve 

Een algemene reserve is bestemd voor 1) het afdekken 

van toekomstige risico’s in de financiële bedrijfsvoering 

en 2) als financieringsbron voor nieuwe activiteiten en 

investeringen. 

Door CVO is (nog) geen onderscheid gemaakt tussen 1 

en 2 waar het betreft de allocatie van de algemene 

reserve.  

 

Inclusief de bestemmingsreserves valt het 

weerstandsvermogen van CVO binnen de 

signaleringsgrenzen waarmee voldaan wordt aan de 

eisen van een gezonde financiële bedrijfsvoering. 

 

Risico’s waarvoor de algemene reserve wordt 

aangehouden, zijn: 

 Het kunnen opvangen van calamiteiten in algemene 

zin 

 Het kunnen blijven voldoen aan de algemeen 

aanvaarde normen voor liquiditeit en 

solvabiliteit 

 Het kunnen opvangen van dalende inkomsten als 

gevolg van daling van het aantal leerlingen (waarbij 

ook rekening gehouden moet worden met 

bekostiging van leegstand in de huisvesting en 

extra afschrijving op leermiddelen omdat bij daling 

van het aantal leerlingen ook minder bekostiging 

wordt ontvangen) 

 Het kunnen opvangen van de “risico’s” waarvoor in 

principe de bestemmingsreserves zijn gevormd in 

de situatie dat bij feitelijke realisatie van deze 

“risico’s” blijkt dat de 

bestemmingsreserve toch niet toereikend is 

 Het kunnen doen van “investeringen” in personeel 

om als aantrekkelijk werkgever in de regio 

Rotterdam voldoende personeel aan te kunnen 

trekken en binden 

 het kunnen doen van “investeringen” in de 

aantrekkelijkheid van de school om leerlingen aan 

te trekken en te binden. 

 

Bestemmingsreserves 

Voor de bestemmingsreserves geldt dat de beperking in 

de bestedingsdoelstelling door de directie van de BRIN 

met goedkeuring van het bestuur is bepaald. 

 

Huisvesting 

Deze bestemmingsreserve is gevormd om mogelijke 

exploitatierisico’s bij nieuwbouw van scholen af te 

dekken. De inzet van de in de bestemmingsreserve 

opgenomen financiële middelen is gekoppeld aan de 

daadwerkelijke realisatie van nieuwbouwprojecten. De 

inzet van de in de bestemmingsreserve opgenomen 

financiële middelen hangt samen met de wijziging in de 

huisvesting van de scholen en de dan vrijkomende 

ruimte. 

 

Personeel 

Deze bestemmingsreserve is gevormd door alle CVO 

scholen voor mogelijke 

- lasten ten gevolge van knelpunten bij de 

vervanging van personeel 

- lasten ten gevolge van uitkeringen aan 

personeel in geval van ontslag 

- lasten ten gevolge van het opvangen van 

personele fricties samenhangend met 

stijging / daling van het aantal leerlingen in 

relatie tot niet tijdige aanpassing van de 

bekostiging (formatieve fricties). 
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De inzet van de in de bestemmingsreserve opgenomen 

financiële middelen zal geschieden afhankelijk van de 

situatie of een bepaald risico zich in het lopende 

kalenderjaar voordoet.  

 

Jaarlijks wordt een inschatting gemaakt van te 

verwachten personele (formatieve) fricties voor de 

komende vier schooljaren gebaseerd op het te 

verwachten aantal leerlingen. 

 

Automatisering 

Deze bestemmingsreserve is gevormd om mogelijke 

exploitatierisico’s samenhangend met investeringen in 

de automatisering af te dekken. Tevens is deze 

bestemmingsreserve gevormd om innovatieprojecten 

CVO-breed op het gebied van automatisering te 

bekostigen.  

Jaarlijks wordt een inschatting gemaakt van de hoogte 

van het noodzakelijk aan te houden bedrag in deze 

bestemmingsreserve. 

 

Onderwijsvernieuwing 

Deze bestemmingsreserve is gevormd om toekomstige 

uitgaven in het kader van onderwijsvernieuwing te 

kunnen bekostigen. Hierbij valt onder meer te denken 

aan uitwerking Passend Onderwijs, Tweetalig Onderwijs 

(TTO), het concept Business School, het concept 

Technasium / Techno MAVO. Voornoemde 

ontwikkelingen vragen van de scholen belangrijke 

initiële investeringen. Ook initiële investeringen in 

andere onderwijskundige vernieuwingen samenhangend 

met het beleidskader Bindend en Boeiend onderwijs 

(aansluiting VMBO op MBO; e-learning, 

methodiekontwikkeling voor de elektronische 

leeromgeving (ELO)), vragen initiële investeringen.  

 

Kasschuif 

In het budgetjaar 2013 heeft het Ministerie van OCW 

voor twee onderdelen de vergoeding die betrekking 

heeft op 2014 en volgende jaren in het jaar 2013 

beschikbaar gesteld.  

Het betreft hier een deel van het budget gerelateerd aan 

het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) en een deel van 

het budget gerelateerd aan de begrotingsafspraken voor 

2014 binnen het Kabinet Rutte II. Het bedrag is daarmee 

te beschouwen als een voorschot op de reguliere 

vergoeding. De regelgeving laat ruimte voor verrekening 

door het ministerie van OCW van dat voorschot. Het is 

tegen die achtergrond dat het voorschot als reservering 

is aangehouden. In het jaar dat het voorschot door het 

Ministerie van OCW wordt verrekend dan wel feitelijk 

door de BRINS wordt ingezet binnen de reguliere 

exploitatie, zal bij verwerking van het resultaat deze 

bestemmingsreserve ten gunste van de algemene 

reserve worden bestemd. 

 

Bestemmingsfondsen  

(door een derde aangegeven specifieke bestemming 

van de reserve) 

Er zijn voor CVO Rotterdam geen bestemmingsfondsen 

gevormd. 

 

Voorzieningen 

Een voorziening wordt in de balans opgenomen 

wanneer er sprake is van: 

 een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting 

die het gevolg is van een gebeurtenis in het 

verleden; 

 waarvan een betrouwbare schatting kan worden 

gemaakt; en 

 het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die 

verplichting een uitstroom van middelen nodig is. 

 

Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn 

om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel 

of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij 

afwikkeling van de voorziening, wordt de vergoeding als 

afzonderlijk actief gepresenteerd. Voor zover niet anders 

vermeld, worden voorzieningen gewaardeerd tegen de 

nominale waarde van de beste schatting van de 

uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 

verplichtingen en verliezen af te wikkelen. 

 

Voorziening groot onderhoud 

Voor te verwachten kosten inzake periodiek onderhoud 

van panden, installaties e.d. wordt een voorziening 

gevormd. De toevoegingen aan de voorziening worden -

jaarlijks steeds voor een periode van 20 jaar- bepaald 

op basis van het geschatte bedrag voor groot 

onderhoud en de periode die telkens verloopt tussen de 

werkzaamheden voor groot onderhoud, een en ander 

volgens een meerjarenonderhoudsplan. De uitgaven 

voor groot onderhoud worden verwerkt ten laste van de 

voorziening voor zover deze is gevormd voor de 

beoogde kosten. 

 

Voorziening toekomstige uitkeringen (WW en 

bovenwettelijk) 

De voorziening toekomstige uitkeringen voor WW en 

bovenwettelijke uitkeringen betreft een voorziening voor 

toekomstige uitkeringen van het eigen risico deel. De 

voorziening betreft de contante waarde 

(disconteringsvoet 1,4%; periode 10 jaar) van de in de 

toekomst uit te keren uitkeringen. De berekening is 

gebaseerd op de toekomstige uitkeringsverplichting voor 

het eigen risico deel per balansdatum. 
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Voorziening Spaarverlof 

De omvang van de voorziening spaarverlof wordt 

berekend op grond van de per balansdatum bestaande 

verplichtingen.  

 

Voorziening Jubilea 

De voorziening jubilea wordt gewaardeerd tegen 

contante waarde  (disconteringsvoet 1,4%; periode 10 

jaar) en is ter dekking van de toekomstige jubilea-

verplichtingen. De voorziening betreft het geschatte 

bedrag van de in de toekomst uit te keren 

jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op 

gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. 

 

Voorziening WIA/WGA 

De voorziening WIA/WGA wordt gewaardeerd tegen 

contante waarde  (disconteringsvoet 1,4%; periode 10 

jaar) en is ter dekking van de toekomstige 

uitkeringsverplichtingen. 

  

Voorziening Tijdfonds 

De voorziening tijdfonds wordt berekend op grond van 

de per balansdatum bestaande kortlopende 

verplichtingen voor opgebouwde tijd- en verlofrechten. 

 

Voorziening LevensfaseBewustPersoneelsbeleid 

(LBP) 

De voorziening is gevormd voor de in de CAO-VO 

opgenomen regeling voor levensfasebewust 

personeelsbeleid. Deze regeling kent enkele elementen 

die er voor zorgen dat de werkgever rekening moet 

houden met kosten in de toekomst voor rechten die in 

(een) eerdere periode(n) zijn opgebouwd. De omvang 

van de voorziening LPB wordt berekend op grond van 

de per balansdatum bestaande verplichting. 

 

Langlopende schulden 

De waardering van langlopende schulden is toegelicht 

onder het hoofd financiële instrumenten. 

 

Kortlopende schulden 

De waardering van kortlopende schulden is toegelicht 

onder het hoofd financiële instrumenten. 

 

Opbrengstverantwoording  

Rijksbijdragen  

Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor 

de exploitatie opgenomen verstrekt door het Ministerie 

OCW. De ontvangen rijksbijdragen uit hoofde van de 

basisbekostiging worden in het jaar waarop de 

toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten 

in de staat van baten en lasten.  

 

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met 

verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat 

van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarin 

de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen 

worden verantwoord onder de overlopende passiva 

zolang de bestedingstermijn niet is verlopen. Niet 

bestede middelen worden verantwoord onder de 

kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is 

verlopen op balansdatum. 

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed 

overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen 

verrekeningsclausule heeft) worden in beginsel direct 

ten gunste van de staat van de baten en lasten 

verantwoord.  

 

Een doelsubsidie waarbij een causaal verband bestaat 

tussen de beschikbaar gestelde subsidie en de 

besteding hoewel van oormerking geen sprake is, kan 

echter ook als specifieke exploitatiesubsidie worden 

aangemerkt. Voorwaarde van de RJ is wel dat de te 

leveren prestatie nauwkeurig is omschreven. Indien aan 

deze voorwaarde is voldaan wordt naar rato van de 

voortgang van de activiteiten (matching) de subsidie 

verwerkt in de staat van baten en lasten. Nog niet 

bestede gelden worden in dit geval per balansdatum 

verantwoord onder de overlopende passiva. 

 

Overige overheidsbijdragen 

Onder de overige overheidsbijdragen worden de 

vergoedingen opgenomen verstrekt door gemeenten, 

provincies of andere overheidsinstellingen. De overige 

overheidsbijdragen worden toegerekend aan het 

verslagjaar waarop ze betrekking hebben.  

 

Overige baten  

Onder de overige baten worden de vergoedingen 

opgenomen die niet zijn verstrekt door het Ministerie van 

OCW, gemeenten, provincies of andere 

overheidsinstellingen. De overige baten worden 

toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking 

hebben.  

 

Personeelsbeloningen/pensioenen 

De beloningen van het personeel worden als last in de 

staat van baten en lasten verantwoord in de periode 

waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover 

nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans 

opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de 

verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het 

meerdere opgenomen als een overlopend actief voor 

zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het 

personeel of van verrekening met toekomstige 

betalingen door de vereniging. 
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De voor het onderwijs van toepassing zijnde 

pensioenvoorziening is ondergebracht bij het ABP. 

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te 

verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode 

aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. 

Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum 

nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting 

opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde 

premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt 

een overlopende actiefpost opgenomen voor zover 

sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van 

verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. 

 

Verder wordt op balansdatum een voorziening 

opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen 

ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het 

waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die 

verplichtingen een uitstroom van middelen zal 

plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen 

betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet 

bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld 

aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het 

fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers 

en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de 

werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen 

de beste schatting van de contante waarde van de 

bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op 

balansdatum af te wikkelen. 

 

Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het 

pensioenfonds wordt een vordering opgenomen als de 

vereniging de beschikkingsmacht heeft over dit 

overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar de 

vereniging zal toevloeien en de vordering betrouwbaar 

kan worden vastgesteld. 

 

Leasing  

De vereniging kan financiële en operationele 

leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst 

waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het 

eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg 

geheel door de lessee worden gedragen, wordt 

aangemerkt als een financiële lease. Alle andere 

leaseovereenkomsten classificeren als operationele 

leases. Bij de leaseclassificatie is de economische 

realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de 

juridische vorm. 

 

Financiële leases 

Als de vereniging optreedt als lessee in een financiële 

lease, wordt het leaseobject (en de daarmee 

samenhangende verplichting) bij de aanvang van de 

leaseperiode in de balans verwerkt tegen de reële 

waarde van het leaseobject of, indien deze lager is, 

tegen de contante waarde van de minimale 

leasebetalingen. Beide waardes worden bepaald op het 

tijdstip van het aangaan van de leaseovereenkomst. De 

toegepaste rentevoet bij de berekening van de contante 

waarde is de impliciete rentevoet. Indien deze rentevoet 

praktisch niet te bepalen is, wordt de marginale 

rentevoet gehanteerd. De initiële directe kosten worden 

opgenomen in de eerste waardering van het 

leaseobject. 

 
De grondslagen voor de vervolgwaardering van het 

leaseobject zijn beschreven onder het hoofd Materiële 

vaste activa. Als geen redelijke zekerheid bestaat dat de 

vereniging eigenaar van een leaseobject zal worden aan 

het einde van de leaseperiode, wordt het object 

afgeschreven over de kortste termijn van de 

leaseperiode of de gebruiksduur van het object. De 

minimale leasebetalingen worden gesplitst in rentelasten 

en aflossingen van de uitstaande leaseverplichting. De 

rentelasten worden gedurende de leaseperiode zodanig 

toegerekend aan elke periode dat dit resulteert in een 

constante periodieke rentevoet over de resterende 

netto-verplichting met betrekking tot de financiële lease. 

Voorwaardelijke leasebetalingen worden als last 

verwerkt in de periode dat aan de voorwaarden tot 

betaling wordt voldaan. 

 

Operationele leases 

Als de vereniging optreedt als lessee in een 

operationele lease, wordt het leaseobject niet 

geactiveerd. Leasebetalingen inzake de operationele 

lease worden lineair over de leaseperiode ten laste van 

de staat van baten en lasten gebracht. 

 

Rentebaten, soortgelijke opbrengsten  

en rentelasten en soortgelijke kosten  

Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe 

zij behoren, rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Rentelasten 

en soortgelijke lasten worden verantwoord in de periode 

waartoe zij behoren. 

 

Kasstroomoverzicht  

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de 

indirecte methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. 

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, 

ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn 

opgenomen onder de kasstroom uit operationele 

activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder 

de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties 

waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen 
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plaatsvindt, waaronder financial leasing, zijn niet in het 

kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de 

leasetermijnen uit hoofde van financial leasing zijn voor 

het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een 

uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor 

het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een 

uitgave uit operationele activiteiten. 

 

Bepaling reële waarde 

Een aantal grondslagen en toelichtingen in de 

jaarrekening vereisen de bepaling van de reële waarde 

van zowel financiële als niet-financiële activa en 

verplichtingen. Voor waarderings- en 

informatieverschaffingsdoeleinden is de reële waarde op 

basis van de volgende methoden bepaald. Indien van 

toepassing wordt nadere informatie over de 

uitgangspunten voor de bepaling van de reële waarde 

vermeld bij het onderdeel van deze toelichting dat 

specifiek op het betreffende actief of de betreffende 

verplichting van toepassing is. 

 

De reële waarde van financiële instrumenten wordt 

bepaald door de verwachte kasstromen contant te 

maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de 

geldende risicovrije marktrente voor de resterende 

looptijd vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen. 
 



B 3 Jaarrekening (Alle bedragen x 1.000)

Balans per 31-12-2016

(na resultaatbestemming)

1 Activa

EUR EUR EUR EUR

Vaste Activa

1.1 Immateriële vaste activa 127,0 84,5

1.2 Materiële vaste activa 67.488,4 59.591,4

1.3 Financiële vaste activa 7,3 41,3

Totaal vaste activa 67.622,8 59.717,2

Vlottende activa
1.5 Vorderingen 4.784,9 5.891,6

1.7 Liquide middelen 28.710,1 38.080,3

Totaal vlottende activa 33.494,9 43.971,9

Totaal activa 101.117,7 103.689,1

2 Passiva

EUR EUR EUR EUR

2.1 Eigen vermogen 33.235,4 32.606,6

2.2 Voorzieningen 23.919,8 20.041,0

2.3 Langlopende schulden 21.308,1 22.045,2

2.4 Kortlopende schulden 22.654,4 28.996,3

Totaal passiva 101.117,7 103.689,1

31-12-2016 31-12-2015

31-12-2016 31-12-2015
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B 4 Staat van baten en lasten over 31-12-2016

Baten

Realisatie Begroot Realisatie

31-12-2016 31-12-2016 31-12-2015

EUR EUR EUR

3.1 Rijksbijdragen 171.643,7 174.373,2 168.521,8

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 6.769,4 5.561,9 8.666,4

3.5 Overige baten 10.373,8 8.851,4 9.509,5

Totaal baten 188.786,8 188.786,5 186.697,7

Lasten

Realisatie Begroot Realisatie

31-12-2016 31-12-2016 31-12-2015

EUR EUR EUR

4.1 Personele lasten 147.753,9 147.411,0 137.866,7

4.2 Afschrijvingen 7.852,2 8.188,8 7.784,4

4.3 Huisvestingslasten 9.947,4 10.521,8 11.390,4

4.4 Overige lasten 24.028,3 22.622,4 23.854,3

Totaal lasten 189.581,8 188.743,9 180.895,9

Saldo baten en lasten -794,9 42,6 5.801,9

5 Financiële baten en lasten -811,8 -970,3 -845,3

Resultaat -1.606,7 -927,8 4.956,6

Totaal resultaat -1.606,7 -927,8 4.956,6
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B5 Kasstroom overzicht 2016

31-12-2016 31-12-2015

EUR EUR

Saldo baten en lasten -794,9 5.801,9

Aanpassing voor:
4.2 Afschrijvingen 7.852,2 7.784,4

2.2 Mutaties voorzieningen 3.878,8 1.802,9

2.1 Stelselwijziging 2.235,6

Veranderingen in vlottende middelen:
1.4 Voorraden 0,0 0,0

1.5 Vorderingen 1.106,7 623,7

2.6 Schulden -6.341,9 -2.231,1

-5.235,2 -1.607,4

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 7.936,5 13.781,8

5.1 Ontvangen interest 12,4 25,5

5.5 Betaalde interest -824,1 -870,8

Buitengewoon resultaat 0,0 0,0

-811,8 -845,3

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 7.124,7 12.936,5

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

1.1 Investeringen in immateriële vaste activa -72,3 -84,5

1.1 Desinvesteringen in immateriële vaste activa 0,0 0,0

1.2 Investeringen in materiële vaste activa -15.877,2 -15.062,8

1.2 Desinvesteringen in materiële vaste activa 157,7 0,0

1.3 Investeringen in deelnemingen en / of samenwerkingsverbanden 0,0 0,0

1.3 Mutaties leningen 0,0 0,0

1.3 Overige investeringen in financiële vaste activa 34,0 0,0

Totaal kasstroom uit
Investeringsactiviteiten -15.757,8 -15.147,3

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

2.4 Nieuw opgenomen leningen 0,0 0,0

2.4 Aflossing langlopende schulden 737,1 617,0

Totaal kasstroom uit 
financieringsactiviteiten -737,1 -617,0

Mutatie liquide middelen -9.370,2 -2.827,7

Beginstand liquide middelen 38.080,3 40.908,0

Mutatie liquide middelen -9.370,2 -2.827,7

1.7 Eindstand liquide middelen 28.710,1 38.080,3

51



B 6 Toelichting op de onderscheiden posten van de  balans en staat van baten en lasten

1 Activa

1.1 Immateriële vaste activa

Aanschaf Afschrijving Boekwaarde Investeringen Des- Afschrijvingen Aanschaf Afschrijving Boekwaarde 

prijs cumulatief investeringen prijs cumulatief

1-1-2016 1-1-2016 1-1-2016 2016 2016 2016 31-12-2016 31-12-2016 31-12-2016

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.1.1 Ontwikkelingskosten 120,9 -36,5 84,5 72,3 0,0 -29,7 193,2 -66,2 127,0

Immateriële vaste activa 120,9 -36,5 84,5 72,3 0,0 -29,7 193,2 -66,2 127,0

Ontwikkelingskosten software

Software 25,00%

1.2 Materiële vaste activa

Aanschaf Afschrijving Boekwaarde Investeringen Reclassificatie / Afschrijvingen Aanschaf Afschrijving Boekwaarde 

prijs cumulatief Desinvestering prijs cumulatief

1-1-2016 1-1-2016 1-1-2016 2016 2016 2016 31-12-2016 31-12-2016 31-12-2016

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.2.1 Gebouwen en terreinen 55.484,2 -17.872,2 37.611,9 114,5 4.256,0 -2.078,4 59.854,6 -19.950,7 39.904,0

1.2.2 Inventaris en apparatuur 48.101,2 -35.432,2 12.669,0 3.305,6 0,0 -3.761,3 51.406,8 -39.193,5 12.213,3

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen 27.187,7 -21.444,3 5.743,4 2.229,6 0,0 -1.982,8 29.417,3 -23.427,1 5.990,2

1.2.4 In uitvoering en vooruitbetalingen 3.567,1 0,0 3.567,1 10.227,5 -4.413,7 0,0 9.380,9 0,0 9.380,9

Materiële vaste activa 134.340,1 -74.748,7 59.591,4 15.877,2 -157,7 -7.822,5 150.059,6 -82.571,2 67.488,4

De ontwikkelingskosten betreffen investeringen in business intelligence software. Binnen de kaders van de richtlijnen voor de jaarrekening is gekozen voor een afschrijvingstermijn 
van 4 jaar gelet op de aard van het product.

De investeringen betreffen de feitelijk in 2016 gedane investeringen. Onder 'reclassificatie' worden begrepen projecten die in het verslagjaar vanuit de positie onderhanden werk 
zijn afgerond en worden afgedekt door subsidies danwel vanuit eigen middelen worden bekostigd. De dekking uit subsidies vindt plaats in het verslagjaar doch kan betrekking 
hebben op investeringen uit voorgaande jaren. Dit verklaart voor een belangrijk deel het verschil tussen de hoogte van de investeringen en de hoogte van de reclassificatie. In 
geval van inzet eigen middelen leidt de afwikkeling positie onderhanden werk tot een investering waarop wordt afgeschreven. De feitelijke desinvesteringen in 2016 bedragen € 
157,7. Desinvesteringen hangen samen met het afstoten van materiële vaste activa die op het moment van afstoting niet volledig zijn afgeschreven. Desinvesteringen kunnen ook 
zijn versnelde afschrijvingen die samenhangen met vervangende investeringen, waarbij de oorspronkelijke investering op het moment van de vervangingsinvestering, nog niet 
volledig is afgeschreven. 

De investeringen betreffen de feitelijk in 2016 gedane investeringen. Onder 'reclassificatie' worden begrepen projecten die in het verslagjaar vanuit de positie onderhanden werk 
zijn afgerond en worden afgedekt door subsidies danwel vanuit eigen middelen worden bekostigd. De dekking uit subsidies vindt plaats in het verslagjaar doch kan betrekking 
hebben op investeringen uit voorgaande jaren. Dit verklaart voor een belangrijk deel het verschil tussen de hoogte van de investeringen en de hoogte van de reclassificatie. In 
geval van inzet eigen middelen leidt de afwikkeling positie onderhanden werk tot een investering waarop wordt afgeschreven. De feitelijke desinvesteringen in 2016 bedragen € 
157,7. Desinvesteringen hangen samen met het afstoten van materiële vaste activa die op het moment van afstoting niet volledig zijn afgeschreven. Desinvesteringen kunnen ook 
zijn versnelde afschrijvingen die samenhangen met vervangende investeringen, waarbij de oorspronkelijke investering op het moment van de vervangingsinvestering, nog niet 
volledig is afgeschreven. 

De in de MVA opgenomen post in 'uitvoering en vooruitbetalingen' heeft o.a. betrekking op de volgende nieuwbouwprojecten: Melanchthon Berkroden en Business School € 
6.524,1; Comenius Vakcollege Techniek (CVT) € 274,1; PENTA college CSG Hoogvliet  € 1.982,9; Accent Centrum € 143,5; Accent Capelle € 352,1 en Farelcollege € 87,5. De van 
gemeenten voor deze (nieuw)bouwprojecten ontvangen bijdragen worden gedurende de bouwfase opgenomen onder 'kortlopende schulden/vooruitgefactureerde en ontvangen 
termijnen'. Bij afronding van de projecten worden de bijdragen van de gemeenten in mindering gebracht op de investeringen. Per saldo dan resterende investeringen worden 
aangemerkt als investering voor eigen rekening. Deze worden geactiveerd en afgeschreven over de te verwachten gebruiksduur.

Onder de rubriek 'andere vaste bedrijfsmiddelen' worden de investeringen in schoolboeken begrepen.

Gehanteerde afschrijvingstermijnen
Permanente gebouwen 2,00% Schoolmeubilair 10,00%

Tijdelijke gebouwen 6,67% Hard- en software 25,00%

Verbouwingen 6,67% Kantoormeubilair 10,00%

Buiten- en sportterreinen 6,67% Boekenfonds 20,00%

Renovatie 3,33% Diverse inventaris 14,29%

Machines 10,00%

Gehanteerde afschrijvingstermijnen
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1.3 Financiële vaste activa

Boekwaarde Vermeer- Vermin- Resultaat Boekwaarde

1-1-2016 deringen deringen deelnemingen 31-12-2016

EUR EUR EUR EUR EUR

1.3.7 Overige vorderingen 41,3 0,7 -34,7 0,0 7,3

Financiële vaste activa 41,3 0,7 -34,7 0,0 7,3

1.5 Vorderingen

31-12-2016 31-12-2015

EUR EUR

1.5.1 Debiteuren 1.106,3 749,1

1.5.5 Studenten/deelnemers/cursisten 822,0 1.068,5

1.5.6 Overige overheden 1.564,8 1.602,3

1.5.7 Overige vorderingen 37,0 238,8

1.5.8 Overlopende activa 1.450,8 2.445,2

1.5.9 Voorzieningen wegens oninbaarheid -196,2 -212,4

Vorderingen 4.784,9 5.891,6

Uitsplitsing

1.5.7.1 Personeel (Overige Vord.) 0,0 27,0

1.5.7.2 Overige (Overige Vord.) 37,0 211,9

Overige vorderingen 37,0 238,8

De vorderingen hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.
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1.5 Vorderingen (vervolg)

Uitsplitsing

31-12-2016 31-12-2015

EUR EUR

1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten 1.450,8 2.374,2

1.5.8.2 Verstrekte voorschotten 0,0 5,4

1.5.8.3 Overige overlopende activa 0,0 65,6

Overlopende activa 1.450,8 2.445,2

31-12-2016 31-12-2015

EUR EUR

Verloop voorziening wegens oninbaarheid:

Stand per 1-1 212,4 233,9

1.5.9.2 Onttrekking 103,0 91,0

1.5.9.3 Dotatie 86,8 69,5

Stand per 31 december: 196,2 212,4

1.6 Effecten

Deze rubriek is niet van toepassing.

1.7 Liquide middelen

31-12-2016 31-12-2015

EUR EUR

1.7.1 Kasmiddelen 52,4 50,3

1.7.2 Tegoeden op bank- en  girorekeningen 9.196,3 7.104,4

1.7.4 Overige liquide middelen 19.461,3 30.925,7

Liquide middelen 28.710,1 38.080,3

De liquide middelen op bank- en girorekeningen en de kasmiddelen zijn vrij beschikbaar. Onder 'overige liquide middelen' wordt begrepen de faciliteit die CVO aanhoudt bij het 
ministerie van Financiën in het kader van geïntegreerd middelenbeheer (ook wel genoemd schatkistbankieren).

CVO wordt periodiek bevoorschot door het Ministerie van OCW (lumpsum-vergoeding en overige subsidies) en door gemeenten (subsidies, bouwkredieten). Door spreiding van 
betalingen gerelateerd aan inkomsten wordt een mogelijk liquiditeitsrisico door CVO beperkt.
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2 Passiva

2.1 Eigen Vermogen

Stand per Wijziging Stand per Stelsel Stand per Resultaat Overige Stand per 

31-12-2015 Allocatie 31-12-2015 wijziging 1-1-2016 2016 mutaties 31-12-2016

reserves 2015 EUR EUR EUR EUR

Reserves Privaat

2.1.1.1 Algemene reserve 5.258,8 5.258,8 5.258,8 -162,0 0,0 5.096,8

2.1.1.6 Bestemmingsreserve Jongtalentfonds 223,6 223,6 223,6 -15,8 0,0 207,8

2.1.1 Totaal reserves Privaat 5.482,4 0,0 5.482,4 0,0 5.482,4 -177,8 0,0 5.304,6

2.1.2.0 Algemene reserve publiek 9.821,8 -2.598,2 7.223,6 2.235,6 9.459,2 617,0 0,0 10.076,2

Bestemmingsreserves (publiek)

2.1.2.1 Huisvesting 5.710,0 5.710,0 5.710,0 -9,7 0,0 5.700,3

2.1.2.2 Personeel 6.967,6 2.622,8 9.590,4 9.590,4 -870,0 0,0 8.720,4

2.1.2.3 Automatisering 750,0 -25,0 725,0 725,0 100,0 0,0 825,0

2.1.2.4 Onderwijs 2.111,8 0,4 2.112,2 2.112,2 -472,3 0,0 1.639,9

2.1.2.5 Kasschuif 1.763,0 1.763,0 1.763,0 -794,0 0,0 969,0

2.1.2 17.302,4 2.598,2 19.900,6 19.900,6 -2.045,9 0,0 17.854,7

Eigen vermogen 32.606,6 0,0 32.606,6 2.235,6 34.842,2 -1.606,7 0,0 33.235,4

Voorzieningen en langlopende schulden

2.2 Voorzieningen

Stand per Reclassificatie Dotaties Onttrekkingen Vrijval Stand per Langlopend Langlopend

1-1-2016 31-12-2016 deel <1 jaar deel >1 jaar

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 7.934,3 4.573,1 -631,1 -274,6 11.601,7 2.494,0 9.107,7

2.2.3 Overige voorzieningen 12.106,7 58,6 1.852,2 -1.483,2 -216,2 12.318,1 3.105,4 9.212,7

Voorzieningen 20.041,0 58,6 6.425,3 -2.114,3 -490,8 23.919,8 5.599,4 18.320,4

1-1-2016 Reclassificatie Dotaties Onttrekkingen Vrijval 31-12-2016 Langlopend 
deel <1 jaar

Langlopend 
deel >1 jaar

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2.2.1 Voorziening Arbeidsongeschiktheid WGA/WIA 2.070,4 1.165,0 -6,0 0,0 3.229,4 433,8 2.795,6

2.2.1 Voorziening Spaarverlof 1.396,1 148,1 -24,5 -98,3 1.421,4 406,5 1.014,9

2.2.1 Voorziening Jubilea 1.134,6 334,2 -231,5 -9,7 1.227,6 90,8 1.136,8

2.2.1 Voorziening Tijdfonds 569,3 336,8 0,0 0,0 906,1 906,1 0,0

2.2.1 Voorziening WW 691,0 972,8 -297,7 0,0 1.366,1 270,8 1.095,3

2.2.1 Voorziening LPB 2.072,9 1.616,1 -71,5 -166,6 3.451,0 386,0 3.065,0

2.2.3 Voorziening groot onderhoud 12.106,7 58,6 1.852,2 -1.483,2 -216,2 12.318,1 3.105,4 9.212,7

Voorzieningen 20.041,0 58,6 6.425,3 -2.114,3 -490,8 23.919,8 5.599,4 18.320,4

De rubriek 'overige voorzieningen' betreft de voorziening voor groot onderhoud.

Voor een toelichting op de aard van de voorzieningen: zie de toelichting in de waarderingsgrondslagen.

Totaal Bestemmingsreserves (publiek)

De rubriek 'wijziging allocaties reserves 2015' omvat alle wijzigingen in de stand van de balans die het gevolg zijn van een verandering in de statische registratie, de herindeling van
het eigen vermogen en het effect van fouten die in de standen zijn gecorrigeerd. Onevenwichtigheden in de algemene en bestemmingsreserves zoals opgenomen in de financiële 
administratie en zoals opgenomen in de jaarrekening, zijn hiermee hersteld. De reclassificatie heeft overigens noch effect op het resultaat 2015 noch op het eigen vermogen per 31-
12-2015.

Het tot 2013 aangehouden Centofonds is met ingang van 2014 omgezet in het CVO Jongtalentfonds. Dit fonds stimuleert met geldelijke bijdragen goede ideeën en dynamische 
initiatieven van leerlingen. Bij de vorming van het CVO Jongtalentfonds is vanuit de reserve niet-publieke middelen het saldo van dit fonds aangevuld tot € 250,0. Na toekenning 
van stimuleringsbijdragen vanaf 2014 resteert ultimo 2016 een bedrag van € 207,8.

Voor een toelichting op de aard van de bestemmingsreserves en algemene reserve: zie de toelichting in de waarderingsgrondslagen.

In het verslagjaar 2016 is toepassing gegeven aan een stelselwijziging. Deze stelselwijziging heeft betrekking op het juist en volledig toerekenen van de subsidiebaten en de kosten 
van de studieboeken op basis van kalenderjaar. Het verschil tussen eigen vermogen aan het einde van het voorgaande boekjaar voor en na herrekening (het cumulatieve effect), 
is verwerkt als een rechtstreekse vermogensmutatie.

Onder de rubriek reclassificatie is begrepen de invoeging van de balanspositie van Calvijn Focus Beroepsacademie (CFB) aangezien CVO juridisch en economisch 
verantwoordelijk is voor de rechten en verplichtingen van CFB.
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2.3 Langlopende schulden

1-1-2016 Aangegane 
leningen

Aflossingen < 
1 jaar

31-12-2016

EUR EUR EUR EUR

2.3.1 Schulden aan kredietinstellingen 21.847,7 0,0 674,5 21.173,2

2.3.3 Kredietinstellingen 197,5 0,0 62,6 134,8

Langlopende schulden 22.045,2 0,0 737,1 21.308,0

2.3.3 Specificatie kredietinstellingen

Stand Aangegane Aflossingen Stand Rente- Aflossingen Aflossingen Aflossingen

1-1-2016 leningen o/g 2016 31-12-2016 percentage < 1 jaar 2 t/m 5 jaar > 5 jaar

EUR EUR EUR EUR % EUR EUR EUR

BNG * 7.600,0 0,0 320,0 7.280,0 4,97 320,0 1.280,0 5680,0

Staat der Nederlanden ** 8.000,0 0,0 0,0 8.000,0 2,94 157,9 842,1 7000,0

Staat der Nederlanden ** 6.400,0 0,0 0,0 6.400,0 3,04 42,1 673,7 5684,2

ING Lease 200083-MX-0 262,1 0,0 140,8 121,3 3,10 121,3 0,0 0,0

ING Lease 188432-FL-0 64,8 0,0 64,8 0,0 3,30 0,0 0,0 0,0

ING Lease 227323-FL-0 66,1 0,0 27,6 38,5 3,10 28,7 9,8 0,0

ABN-AMRO 469297 12,1 0,0 4,2 7,9 5,20 4,5 3,5 0,0

Totaal uitstaande schulden 22.405,1 0,0 557,4 21.847,7 674,5 2.809,1 18.364,2

af: Aflossing < 1 jaar (2016 en 2017) 557,4 674,5

* Door de gemeente Lansingerland gegarandeerde lening betreffende gebouw Melanchthon Bergschenhoek.

**

De financial leasecontracten met ING betreffen:

ING Lease 200083-MX-0 21-10-2013 20-10-2017  €     550.000,00 

ING Lease 188432-FL-0 04-10-2012 06-10-2016  €     292.349,02 

ING Lease 227323-FL-0 08-04-2014 07-04-2018  €     109.906,83 

2.3.3 Specificatie schulden aan gemeenten Stand Aangegane Aflossingen Stand Rente- Aflossingen Aflossingen Aflossingen

Niet gegarandeerde leningen: 1-1-2016 leningen o/g 2016 31-12-2016 percentage < 1 jaar 2 t/m 5 jaar > 5 jaar

EUR EUR EUR EUR % EUR EUR EUR

Gemeente Hellevoetsluis 257,1 0,0 59,6 197,4 5,02 62,6 131,7 3,1

Totaal Gemeentelijke leningen 257,1 0,0 59,6 197,4 62,6 131,7 3,1

af: Aflossing < 1 jaar (2016 en 2017) 59,6 62,6

Recapitulatie leningen
Totaal leningen 22.405,1 21.847,7

257,1 197,4

22.662,2 22.045,1

Aflossing < 1 jaar 617,0 737,1

22.045,2 21.308,0

diverse computerapparatuur

diverse computerapparatuur

diverse computerapparatuur

Door de gemeente Lansingerland en Ministerie van OCW gegarandeerde leningen via faciliteit schatkistbankieren van Ministerie van Financiën betreffende gebouwen Melanchthon 
Berkroden en Businesschool. Aflossing vanaf 01-04-2017 respectievelijk 01-10-2017.

Financial lease ABN/AMRO 19-09-2013 tot 19-09-2018 betreft initiële investering ad € 20.697,05 inzake energiezuinige TL / T5 armaturen.

De onder de langlopende schulden opgenomen leasecontracten karakteriseren als financial lease.
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2.4 Kortlopende schulden

31-12-2016 31-12-2015

EUR EUR

2.4.1 Kredietinstellingen 737,1 617,0

2.4.2 Vooruit gefactureerde en -
ontvangen termijnen OHW

1.562,3 2.123,4

2.4.3 Crediteuren 2.236,3 2.951,8

2.4.7 Belastingen en premies sociale 
verzekeringen

6.400,0 6.434,3

2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen 0,0 1.543,8

2.4.9 Overige kortlopende schulden 394,5 374,8

2.4.10 Overlopende passiva 11.324,4 14.951,1

Kortlopende schulden 22.654,4 28.996,3

Uitsplitsing

31-12-2016 31-12-2015

EUR EUR

2.4.7.1 Loonheffing 4.939,7 5.044,8

2.4.7.2 Omzetbelasting 9,4 10,0

2.4.7.3 Premies sociale verzekeringen 1.450,9 1.379,6

Belastingen en premies sociale verzekeringen 6.400,0 6.434,3

2.4.9.2 Overige kortlopende schulden 394,5 374,8

Overige kortlopende schulden 394,5 374,8

2.4.10.2 Vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt 0,0 88,5

2.4.10.5 Vakantiegelden en -dagen 5.283,5 4.956,1

2.4.10.6 Accountants- en administratiekosten 50,0 120,0

2.4.10.7 Rente 0,0 35,9

2.4.10.8 Overige 5.990,8 9.750,6

Overlopende passiva 11.324,4 14.951,1

De rubriek 'overige' betreft onder meer:

2.4.10.8.1 Niet geoormerkte subsidies OCW 1.202,3 1.432,3

2.4.10.8.2 Vooruit ontvangen ouderbijdragen 775,2 1.335,8

2.4.10.8.3 Vooruit ontvangen excursies 1.252,8 1.252,2

2.4.10.8.4 Vooruit ontvangen huur 30,1 422,9

2.4.10.8.5 Vooruit ontvangen gemeenten 309,3 15,9

2.4.10.8.6 Vooruit ontvangen energie 156,0 513,8

2.4.10.8.7 Vooruit ontvangen schoolboeken 0,0 3.741,0

2.4.10.8.8 Vooruit ontvangen diversen 2.265,2 1.036,8

Overige 5.990,8 9.750,6

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

De rubriek 'vooruitontvangen schoolboeken' is als gevolg van de stelselwijziging aangepast en teruggebracht naar € 0,0.

Rubriek 2.4.2. betreft vooruitontvangen bedragen van gemeenten i.v.m. realisatie van (nieuw)bouwprojecten (positie onderhanden werk (OHW)). Na realisatie van het bouwproject 
worden de gemeentelijke bijdragen in mindering gebracht op de investeringen. In 2016 bestaat het bedrag uit € 1.044,0 Melanchthon Business School en Melanchthon Kralingen en 
€ 518,3 Accent Centrum.

De rubriek 2.4.8. betreffende schulden ter zake van pensioenen, staat ultimo 2016 op € 0,- omdat de voor 2016 berekende pensioenpremie ultimo jaareinde volledig is voldaan. Dit 
in tegenstelling tot 2015 waar de maand december pas in 2016 werd afgedragen hetgeen meer gebruikelijk is.
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2.6 Niet - geoormerkte subsidies

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Bedrag t/m Prestatie
toewijzing verslagjaar afgerond?

Omschrijving Kenmerk jaar EUR EUR Ja/Nee

Lente- zomerscholen LENZO16175 2016 13,7 13,7 Ja
Lente- zomerscholen LENZO16177 2016 16,3 16,3 Ja
Lente- zomerscholen LENZO16070 2016 97,5 97,5 Ja
Lente- zomerscholen LENZO16072 2016 19,5 19,5 Ja
Lente- zomerscholen LENZO16084 2016 15,6 15,6 Ja
Lente- zomerscholen LENZO16100 2016 10,4 10,4 Ja
Lente- zomerscholen LENZO16138 2016 24,7 24,7 Ja
Lente- zomerscholen LENZO16162 2016 32,5 32,5 Ja
Lente- zomerscholen LENZO16054 2016 19,5 19,5 Ja
Lente- zomerscholen LENZO16193 2016 27,3 27,3 Ja
Lente- zomerscholen LENZO16061 2016 71,5 71,5 Ja
Lente- zomerscholen LENZO16027 2016 39,0 39,0 Ja
Lente- zomerscholen LENZO16088 2016 165,8 165,8 Ja
Samenwerking lerarenopleiding en scholen 592880 2013 519,9 519,9 Nee
Studieverlof 708115 2015 7,7 7,7 Ja
Studieverlof 708330 2015 99,6 99,6 Ja
Studieverlof 683469 2015 130,7 130,7 Ja
Studieverlof 708472 2015 138,4 138,4 Ja
Studieverlof 775536 2016 6,7 6,7 Ja
Studieverlof 775702 2016 4,2 4,2 Ja
Studieverlof 776320 2016 8,0 8,0 Nee
Studieverlof 776519 2016 146,2 146,2 Nee
Studieverlof 743641 2016 113,3 113,3 Nee
Studieverlof 776975 2016 78,6 78,6 Nee
Studieverlof 776991 2016 29,0 29,0 Ja
Studieverlof 776866 2016 132,1 132,1 Nee
Studieverlof 777266 2016 6,7 6,7 Ja
Studieverlof 777270 2016 12,0 12,0 Ja
Zij Instroom 430312 2012 57,0 57,0 Ja
Zij Instroom 562484 2013 20,0 20,0 Ja
Zij Instroom 705891 2015 40,0 40,0 Ja
Zij Instroom 709869 2015 60,0 60,0 Nee
Zij Instroom 781888 2016 20,0 20,0 Nee
Zij Instroom 773961 2016 20,0 20,0 Ja
Zomerscholen 702210 2015 60,5 60,5 Ja
Zomerscholen 702224 2015 32,5 32,5 Ja
Zomerscholen 702214 2015 54,6 54,6 Ja

2.350,9 2.350,9

Toewijzing
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2.6 Overzicht subsidies OCW (vervolg)

Overzicht subsidies OCW 

Recapitulatie

Bedrag Saldo       Ontvangen Lasten Reclassificati Saldo        
Omschrijving toewijzing 1-1-2016 2016 2016 2016 31-12-2016

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1. Niet-geoormerkte subsidies 1.433,0 10.851,3 11.169,7 88,5 1.203,0

2. Geoormerkt en doorlopend na 31-12-2016 88,5 0,0 0,0 -88,5 0,0

1.521,5 10.851,3 11.169,7 0,0 1.203,0

Saldo       Saldo        
1-1-2016 31-12-2016

EUR EUR
Naar overlopende passiva 1.521,5 1.203,0

Toelichting

Financiële instrumenten

Kredietrisico

Renterisico

CVO loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa, vorderingen opgenomen onder vlottende activa en liquide middelen. Het totaal van 
de vorderingen is zodanig verspreid dat daarbij geen sprake is van concentratie van vorderingen bij één of slechts enkele partijen. Vorderingen op overheden zijn feitelijk zonder 
risico gelet op kredietwaardigheid van overheden. Het kredietrisico is daarmee beperkt.

CVO heeft geen leningen uitgegeven en loopt op dat onderdeel geen risico. CVO heeft langlopende leningen uitstaan met een vaste rente (zie de toelichting 2.3) Het renterisico is 
beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van deze leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden 
aangehouden tot het einde van de looptijd. CVO heeft als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

CVO maakt bij de uitvoering van haar activiteiten gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die CVO blootstellen aan markt- en/of kredietrisico's. Dit betreffen financiële 
instrumenten die in de balans zijn opgenomen, zoals debiteuren, overige vorderingen, effecten, liquide middelen, leningen, crediteuren en overige schulden. CVO heeft procedures 
en gedragslijnen om de omvang van de kredietrisico's te beperken. CVO handelt noch in aandelen noch in obligaties. CVO maakt geen gebruik van financiële derivaten en beperkt 
de risico's (renterisico, kasstroomrisico en kredietrisico) door deel te nemen aan het geïntegreerd middelenbeheer -de regeling schatkistbankieren- bij het Ministerie van Financiën 
(sedert juni 2012) en door gebruik te maken van rekening-courant faciliteiten, spaarrekeningen en deposito's bij AA/A-banken. Overtollige liquiditeiten die voor een goede 
bedrijfsvoering gedurende een bepaalde periode niet nodig zijn, worden uitgezet. In de praktijk gebeurt dat in deposito's bij te goeder naam en faam bekend staande banken. De 
spaarproducten zijn in overeenstemming met de Regeling Beleggen, Lenen en Derivaten OCW 2016.

CVO heeft geen leningen uitgegeven en loopt op dat onderdeel geen risico. CVO heeft langlopende leningen uitstaan met een vaste rente (zie de toelichting 2.3) Het renterisico is 
beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van deze leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden 
aangehouden tot het einde van de looptijd. CVO heeft als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

Reële waarde

Kasstroomrisico en liquiditeitsrisico

De  reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde. 
De financiële instrumenten (zowel financieel actief als financieel passief) worden gewaardeerd volgens de historische waarde.

Kasstroomrisico is het risico dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair financieel instrument in omvang zullen fluctueren. CVO wordt periodiek bevoorschot door 
het Ministerie van OCW. Het kasstroomrisico en liquiditeitsrisico worden beperkt door de spreiding van betalingen in relatie tot de inkomsten. Tevens worden periodiek 
liquiditeitsbegrotingen gemaakt. De banktegoeden zijn direct opeisbaar.
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3 Baten

Overheidsbijdragen

3.1 Rijksbijdragen

Realisatie Begroot Realisatie

31-12-2016 31-12-2016 31-12-2015

EUR EUR EUR

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 158.771,8 162.206,2 152.287,5

3.1.2 Overige subsidies OCW 12.871,9 12.167,1 16.234,4

Rijksbijdragen 171.643,7 174.373,2 168.521,8

Uitsplitsing

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 158.771,8 162.206,2 152.287,5

Rijksbijdrage OCW 158.771,8 162.206,2 152.287,5

3.1.2.1 Overige subsidies OCW 12.871,9 12.167,1 16.234,4

Overige subsidies OCW 12.871,9 12.167,1 16.234,4

3.2

Realisatie Begroot Realisatie

31-12-2016 31-12-2016 31-12-2015

EUR EUR EUR

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en - subsidies 6.769,4 5.561,9 8.666,4

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 6.769,4 5.561,9 8.666,4

Uitsplitsing

3.2.2.0 Overheidsbijdragen (overig) 515,5 357,5 332,5

3.2.2.3 Gemeentelijke bijdragen (overig) 6.253,9 5.204,4 8.333,9

Overige overheidsbijdragen en - subsidies 6.769,4 5.561,9 8.666,4

3.3 College-, cursus-, les- en examengelden

Deze rubriek is niet van toepassing.

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Rubriek 3.1.1 betreft lumpsum-vergoeding en rubriek 3.1.2 betreft geoormerkte / niet-geoormerkte gelden.
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3.4 Baten in opdracht van derden

Deze rubriek is niet van toepassing.

Andere baten

3.5 Overige baten

Realisatie Begroot Realisatie

31-12-2016 31-12-2016 31-12-2015

EUR EUR EUR

3.5.1 Verhuur 306,4 308,1 286,3

3.5.2 Detachering personeel 755,2 450,5 581,2

3.5.4 Sponsoring 5,4 5,3 14,4

3.5.5 Ouderbijdragen 1.534,1 1.314,4 1.359,7

3.5.6 Overige baten 7.772,7 6.773,1 7.267,8

Overige baten 10.373,8 8.851,4 9.509,5

Uitsplitsing

3.5.6.1 Opbrengst kantine 198,8 174,6 194,5

3.5.6.2 Verhuur kluisjes 245,5 244,6 256,1

3.5.6.3 Opbrengst boekenfonds 87,9 42,5 63,0

3.5.6.4 Bijdrage schoolactiviteiten 3.287,8 2.829,0 2.738,9

3.5.6.6 Baten overig 2.518,5 2.645,8 2.858,1

3.5.6.6.8 Baten overig lln. 1.434,1 836,6 1.157,1

Overige baten 7.772,7 6.773,1 7.267,8
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

Realisatie Begroot Realisatie

31-12-2016 31-12-2016 31-12-2015

EUR EUR EUR

4.1.1 Lonen en salarissen 139.398,0 138.005,9 132.985,2

4.1.2 Overige personele lasten 9.194,1 9.998,8 6.629,4

4.1.3 Uitkeringen -838,3 -593,7 -1.747,9

Personeelslasten 147.753,9 147.411,0 137.866,7

Uitsplitsing

4.1.1.1 Bruto lonen en salarissen 109.710,4 138.005,9 107.057,5

4.1.1.2 Sociale lasten 14.250,8 0,0 12.337,1

4.1.1.3 Pensioenpremies 15.436,8 0,0 13.590,6

Lonen en salarissen 139.398,0 138.005,9 132.985,2

4.1.2.1 Dotatie personele voorzieningen 4.573,1 2.540,4 2.956,4

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 4.271,2 1.507,6 2.922,6

4.1.2.3 Overig (Pers.lasten) 624,5 5.950,8 1.835,7

4.1.2.4 Vrijval personele voorzieningen -274,6 0,0 -1.085,3

Overige personele lasten 9.194,1 9.998,8 6.629,4

Aantal fte's ultimo 2015 en 2016 2016 2015

Uitsplitsing 1.907 1.861

Directie 121 132

OP 428 1.305

OOP 1.358 424

4.2 Afschrijvingen

Realisatie Begroot Realisatie

31-12-2016 31-12-2016 31-12-2015

EUR EUR EUR

4.2.1 Afschrijvingen immateriële vaste activa 29,7 35,0 0,0

4.2.2 Afschrijvingen materiële vaste activa 7.822,5 8.153,8 7.784,4

Afschrijvingen 7.852,2 8.188,8 7.784,4
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4.3 Huisvestingslasten

Realisatie Begroot Realisatie

31-12-2016 31-12-2016 31-12-2015

EUR EUR EUR

4.3.1 Huur 1.334,1 1.316,8 2.219,7

4.3.2 Verzekeringen 107,3 102,1 98,5

4.3.3 Onderhoud 1.453,8 1.400,6 1.432,2

4.3.4 Energie & water 2.035,9 2.660,9 2.232,1

4.3.5 Schoonmaakkosten 2.900,3 3.189,7 2.949,9

4.3.6 Heffingen 119,3 184,8 187,5

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 1.852,2 1.235,4 1.913,9

4.3.8 Overige huisvestingslasten 144,4 431,6 356,6

Huisvestingslasten 9.947,4 10.521,8 11.390,4

4.4 Overige lasten

Realisatie Begroot Realisatie

31-12-2016 31-12-2016 31-12-2015

EUR EUR EUR

4.4.1 Administratie en beheerslasten 718,0 455,5 653,1

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 11.669,7 11.291,8 11.455,4

4.4.4 Overige lasten 11.640,6 10.875,1 11.745,8

Overige lasten 24.028,3 22.622,4 23.854,3

Uitsplitsing

4.4.1 Administratie en beheerslasten

In Administratie en beheerslasten is begrepen voor accountants- en advieskosten:

Honoraria accountant: Realisatie Begroot Realisatie

31-12-2016 31-12-2016 31-12-2015

EUR EUR EUR

Controle jaarrekening        (KPMG- Astrium) 22,5 70,0 147,4

Controle bekostiging          (KPMG- Astrium) 36,1 30,0 62,7

Controle subsidies             19,9 20,0 21,8

Totaal accountantskosten 78,5 120,0 231,9

Advieskosten 639,5 335,5 381,2

Totaal administratie en beheerslasten 718,0 455,5 613,1

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen
4.4.2.1 Inventaris en onderhoud apparatuur 347,3 320,4 412,7

4.4.2.2 Reproductie 636,8 670,6 909,1

4.4.2.3 Leermiddelen 2.910,5 2.796,1 2.637,4

4.4.2.4 Leasekosten 790,3 638,6 791,8

4.4.2.6 Boekenfonds 2.995,8 2.960,6 2.676,9

4.4.2.8 Automatisering 3.989,1 3.905,4 4.027,5

Inventaris, apparatuur en leermiddelen 11.669,7 11.291,8 11.455,4

4.4.4 Overige lasten
4.4.4.4 Telefoon & portokosten 602,5 634,1 625,4

4.4.4.5 Kantoorartikelen 167,6 199,0 166,2

4.4.4.0.1 Wervingskosten 628,5 517,3 521,6

4.4.4.0.2 Materieel subsidies 1.415,3 536,3 1.230,4

4.4.4.0.3 Kantinekosten 143,6 147,6 142,5

4.4.4.0.4 Excursies / Werkweken 2.735,3 2.454,5 2.562,7

4.4.4.0.5 Buitenschoolse activiteiten 1.129,1 1.331,0 985,7

4.4.4.0.6 Nascholing 1.046,1 917,2 1.024,4

4.4.4.0.7 Contributies 434,6 380,9 440,4

4.4.4.1.4 Instellingslasten overig 3.338,1 3.757,3 4.046,6

11.640,6 10.875,1 11.745,8
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5 Financieel

5 Financiële baten en lasten

Realisatie Begroot Realisatie

31-12-2016 31-12-2016 31-12-2015

EUR EUR EUR

5.1 Rentebaten 12,4 113,0 25,5

5.5 Financiële lasten -824,1 -1.083,3 -870,8

Financiële baten en lasten -811,8 -970,3 -845,3
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B 7 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders

B 8 WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

De totale bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur, bedroeg in het verslagjaar € 162.982,- (was in 2015 € 390.231,- met 2 leden raad van bestuur).  De totale vergoeding 
aan de leden van de Raad van Toezicht bedroeg in het verslagjaar € 22.128,- (was in 2015 € 25.545,-). De vanaf 2013 geldende vergoedingsbedragen zijn: voorzitter € 6.000,-; 
vice-voorzitter € 4.500,-; lid € 3.000,-. Alle bedragen zijn inclusief b.t.w.

4.1 Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling en gewezen topfunctionaris.

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

Dienstbetrekking in 2016

Bezoldiging 2016

Motivering overschrijding bezoldigings-norm

Aanhef

Voorletters

Tussenvoegsel

Achternaam

Functies

(Fictieve) dienstbetrekking

Aanvang functie in verslagjaar

Afloop functie in verslagjaar

Taakomvang FTE

179.000

niet van toepassing

Gewezen topfunctionaris

Gegevens 2015

Aanvang fubctie voorgaand verslagjaar

Toelichting overschrijding bezoldigings-norm

Beloning

Belastbare onkostenvergoeding

Beloning betaalbaar op termijn

Subtotaal bezoldiging

Onverschuldigd betaald bedrag bezoldiging

Totale bezoldiging

Afwijken WNT-maximum

Individueel WNT-maximum

150.855

12.127

162.982

162.982

De heer

H.H.

Post

Voorzitter Raad van Bestuur

01-01

31-12

1.0

148.769

Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1-12 van de functievervulling
Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking maand 1-12 van de functievervulling

01-01

31-12

1.0

132.927

15.842

Totale bezoldiging in voortgaand verslagjaar

Afloop functie voorgaand verslagjaar

Taak omvang voorgaand verslagjaar (FTE)

Beloning in voorgaand verslagjaar

Belastbare onkostenvergoeding in voorgaand verslagjaar

Beloning betaalbaar op termijn in voorgaand verslagjaar
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Volgnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(Fictieve) Dienstbetrekking Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Aanhef Mevrouw De heer De heer De heer De heer De heer De heer De heer Mevrouw

Voorletters J.W.E. D.A. K. A. P.M. A.C.M. W.J. F. J.H.

Tussenvoegsel van van der van van der

Achternaam Spies Steensel Steenhoven Mourik-Geluk Hillman Bijsterveldt Lameris Koen Linden-Butter

Functiecategorie voorzitter voorzitter lid lid lid lid lid lid lid

Aanvang functie in verslagjaar 01-01 01-01 01-01 01-07 01-07 01-01 01-01 01-07 01-01

Afloop functie in verslagjaar 31-12 31-12 28-02 31-12 31-12 31-12 31-08 31-12 31-12

Beloning 6.000 3.000 500 1.240 1.240 3.000 2.908 1.240 3.000

Belastbare onkostenvergoeding

Beloning betaalbaar op termijn

Subtotaal bezoldiging 6.000 3.000 500 1.240 1.240 3.000 2.908 1.240 3.000

Onverschuldigd betaald bedrag 
bezoldiging

Totale bezoldiging 6.000 3.000 500 1.240 1.240 3.000 2.908 1.240 3.000

Afwijken WNT-maximum

Individueel WNT-maximum 26.850 26.850 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900

Motivering overschrijding 
bezoldigings-norm

Toelichting overschrijding 
bezoldigings-norm

Volgnummer 1 2 3 4 5 6 7 8

(Fictieve) Dienstbetrekking Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Aanhef Mevrouw De heer De heer De heer De heer De heer De heer Mevrouw

Voorletters J.W.E. D.A. K. D. A.C.M. W.J. F. J.H.

Tussenvoegsel van van der van van der

Achternaam Spies Steensel Steenhoven Louter Bijsterveldt Lameris Koen Linden-Butter

Functiecategorie voorzitter lid lid voorzitter lid lid lid lid

Aanvang functie in verslagjaar 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01 01-07 01-01

Afloop functie in verslagjaar 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12

Bezoldiging 2015

Beloning 6.000 3.000 3.000 4.500 3.000 3.000 1.240 3.045

Belastbare onkostenvergoeding

Beloning betaalbaar op termijn

Subtotaal bezoldiging 6.000 3.000 3.000 4.500 3.000 3.000 1.240 3.045

Onverschuldigd betaald bedrag 
bezoldiging

Totale bezoldiging 6.000 3.000 3.000 4.500 3.000 3.000 1.240 3.045

Dienstbetrekking in 2016

Bezoldiging 2016

Dienstbetrekking in 2015

Toezichthoudend topfunctionaris
De volgende toezichthoudend topfunctionarissen zijn in de tabel opgenomen
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B 9 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

CVO is meerdere operationele lease overeenkomsten aangegaan voor de aanschaf van computers. De toekomstige

minimale leaseverplichtingen (inclusief b.t.w.) voor elk van de volgende perioden bedragen:

EUR

1 De periode niet langer dan een jaar na balansdatum 589,1

2 De periode langer dan een jaar en niet langer dan vijf jaar na balansdatum 260,8

3 De periode langer dan vijf jaar na balansdatum 0,0

EUR

1 De periode niet langer dan een jaar na balansdatum 562,7

2 De periode langer dan een jaar en niet langer dan vijf jaar na balansdatum 873,6

3 De periode langer dan vijf jaar na balansdatum 0,0

Voorwaardelijke vordering op OCW

In verband met de realisatie van het schoolgebouw voor Calvijn Focus Beroepsacademie te Barendrecht is met de gemeente Barendrecht notarieel overeengekomen dat Calvijn 
voor een periode van 15 jaar jaarlijks een bedrag betaalt van € 90,0 x 50,0%. Door twee scholen voor MBO die in het gebouw ROC- onderwijs verzorgen, is contractueel 
overeengekomen dat voor het gebruik van 900m2 een vergoeding wordt betaald van € 90,0 x 50,0% per jaar. Verder is met de gemeente Barendrecht overeengekomen dat voor 
deze 900m2 wordt bijgedragen in de reservering voor groot onderhoud.

CVO is ook meerdere huurovereenkomsten met betrekking tot onroerende zaken aangegaan. De toekomstige minimale huurverplichtingen (inclusief
b.t.w.) voor elk van de volgende perioden bedragen:

Per 1 januari 2006 is het bekostigingsstelsel voor het voortgezet onderwijs vereenvoudigd. Deze vereenvoudiging houdt in dat vanaf 1 januari 2006 de bekostiging niet meer op 
schooljaarbasis, maar op kalenderjaarbasis plaatsvindt. Op basis van artikel 5 van de Regeling Onvoorziene gevallen bij invoering van vereenvoudiging bekostiging voortgezet 
onderwijs (kenmerk WJZ-205/54063802) is het toegestaan een vordering op te nemen op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze vordering betreft 
maximaal 7,5% van de personele lumpsum van het boekjaar. Deze vordering kan pas worden geïnd bij discontinuïteit c.q. opheffing van de onderwijsinstelling. Er is derhalve 
sprake van een voorwaardelijke vordering. Aangezien CVO uitgaat van "going concern" is deze vordering niet opgenomen op de balans, maar opgenomen onder de niet uit de 
balans blijkende rechten en verplichtingen. De voorwaardelijke vordering op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft per ultimo 2016 een waarde van 
circa € 10.047,30.

In 2016 is Calvijn een investeringsverplichting aangegaan voor ICT-apparatuur in het kader van de digitalisering van het onderwijsproces voor de gehele school. De totale 
investeringsverplichting bedraagt in totaal  1,2 miljoen.

Calvijn Focus Beroepsacademie

Calvijn inzake ICT besteding
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B 10 Verbonden partijen

Naam Juridische 
vorm

Statutaire zetel Code 
activiteiten

Vereniging Rotterdam 4

Stichting Samenwerkingsverband VO Voorne Putten-Rozenburg Stichting Spijkenisse 4

Stichting Ridderkerk 4

Stichting Rotterdam 4

Stichting Barendrecht 4

* Code activiteit 4 betreft: overige activiteiten

Consolidatie

Gegevens over de rechtspersoon

Bestuursnummer

Naam instelling

Adres

Postadres

Postcode / Plaats

Telefoon

Fax

E-mail

Internetsite

Contactpersoon

Telefoon

Fax

E-mail

Brin Naam Sector

04IK Accent Praktijkonderwijs Centrum PRO

07HF Accent Praktijkonderwijs Delfshaven PRO

14QT Marnix Gymnasium VO

16PK CSG Calvijn VO

18CH Melanchthon VO

19GY Comenius College VO

20AM Farelcollege VO

20FR PENTA college CSG VO

21KA Accent Onderwijsopvang SBO

21KB Accent Avondonderwijs SBO

26HR Accent Praktijkonderwijs Capelle PRO

28DF Accent Praktijkonderwijs Hoogvliet PRO

31CG Melanchthon VO

31CH PENTA college CSG VO

l.grootenboer@cvo.nl

cvo.nl

010-2171399

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de vereniging CVO en een natuurlijk persoon of entiteit die verbonden is met de vereniging 
CVO. Dit betreffen onder meer de relaties tussen de vereniging CVO en haar deelnemingen, de leden, de bestuurders, toezichthouders en de functionarissen op sleutelposities. 
Onder transacties wordt verstaan een overdracht van middelen, diensten of verplichtingen, ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht.

Er is in CVO-verband geen sprake van meerderheidsbelangen of beslissende zeggenschap in andere rechtspersonen. Ook is er geen sprake van een beslissende invloed in een 
andere rechtspersoon op grond van de feitelijke situatie. Consequentie van vorenstaande is dat in de jaarrekening van CVO consolidatie niet aan de orde is.

Zeven scholen(groepen) voor christelijk voortgezet onderwijs vormen samen de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving. Dit zijn: Accent, CSG 
Calvijn, Comenius College, Farelcollege, Marnix Gymnasium, Melanchthon en PENTA college CSG. De meeste CVO-scholen zijn brede scholengemeenschappen met meerdere 
vestigingen. Ze verzorgen onderwijs op alle niveaus, van praktijkonderwijs tot gymnasium, op meer dan 40 verschillende locaties in Rotterdam, Lansingerland, Ridderkerk, 
Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en op Voorne-Putten (Spijkenisse, Brielle, Hellevoetsluis). De Vereniging stelt zich ten 
doel het verstrekken van middelbaar onderwijs, handelsonderwijs en voorbereidend hoger onderwijs.

Vereniging Samenwerkingsverband Koers VO

Stichting Maximaschool

Stichting I tech You Rotterdam

Stichting Beheer Onderwijsgebouw Focus Beroepsacademie

20151

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Henegouwerplein 14

Postbus 2152

L.  Grootenboer

010-2171370

010-4149041

l.grootenboer@cvo.nl

3000 CD  Rotterdam

010-4149041
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C Overige gegevens 

 

C1 Controleverklaring 

Zie bijlage 

 
C2  Gebeurtenissen na balansdatum 

Geen gebeurtenissen na balansdatum. 

C3 Bestemming van het exploitatieresultaat (bedragen x 1.000 EUR) 

Het exploitatieresultaat over 2016 ad € 1.606,7 negatief is het totale resultaat van alle organisatieonderdelen van 
CVO. 

 

De mutaties op de (bestemmings-) reserves: 
Reserve uit niet-publieke middelen           -177,8 
Reserve uit publieke middelen        -1.428,9 
          ______________ 

Totaal          -1.606,7 
           
           

 

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

 

 

 

3. Overige gegevens 



 

70 
 

ALV  Algemene Ledenvergadering CVO 
AO-kolom Medewerkers in de administratieve ondersteuning van CVO-scholen 
BI  Business Intelligence 
BRIN nummer  BRIN (Basisregistratie instellingen) een door het Ministerie toegekend nummer  aan 

onderwijsinstellingen t.b.v. de bekostiging 
CAO Collectieve arbeidsovereenkomst 
DO  Directie Overleg CVO, bestaand uit RvB, 7 rectoren en directeur bestuursbureau 
FOKOR  Federatie van Onderwijskoepels en Openbaar Onderwijs Rotterdam. In FOKOR werken de Rotterdamse  
  schoolbesturen voor po en vo samen met de afdeling Jeugd & Onderwijs van de gemeente Rotterdam 
FTE Fulltime-equivalent. Rekeneenheid om de omvang van een dienstverband uit te drukken 
GMR  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (op CVO-niveau) 
HAVO  Hoger Algemeen Vormend Onderwijs 
HP   Henegouwerplein 14 + 16. CVO Bestuursbureau en nevenvestiging Marnix Gymnasium      
KOERS VO Samenwerkingsverband m.b.t. leerlingzorg waar VO-scholen met VMBO en/of PRO in de regio  
  Rotterdam wettelijk verplicht bij zijn aangesloten 
KPI Kritische prestatie indicator 
LOB  Loopbaanoriëntatie en begeleiding 
LWOO  Leerwegondersteunend onderwijs 
MBO   Middelbaar beroepsonderwijs 
MKO  Mobiliteits- en Kwaliteitsoverleg 
MR  Medezeggenschapsraad (op vestigings-, dan wel Brin-niveau) 
OCW  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
OP  Onderwijzend personeel 
OSR  Opleidingsschool Rotterdam 
OOP   Onderwijs ondersteunend personeel 
OPDC  Orthopedagogisch Didactisch Centrum 
P&C  Planning en Controlcyclus 
Praktijk- Onderwijs gericht op de praktijk, voor leerlingen die geen regulier vo-diploma  
onderwijs (PrO) kunnen behalen, maar wel branchecertificaten. Het PRO leidt op tot arbeid.   
RPO  Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen waar schoolbesturen samen afspreken welke school welk    
  onderwijsaanbod aanbied. 
ROC  Regionaal Opleidingscentrum voor mbo-opleidingen, zoals Albeda en Zadkine 
RvB  Raad van bestuur 
RvT  Raad van toezicht 
SMW   School Maatschappelijk Werk   
VAVO  Voortgezet algemeen onderwijs voor volwassenen. Het VAVO is in principe bedoeld voor mensen vanaf 

18 jaar die alsnog een diploma in het voortgezet onderwijs willen halen. In bepaalde gevallen kunnen 
ook 16- en 17- jarigen terecht. 

VMBO  Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs 
VMBO-B VMBO Basisberoepsgerichte leerweg 
VMBO-K  VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg 
VMBO-GT VMBO Gemengde en Theoretische Leerweg  
VO   Voortgezet Onderwijs 
VO-raad  Sectororganisatie voor het vo die de belangen behartigt bij politiek en samenwerkingspartners 
VRC  VAVO Rijnmond College (samenwerking tussen de ROC’s Albeda en Zadkine) 
VSO   Voortgezet Speciaal Onderwijs 
VSV  Voortijdig Schoolverlaters. Leerlingen die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten 
VWO  Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 
WNT  Wet Normering Topinkomens 
Zomerschool Leerlingen die net zijn blijven zitten kunnen gedurende twee weken in de zomervakantie bijgespijkerd 

worden in één of meer vakken om na succesvolle afronding van de Zomerschool alsnog over te gaan. 
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