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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van SVO|PL. Waar we hadden gehoopt terug te kunnen kijken op
een vrijwel normaal jaar blijkt dat helaas niet het geval. Ook in dit bestuursverslag en de jaarrekening
is de coronapandemie een belangrijk onderwerp. Met een nieuwe strategienota, het Nationaal
Programma Onderwijs (NPO) en verdieping van de samenwerking binnen SVO|PL en met onze
partners hebben we het afgelopen jaar een nieuwe stap vooruit gezet in onze ambitie: “Voor elk
kind het beste onderwijs”.
Van iedereen is ook in 2021 weer veel flexibiliteit en vertrouwen gevraagd, niet alleen van onze
medewerkers maar ook van leerlingen en ouders/verzorgers. Samen hebben we, in een opnieuw
vreemd jaar, mooie resultaten kunnen behalen. Iedereen die heeft bijgedragen aan deze resultaten
willen we dan ook bedanken.

drs. R.K.M. Bonekamp
Voorzitter College van Bestuur
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Bestuursverslag
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1. Algemeen
1.1.

Algemene informatie

Onder het bevoegd gezag van de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL) valt
een breed scala aan scholen voor voortgezet onderwijs. Onderstaand schema laat de opbouw van
de scholen zien op brinniveau. Onder de diverse brins kunnen meerdere locaties vallen met
verschillende onderwijsvormen.
Brin
19HV
02ZC
19QC
17JB
16VM
13FB
26KZ
19XS

Benaming
Scholen van het Bernardinuscollege (Ath.)
Scholen van het Bernardinuscollege (Gym.)
Scholen van het Bernardinuscollege (Havo)
Charlemagne College
Herlecollege
Katholieke school voor praktijkonderwijs
Openbare school voor praktijkonderwijs
Sintermeertencollege

Splitsing
avo
avo
avo
avo/beroepscollege
beroepscollege
beroepscollege
beroepscollege
avo

Plaats
Heerlen
Heerlen
Heerlen
Landgraaf, Kerkrade
Heerlen
Heerlen
Heerlen
Heerlen

De avo-scholen Charlemagne College locatie Eijkhagen, de scholen van het Bernardinuscollege en
het Sintermeertencollege vallen onder de eindverantwoordelijkheid van een directeur. De directeur
van het Sintermeertencollege heeft ook de eindverantwoordelijkheid over de nevenvestiging de
Nieuwe Thermen, waar de teamleider de regie heeft.
Het Beroepscollege Parkstad Limburg (BcPL) valt onder de eindverantwoordelijkheid van de
directeur. De BcPL-locaties Brandenberg, Herle, Holz en PPL worden aangestuurd door een
sectordirecteur. De directeur van BcPL heeft ook de eindverantwoordelijkheid over de
nevenvestiging Techniekcollege Parkstad Limburg (TCPL), waar de teamleider de regie heeft.

1.2.

Organisatiestructuur

De voortdurende leerlingendaling, de daarmee samenhangende afnemende overheidsfinanciering
en de ontwikkelingen die het gevolg zijn van maatschappelijke veranderingen en/of besluiten van
de regering, leiden al enige tijd tot een grotere complexiteit. Per 1 augustus 2005 is daarom de
huidige besturingsstructuur gevormd, met een Raad van Toezicht (RvT) en een College van Bestuur
(CvB).
Het besluit tot verdergaande bundeling van krachten, grotere solidariteit tussen de verschillende
scholen en een toenemende bovenschoolse sturing en controle, genomen in het voorjaar van 2012,
leidt tot bovenschoolse overheveling van taken en bevoegdheden. In navolging van de
bestuursfilosofie wordt door middel van zogenaamde “kwartaalgesprekken” de voortgang en de
verantwoording geborgd.

1.3.

CvB en RvT

In 2021 heeft op 1 juli een bestuurswijziging plaatsgevonden door het aftreden van de voorzitter
CvB wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De voorzittersrol is per die datum
overgenomen door drs. R.K.M. Bonekamp. De functie van lid CvB is overgenomen door mr. M.
Epema.
De samenstelling van het CvB was in het verslagjaar als volgt:
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Voorzitter
Lid
Voorzitter
Lid

drs. J.H.M. Monsewije
drs. R.K.M. Bonekamp
drs. R.K.M. Bonekamp
mr. M. Epema

(tot 1 juli 2021)
(tot 1 juli 2021)
(vanaf 1 juli 2021)
(vanaf 1 juli 2021)

De samenstelling van de RvT was in het verslagjaar als volgt:
Voorzitter
mr. G.J.H.M. Wagemans
Vice-voorzitter mr. L.L.G.H. Scholl
Lid
A.E.J. van den Brink MSc
Lid
drs. A.G.L. Palmen CFA
Lid
W.R.H. Vliex RA RO
De nevenfuncties van de CvB en de RvT staan opgesomd in bijlage 2.

1.4.

Rapportage van de RvT

De RvT verricht haar taken volgens de Code Goed Bestuur in het Voortgezet Onderwijs. De code
is per 1 augustus 2008 bij SVO|PL van toepassing verklaard en geactualiseerd per 1 juli 2019. De
uitgevoerde taken van de RvT in 2021 waren onder andere het goedkeuren van de jaarrekening
2020 op 15 juni 2021, waarna decharge aan het CvB is verleend voor het in 2020 gevoerde
financieel beleid, op basis van de verkregen goedkeurende accountantsverklaring. Daarnaast is de
begroting 2021-2022 op 5 oktober 2021 goedgekeurd door de RvT.
De RvT is in 2021 vijf keer bijeengekomen. Daarnaast zijn zowel de Auditcommissie (AC) als de
Onderwijscommissie (OC) vijf keer bijeengekomen. In de RvT-vergaderingen zijn onder andere de
volgende onderwerpen besproken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doelstellingen 2020 CvB en managementrapportages (MARAP) met directeuren/rectoren
Resultaat begrotingsuitvoering 2020-2021
Jaarverslag 2020
Begroting 2021-2022
Strategienota 2021-2025
Zelfevaluatie RvT en CvB
Analyse meerjarige ontwikkelingen
Meerjarenramingen
Risicomanagement
Vermogensbeheer
Veiligheid
Aanmeldingen en prognoses komende jaren
Onderwijsresultaten 2020-2021
Scholing medewerkers
Verzuimrapportage
Passend Onderwijs
Techniekcollege Parkstad Limburg
Techniekonderwijs Zuid-Limburg
Kwaliteitszorg
Onderzoek van de Inspectie
Huisvesting (investeringen, meerjarenonderhoud)
Aanbestedingen
Werving en benoeming voorzitter CvB en lid CvB
Werving directeur BcPL, Charlemagne College Eijkhagen en Bestuursbureau
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•
•
•
•
•
•
•
•

Coronacrisis
ICT-beveiliging
Nieuwbouw CMC Eijkhagen
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en begroting NPO
Leermiddelen (LIFO)
Governance
Statutenwijziging
Incidentenregistratie

Voorafgaand aan de reguliere vergaderingen van de RvT vond telkens een vergadering plaats van
de AC en de OC van de RvT in aanwezigheid van het CvB en de Directeur Bestuursbureau. De OC
voert met regelmaat overleg met de portefeuillehouder Onderwijs binnen het CvB op basis van een
door hem opgestelde agenda. Van deze overleggen worden beknopte verslagen gemaakt en de
besproken onderwerpen worden teruggekoppeld in de RvT-vergaderingen. Deze werkwijze wordt
door de AC gevolgd.
De bijdrage vanuit de OC aan beleidsvraagstukken is vanuit de aard van de rol van de
toezichthouder volgend en adviserend. Concrete beleidsontwikkeling vindt plaats op basis van het
strategische meerjarenbeleid van SVO|PL en het geldende bestuursakkoord van de vo-sector. De
bijdrage van de toezichthouder in de OC is referentie, vanuit de eigen relevante achtergrond en
ervaringen, en klankbord in de keuze van strategie en de operationalisering daarvan. Uiteraard
benoemt de OC daarin ook langs welke lijnen en criteria zij geïnformeerd wil worden over aanpak
en verantwoording van behaalde resultaten.
In het verslagjaar heeft de OC aandacht besteed aan de hierboven genoemde onderwerpen. De
OC is tevreden over de wijze van samenwerking met het CvB en positief over de ontwikkeling van
het onderwijs binnen de stichting.
De onderwerpen die in de vergaderingen van de AC aan bod zijn gekomen zijn doelmatigheid van
de bestedingen, aspecten van de strategienota gekoppeld aan de meerjarenbegroting en
continuïteit, het treasury jaarplan en de bijbehorende voortgangsrapportages, de doelmatigheid van
de huisvestiging en de risico’s en het bijbehorende beheerssysteem.
In verband met corona kon enkel de stakeholdersbijeenkomst in oktober 2021 doorgang vinden.
Tijdens deze bijeenkomst, waarin het onder andere ging over het NPO, gingen de RvT,
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) , CvB en directieraad met elkaar in gesprek.

1.5.

Missie en motto

Ons motto “Voor elk kind het beste onderwijs” is ongewijzigd. Dit motto heeft een persoonlijke,
individuele betekenis voor elk kind. Het onderwijs van de scholen van SVO|PL levert een belangrijke
bijdrage aan de ontwikkeling van de jeugd in Parkstad en omgeving. Ons onderwijs is gericht op
kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van elk kind. In onderlinge samenhang dragen deze
drie begrippen bij aan het beste onderwijs.
We kennen de verscheidenheid in maatschappelijke omstandigheden die kinderen thuis en in hun
directe omgeving ervaren, houden hier rekening mee zonder te aanvaarden dat verschillen aan het
begin van een leven bepalend blijven voor de verdere ontplooiing. We willen dat elk kind zich naar
zijn/haar eigen mogelijkheden ontwikkelt tot een jongvolwassene die vol vertrouwen, plezier en
persoonlijke ambitie, samen met anderen, een bijdrage kan en wil leveren aan de maatschappij.
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1.6.

Strategisch beleid “Voor elk kind het beste onderwijs”

In 2021 is de Strategienota 2021-2025 formeel vastgesteld. In de vorige strategienota lag de nadruk
op het leggen van een goed fundament voor het beste onderwijs. In de nieuwe strategienota
verschuift de nadruk naar de verdere uitwerking en concretisering van het in onze doelstelling
leidende motto “Voor elk kind het beste onderwijs”.
In deze nieuwe strategienota staan zeven thema’s centraal:
1. Uitdagend onderwijs
2. Taalvaardigheid
3. Toegankelijk onderwijs
4. Professionele cultuur
5. Onderwijsaanbod
6. Maatschappelijk relevant onderwijs
7. Verantwoordelijkheid en verantwoording
De steeds terugkerende schoolsluitingen in diverse vormen ten gevolge van corona hebben
gevraagd om een beleid dat vooral gericht was op het oplossen van actuele en urgente problemen.
Toch stonden de zeven strategische thema’s, en zeker de onderwijskwaliteit, continu op de agenda
bij het CvB en de schooldirecties. In 2021 stond de terugkeer naar fysieke lessen centraal, zowel in
hybride vorm als volledig fysiek, waarbij sterk is ingezet op het sociaal-emotionele welbevinden van
de leerlingen.
Een strategienota is gericht op de toekomst, maar kan geen tijdloos document zijn dat voorbijgaat
aan de actualiteit en vooral de gevolgen van corona voor het onderwijs en maatschappelijk leven.
SVO|PL wil dan ook in de uitvoering van de strategienota een verbinding leggen met de
doelstellingen van het NPO.
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2. Aanhoudende coronapandemie en inzet Nationaal
Programma Onderwijs
Ook in 2021 hadden we te maken met coronamaatregelen in het onderwijs. Daarnaast waren ook
de gevolgen van leerlingen en medewerkers die ziek waren of in quarantaine moesten van grote
invloed op de scholen. De overheid stelde diverse subsidies ter beschikking aan het onderwijs om
ontstane achterstanden weg te werken en extra hulp op school in te zetten om het onderwijs door
te kunnen laten gaan.
De coronacrisis heeft ons laten zien hoe kwetsbaar we zijn in onze huidige inrichting. Door corona
is de invloed van thuis op het leren van de leerling, soms pijnlijk, zichtbaar geworden. Aanwezigheid
en opleiding van ouders/verzorgers, beschikbaarheid van leermiddelen of letterlijk ruimte vergroten
de verschillen in mogelijkheden om te kunnen leren. Kansenongelijkheid is niet nieuw of onbekend,
maar was niet eerder zo zichtbaar.
Het gedwongen overgaan naar digitaal onderwijs heeft een tweeledige opbrengst. Enerzijds wordt
het belang van het elkaar ontmoeten en leren in een school bevestigd, anderzijds wordt ook ervaren
welke mogelijkheden digitaal onderwijs kan bieden als het gaat om bijvoorbeeld differentiëren. Waar
bij de ene leerling door gebrek aan houvast en strakke begeleiding leerachterstanden ontstaan, is
de andere leerling nu meer in de gelegenheid om zelfstandig te werken.

2.1.

NPO-subsidies ingezet in 2021

De overheid lanceerde in 2021 het overkoepelende steunpakket NPO voor het primair en voortgezet
onderwijs. Dit steunpakket bestaat uit verschillende subsidieregelingen die het bevoegd gezag ofwel
kan aanvragen ofwel direct ontvangt vanuit het ministerie. SVO|PL vraagt actief subsidie aan voor
de regelingen die dit betreft en zet de overige subsidies actief in. De diverse NPO-subsidies hebben
elk een eigen doel maar werken ook ter versterking van elkaar. Hieronder worden de verschillende
ingezette regelingen toegelicht. De paragraaf wordt afgesloten met de omvangrijkste regeling, de
‘menukaart’.
2.1.1.

Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Om opgelopen leerachterstand of studievertraging bij leerlingen in te halen die ontstaan zijn als
gevolg van de lockdowns en de schoolsluitingen in 2020 en 2021 is zowel in 2020 als 2021 door
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de subsidie Inhaal- en
ondersteuningsprogramma’s ontwikkeld. SVO|PL heeft zowel in 2020, in het tweede tijdvak, als in
2021, in het vierde tijdvak, subsidie aangevraagd. Met behulp van deze subsidiegelden konden de
scholen extra begeleiding bieden aan leerlingen door buiten de reguliere schooltijden
huiswerkbegeleiding, examentraining en extra lessen aan te bieden.
Binnen SVO|PL hebben alle scholen, behalve de PPL, gebruikgemaakt van deze subsidieregeling.
Vanwege het unieke onderwijsconcept van de PPL passen additionele lesuren niet in het
programma en niet bij de doelgroep. Zij hebben zich na de lockdown voornamelijk gericht op het
aanbieden van mogelijkheden tot het vergroten van het sociale welzijn van de leerlingen. Deze
activiteiten pasten niet binnen de subsidieregeling.
Vanwege de positieve resultaten van de eerste subsidieronde is ook in het vierde tijdvak van de
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subsidieregeling subsidie aangevraagd. Waar de subsidie uit het tweede tijdvak over alle leerlagen
heen ingezet werd, is de subsidie uit het vierde tijdvak op de meeste scholen ingezet bij de
(voor)examen klassen. Met de leerlingen is individueel bekeken in welke vakken additionele hulp
nodig was en is samen met de leerling en de ouders/verzorgers een leerplan opgesteld. Voor het
geven van de examentrainingen en extra lessen zijn verschillende huiswerkbegeleidingsbureaus
ingehuurd als ook eigen personeel ingezet. Waar mogelijk worden de activiteiten doorgezet in 2022.
In onderstaande grafiek is de realisatie van 2020 en 2021 opgenomen.

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's 2020-2021
BC
HC
SMC
HOLZ
BRB
EIJK
-

50.000

100.000

150.000
realisatie

2.1.2.

200.000

250.000

300.000

toekenning

Extra Hulp voor de Klas

De corona-uitbraak heeft naast de opgelopen leerachterstanden ook geleid tot organisatorische
uitdagingen. Bij heropening van de scholen kon het onderwijs niet als vanouds hervat worden. In
de leslokalen moest 1,5 meter afstand gehouden worden, er werd hybride lesgegeven waarbij de
helft van de klas onderwijs op afstand genoot of de helft van de lessen op afstand werd gegeven,
docenten vielen uit of gaven onderwijs op afstand doordat zij in quarantaine zaten. Om het onderwijs
te kunnen continueren was meer personeel noodzakelijk.
Voor een tegemoetkoming in deze kosten is door de overheid de subsidieregeling Extra Hulp voor
de Klas ontwikkeld. Het voortgezet onderwijs kon subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten:
•
•
•
•
•
•
•

Het inzetten van leraren, onderwijsassistenten en instructeurs;
Het laten geven van gastlessen;
Het inzetten van studenten;
De ondersteuning op logistiek en toezicht op de naleving van coronamaatregelen;
Het inhuren van personen die toezicht houden in de klas, bijvoorbeeld bij digitaal onderwijs
door een leraar;
Het inhuren van ondersteuning en begeleiding ter ontzorging van leraren en ander
personeel;
Het werven, selecteren en organiseren van extra, tijdelijk personeel.

SVO|PL heeft in zowel de eerste als de tweede ronde deze subsidie aangevraagd. De aanvraag
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verliep via de bestaande RAP-regio (Regionale Aanpak Personeelstekort) waarvan LVO als
penvoerder optreedt. Binnen SVO|PL zijn de beschikbare middelen ingezet op het inzetten van
leraren, onderwijsassistenten en instructeurs als ook op het inhuren van personen die toezicht
houden in de klas, bijvoorbeeld bij digitaal onderwijs door een leraar. In totaal heeft SVO|PL een
subsidie van 754 duizend euro ontvangen, per eind 2021 is hiervan 57% verbruikt. Doorlopende
contracten leggen een beslag op de middelen in 2022 waardoor reeds 100% van de subsidie
gealloceerd is aan bestaande contracten en activiteiten.
Binnen SVO|PL was de meeste noodzaak om toezichthouders aan te nemen voor toezicht in
klassen en bij examinering om de werkdruk bij de medewerkers te verlichten. 52% van de realisatie
is aan dit doel uitgegeven. Voor het inzetten van leraren en onderwijsassistenten is 48% van de
realisatie gebruikt. Leraren die werkzaam waren op meerdere locaties zijn opgenomen onder
stichtingskosten.
Eind december was reeds duidelijk dat de aanhoudende coronapandemie ook in 2022 gaat zorgen
voor meer behoefte aan toezichthouders. De resterende middelen zullen dan ook in 2022 ingezet
worden op het inhuren van toezichthouders, leraren en onderwijsassistenten.
In onderstaande grafieken is de realisatie tot eind 2021 opgenomen.

Inzet Extra Hulp voor de Klas
0%

36%
52%

12%

toezichthouder

Kenmerk: SVOPL-1401158018-67
Versie: 1.0

onderwijsassistent

leerkracht

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 14 juni 2022

logistiek

Pagina 13 van 83

Extra Hulp voor de Klas 2021
Stichting
BC
TCPL
HC
dNT
SMC
HOLZ
PPL
BRB
EIJK
-

50.000

100.000
realisatie

2.1.3.

150.000

200.000

toekenning

Capaciteitentesten

Vanwege de schoolsluiting in 2020 hebben leerlingen van de toenmalige groep 8 geen eindtoets
gemaakt. Hierdoor is het schooladvies minder snel bijgesteld. Als gevolg hiervan blijkt dat,
gemiddeld genomen, leerlingen een lager schooladvies hebben ontvangen en op een lager niveau
in het voortgezet onderwijs ingestroomd zijn. Om deze reden heeft het ministerie OCW ervoor
gekozen om voor brugklassers en tweedejaars leerlingen geld beschikbaar te stellen om een
capaciteitentest af te nemen.
Met een capaciteitentest kan het potentieel van de leerling gemeten worden, om daarmee zicht te
krijgen op het mogelijk best passende onderwijsniveau voor de leerling. Er is gekozen om zowel
voor leerlingen in leerjaar 1 als voor leerlingen in leerjaar 2 subsidie beschikbaar te stellen. Per
leerling is 40 euro beschikbaar gesteld voor de aanschaf en afname van een capaciteitentest.
In 2021 hebben Bernardinuscollege, Charlemagne College Eijkhagen, Sintermeertencollege, de
Nieuwe Thermen, Herlecollege en Brandenberg subsidie aangevraagd voor het afnemen van de
capaciteitentesten. PPL heeft geen gebruikgemaakt van de subsidieregeling omdat zij de
capaciteitentesten niet in groepsverband kunnen afnemen maar de leerlingen individueel getoetst
worden. TCPL komt niet in aanmerking voor de subsidie omdat zij geen leerjaar 1 en 2 aanbieden.
In 2022 willen de scholen opnieuw de capaciteitentesten inzetten en gebruikmaken van de
subsidieregeling.
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Capaciteitentesten in euro's
16VM
17JB
19XS
19QC
02ZC
19HV
-

10.000

20.000

30.000
realisatie

40.000

50.000

60.000

70.000

toegekend

Capaciteitentesten in aantallen
16VM
17JB
19XS
19QC
02ZC
19HV
-

200

400

600
realisatie

2.1.4.

800

1.000

1.200

1.400

1.600

toegekend

Arbeidsmarkttoelage

Door de opgelopen vertragingen en het groeiend tekort aan goede onderwijsprofessionals dreigt
een vicieuze cirkel te ontstaan. Voor de 15% van de scholen met de grootste
achterstandsvraagstukken is daarom extra, incidenteel, geld uitgetrokken om goede leraren,
ondersteunend personeel en schoolleiders aan te trekken en te behouden. Binnen SVO|PL hebben
vier locaties middelen toegewezen gekregen op basis van de door het ministerie OCW bepaalde
criteria. Op 29 november 2021 heeft de personeelsgeleding van de GMR ingestemd met de
toegekende bedragen en de wijze van uitkering. De eerste uitbetaling van de maandelijkse
arbeidsmarkttoelage heeft plaatsgevonden in december 2021.
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2.1.5.

Aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2021

In schooljaar 2020-2021 bestond de mogelijkheid voor eindexamenkandidaten om examens te
spreiden over de verschillende tijdvakken van het centraal examen. Daarnaast is een derde tijdvak
toegevoegd. Voor het compenseren van het extra werk dat hierdoor is ontstaan, heeft de overheid
additionele bekostiging ter beschikking gesteld. De collega's die extra werkzaamheden hebben
uitgevoerd in het tweede en derde tijdvak hebben hiervoor in december een tegemoetkoming
ontvangen. De voorwaarden voor deelname en de hoogte van de tegemoetkoming zijn vastgesteld
met instemming van de GMR op 29 november 2021.

2.2.

NPO Menukaart

De menukaart is een investeringsregeling voor tweeënhalf jaar die door middel van interventies
investeert in de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen en het inhalen van
achterstanden. Vanuit het ministerie OCW is een menukaart aan interventies opgesteld. Bij elke
interventie is op basis van een wetenschappelijke onderbouwing de effectiviteit aangegeven.
Vanwege de complexiteit van het project heeft SVO|PL ervoor gekozen om voor de menukaart een
aparte projectbegroting op te stellen die integraal aan de GMR ter instemming gepresenteerd is. De
GMR is vanaf de start meegenomen in de NPO-plannen.
Het project wordt ook in de realisatie gescheiden van het reguliere exploitatieresultaat. Dat wil
zeggen dat de voortgang van het project apart gemonitord en gerapporteerd wordt richting de
interne en externe stakeholders. De voortgangsrapportages volgen dezelfde rapportagecyclus als
de reguliere PDCA-cyclus.
Ons motto “Voor elk kind het beste onderwijs” heeft een persoonlijke, individuele betekenis voor elk
kind. Het gaat uit van de verschillen in ontwikkeling en mogelijkheden van een kind, sluit aan op de
behoeften van de leerling en de maatschappelijke omgeving en biedt een veilige omgeving waar
ambitie wordt uitgedaagd en zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen gestimuleerd worden. Dit
sluit aan bij de visie van het NPO. Ook het NPO richt zich op brede en volwaardige leerontwikkeling
van leerlingen: hun cognitieve en beroepsontwikkeling, hun sociale en persoonlijke ontwikkeling en
hun mentale welbevinden.
We zien de menukaart inhoudelijk niet als losstaand project, maar zoeken aansluiting bij al lopende
initiatieven in de school en ambities die wij hebben verwoord in onze nieuwe Strategienota 20212025. Daarom zetten we de deze gelden in voor maatregelen op de korte termijn die vertragingen
van leerlingen verhelpen en werkdruk van medewerkers verlichten en voor maatregelen op de
langere termijn die een duurzaam effect hebben op de onderwijsresultaten en aansluiten op de
onderwijskundige keuzes die al zijn gemaakt. Uitdrukkelijk gaan we hierin op zoek naar nieuwe
initiatieven die niet reeds opgenomen zijn in het reguliere onderwijsprogramma.
In de nieuwe strategienota bouwen we verder aan het realiseren van dat beste onderwijs voor elk
kind door nog gerichter aan te sluiten op de behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen, hun
omgeving en actuele ontwikkelingen, met name de ervaringen en gevolgen van corona. In de
menukaart verbinden we onze ambities met de resultaten uit de schoolscans om zo een duurzame
verbeterslag te maken. Op stichtingsniveau zijn daarom vijf thema's gekozen die per schoollocatie
verder ingevuld worden door gebruik te maken van interventies uit de menukaart.
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De analyse op basis waarvan de plannen zijn gemaakt, is waar mogelijk gebaseerd op schoolscans.
Voor een groot deel sluiten deze aan bij het bestaande kwaliteitszorgsysteem van SVO|PL en onze
scholen. De algehele conclusie is dan ook dat er een toename van
De belangrijkste conclusies zijn:
• Leerachterstanden zijn voor de gehele leerlingpopulatie en de verschillen tussen leerlingen
onderling zijn toegenomen;
• De resultaten van de schoolscans laten zien dat onze leerlingen achterblijven bij sommige
vakken, maar dit is vak-, leerjaar- en locatiespecifiek en vraagt om maatwerk. Wel is
duidelijk behoefte aan een versterking van taal- en rekenen;
• Om de leerlingen de juiste begeleiding te kunnen geven, is het nodig dat docenten zich
verder ontwikkelen in het aanleren van vaardigheden of efficiënt bijwerken van deficiënties.
We zien een kans om met veel meer nadruk op het geven van feedback de leerlingen zelf
een grotere rol te geven in hun leerproces;
• Met name in het vmbo hebben leerlingen de afgelopen anderhalf jaar veel minder dan
anders kunnen leren in de praktijklessen. Stages, bedrijfsbezoeken en events zijn
beperkter of in digitale vorm doorgegaan. Met name voor derdeklassers is een inhaalslag
nodig;
• Het welbevinden van leerlingen is niet altijd aan het oppervlak zichtbaar. De gesprekken
met ouders/verzorgers en leerlingen vragen extra aandacht om naast de zorgen om de
cognitieve ontwikkeling voldoende oog te houden voor het welbevinden van de leerlingen.
De conclusies uit de analyses op de scholen zijn in hoofdlijnen voorgelegd aan en besproken met
docenten, leerlingenraad, ouderraad en medezeggenschap. Aan hen is gevraagd of zij de
conclusies herkennen en wat in hun ogen noodzakelijke acties zijn om leerlingen optimaal te
begeleiden en ondersteunen en om vertragingen weg te werken. Hun aanvullingen zijn verwerkt in
de uitwerking van de menukaart en worden verder uitgewerkt in projecten op de scholen.
Op basis van deze conclusies is gekozen voor vijf hoofddomeinen op SVO|PL-niveau. Bij elk domein
wordt verwezen naar de eerder genoemde interventies uit de menukaart van het ministerie OCW:
1. Onderwijs anders inrichten: We maken gebruik van de lessen die we geleerd hebben in de
coronaperiode om het onderwijs anders in te richten zodat docenten en leerlingen meer
samen verantwoordelijk zijn voor het leerproces. Dit sluit aan bij de ambitie om uitdagend,
toegankelijk, gedifferentieerd en maatschappelijk relevant onderwijs te bieden. Maatwerk
dat nodig is om de cognitieve achterstanden van leerlingen te verhelpen, wordt door de
scholen nader ingevuld.
Deze activiteiten vallen voornamelijk onder menukaart-interventie B, effectievere inzet van
onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren.
2. Taal en rekenen: De analyse van onze resultaten laat zien dat versterking van de taal- en
rekenvaardigheid van belang is voor een succesvolle ontwikkeling van onze leerlingen.
Taal is één van de belangrijkste actoren in het ontwikkelingsproces van de leerling. Zowel
op landelijk niveau als op regionaal niveau zien we grotere taalachterstanden bij leerlingen.
Ook op rekengebied blijven de resultaten achter, met name bij onze VMBO-leerlingen.
Taalbeleid is binnen SVO|PL een zaak van de totale stichting. Er worden maatregelen
getroffen ter optimalisering van het (taal)onderwijs. Voor het versterken van het
rekenonderwijs wordt een apart traject opgestart dat schoolafhankelijk wordt ingevuld.
Deze activiteiten vallen voornamelijk onder menukaart-interventie B, effectievere inzet van
onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren.
3. Executieve functies: Het stimuleren van de ontwikkeling van executieve functies leidt tot
een betere communicatie tussen docenten en leerlingen, een meer adequate studieaanpak binnen alle vakken, dezelfde taal binnen de organisatie en is op directieniveau
helpend omdat docenten beter kunnen aangeven waar concrete behoeften van leerlingen
liggen. Het is de basis om te komen tot leren.
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4.

5.

Deze activiteiten vallen voornamelijk onder menukaart-interventie D, ontwikkeling van de
executieve functies van leerlingen.
Welzijn: Welzijn is een veelomvattend begrip. Welzijn zorgt voor kracht bij leerlingen,
anticiperend vermogen en inzet van vaardigheden waarmee de leerling zichzelf positief
positioneert in zijn leven en de toekomst. Het is een belangrijke voorwaarde voor leerlingen
om goed te kunnen functioneren, leren en leven. De komende jaren leggen we onze focus
op het realiseren van een veilig pedagogisch klimaat, inzetten op welzijnsbevorderende
factoren, een sterk mentoraat, het versterken van de ondersteuningsstructuur voor onze
leerlingen, extra aandacht voor culturele en sportieve activiteiten en het versterken van
burgerschap.
Deze activiteiten vallen voornamelijk onder menukaart-interventie C, sociaal-emotionele en
fysieke ontwikkeling van leerlingen.
LOB: De arbeidsmarkt verandert en daarmee veranderen beroepen. Dit vraagt een
flexibele en wendbare deelname aan de arbeidsmarkt. Het is belangrijk leerlingen hierop
voor te bereiden door in hun opleiding aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de
loopbaancompetenties. Een intensievere aanpak op het gebied van LOB helpt om
achterstanden op het gebied van persoonlijke- en sociale ontwikkeling van leerlingen in te
halen. Hierdoor worden leerlingen goed voorbereid op en begeleid in het maken van
keuzes met betrekking tot vakkenpakket, profiel en vervolgopleiding.
Deze activiteiten vallen voornamelijk onder menukaart-interventies B, effectievere inzet van
onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren en D, ontwikkeling van de executieve
functies van leerlingen.

De SVO|PL-scholen stellen gemeenschappelijke doelen op deze hoofddomeinen en er wordt
samenwerking gezocht met externe partijen. Daarnaast wordt gezamenlijk gezorgd voor de
inrichting van de projectorganisatie, organisatie van bijeenkomsten voor in- en externe
samenwerking, data-analyse en deskundigheidsbevordering. Deze activiteiten vallen voornamelijk
onder menukaart-interventie F, Faciliteiten en Randvoorwaarden. De GMR heeft op 29 november
ingestemd met de begroting en de inhoud van deze gemeenschappelijke activiteiten. De RvT heeft
op 30 november 2021 ingestemd met de begroting van de NPO menukaart. De verantwoording van
de NPO-middelen zal zowel inhoudelijk als financieel geschieden.

NPO menukaart: realisatie versus budget voor de verschillende domeinen.
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NPO menukaart: realisatie op basis van categorie

NPO menukaart: realisatie op basis van interventie
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3. Onderwijs
In 2020 hebben we van de een op andere dag het vertrouwde klaslokaal moeten verlaten en werd
onderwijs in digitale vorm door de meeste leerlingen thuis gevolgd. Ook in 2021 hebben het
coronavirus en de bestrijding hiervan een grote invloed gehad en was afstandsonderwijs eerder
regel dan uitzondering. Niet voor alle leerlingen want de examenleerlingen en de leerlingen van het
praktijkonderwijs kregen, waar mogelijk, toch les op school. Ook een deel van de praktische lessen
werd op school verzorgd. Toch waren de meeste leerlingen gedurende lange perioden niet op
school. Leerlingen, docenten en ouders/verzorgers moesten steeds schakelen tussen onderwijs in
de fysieke klas, digitaal onderwijs en een hybride vorm waarbij beiden gecombineerd werden. Een
groot beroep werd gedaan op flexibiliteit van alle betrokkenen, vooral door het voortdurend wisselen
van de landelijke richtlijnen van een complete lockdown tot een vrijwel normale situatie. Nog meer
dan in het vorige jaar leerden we waar en hoe digitale leermiddelen een toegevoegde waarde
kunnen hebben maar we hebben ook het belang van fysiek onderwijs ervaren.
Een van de belangrijkste lessen van 2021 is geweest dat voor veel jongeren school niet alleen een
plaats voor en van leren maar ook een belangrijke ontmoetingsplaats is. Leerlingen maar ook
medewerkers misten het persoonlijke contact, zeker in een tijd dat andere ontmoetingsplaatsen,
zoals verenigingen en uitgaansleven beperkt open waren. Het coronavirus en de maatschappelijke
gevolgen hiervan, zijn een bevestiging van de basis van de in 2021 opgestelde strategienota. Een
basis waarbij goed onderwijs een balans zoekt en vindt tussen de cognitieve, persoonlijke en sociale
ontwikkeling van een leerling. Deze drie begrippen horen bij elkaar en zonder de een kan de ander
ook niet tot ontplooiing komen.
Pijnlijk duidelijk werd ook hoe de thuissituatie van invloed kan zijn op de ontwikkeling van een
leerling. Het gaat dan zowel om de beschikbaarheid van bijvoorbeeld een laptop of een rustige plek
om te studeren als om ouders/verzorgers die motiveren en soms helpen bij het blijven leren, ook
als er geen leraar dichtbij is. Waar eerder verschillen in mogelijkheden buiten school nog relatief
verborgen en onbekend konden blijven, werden nu de verschillen in kansen voor leerlingen
zichtbaar voor iedereen. Niet voor niets hebben veel leerlingen gebruikgemaakt van de mogelijkheid
om toch naar school te komen als het thuis ontbrak aan middelen en ondersteuning.
Ook is opnieuw het belang bevestigd van rekening houden met verschillen tussen leerlingen als het
gaat om leren. Waar de ene leerling in staat was om, meer zelfstandig en in het bij hem of haar
passende tempo, zich leerstof eigen te maken, had de andere leerling een sterke behoefte aan
begeleiding.
De in 2020 gestarte intensieve samenwerking tussen de SVO|PL-scholen is versterkt en verbreed
in het belang van de leerling. Het kansrijk plaatsen van brugklasleerlingen en het kansrijk
bevorderen, vroeg om verdieping van de samenwerking en afstemming tussen de scholen om
bijvoorbeeld het risico van afstroom te beperken en dit, indien het toch voorkomt, zo goed mogelijk
te laten verlopen. Verbreding vond plaats in de vorm van actief het gesprek voeren met het primair
onderwijs, nieuwe leerlingen en ouders/verzorgers over de overgang van basisschool naar
middelbare school. Scholen en leerkrachten hebben elkaar nodig in het belang van de leerling.
Het zijn geen nieuwe inzichten maar meer dan ooit tevoren werden ze bevestigd in de schoolpraktijk
van afgelopen jaar. Deze bevestiging van wat al bekend was of vermoed werd, moet nog meer
betekenen voor ons onderwijs. We hebben in 2021 ervaren wat goed en onmisbaar is, wat werkt en
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(nog) niet werkt maar ook waar meer aandacht voor moet zijn. In de nieuwe strategienota gaat het
om het geven van passende antwoorden op leervragen in de brede betekenis van het woord.

3.1.

Onderwijsaanbod

Beroepscollege
Parkstad Limburg

x

x
x
x
x
x

x
x
x

x

x
x

x

x
x
x

x
x
x

Naast het reguliere aanbod bieden enkele SVO|PL-scholen een specifiek onderwijsaanbod. Op de
scholen van het Bernardinuscollege wordt technasiumonderwijs gegeven. Tweetalig onderwijs
wordt aangeboden op het vwo van het Charlemagne College Eijkhagen en op het vwo, havo en
vmbo-tl van het Sintermeertencollege. Op de locatie TCPL wordt, in samenwerking met Stichting
LVO en het VISTA college, techniekonderwijs aan bovenbouwleerlingen van vmbo basis en kader
gegeven in een setting waarin vmbo- en mbo-leerwegen op elkaar aansluiten.

3.2.

Ontwikkeling van leerlingenaantal

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de leerlingenaantallen op brinniveau per
peildatum 1 oktober 2021 en de vergelijkende cijfers van de twee voorgaande schooljaren.
2021-2022

2020-2021

2019-2020

Scholen van het Bernardinuscollege

1.027

1.104

1.163

Sintermeertencollege

1.646

1.584

1.568

Herlecollege

594

627

660

Scholen voor Praktijkonderwijs

548

529

513

Charlemagne College

2.218

2.179

2.276

Totaal

6.033

6.023

6.180

In de tabel hieronder worden de nieuwe aanmeldingen op brinniveau weergegeven, met de
vergelijkende cijfers van de twee voorgaande schooljaren.
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Praktijkonderwijs

x

Havo

Atheneum

x
x

Vmbo-bk

Sintermeertencollege

Charlemagne College Eijkhagen
Gymnasium van het Bernardinuscollege
Atheneum van het Bernardinuscollege
Havo van het Bernardinuscollege
Sintermeertencollege
De Nieuwe Thermen
Brandenberg
Herlecollege
Holz
Openbare School voor Praktijkonderwijs
Katholieke School voor Praktijkonderwijs
Techniekcollege Parkstad Limburg

Vmbo-tg

Scholen van het
Bernardinuscollege

Gymnasium

In de onderstaande tabel wordt het reguliere onderwijsaanbod van de SVO|PL-scholen per ultimo
2021 gepresenteerd.
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2021-2022

2020-2021

2019-2020

Scholen van het Bernardinuscollege

180

170

131

Sintermeertencollege

359

325

357

Herlecollege

114

127

131

Scholen voor Praktijkonderwijs

115

108

81

Charlemagne College

507

465

458

1.275

1.195

1.158

Totaal

Vavo-leerlingen
Leerlingen die niet binnen onze setting hun vo-diploma behalen maar naar oordeel van hun
docenten hiertoe wel de mogelijkheid hebben, worden door SVO|PL in samenwerking met het
VISTA college in de gelegenheid gesteld om hun diploma te behalen. Voor deze zogenaamde vavoleerlingen heeft SVO|PL sinds 2007 samenwerkingsovereenkomsten. Van 2007 tot 2019 werden
deze overeenkomsten gesloten met Arcus College en Leeuwenborgh Opleidingen. Na de fusie
tussen beiden organisaties is in 2019 de overeenkomst met het VISTA college getekend.
Ten opzichte van het jaar 2020 is het aantal vavo-leerlingen in 2021 gestegen. De tabel hieronder
geeft het aantal vavo-leerlingen per school per 1 oktober van het betreffende jaar weer:
2021

2020

Scholen van het Bernardinuscollege

2

2

Sintermeertencollege

9

4

Herlecollege

0

0

Scholen voor Praktijkonderwijs

0

0

Charlemagne College

2

5

13

11

Totaal

Alle leerlingen zijn aan hun vavo-traject begonnen aan het begin van het nieuwe schooljaar. Het
betreft leerlingen die vanuit het avo aan een geheel of gedeeltelijk vavo-traject zijn begonnen.

3.3.

Resultaten

Minimaal vier keer per jaar, bij elk kwartaalgesprek, bespreken CvB en directeuren niet alleen de
ontwikkeling op de resultaatgebieden van de Inspectie van het Onderwijs (Onderwijspositie t.o.v.
OP, Onderbouwsnelheid, Bovenbouwsucces, Examenresultaat en verschil SE-CE) maar ook de
voortgang van de resultaten in alle leerjaren van elke afdeling. De resultaten zijn onderdeel van het
schooljaarverslag dat elke school opstelt conform de PDCA-cyclus. Resultaten van het voorgaande
schooljaar worden in september/oktober besproken. Binnen elke school en elke afdeling zijn
resultaten een voortdurend onderwerp van overleg. Periodiek worden in dat kader risicoinventarisaties uitgevoerd.
In 2021 zijn opnieuw de centrale examens aangepast. Niet alleen is de landelijke zak-slaagregeling
aangepast maar examenleerlingen hadden ook een extra herkansingsmogelijkheid. Door het voor
tweede jaar op rij aanpassen van de centrale examens was het moeilijker om de examenresultaten
te beoordelen ten opzichte van voorgaande jaren. In elk geval was het percentage geslaagde
leerlingen relatief hoog.
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Niet alleen de examenleerlingen maar ook de andere leerlingen kregen te maken met andere
bevorderingseisen. Veel leerlingen zijn met kans bevorderd. Ook de brugklasleerlingen die in 2021
op onze scholen zijn gestart, zijn kansrijk geplaatst op het hoogste advies. Het geven van een kans
vraagt ook om ondersteuning door de school aan de leerling om die kans waar te kunnen maken.
Een positieve ontwikkeling in deze coronatijd is de intensivering van de samenwerking met het
primair onderwijs. Zo is bij veel toekomstige brugklasleerlingen de plaatsing in een klas het resultaat
van een gesprek waaraan leerling, ouders/verzorgers, basisschool en middelbare school hebben
deelgenomen.
Aan het begin van het schooljaar 2021-2022 is nog duidelijker geworden dat niet alleen kennis en
vaardigheden, de zogenaamde leerachterstanden, maar ook en vooral leer- en studiehouding
geleden hebben onder een lange periode van voortdurend wisselende vormen van onderwijs. Veel
leerlingen hebben het ritme en de structuur van lesdag en schooljaar gemist. Een deel van de
leerlingen heeft voordeel gehad van een tijd van min of meer gedwongen zelfstandigheid, een ander
deel heeft de directe persoonlijke ondersteuning en het samen zijn en leren op school gemist. Hierbij
komt dat sociaal-emotionele problemen zijn toegenomen. Je zou kunnen stellen dat de ontwikkeling
van jongeren op het vlak van leven (jezelf leren kennen en hiermee omgaan in relatie tot, met
anderen en je omgeving) gehinderd is in deze coronatijd.
Voor de komende jaren is het van belang dat voortdurend het juiste evenwicht in de aanpak van
leer- en leefachterstanden, o.a. via het NPO-programma, gevonden wordt.
3.3.1.

Vierjaarlijks onderzoek Inspectie van het Onderwijs

In september 2020 heeft de Inspectie SVO|PL bezocht in het kader van het herstelonderzoek naar
de realisatie van de in 2019 gegeven herstelopdrachten aan bestuur en scholen.
De kwaliteitszorg werd in het in november 2020 verschenen rapport als adequaat omschreven. Het
bestuur kreeg wel de opdracht om de verdere ontwikkeling van het taalbeleid doelgericht en
systematisch te sturen en ondersteunen. Verder constateerde de Inspectie dat op alle locaties de
tekortkomingen hersteld zijn. Alle locaties hebben hierdoor een basisarrangement. Wel blijft op de
locatie Holz de herstelopdracht ten aanzien van het didactisch handelen bestaan.
Het verslag voortgangsgesprek, vastgesteld 30 september 2021, concludeert dat BcPL Holz
voldoende voortgang maakt bij het vervullen van de herstelopdracht. De Inspectie heeft vertrouwen
in een goede uitkomst. Het volgende citaat spreekt boekdelen: “Het is indrukwekkend dat ondanks
corona er toch een stevig verbetertraject is ingezet”. Ten aanzien van het taalbeleid op
bestuursniveau stelt de Inspectie dat het taalbeleid is ontwikkeld en nu moet worden
geïmplementeerd. De conclusie is dat SVO|PL en alle scholen voldoen aan de door de Inspectie
gestelde eisen.
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3.3.2.

Examenresultaten

In onderstaande tabel zijn de slagingspercentages van schooljaar 2020-2021 weergegeven.

Scholen van het
Bernardinuscollege

Sintermeertencollege
Charlemagne
College

Sintermeertencollege
Charlemagne
College

Sintermeertencollege
Herlecollege
Charlemagne
College

Gymnasium
Percentage Aantal
92%

Atheneum
Percentage

Aantal

Havo
Percentage

91%

97

89%

48

Vwo
Percentage
97%
96%

Aantal

Vwo TT
Percentage
91%
94%

Aantal

Vmbo-t/g
Percentage
92%
100%
96%

Aantal

31
27

20
31

124
11
129

Havo
Percentage
90%
85%
Havo TT
Percentage
100%

Vmbo-b/k
Percentage
99%
99%

Aantal
111

Aantal

Aantal

88
89

11

Aantal
158
180

De leerlingen van de Scholen voor het Praktijkonderwijs leggen geen staatsexamen af maar
stromen aan het eind van hun middelbare schoolcarrière uit. De uitstroomcijfers over 2021 zijn als
volgt:
Scholen voor het
praktijkonderwijs

Percentage

Aantal

Andere opleiding

59%

63

Arbeidscontract

24%

26

Dagbesteding

5%

5

Maatwerktraject

8%

8

Overig

4%

4

3.4.

Kwaliteitszorg

De in 2020 aangepaste PDCA-cyclus van kwaliteitszorg is geïmplementeerd in 2021. Ondanks de
pandemie, die zowel qua energie als tijd een zware belasting was voor iedereen, hebben alle
kwartaalgesprekken met de scholen plaatsgevonden. Tegelijk met de uitvoering was ook aandacht
voor de verdere ontwikkeling van de kwaliteitszorg. Om voortgang en resultaten van zowel de
nieuwe strategienota als het Programmaplan NPO te borgen zijn beide onderwerpen onderdeel
geworden van de kwaliteitszorg in algemene zin en de kwartaalrapportage in het bijzonder.
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Het belang dat binnen SVO|PL gehecht wordt aan kwaliteitszorg blijkt uit het gegeven dat één van
de zeven doelen van de strategienota geheel in het teken staat van verantwoording. Niet alleen
financieel maar juist inhoudelijk willen we laten zien hoe maatschappelijk geld wordt ingezet om
achterstanden in te halen en het vermogen van leerlingen, medewerkers en de organisatie als
geheel te vergroten om beter en adequaat om te kunnen gaan met onverwachte, ingrijpende
gebeurtenissen zoals corona.
Helaas zijn ook dit jaar collegiale visitaties niet doorgegaan door lockdowns of beperkende
maatregelen voor schoolbezoek. Voor het komende jaar is de opzet van de visitaties aangepast
waardoor ook aandacht zal zijn voor de uitvoering van NPO en strategienota bij het collegiale
bezoek.
3.4.1.

Toetsing en examinering

De in 2020 gestarte samenwerking tussen de SVO|PL-scholen om de kwalitatieve uitvoering van
(school)examens te versterken en te borgen is niet alleen gecontinueerd maar ook versterkt en
verbreed in 2021. Er is een nieuw examenreglement op stichtingsniveau opgesteld dat voldoet aan
de actuele eisen. Het reglement Commissie van Beroep Eindexamenaangelegenheden is ook
herzien.
Een belangrijke rol speelt de Examencommissie SVO|PL, eerder de monitorgroep genoemd, waarin
alle scholen vertegenwoordigd zijn. Binnen deze commissie worden niet alleen kennis en ervaring
gedeeld maar ook adviezen opgesteld. Door het noodgedwongen verplaatsen van toetsen en het
vanwege corona niet kunnen deelnemen aan schoolexamens door leerlingen moesten
programma’s van toetsing en afsluiting (PTA) steeds aangepast worden. Deze aanpassingen
moeten in lijn zijn met het examenreglement en landelijke wetgeving. Een mooie ontwikkeling is dat
vanuit de commissie op een bijna vanzelfsprekende wijze nieuwe initiatieven ontstaan bijvoorbeeld
als het gaat om het ontwikkelen van een gezamenlijk toetsbeleid.
De commissie vervult een belangrijke adviesrol voor zowel de schooldirectie als het CvB. Tijdens
elk managementgesprek tussen schoolleiding en CvB wordt de voortgang van de examinering
besproken. Waar knelpunten dreigen te ontstaan, bijvoorbeeld bij herkansingen, worden afspraken
gemaakt.

3.5.

Onderwijskundige ontwikkelingen

Het besef dat het beste onderwijs voor elk kind alleen mogelijk is indien de ontwikkeling van de
leerling zowel op vlak van cognitie als socialisatie en persoonsvorming gestimuleerd wordt, is door
de specifieke omstandigheden in 2021 verder gegroeid. Leerlingen die bijvoorbeeld op het vlak van
persoonsvorming sterker ontwikkeld zijn, hebben zich makkelijker kunnen aanpassen aan een
situatie waarin een groter beroep op zelfstandigheid is gedaan. De lockdown heeft laten zien hoe
belangrijk school is voor de sociale ontwikkeling van elke leerling, elk kind. Deel kunnen uitmaken
van een gemeenschap en daaraan een bijdrage kunnen leveren, is essentieel voor het welbevinden.
Een leerling die onzeker is over zichzelf of over zijn/haar verhouding tot anderen mist
basisvoorwaarden om succesvol zich kennis en vaardigheden eigen te maken. Binnen de
Strategienota 2021-2025 is hier expliciet aandacht voor maar belangrijker nog is de praktijk van elke
dag.
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Juist die praktijk van elke schooldag heeft veel creativiteit gevraagd in 2021. Vaak onder dwang van
de omstandigheden zijn andere werk- en lesvormen toegepast. Door de afwezigheid van leerlingen
en ook docenten vanwege quarantaine of besmetting was het niet altijd mogelijk om de bekende
klassikale les van 50 minuten te geven. Het werken in soms kleine groepen met meer gerichte
individuele aandacht en soms grote groepen met meer zelfstandigheid in een leercentrum zijn
voorbeelden van andere onderwijsvormen. In algemene zin kan worden gesteld dat onderwijstijd
een meer centrale plaats heeft gekregen in de wijze waarop onderwijs plaatsvindt.
Ook het gebruik van digitale leermiddelen is toegenomen, soms gedwongen vanwege de
omstandigheden, soms als keuze van de docent en de school. Jammer is dat in de landelijke
discussie over digitalisering binnen het onderwijs de aandacht vooral is uitgegaan naar de digitale
les via teams of zoom en minder naar bijvoorbeeld de mogelijkheden om te differentiëren tussen
leerlingen door gebruik van digitale leermiddelen.
In 2021 heeft de aanbesteding van de leermiddelen plaatsgevonden. SVO|PL is hierbij uitgegaan
van het zogenaamde LIFO-principe waarbij een methode zowel digitaal (licentie) als op papier
(folio) wordt aangeboden. Het voordeel van deze methode voor zowel leerling als docent is dat
lesstof van andere leerjaren en afdelingen beschikbaar is. Inhalen, herhalen, vooruitwerken of leren
op een hoger niveau wordt hierdoor makkelijker bereikbaar dan bij het gebruik een boek van één
enkel leerjaar op één niveau.
De overgang van de vaak al jaren bekende lesmethode naar de LIFO-methode vraagt veel van een
docent, zeker als het gaat om het kunnen benutten van de mogelijkheden van de digitale methode.
In de aanbesteding is dan ook expliciet aandacht geweest voor de ondersteuning voor de docent.
Zo worden scholingsmogelijkheden door de uitgevers aangeboden om efficiënt de methode te
gebruiken. Het mag duidelijk zijn dat een dergelijke omschakeling niet in een enkel jaar voltooid is
maar een leerproces van meerdere jaren zal zijn.
Twee jaar corona heeft de verschillen tussen leerlingen niet alleen duidelijk laten zien maar ook
vergroot, waarbij de thuissituatie van grote invloed is. Om elke leerling dezelfde kansen te kunnen
bieden, wordt veel gevraagd van het onderwijs. Het kennen van elke leerling, het kunnen inspelen
op achterstanden maar ook de mogelijkheden tot verdere groei, stelt hoge eisen aan de
pedagogische kwaliteiten van alle medewerkers.

3.6.

Veiligheid en zorg
3.6.1.

Passend onderwijs

SVO|PL maakt deel uit van het Samenwerkingsverband (SWV) Parkstad. Bij de invoering van
passend onderwijs is besloten om het beschikbare budget gelijkmatig naar verhouding van het
aantal leerlingen te verdelen, de zogenaamde verevening. Macro, op nationaal niveau, is de
invoering van passend onderwijs dan ook geen bezuiniging maar micro, op regionaal niveau, vindt
wel een herverdeling van het budget plaats. De regio Parkstad kent historisch een zorgvraag die
ruim boven het landelijk gemiddelde ligt. Een vraag die niet alleen voortkomt uit het ruime aanbod
van zorgaanbieders maar ook en vooral door de sociaal-economische problematiek van Parkstad
veroorzaakt wordt.
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Met de invoering van passend onderwijs hebben het SWV en de hieraan deelnemende besturen
vele inspanningen geleverd om de omvang en zelfs de stijging van het aantal leerlingen in het
voortgezet speciaal onderwijs te beperken. Een complicerende factor hierbij is dat de daling van het
totale aantal leerlingen sterker is geweest dan de daling van het aantal leerlingen in het speciaal
onderwijs. De bekostiging die uitgaat van een deelnamepercentage, met als basis het totale aantal
leerlingen, staat daardoor nog meer onder druk.
Nadat enkele jaren de leerlingaantallen in het voortgezet speciaal onderwijs stabiel bleven en zelfs
licht daalden, blijkt uit monitoring dat per 1 oktober 2020 de aantallen weer sterk zijn gestegen. Een
ontwikkeling die ook waarneembaar is in het praktijkonderwijs. In 2021 heeft deze ontwikkeling zich
voortgezet. Deze groei van speciaal en praktijkonderwijs heeft grote financiële gevolgen voor het
SWV dat te maken krijgt met een fors tekort. Het deelnamepercentage ligt meer dan 2% boven het
landelijke percentage waarop de bekostiging is gebaseerd. De deelnemende besturen moeten het
tekort dekken uit de eigen middelen.
In 2020 is een bovenschoolse werkgroep Passend Onderwijs SVO|PL gestart. In 2021 zijn de eerste
initiatieven gestart. Zo werkt het Bernardinuscollege samen met De Buitenhof, een school voor
voortgezet speciaal onderwijs, om een groep leerlingen de overstap naar de reguliere diplomalijn te
laten maken. Het eerste resultaat van deze samenwerking is aan het einde van 2021 dat een aantal
leerlingen reeds na enkele maanden de overstap kan maken. De BcPL locaties Herle en PPL
werken samen om meer leerlingen met een indicatie voor praktijkonderwijs succesvol onderwijs te
laten volgen binnen het vmbo. Verder werkt locatie Herle samen met vso-school de Pyler om zo
inclusief mogelijk onderwijs, ook voor leerlingen uit het speciaal onderwijs, mogelijk te maken.
Bovenstaande initiatieven moeten versterkt en uitgebreid worden. Gelet op de groei van het speciaal
onderwijs in het primair onderwijs, de verhevigde problematiek door corona en de instroom uit
andere delen van het land en het buitenland, is de verwachting dat de geschetste problematiek, ook
in financieel opzicht, niet op korte termijn drastisch zal verminderen.
3.6.2.

Veiligheid in en om school

Veiligheid en veiligheidsbeleving blijft een belangrijk onderwerp binnen SVO|PL. De terugkeer naar
school in combinatie met maatregelen in het kader van de coronabestrijding leverde een nieuwe
situatie op voor iedereen waarbij extra aandacht nodig was voor welzijn en sociaal gedrag. Naast
het volgen van de RIVM-richtlijnen in het kader van de coronabestrijding was ook veel aandacht
voor de incidenten op school. Mede door de steeds wijzigende situatie waren er diverse voorvallen
met leerlingen en ouders/verzorgers. Het ging dan zowel om het volgen van de maatregelen als om
de sociale relaties binnen de school.
SVO|PL maakt deel uit van de samenwerking in het kader van het convenant Veiligheid in en om
Scholen (VIOS) Parkstad. Gemeenten, onderwijsinstellingen, politie, maatschappelijke instellingen
en justitie verplichten elkaar tot het wederzijds uitwisselen van informatie en het samenwerken aan
het terugdringen van incidenten. In dit samenwerkingsverband werd ook gesproken over het welzijn
en de sociale cohesie op school in coronatijd.
Ook in de reguliere bedrijfsvoering besteedt SVO|PL veel aandacht aan veiligheid in de brede zin
van het woord. Hiervoor zijn de volgende protocollen op- en vastgesteld:
• Veiligheidsconvenant ‘Veiligheid in en om Scholen’;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorgstructuur per school;
Leerlingenstatuut per school;
Protocol omgaan en informatieplicht aan gescheiden ouders;
Protocol Sociale Media;
Klokkenluidersregeling;
Integriteitscode;
Protocol incidentenregistratie;
Klachtenregeling;
Privacyreglement personeel;
Privacyreglement leerlingen;
Protocol meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld;
Calamiteitenplan per school;
Anti-pestprotocol;
Protocol registratie aanpak schoolverzuim/VSV-protocol;
Protocol interne schorsing, schorsing en verwijdering van leerlingen;
BHV-organisatie per school;
Ontruimingsplan per school;
Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen;
Protocol infectieziekten;
RI&E per school;
Protocol melden en registreren van arbeidsongevallen;
Protocol controle alcohol, drugs en wapens;
Protocol sleutelbeheer per school.

Om voor medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers een veilige mogelijkheid te creëren om
zaken te bespreken hebben alle SVO|PL-scholen minimaal één interne vertrouwenspersoon.
Daarnaast kunnen betrokkenen terecht bij de externe vertrouwenspersonen van SVO|PL.
3.6.3.

Commissies voor bezwaren en beroep

Verschillende commissies zijn actief bij het afhandelen van klachten en bezwaren van
medewerkers, leerlingen en andere betrokkenen.
• Interne bezwarencommissie FUWA vo: 0
• Interne commissie van bezwaar en beroep personele aangelegenheden: 0
• Commissie van beroep eindexamenaangelegenheden SVO|PL: 0
• Klokkenluiderscommissie SVO|PL: 0
• Klachtencommissie SVO|PL: 1, ten dele gegrond verklaard
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4. Personeel
4.1.

Personele bezetting in leeftijdscohorten en verdeling geslacht

Totaal aantal fte*

Ultimo
2021
594

Ultimo
2020
610

Ultimo
2019
627

Totaal aantal medewerkers*

818

800

766

waarvan man

46%

47%

49%

waarvan vrouw

54%

53%

51%

waarvan jonger dan 30 jaar

21%

13%

12%

waarvan tussen 30 en 40 jaar

17%

18%

16%

waarvan tussen 40 en 50 jaar

22%

23%

22%

waarvan tussen 50 en 60 jaar

24%

29%

28%

waarvan 60 jaar en ouder

16%

17%

22%

* inclusief stagiaires over kalenderjaar 2021

De personele bezetting is in 2021 t.o.v. 2020 gedaald met 16 fte. Per ultimo 2021 is het
personeelsbestand toegenomen met 18 personen (head count). De leeftijdsopbouw is minimaal
veranderd, maar we zien een procentuele groei van de jongste groep medewerkers.
4.1.1.

Stagiaires

SVO|PL investeert in jong talent door het bieden van stageplaatsen tijdens de opleiding. Ook voor
personen die later in hun loopbaan voor een carrière voor de klas kiezen, biedt SVO|PL de ruimte
en benodigde stageplaatsen. In 2021 hebben in totaal 162 stagiaires hun stage binnen SVO|PL
gevolgd.
Totaal
2021
waarvan man
66
waarvan vrouw
waarvan jonger dan 30 jaar

96
149

waarvan tussen 30 en 40 jaar

4

waarvan tussen 40 en 50 jaar

5

waarvan tussen 50 en 60 jaar

4

waarvan 60 jaar en ouder

0
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4.1.2.

Parttimepercentage

De onderstaande verdeling van parttime medewerkers is gebaseerd op het totaal aantal
medewerkers in loondienst bij SVO|PL.

fulltime
parttime

4.2.

Ultimo
2021
44%
56%

Ultimo
2020
48%
52%

Ultimo
2019
53%
47%

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim over de afgelopen drie jaren was als volgt:
Ultimo 2021
7,68%

Ultimo 2020
7,06%

Ultimo 2019
6,40%

Het ziekteverzuim is in 2021 ten opzichte van 2020 gestegen met 0,62%. In 2021 werd dit met name
veroorzaakt door de gevolgen van corona. Er moest meer georganiseerd worden en er moest zowel
vanuit thuis als op school lesgegeven worden. Dit heeft veel gevraagd van de medewerkers. Er is
afscheid genomen van een groot aantal langdurig zieken met een instroom in de WIA/IVA. Gezien
de leeftijdsopbouw, de gevolgen van corona en het opschuiven van de AOW-leeftijd blijft de
aandacht voor het voorkomen van verzuim groot.

ZIEKTEVERZUIM [%]
7,93%

4,84%

2015

5,55%

6,40%

6,11%

2016

2017

2018

2019

7,06%

2020

7,68%

2021

Grafiek 1: Historisch verloop ziekteverzuim

4.3.

Participatiewet

Binnen SVO|PL participeren in 2021 94 personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
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4.4.

Scholingsuitgaven

In ons werkgelegenheidsbeleid blijft scholing en ontwikkeling een belangrijk speerpunt. Zoals we in
de Strategienota 2017-2021 hebben uitgesproken, werken we blijvend aan de ontwikkeling van
expertise binnen de eigen organisatie. We rusten (toekomstige) leidinggevenden zo toe dat ze een
voorbeeld van leiderschap zijn en zorgen voor geschoold onderwijskundig en ondersteunend
personeel. Dit vertaalt zich in een veranderende procentuele verdeling. Over het geheel gezien zijn
de scholingsuitgaven gestegen van 2,24 miljoen naar 2,51 miljoen.

Facilitering in tijd voor
scholing
Facilitering overige
scholingskosten
Totaal uitgegeven aan
scholing
Verdeling:
Persoonlijk budget
Scholing management
Scholing TalentenAcademie
Verplichte scholing

2021

2020

2019

€ 2,09 miljoen

€ 1,88 miljoen

€ 1,60 miljoen

€ 0,42 miljoen

€ 0,36 miljoen

€ 0,51 miljoen

€ 2,51 miljoen

€ 2,24 miljoen

€ 2,11 miljoen

33%
7%
19%
41%

53 %
6%
20 %
21 %

59 %
8%
25 %
8%

4.5.

Prestatieboxmiddelen

4.6.

Personeelsbeleid

De zogenaamde prestatieboxmiddelen worden op basis van het aantal leerlingen beschikbaar
gesteld aan de scholen. De prestatieboxmiddelen zijn gekoppeld aan het Sectorakkoord. In 2021
heeft op landelijk niveau een evaluatie plaatsgevonden van het Sectorakkoord. Daarbij is gebleken
dat de diverse doelen zijn behaald en dat de resterende middelen gekoppeld worden aan nieuwe
doelen te weten strategisch hrm, verzuim en begeleiding van starters. De door de Rijksoverheid en
VO-raad overeengekomen richtlijnen en percentages zijn leidend. Over deze school
gebonden investeringen en de opbrengsten hiervan wordt niet alleen in de managementgesprekken
en directieraad verslag uitgebracht maar ook en steeds meer bij bijeenkomsten van en met
medewerkers.

De nieuwe Strategienota 2021-2025 is in december 2021 vastgesteld met instemming van de GMR
en RvT. De nieuwe strategienota gaat anders dan de vorige strategienota, meer in op anders kijken
naar onderwijs en organisatie. Dit geldt ook voor het aan de strategienota gekoppelde
Programmaplan NPO dat eveneens met instemming van de GMR en RvT is vastgesteld. Centraal
staat in de Strategienota 2021-2025 naast de onderwijskundige doelen ook de professionele cultuur
als een apart doel benoemd. In kalenderjaar 2021 is nog gewerkt aan de doelen van zowel de
voorgaande strategienota als ook de doelen voor de nieuwe strategienota.
In 2017 is bij de uitwerking van de Strategienota 2017-2021 uitdrukkelijk gekeken naar de
doelstellingen betreffende het personeelsbeleid. Deze doelen zijn afgestemd op de
onderwijskundige visie en worden verder uitgewerkt in de schoolplannen en schooljaarplannen van
de scholen. Op basis daarvan vindt ook de implementatie plaats. De monitoring en evaluatie vindt
enerzijds plaats op schoolniveau via de managementgesprekken en anderzijds op het
bestuursbureau binnen de directieraad.
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Op de scholen vindt een dialoog plaats op basis van het Professioneel Statuut en worden
ontwikkeldagen georganiseerd. Onderwerp van gesprek op deze dagen is hoe ontwikkeltijd,
werkdrukvermindering en onderwijstijd op basis van de cao verder vorm kunnen krijgen.
Onderwerpen die vanaf 2017 zijn opgepakt in de strategienota en een vertaling kennen naar de
schoolplannen, zijn onder te verdelen in drie onderscheidende thema’s, te weten: ‘duurzame
inzetbaarheid personeel’, ‘van gesprekkencyclus naar resultaat’ en ‘een betrouwbare werkgever
voor nu en straks’. Ook in 2021 is gewerkt aan deze doelen.
4.6.1.

Duurzame inzetbaarheid personeel

Hieronder zijn de volgende deelgebieden te onderscheiden:
Inductiebeleid
In de eerste twee jaar van hun loopbaan worden jonge docenten getraind in didactische en
interpersoonlijke vaardigheden. Uit onderzoek is gebleken dat indien in de eerste vijf jaar van de
loopbaan van jonge docenten extra aandacht wordt besteed aan didactische en interpersoonlijke
vaardigheden, de uitval van deze docenten wordt gereduceerd. Ook in hun latere loopbaan hebben
deze docenten baat bij de vaardigheden die zij reeds in een vroeg stadium hebben aangeleerd.
SVO|PL heeft in 2021 voor het zevende jaar een begeleidingstraject georganiseerd via de
TalentenAcademie SVO|PL. In dit begeleidingstraject wordt ingezet op maatwerk. Docenten werden
ook in 2021 in het eerste jaar 20% vrijgesteld van hun lestaak en in het tweede jaar 10%.
Gebleken is dat ook meer ervaren docenten gebruik wensen te maken van onderdelen van de
aangeboden trainingen. Ook deze mogelijkheid wordt aangeboden door de TalentenAcademie.
Generatiepactregeling en 60+-regeling
In navolging van de 60+-regeling is vanaf 1 augustus 2017 de Generatiepactregeling van kracht.
De regeling is in 2017 opgesteld en in december 2020 is de regeling geactualiseerd en verlengd tot
en met 31 juli 2024. Doelstelling is dat medewerkers 10 jaar voorafgaande aan de AOWrekenleeftijd (in 2019 is dat 68 jaar geworden) kunnen deelnemen.
Deelnemers dienen eerst volledig verlof op te nemen op grond van bapo- of seniorenverlof.
Generatiepactverlof wordt aanvullend opgenomen. In de regel komt dat neer op 60% werken, tegen
ongeveer 75% salaris en 100% pensioenopbouw. SVO|PL verwacht hiermee duurzame
inzetbaarheid te verhogen. Medewerkers houden werken in het onderwijs langer vol wanneer zij
niet fulltime, maar maximaal drie dagen inzetbaar zijn. Eind 2020 is wederom een nieuwe
Generatiepactregeling opgesteld voor de duur van drie jaren tot en met 31 juli 2024.
Monitoring verzuim en Arbo
Sinds 2017 wordt een enquête afgenomen onder personeel op basis van de Arbowetgeving. De
uitkomsten van deze enquête, de zogenaamde Psychosociale Analyse, worden geanalyseerd
waarna gerichte acties worden ingezet. In 2021 heeft op alle scholen een update van de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) plaatsgevonden. De bevindingen uit deze RI&E’s zijn besproken
binnen de directies van de scholen met de betrokken preventiemedewerkers.
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De acties uit de RI&E worden opgepakt op de scholen en worden besproken in de
kwartaalgesprekken met het CvB. Het is de bedoeling dat de scholen ieder jaar het plan van aanpak
updaten naar aanleiding van de vervolgacties. De monitoring vindt plaats via de
preventiemedewerkers en directies op de scholen en de terugkoppelingen in de
kwartaalgesprekken tussen directie en het CvB.
In 2021 is de aanbesteding voor een nieuwe Arbodienst afgerond. Vanaf 1 januari 2022 is de
Arbodienst belegd bij Perspectief en zijn in 2021 de dossiers overgedragen vanuit HCC naar
Perspectief.
50-uren Persoonlijk Budget op basis van hoofdstuk 7 van de cao
Ieder jaar wordt het saldo van het gespaarde 50-urenbudget in een totaalstand opgemaakt en
verwerkt in de jaarlijkse begroting van SVO|PL. In dit saldo wordt duidelijk wat door medewerkers
is gespaard dan wel opgenomen. Bij de opname van dit verlof zal, in het belang van de duurzame
inzetbaarheid van medewerkers, zoveel mogelijk worden ingezet op de optimale verlofopname voor
zowel de medewerker als de organisatie zodat directe collega’s van deze medewerkers niet extra
worden belast door de verlofopname.
4.6.2.

Van gesprekkencyclus naar resultaat

Hieronder zijn de volgende deelgebieden te onderscheiden:
Hernieuwde regeling o.b.v. wetgeving
Vanaf 1 augustus 2017 is de nieuwe Wet Beroep leraar en lerarenregister van kracht. De wet stelt
eisen aan docenten op basis van de nieuwe vastgestelde competenties en opleidingsvereisten.
Sinds de invoering werkt SVO|PL aan optimalisatie van de aanlevering van de gegevens aan DUO.
Per 1 augustus 2018 is het Professioneel Statuut binnen SVO|PL van kracht geworden. Het
Professioneel Statuut regelt dat op iedere school binnen SVO|PL medewerkers worden betrokken
bij beleid en het professionele handelen binnen de school.
Vanaf 1 januari 2020 geldt de nieuwe wet WAB, Wet arbeidsmarkt in Balans. In 2019 is
geanticipeerd op deze wetgeving en is een substantieel aantal medewerkers dat via een
uitzendbureau voor SVO|PL werkte in dienst genomen van SVO|PL. In 2021 zijn in totaal 51
uitzendkrachten in dienst genomen.
Gesprekkencycli beschreven
In 2018 is beleid opgesteld en zijn de gesprekkencycli uitgewerkt voor OP, OOP, teamleiders en
sectordirecteuren. In 2019 zijn deze beleidsdocumenten na goedkeuring door de
personeelsgeleding van de GMR vastgesteld. In 2020 en ook in 2021 is als gevolg van corona
minder gevolg gegeven aan de gesprekkencyclus.
In het voorjaar 2021 heeft een sessie plaatsgevonden tussen vakbonden, medewerkers van diverse
scholen en het CvB in het kader van taakbeleid, werkdrukvermindering en ontwikkeltijd. In het
verlengde daarvan is afgesproken om ook in schooljaar 2021-2022 weer ontwikkeldagen te laten
plaatsvinden. Waarin de thema’s werkdrukvermindering en ontwikkeltijd uitdrukkelijk aan de orde
zijn.
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Scholingsfaciliteiten medewerkers
De vastgestelde doelen in de Strategienota 2017-2021, de hernieuwde wetgeving zoals hierboven
omschreven en het kwaliteitskader van de Inspectie vragen om specifieke inzet van medewerkers.
Om hen hierin te faciliteren, zorgt SVO|PL onder andere met behulp van de TalentenAcademie voor
passende scholing. Dit is meegenomen in het nieuwe visiestuk van de TalentenAcademie,
opgesteld in 2018 en aangescherpt in 2019, waarin de doelstellingen en de uitwerking van het beleid
van de TalentenAcademie staan omschreven.
In 2020 heeft een uitgebreide evaluatie plaatsgevonden met CvB, directeuren en de leden van de
TalentenAcademie. Hieruit is gebleken dat meer sturing en planning nodig is met betrekking tot de
aansluiting op de gestelde doelen in de strategienota, de schoolplannen en schooljaarplannen. In
2021 is daarom een lid van de directieraad verantwoordelijk geworden voor de aansturing van de
TalentenAcademie.
Scholingsfaciliteiten teamleiders, sectordirecteuren en directie
Ook voor de teamleiders, sectordirecteuren en directie worden scholingsfaciliteiten geboden om op
de vastgestelde doelen in de Strategienota 2017-2021 en het kwaliteitskader van de Inspectie te
kunnen sturen. In dat kader is in 2019 ook een visitatietraject gestart en werd scholing verzorgd
voor teamleiders en sectordirecteuren. In 2021 is de visitatie door corona niet gecontinueerd in de
vorm zoals opgezet, omdat dit fysiek onmogelijk was.
In 2021 zijn opnieuw medewerkers geschoold om de visitatie te kunnen begeleiden en is gewerkt
aan de aansluiting van het reeds opgezette traject met de doelstellingen van de Strategienota 20212025 en het Programmaplan NPO. Tevens is in 2021 ingezet op verdere scholing en begeleiding
van docenten en medewerkers bij het gebruik van de digitale leermiddelen. In 2021 is op basis van
de gestarte pilots begonnen met deze begeleiding en het afstemmen met de uitgevers die deze
begeleiding voor hun rekening nemen.
4.6.3.

Een betrouwbare werkgever nu en straks

Hieronder zijn de volgende deelgebieden te onderscheiden:
Nieuw Sociaal Statuut
Het huidige Sociaal Statuut is, mede op verzoek van de vakorganisaties, geëvalueerd en besproken
in het DGO in aanwezigheid van de personeelsgeleding van de GMR. Op grond van de cao vo
wordt enerzijds het werkgelegenheidsbeleid en anderzijds een plan van aanpak uitgewerkt. Dit plan
van aanpak is bedoeld om het proces van afstemming tussen werkgever en de vakorganisaties te
regelen, wanneer de continuïteitsparagraaf aanleiding geeft om de reductie van personeel te
bespreken. In 2018 is in het DGO vastgesteld dat het vigerende Sociaal Statuut voldoet aan de
vereisten. Ook in 2020 is door de vakbonden aangegeven dat het Sociaal statuut en het daarbij
behorende verplaatsingskader hoofdstuk 8 voldoet aan de gestelde vereisten. In 2021 hebben geen
aanpassingen plaatsgevonden.
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Ondersteuning en training OOP i.v.m. digitalisering van processen
In het kader van continuïteit en doelmatigheid is in 2021 verder gewerkt aan de digitalisering van
werkprocessen. Zo zijn binnen SVO|PL de modules AFAS InSite voor hrm en financiën op de
scholen verder uitgerold. Dit maakt het mogelijk voor leidinggevenden om digitaal diverse zaken
betreffende het personeel te accorderen. In 2021 is de digitalisering van facturen tevens ingevoerd
op de scholen.
Om het OOP te ondersteunen in deze omschakeling wordt extra begeleiding, intern en extern,
ingezet. In 2019 is verder in de automatisering geoptimaliseerd in de administratie P en F. In 2021
is succesvol verder gewerkt in AFAS aan het optimaliseren van P en F.
Arbeidsmarktknelpunten
In de continuïteitsparagraaf en het meerjarig formatie-overzicht zien we kwantitatieve uitdagingen
die we met behulp van natuurlijke uitstroom en de flexibele schil kunnen oplossen. Echter, op den
duur zal een grote uitstroom mogelijk kunnen leiden tot kwalitatieve frictie. Om deze het hoofd te
bieden, vindt op basis van beschikbare data een analyse plaats om te anticiperen op
kwaliteitsbehoud.
Op basis van het advies van de werkgroep Onderwijs en ICT is in 2018 gestart met een aantal pilots
op het gebied van digitalisering in het onderwijs. Daarnaast heeft de werkplekanalyse geleid tot
effectievere inzet van de beschikbare digitale middelen. Medewerkers worden op de scholen hierbij
ondersteund door I-Coaches en de afdeling ICT. In 2020 zijn door de effecten van corona alle
scholen overgegaan op digitaal onderwijs. Dit heeft veel opgeleverd voor medewerkers en de inzet
van ICT in het onderwijs.
Demping risico’s sociale zekerheid en Wwz
Eind 2017 is gestart met een onderzoek inzake de in het verleden gemaakte keuze voor het
eigenrisicodragerschap inzake de ZW, WGA en flex-WGA. In het onderzoek is meegenomen of de
genomen beheersmaatregelen adequaat en toekomstbestendig zijn. In 2019 is deze analyse
opgeleverd en wordt het eigenrisicodragerschap gehandhaafd. Ook zijn naar aanleiding van dit
onderzoek maatregelen genomen ten behoeve van de reductie van kosten en verzuim, zoals het
sluiten van een contract met een tweede Arbodienst ten behoeve van herkeuringen WIA. In 2020 is
gestart met een evaluatie van de kosten eigenrisicodragerschap ZW. In 2021 is het
eigenrisicodragerschap ZW en WGA door AON opnieuw geëvalueerd en doorgelicht. In 2022 zullen
de processen omtrent verzuim verder worden doorgelicht zodat bekeken kan worden of de
processen optimaal zijn en de bezetting voor deze processen voldoet. In 2021 is reeds gestart met
dit onderzoek.
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5. Continuïteitsparagraaf
Veranderingen in leerlingenaantallen vragen om aanpassingen in huisvesting, personeel en, niet in
de laatste plaats, ons onderwijs. In de komende jaren zetten we, in lijn met de nieuwe Strategienota
2021-2025, in op duurzame inzetbaarheid van ons personeel en doelmatigheid in huisvesting.

5.1.

Financieel

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting wordt hetzelfde consolidatieniveau gehanteerd als bij
het opstellen van de jaarrekening. De meerjarenbegroting is uitsluitend voor de kernactiviteiten van
SVO|PL opgesteld. Dat wil zeggen dat de NPO menukaart niet in deze meerjarenbegroting verwerkt
is.
In het licht van de ontwikkelingen rondom de oorlog in de Oekraïne houdt SVO|PL rekening met
fors stijgende grondstof- en energieprijzen. De impact op de energieprijzen is in kaart gebracht met
behulp van een scenarioanalyse ten behoeve van de begroting 2022-2023. Tevens houden we in
die begroting rekening met een fors hogere inflatie van de materiële kosten. Met name de kosten
van metalen, hout, plastics en papier zullen zich vertalen in prijsstijgingen bij alle toeleveranciers
van SVO|PL. Het ministerie OCW heeft aangegeven dat organisaties niet moeten rekenen op
compensatie hiervan in de lumpsumfinanciering. Dat betekent dat oplossingen moeten worden
gezocht in de reguliere exploitatie. Schooldirecties is gevraagd extra attent te zijn op mogelijke
energiebesparingen en ook op stichtingsniveau wordt gezocht naar mogelijkheden ter optimalisatie
van het energieverbruik.
Inkoop technisch is voor het boekjaar 2022 nauwelijks nog actieve sturing door SVO|PL mogelijk.
De energie inkoop is uitbesteed bij een gespecialiseerde energie inkoper, waarbij de
energietarieven voor een deel van 2022 gefixeerd zijn, echter zeker in de tweede helft van 2022
zullen de gestegen tarieven zich doen voelen en leiden tot overschrijdingen op de begrote uitgaven
op deze post. Verder signaleren we mogelijke extra risico’s op bouwkosten van de geplande
nieuwbouw Charlemagne College Eijkhagen. Het risicodragend projectmanagement rondom de
nieuwbouw is door SVO|PL extern belegd bij een projectmanagementbureau.
Mogelijke stijgende renteniveaus op de kapitaalmarkten kunnen invloed hebben op SVO|PL.
SVO|PL heeft geen externe financiering bij banken of anderszins, echter SVO|PL heeft wel haar
financiële middelen belegd in rentedragende obligaties. Een stijgende rente kan en zal een negatief
effect hebben op de koerswaarde van de obligaties. Het beheer van de obligatieportefeuille is
uitbesteed bij een Nederlandse bank. Effecten op cyberrisico’s ten gevolge van de ontwikkelingen
in Oekraïne schatten we niet groter in dan normaal. Hierin verwijzen we dan ook naar de
risicoparagraaf in dit jaarverslag.
Voor de meerjarenbegroting heeft SVO|PL in het verleden een prognosemodel ontwikkeld,
gebaseerd op het (meerjarige) beleid en ontwikkelingen in onderdelen als leerlingaantallen,
subsidies, gemiddelde personeelslast, etc. Hieruit blijkt een positieve ontwikkeling. SVO|PL is
succesvol in staat om met fluctuerende leerlingenaantallen om te gaan. Daar waar nodig neemt het
CvB extra maatregelen.
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De uitwerking van meerjarenbalans, exploitatie, kasstroom en kengetallen is in de navolgende
overzichten te zien. Op het gebied van de kengetallen wordt aangesloten bij de set kengetallen
zoals die door de Inspectie in september 2016 geformuleerd zijn.
De meerjarenbegroting is door de RvT geaccordeerd in haar vergadering van 14 juni 2022.
5.1.1.

Meerjarenbalans (Excl. NPO)

1.

Activa

1.1.

Vaste activa

1.1.1. Immateriële vaste activa
1.1.2. Materiële vaste activa
1.1.3. Financiële vaste activa
Totaal van vaste activa
1.2.

2021

2022

2023

2024

€

€

€

€

0

0

0

0

16.912.137

16.157.671

15.293.423

14.473.861

0

0

0

0

16.912.137

16.157.671

15.293.423

14.473.861

Vlottende activa
44.948

46.249

45.804

45.363

1.2.2. Vorderingen

1.464.515

1.898.281

2.023.856

2.172.260

1.2.3. Kortlopende effecten

3.200.740

3.264.755

3.330.050

3.396.651

1.2.4. Liquide middelen

7.508.322

7.518.778

7.891.623

8.472.138

Totaal van vlottende activa

12.218.525

12.728.063

13.291.333

14.086.412

Totaal van activa

29.130.662

28.885.734

28.584.756

28.560.274

12.785.762

12.144.422

11.451.338

10.806.221

4.303.170

4.151.032

3.784.054

3.310.989

0

0

0

0

1.2.1. Voorraden

2.

Passiva

2.1.

Eigen vermogen

2.2.

Voorzieningen

2.3.

Langlopende schulden

2.4.

Kortlopende schulden

12.041.730

12.590.280

13.349.364

14.443.064

Totaal van passiva

29.130.662

28.885.734

28.584.756

28.560.274
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5.1.2.

3.

Meerjaren baten en lasten (exclusief NPO)
2021

2022

2023

2024

€

€

€

€

Baten
57.460.640

58.762.493

59.722.233

61.461.388

1.134.880

1.146.229

1.157.691

1.169.268

(Wettelijke) College-, cursus-, les- en examengelden

0

0

0

0

3.4.

Baten werk in opdracht van derden

0

0

0

0

3.5.

Overige baten

1.337.535

1.026.442

853.221

701.611

59.933.055

60.935.164

61.733.145

63.332.267

3.1.

Rijksbijdragen

3.2.

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

3.3.

Totaal baten
4.

Lasten

4.1.

Personeelslasten

50.494.453

51.017.773

51.505.670

52.844.897

4.2.

Afschrijvingen

2.063.376

2.276.222

2.398.816

2.355.458

4.3.

Huisvestingslasten

2.963.606

3.533.356

3.645.556

3.784.049

4.4.

Overige lasten

4.414.391

4.709.468

4.829.800

4.953.969

4.5.

Doorbetalingen aan schoolbesturen

0

0

0

0

4.6

Verstrekte subsidies

0

0

0

0

59.935.825

61.536.820

62.379.841

63.938.373

-2.771

-601.656

-646.696

-606.106

0

0

0

0
16.056

Totaal lasten
Saldo baten en lasten
5.

Gerealiseerde herwaardering

6.

Financiële baten en lasten

6.1.

Financiële baten

49.958

16.056

16.056

6.2.

Financiële lasten

78.468

55.739

62.443

55.068

-31.280

-641.339

-693.083

-645.118

Resultaat
7.

Belastingen

8.

Resultaat uit deelnemingen
Resultaat na belastingen

9.

Resultaat aandeel van derden

10.

Buitengewoon resultaat

0

0

0

0

-48

0

0

0

-31.328

-641.339

-693.083

-645.118

0

0

0

0

10.1.

Buitengewone baten

0

0

0

0

10.2.

Buitengewone lasten

1.082.922

0

0

0

-1.114.251

-641.339

-693.083

-645.118

Totaal resultaat
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5.1.3.

Meerjaren kasstroomoverzicht (exclusief NPO)
2021

2022

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen

2023

€

2024

€

€

-2.771

-601.657

-646.697

-606.105

2.527.715
-39.934
2.487.781

2.404.467
-152.138
2.252.328

2.514.248
-366.978
2.147.270

2.469.562
-473.065
1.996.496

3.249
-91.588
-758.614
-846.954

-1.301
-433.043
548.549
114.206

445
-124.816
759.085
634.714

441
-147.606
1.093.699
946.534

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties

1.638.056

1.764.878

2.135.287

2.336.926

Ontvangen interest
Betaalde interest
Betaalde vennootschapsbelasting
Kasstroom uit operationele activiteiten

65.353
57.036
0
1.646.374

49.235
67.040
0
1.747.073

49.199
73.744
0
2.110.741

49.161
66.370
0
2.319.717

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Investeringen in immateriële vaste activa
Desinvesteringen in immateriële vaste activa
Investeringen in deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden

1.257.361
0
0
0
0

1.650.000
0
0
0
0

1.650.000
0
0
0
0

1.650.000
0
0
0
0

Veranderingen in vlottende middelen:
Voorraden
Vorderingen
Kortlopende schulden

Desinvesteringen in deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden

26.247

0

0

0

Mutaties leningen als onderdeel van de financiële vaste activa

0

0

0

0

Overige investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

-1.231.114

-1.650.000

-1.650.000

-1.650.000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Overige balansmutaties
Waardeverminderingen van financiële vaste activa en van effecten

-22.601

-22.601

-22.601

-22.601

Totaal overige balansmutaties

-22.601

-22.601

-22.601

-22.601

Mutatie geldmiddelen

392.659

74.471

438.140

647.115

8.060.263
2.256.140
10.316.403

7.508.322
3.200.740
10.709.062

7.518.778
3.264.755
10.783.533

7.891.623
3.330.050
11.221.673

7.508.322
3.200.740
10.709.062

7.518.778
3.264.755
10.783.533

7.891.623
3.330.050
11.221.673

8.472.138
3.396.651
11.868.789

-551.941
944.601

10.456
64.015

372.845
65.295

580.514
66.601

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Beginstand geldmiddelen
Liquide middelen
Effecten

Eindstand geldmiddelen
Liquide middelen
Effecten

Mutatie geldmiddelen
Liquide middelen
Effecten
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647.115

5.1.4.

Meerjaren kengetallen (exclusief NPO)

Solvabiliteit 2
Current ratio
Absolute omvang
liquide middelen
Huisvestingsratio
Weerstandsvermogen
Rentabiliteit

€

2021

2022

2023

2024

0,59
1,01

0,56
1,01

0,53
1,00

0,49
0,98

7.508.322
0,07
0,21
-0,02

€

7.518.778

€

7.891.623

€

0,08
0,19
-0,01

0,08
0,20
-0,01

Signaalwaarde
<0,3
<0,75

8.472.138

€

100.000

0,08
0,17
-0,01

>0,10
<0,05
<0

Toelichting op de meerjarenbegroting
Voor de leerlingenprognose is gebruikgemaakt van de beschikbare modellen van Voion en kennis
binnen het CvB en de stichting, ook voortkomend uit contacten met de scholen in het po. Daarnaast
is rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen van onder andere kabinetsplannen,
arbeidsmarkt en huisvesting. Tevens is een zo goed als mogelijke inschatting gemaakt van de
effecten van de instabiele macro economische toestand in de wereld.
De genormaliseerde exploitatieresultaten in meerjarig perspectief zijn positief, als wordt
geabstraheerd van de versnelde afschrijvingen van de gebouwen die het resultaat drukken (zie ook
onderstaande tabel). Er is besloten tot versneld afschrijven van de gebouwen na ondertekening van
een SOK inzake nieuwbouw. Op deze wijze gaan we planmatig om met de buitengebruikstelling en
voorkomen we een stapeling van risico’s ten opzichte van wachten met afschrijven tot het moment
van buitengebruikstelling. Accounting technisch is deze handelwijze te doen gebruikelijk.
In 2021 betreft dit het Charlemagne College Eijkhagen, gebouwen Herlecollege en leermiddelen.
Voor de latere jaren komen hier de gebouwen van Herlecollege en Holz bij. Hier staat tegenover
dat er een bestemmingsreserve is gevormd in 2021 die ingezet zal worden om deze extra lasten te
dekken. De reguliere exploitatie van SVO|PL, d.w.z. exclusief NPO en exclusief de versnelde
afschrijvingen, vertoont positieve financiële resultaten over de jaren 2021 tot en met 2024.

Resultaat excl. NPO en versnelde
afschrijvingen

Nominaal resultaat exclusief NPO
Versnelde afschrijvingen
Genormaliseerd exploitatieresultaat excl. NPO
en excl. versnelde afschrijvingen

Kenmerk: SVOPL-1401158018-67
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2020

2021

2022

2023

2024

-€ 331.492

-€ 1.114.251

-€ 641.340

-€ 693.084

-€ 645.117

€0

€ 1.281.753

€ 750.000

€ 817.000

€ 817.000

-€ 331.492

€ 167.502

€ 108.660

€ 123.916

€ 171.883
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5.2.

Onderwijs

Aantal getelde leerlingen p. 1 oktober

2021

2022

2023

2024

6041

6068

6154

6162

In 2021 lag het aantal aanmeldingen voor de SVO|PL-scholen boven de door externe instanties
gemaakte leerlingprognoses. Ook naar de komende jaren toe verwachten de SVO|PL-scholen
hogere aanmeldingen dan de door Voion geprognosticeerde aantallen. Hiermee wordt verwacht dat
het aantal leerlingen in de komende jaren licht stijgt. Dit is onder meer het gevolg van de versterkte
marktpositie van SVO|PL. Het voedingsgebied verbreedt zich steeds verder. Daarnaast neemt het
aantal (basisschool)leerlingen in de regio toe door verhuizingen vanuit andere regio’s.
Het blijft van belang om de SVO|PL-scholen goed te positioneren en waar mogelijk te versterken in
Parkstad en omgeving. We blijven dit doen door ons onderwijs nog beter te laten aansluiten op de
vraag van leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokken partners.

5.3.

Personeel

Het gemiddelde aantal fte voor de aankomende drie jaren wordt geprognosticeerd door middel van
het meerjarenprognosemodel. De uitkomsten zijn terug te vinden in onderstaande tabel.
2021

2022

2023

2024

17,60

17,61

17,75

17,95

Onderwijzend personeel

416,00

416,34

421,18

427,92

Ondersteunend personeel

159,75

159,89

158,58

157,38

Totale personele bezetting in fte:

593,35

593,84

597,51

603,25

Bestuur / Management

Bij de prognose van de personeelskosten wordt aansluiting gezocht bij de verwachte
leerlingenaantallen. De personeelskosten en de rijksbijdrage zijn door de begin- en einddata van de
schooljaren niet een-op-een te koppelen aan de jaarbegrotingen. In de jaarbegroting worden
gedeeltes van twee schooljaren begroot waardoor de teruglopende rijksbijdragen en formatie
vertraagd zichtbaar zijn.
Ten aanzien van de formatie is in het recente verleden beleid gevormd om gebruik te maken van
een flexibele schil. Hierdoor wordt tijdelijke personeel aangetrokken om vervangingen maar ook
krimp op te vangen.
De samenstelling van het ondersteunend personeel zal de komende jaren wijzigen, hierin zullen
onderwijsondersteunende functies een groter aandeel in krijgen. Daarnaast werkt SVO|PL met de
Generatiepactregeling. Aan deze regeling kunnen personeelsleden van 58 jaar en ouder (peildatum
1 augustus 2021) deelnemen zodat zij duurzaam inzetbaar blijven.

Kenmerk: SVOPL-1401158018-67
Versie: 1.0

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 14 juni 2022

Pagina 41 van 83

5.4.

Conclusies

De meerjarenprognose van SVO|PL weerspiegelt het versterkt beleid waarbij het CvB inzet op een
gezonde bedrijfshuishouding en goede onderwijsresultaten. De genormaliseerde financiële
exploitatie vertoont een positieve ontwikkeling. De vervroegde afschrijving van het Charlemagne
College Eijkhagen veroorzaakt een negatief bedrijfsresultaat dat wordt gedekt door de inzet van een
bestemmingsreserve die hiervoor is gevormd.
Een van de belangrijkste parameters in de meerjarenbegroting zijn de leerlingaantallen. Om deze
te prognosticeren wordt gebruikgemaakt van het landelijk bekende en erkende Voionprognosemodel. Aanvullend gebruikt het CvB de eigen inzichten om de verwachte leerlingaantallen
aan te scherpen. In de berekenmodellen wordt dan ook gebruikgemaakt van de gecorrigeerde
verwachte leerlingenaantallen.
Belangrijk onderdeel van de gezonde bedrijfshuishouding is dat het CvB een koppeling maakt
tussen de ontwikkeling van de leerlingaantallen en de ontwikkeling in de omvang van het personeel.
Dit gegeven, gecombineerd met de ruime aandacht voor de onderwijskwaliteit en innovatief beleid,
is een belangrijke factor voor het vertrouwen in de toekomst.
Dat vertrouwen vertaalt zich financieel gezien, zowel in het verslagjaar als in de toekomst, in
kengetallen die binnen de gestelde kaders blijven. Het CvB hecht er waarde aan om ruim aan de
veilige kant van de signaleringsgrenzen van de Inspectie te zitten. Door het meerjarig beleid in te
richten als beschreven, wordt dit gerealiseerd.
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6. Risico’s
Risicobeheersing maakt integraal onderdeel uit van het organisatiebeleid van SVO|PL en is gericht
op het waarborgen van het realiseren van de organisatiedoelstellingen en het tijdig nemen van
beheersmaatregelen waar nodig. Naast de te bereiken doelen in de Strategienota 2017-2021 en
de, in december 2021 goedgekeurde, Strategienota 2021-2025 wordt gekeken naar het
toetsingskader van de Inspectie en de risico’s in de bedrijfsvoering.
De risico’s en beheersmaatregelen zijn in kaart gebracht en opgenomen in een intern risicobeheersen controlesysteem. De procesbeheersing hiervan wordt meegenomen in de hieronder
weergegeven PDCA-cyclus.

6.1.

Belangrijke onderdelen binnen de planning en control cyclus

Vanaf 2020 is een nadere uitwerking aan de PDCA-cyclus gegeven om meer mogelijkheden te
krijgen om adequaat en proactief te kunnen sturen op de te behalen doelen en voorkomen van
risico’s. In deze cyclus is vanaf 2018 nadrukkelijk het per 1 augustus 2017 actieve toetsingskader
van de Inspectie opgenomen. Hierin staan de diverse kwaliteitsindicatoren die gelden binnen het
onderwijs.
Centraal onderdeel van de cyclus is naast het opstellen van een stichtingsbegroting op
schooljaarbasis ook het vertalen van doelen uit de strategienota naar verantwoording in
maandelijkse rapportages van de scholen waarover per kwartaal een gesprek tussen CvB en
schoolleiding wordt gevoerd in de MARAP-cyclus. Door middel van een verbetering van de PDCAcyclus binnen SVO|PL sluit de schooljaarplanning beter aan op de uitvoering en besturing van de
operationele activiteiten en, in het verlengde hiervan, de financiële sturing.
Het bedrijfsvoeringsmodel dat gehanteerd wordt voor de schooljaarbegrotingen is gebaseerd op de
inzet van mensen en middelen gerelateerd aan de bekostigingsratio’s die het ministerie hanteert,
zonder afbreuk te doen aan het ‘lokale ondernemerschap’. Aan scholen wordt intern een budget
voor inzet van fte’s toegewezen, passend bij de capaciteitsvraag als gevolg van het aantal leerlingen
en de gehanteerde ratio’s. Deze worden ook voor de materiële begroting gehanteerd. De uitvoering
van de materiële begroting vindt onder andere plaats via een centraal investeringsloket waarin alle
investeringen worden beoordeeld en gemonitord.
Binnen het begrotingsproces is ook uitgebreid aandacht voor belangrijke risico’s waaraan SVO|PL
blootgesteld zou kunnen worden in het aankomende schooljaar. Het CvB identificeert deze risico’s
in samenspraak met directieraad, AC en RvT. In de begroting worden middelen gereserveerd ter
ondervanging van belangrijke geïdentificeerde risico’s zoals kosten van artikel 96N inhoudingen
(eigenrisicodragerschap WW), UWV-kosten WIA/WGA en transitiekosten. Voor materiële kosten
zijn geen concrete risico’s geïdentificeerd maar is een stelpost voor onvoorziene risico’s
opgenomen. In 2020 heeft door AON een evaluatie en beoordeling plaatsgevonden in verband met
het eigenrisicodragerschap. Een additionele evaluatie wordt in 2022 uitgevoerd door AON.
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Het CvB stuurt aan op strikte naleving van de begroting. Het is daarom essentieel dat goede
stuurinformatie gegeneerd kan worden. Om dit mogelijk te maken worden de beschikbare budgetten
per school binnen de begroting gedifferentieerd naar maanden. Dit betekent dat voor de interne
besturing op schooljaarbasis afrekening kan plaatsvinden en ten behoeve van de externe
verantwoording eenvoudig de omschakeling naar kalenderjaar gemaakt kan worden. Dit geldt zowel
voor de exploitatie als voor de balanspositie per school.
Maandelijks wordt de begrotingsuitvoering voor personeel en materieel gevolgd. Nadat een
zogenaamde soft close heeft plaatsgevonden, worden voortgangsrapportages gegenereerd en
vinden financiële besprekingen plaats met schooldirecties waarbij indien nodig het beleid wordt
bijgestuurd. Belangrijk onderdeel hierbij is de inzet van capaciteit binnen het primaire en secundaire
proces dat over de maanden heen gepland is. Hiertoe wordt een capaciteitplanningssysteem
gebruikt dat de vraag naar capaciteit, voortkomend uit leerlingaantallen in combinatie met
gevraagde vakken en uren, verbindt met het aanbod van capaciteit. Hierdoor wordt over- en
ondercapaciteit voor bepaalde vakgebieden inzichtelijk en kan geanticipeerd worden op
capaciteitsvraagstukken op de korte en middellange termijn.
De actuele inzet wordt bewaakt vanuit het capaciteitplanningssysteem en het ERP-systeem AFAS.
Zo is de organisatie in staat om snel te reageren op een veranderende vraag in capaciteit als gevolg
van wisseling in leerlingaantallen en omstandigheden. Deze methodiek wordt ook gehanteerd
binnen de meerjarenplanningscyclus zodat in een vroegtijdig stadium vraag en aanbod van
capaciteit en beschikbare middelen op elkaar afgestemd kunnen worden.
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PDCA-cyclus SVO|PL
juni/juli
Schoolbegroting en schoolformatieplan ter
accordering CvB.

mei
september

Vaststelling school(jaar)plan
inclusief
risicoanalyse/beheersing
door CvB.

Defintitief vaststellen
begroting/formatie door
CvB.

februari/maart
Bespreking risico's en
risicobeheersing CvB en RvT;

november/december

Aanlevering concept
schooljaarplan aan CvB.

Definitieve vastelling
schooljaarverslag inclusief
risicoanalyse door CvB;

januari/februari

Beleidsvoornemens op basis
van schooljaarverslag aan CvB
(korte termijn, lange termijn).

Inventarisatie personele
behoefte (kwantitatief,
kwalitatief).

•
•
•
•

•
•
•

•

Het meerjarig schoolplan sluit aan bij de strategienota en wordt ter accordering voorgelegd
aan het CvB;
Het meerjarig schoolplan beschrijft een risicoanalyse en de beheersmaatregelen;
Het CvB bespreekt in de MARAP-gesprekken en in de directieraad zowel de meerjarige als
de jaarlijkse schoolplannen met de daarbij behorende risicoanalyse en
beheersmaatregelen op tactisch en operationeel niveau;
Elk managementgesprek is gekoppeld aan de jaarcyclus en kent één of twee thema’s die
aansluiten bij de schoolcyclus en de planningscyclus op bestuursniveau. Naast deze
thema’s blijft ruimte in het managementgesprek voor schoolspecifieke en actuele
onderwerpen;
De uitkomsten van het managementgesprek zijn input voor of een resultaat van het beleid
op bestuursniveau en worden zo verwerkt en/of beoordeeld. Zo vormt het schooljaarverslag
input voor het hoofdstuk Onderwijs van het bestuursverslag;
Afspraken over onderwijsresultaten worden vertaald naar het schoolplan en het
schooljaarplan;
Deze cyclus houdt verband met andere gesprekken die gevoerd worden tussen het CvB
en de schooldirecties als het gaat om bijvoorbeeld mobiliteit, formatie, begroting. Deze
gesprekken zijn voorbereidend en uitvoerend;
Het functioneringsgesprek tussen CvB en directie wordt jaarlijks geagendeerd. Afspraken
en conclusies van de managementgesprekken vormen o.a. input voor het
functioneringsgesprek.
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6.2.

Ontwikkelingen van het risicobeheers- en controlesysteem

Een ander belangrijk onderdeel van het risicobeheers- en controlesysteem heeft betrekking op het
frauderisico binnen de organisatie. Zo worden jaarlijks de interne frauderisicoanalyse en de
risicoanalyse bijgewerkt en worden de risico’s vertaald naar beheersmaatregelen voor zover deze
nog niet in werking zijn.
Vanaf 2018 maakt SVO|PL gebruik van de SimpledCard. In 2019 is het gebruik hiervan verder
geïntensiveerd en ingebed op de scholen. In 2019 heeft verder de nadruk gelegen op het verder
doorvoeren van automatisering en de functiescheiding in de financiële en personele processen. In
verband met de Wirecard-connectie van SimpledCard en het wegvallen van de excursies, is het
gebruik van SimpledCard in 2020 en 2021 afgenomen. Doordat SimpledCard niet betrokken is
geweest bij de Wirecard-fraude is besloten de overeenkomst met SimpledCard voort te zetten. Het
financiële risico is gemitigeerd door de gestelde bedragen te verlagen naar noodzakelijke, direct
benodigde, tegoeden.

6.3. Risicoanalyse
Onderdeel
Algemene
opmerking m.b.t.
2021 en de
invloed van
corona

Beschrijving van het risico
Kalenderjaar 2021 heeft in het teken
gestaan van het omgaan met corona en
het voorkomen van de risico’s als gevolg
van corona, te weten voorkomen van
besmettingen, voorkomen van lesuitval en
leerachterstanden, voorkomen van uitval
van cruciale processen en vooral ook het
wegwerken van achterstanden bij
leerlingen.

De Strategienota
2017–2021

De doelen omschreven in de strategienota
worden niet behaald.
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Beheersmaatregelen
• Crisisteam in werking gesteld
met wekelijks overleg en korte
lijnen. Directieve aansturing
was noodzakelijk;
• Beschermingsmiddelen
ingekocht;
• Facilitering digitaal onderwijs
op afstand;
• Aandacht voor kwetsbare
leerlingen door extra
belrondes en
contactmomenten;
• Aandacht voor medewerkers
door extra belrondes
leidinggevenden.
• Doelen worden uitgewerkt op
de scholen en in
projectgroepen;
• Voortgang staat consequent
op de agenda van
directieraad, CvB en RvT;
• E.e.a. is uitgewerkt in een
PDCA-cyclus en wordt
besproken in de MARAPgesprekken;
• Evaluatie voortgang
strategienota in CvB,
directieraad en RvT.
• In december 2021 is een
nieuwe Strategienota 20212025 vastgesteld
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De achterstanden worden ondanks de
nieuw beschikbare middelen onvoldoende
weggewerkt en de verantwoording hierover
is onvoldoende.

•

Nieuwbouw
Charlemagne
College locatie
Eijkhagen

Planningen in de bouw worden niet
gehaald, zowel financieel als tijdigheid
oplevering.

•

Risicodragend
projectmanagement belegd bij
extern bureau.

Scholing

De toetsing en afsluiting op de scholen
verloopt onzorgvuldig.

•

Er zijn vastgestelde PTA’s en
examenprotocollen welke zijn
voorgelegd aan de
medezeggenschapsraden van
de scholen;
De randvoorwaarden, zoals
het examenreglement van de
scholen alsook het
examenreglement SVO|PL
zijn nader aangescherpt.
Start verplichte scholing
“Omgang met
gedragsproblematiek” voor
medewerkers;
Zie veiligheidsprotocollen en
Kaderregeling Veiligheid;
VIOS;
Vertrouwenspersonen;
Preventiemedewerkers.
Keuze voor een
kwaliteitssysteem uitgebreid
met visitatie;
PDCA-cyclus ingericht
(MARAP-gesprekken).
Extern is het jaarverslag te
raadplegen;
Intern bestaat een
visitatietraject;
Klankbordgroepen.
Meerjarig begrotingsmodel
(continuïteitsparagraaf);
Maatregelen inzake
huisvesting en personeel;
Projectenadministratie.
Naast lumpsuminkomsten
worden ook subsidies en
derde geldstromen
gegenereerd;
Prognose van Voion wordt
jaarlijks bijgesteld op basis
van de werkelijkheid t-1.
Sturen op intern beleid en
beheersing;
Strak monitoren leerlingen
aanbod en inpassen binnen
mogelijkheden scholen;
2-tal pilots binnen SVO|PL.

NPO

•

•

Veiligheid

Op de scholen wordt onvoldoende zorg
gedragen voor een veilige leeromgeving.

•

•

Kwaliteitscultuur

Verantwoording
en dialoog

Doelmatigheid

Minder leerlingen
door krimp

Passend
Onderwijs

Het bestuur en de scholen kennen een
professionele kwaliteitscultuur maar
functioneren niet transparant en integer.
Het bestuur en de scholen leggen intern en
extern toegankelijk en betrouwbaar
verantwoording af over doelen en
resultaten maar voeren daarover niet actief
een dialoog.
Het bestuur maakt inefficiënt en ineffectief
gebruik van de onderwijsbekostiging.

In de meerjarenprognose van Voion is te
zien dat de daling van het aantal leerlingen
zich voortzet. Dit leidt tot minder
inkomsten.

•

Ambitie intentieverklaring niet tijdig
gereed;

•

Afhankelijkheidspositie t.o.v. overige
deelnemende partijen in SWV;
Geen adequate ondersteuning
structuur.

•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Projectondersteuning
aangesteld, zowel centraal als
op de scholen;
Periodieke afstemming met
CvB.
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Kwaliteit

Kwaliteit van personeel blijft achter en is
onvoldoende om beoogde resultaten te
behalen.

•
•
•

Data-veiligheid

Storingen door virussen, spam en/of hacks

•
•
•

Kenmerk: SVOPL-1401158018-67
Versie: 1.0

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 14 juni 2022

Facilitering in scholing;
Gesprekkencyclus;
Verdere ontwikkeling van
personeelsbeleid.
Cruciale processen en
databeheer zijn extern
belegd;
Data-impact analyses;
N.a.v. de hack bij de UM zijn
maatregelen aangepast door
ICT.
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7. Financieel
7.1.

Financieel resultaat

Over kalenderjaar 2021 heeft SVO|PL een nominaal resultaat gerealiseerd van € 2.986.408. Het
gerealiseerde, voor NPO gelden, geschoonde resultaat van SVO|PL is - € 630.065, hetgeen €
306.775 beter is dan het begrote resultaat voor 2021 ad. - € 928.117.
De operationele baten zijn ca. € 6,5 miljoen hoger dan begroot, voornamelijk veroorzaakt door de
vrijval NPO menukaart ad. € 4,1 miljoen, de indexering van de rijksbijdragen en de terugvordering
van transitievergoedingen. Anderzijds zijn de operationele lasten ca. € 2,5 miljoen hoger dan
begroot, voornamelijk veroorzaakt door de opgenomen desinvesteringen en versnelde
afschrijvingen Charlemagne College Eijkhagen en Herlecollege van tezamen ca. € 1,0 miljoen,
hogere personeelslasten ad. € 0,4 miljoen en verder niet begrote kosten als gevolg van corona. De
vrijval van de Onderhoudsvoorziening ad. € 0,5 miljoen veroorzaakt een daling van de
huisvestingslasten.
Eigen vermogen en resultaatbestemming
Het eigen vermogen, na verwerking van het resultaat, bedraagt per ultimo 2021 ca. € 16,9 miljoen.
Het eigen vermogen is hiermee in 2021 met ca. € 3,0 miljoen gestegen ten opzichte van ultimo
2020.
Het CvB heeft de volgende wijzigingen in het eigen vermogen aangebracht:
• Het exploitatieresultaat is volledig toegevoegd aan de algemene reserve;
• Aan de bestemmingsreserve “Beleid jonge leerkrachten” is ca. € 0,29 miljoen onttrokken;
• Aan de bestemmingsreserve “Sectorakkoord” is ca. € 0,54 miljoen onttrokken;
• Aan de bestemmingsreserve “Ontwikkelingen arbeidsmarkt & personeel” is ca. € 0,15
miljoen onttrokken;
• De bestemmingsreserve “NPO Menukaart“ is gevormd. Hieraan is ca. € 4,10 miljoen
gedoteerd vanuit de algemene reserve;
• De bestemmingsreserve “Impairments” is gevormd. Hieraan is ca. € 1,35 miljoen gedoteerd
vanuit de algemene reserve;
• Daarmee is de algemene reserve afgenomen met per saldo ca. € 4,46 miljoen tot
€ 7.575.199 .
VPB-scan
Per 1 januari 2016 is de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen
in werking getreden waardoor de vennootschapsbelastingplicht in beginsel ook voor
onderwijsinstellingen geldt. SVO|PL maakt jaarlijks een VPB-scan. Uit deze scan blijkt dat SVO|PL
binnen de criteria voor vrijstelling blijft.
Belenen en beleggen
Met ingang van 1 juli 2016 is nieuwe wetgeving omtrent belenen en beleggen voor
onderwijsinstellingen van kracht (Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 van de Minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juni 2016, nr. WJZ/800938 - 6670). SVO|PL
conformeert zich aan deze wetgeving.
Mede naar aanleiding van deze wetgeving en naar aanleiding van de almaar dalende rentes en
zelfs negatieve rentes op spaartegoeden en deposito’s heeft SVO|PL haar treasurystatuut in 2016
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vernieuwd. In het treasuryjaarplan 2017 is aanzet gegeven tot het overgaan op beleggingen voor
een gedeelte van het vrij beschikbare financiële vermogen van SVO|PL. Hiervoor heeft SVO|PL een
contract afgesloten met de Rabobank. Het beschikbaar gesteld vermogen is in 2021 door de
Rabobank belegd volgens de voorwaarden beschreven in het treasuryjaarplan.
Coronacrisis
Begin januari 2020 werd de uitbraak van het coronavirus bekend. Ook in 2021 heeft corona een
grote impact gehad in het dagelijks leven en in de bedrijfsvoering. Extra kosten ten gevolge van
corona zijn toe te wijzen aan vervangingskosten van docenten die wegens het behoren tot een
risicogroep niet op de schoollocatie aanwezig kunnen zijn, het inzetten van extra toezichthouders
bij gesplitste groepen en online lessen en extra huiswerkbegeleiding en examentrainingen.
Daarnaast zijn extra kosten gemaakt voor het voorbereiden van online open dagen,
schoonmaakartikelen, beschermingsmiddelen, extra schoonmaak en energiekosten ten gevolge
van uitgebreid ventileren.
Een gedeelte van de kosten is gedeclareerd onder de subsidieregelingen Inhaal- en
ondersteuningsprogramma’s en Extra Hulp voor de Klas. De inhaalprogramma’s zijn in 2021
veelvuldig ingezet. Ook van de subsidieregeling Extra Hulp voor de Klas is veelvuldig
gebruikgemaakt om toezichthouders aan te kunnen stellen.
Allocatie van de middelen
Bij het opstellen van de schooljaarbegroting worden jaarlijks de kosten van het bestuursbureau en
schooloverstijgende contracten, kosten en risico’s in beeld gebracht en bovenschools gereserveerd.
De allocatie van de middelen naar schoolniveau gebeurt op basis van een tarief per leerling. De
leerlingenaantallen zijn gebaseerd op de bekostigende leerlingenaantallen.
Gebeurtenissen na balansdatum
In 2021 hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die van invloed zouden zijn
op deze jaarrekening of dit jaarverslag.

7.2.

Kengetallen

Ratio's
Signaalwaarde
Solvabiliteit 2
≤ 0,3
Liquiditeit (Current ratio 1)
≤ 0,75
Absolute omvang liquide middelen
Huisvestingsratio
> 0,10
Weerstandsvermogen
< 0,05
Rentabiliteit
3 grenzen*
Normatieve publieke eigen vermogen
(signaalwaarde)
€ 22.352.716
*3 jaar < 0 óf 2 jaar achter elkaar < -0,05 óf 1 jaar < -0,10

2021
0,64
1,36
€ 11.608.981
0,07
0,26
0,05

2020
0,59
0,92
€ 8.060.263
0,07
0,24
-0,01

€ 16.888.421 € 13.900.013

Vanaf 2020 hanteert de Inspectie een nieuw kengetal voor de signalering van mogelijk bovenmatig
eigen vermogen, het normatieve publieke eigen vermogen. Het publieke eigen vermogen komt
boven de signaleringswaarde uit als het feitelijke eigen vermogen hoger is dan het normatieve eigen
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vermogen. In 2021 is het feitelijke eigen vermogen van SVO|PL lager dan de voor SVO|PL geldende
signaleringswaarde.

7.3.

Projecten en beurzen

Voor de scholing en ontwikkeling van personeel ontvangt SVO|PL individuele beurzen zoals
lerarenbeurzen. In 2021 heeft SVO|PL 29 van dergelijke beurzen toegekend gekregen. Met deze
beurzen worden docenten in de gelegenheid gesteld om hun (extra) bevoegdheid te behalen.
Daarnaast is SVO|PL betrokken bij verschillende projecten op het gebied van talentontwikkeling en
(Eu)regionale samenwerking waarvoor we op school- en/of stichtingsniveau subsidies ontvangen.
Sterk TechniekOnderwijs
Op het TCPL wordt de subsidie Sterk TechniekOnderwijs op verschillende manieren ingezet. In
2021 is onder andere extra ondersteuning ingezet in de praktijklokalen en zijn diverse projecten
rond techniek gestart zoals LOB en worden doorlopende en geïntegreerde leerlijnen goed
onderzocht. De geïntegreerde leerlijn mechatronica kan het volgend schooljaar starten.
Daarnaast is op het TCPL een experience room ingericht met materialen zoals 3D-printers, robotjes,
een snijplotter en simulatoren. Leerlingen leerjaar 3 en 4 en onderbouwen maken hier in
toenemende mate gebruik van, zodat ze in aanraking komen met moderne technieken.
De samenwerking met het mbo groeit nog steeds. Zo maken de mbo-opleidingen gebruik van de
heftrucksimulator van het vo. Er ligt een aanbod van het mbo om mee te draaien met een groepje
dat de heftruck simulator gaat gebruiken. Zij sluiten dit af met een heftruckcertificaat.
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Jaarrekening
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1. Algemeen
De activiteiten van SVO|PL bestaan uit het verzorgen van voortgezet onderwijs in de regio Parkstad
Limburg. In onze jaarrekening geven we inzicht in de baten en lasten zoals deze in 2021 bestonden.
In dit hoofdstuk worden gehanteerde grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening toegelicht.
Deze worden onderverdeeld in: algemene grondslagen, grondslagen voor de waardering van activa
en passiva, het kasstroomoverzicht en opstelling van het resultaat.

1.1.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 en
wordt hierbij afgezet tegen de vergelijkende cijfers van de periode 1 januari 2020 tot en met 31
december 2020. De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijnen van de Regeling
Jaarverslaggeving Onderwijs en overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen
vastgelegd in Titel 9 van boek 2 BW. Tevens is de richtlijn 660 van de Raad van de
Jaarverslaggeving gevolgd. De jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteitsgedachte. De
impact van de aanhoudende coronacrisis heeft hierop naar verwachting geen effect. De cijfers
worden, tenzij anders vermeld, in hele euro’s gepresenteerd. In 2021 hebben zich geen stelsel-,
waarderings- of schattingswijzigingen voorgedaan.
De waardering van de activa, de passiva en de resultaatbepaling vindt plaats op basis van
historische kosten. De activa en passiva worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd volgens het
kostprijsmodel. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar van betrekking, slechts de
winsten die per einde jaar gerealiseerd zijn worden genomen. Verplichtingen en mogelijke verliezen
die oorsprong hebben in 2021 worden genomen mits deze bekend zijn voor het opmaken van de
jaarrekening.
In 2021 is de 100% deelneming VO Parkstad B.V. opgeheven. De deelneming had geen personeel
in dienst, had slechts geringe activiteiten en het financiële belang van zowel het balanstotaal als het
resultaat was te verwaarlozen.
In het verslagjaar hebben zich de volgende schattingswijzigingen voorgedaan:
1. Het besluit is genomen om over te gaan tot versnelde afschrijving van een gebouw en
vervreemding van grond vanwege nieuwbouw voor het betreffend gebouw. Het
kwantitatieve effect hiervan is € 0,5 miljoen. Voor de versnelde afschrijving is een
bestemmingsreserve gevormd.
2. In het verslagjaar heeft een update plaatsgevonden van de EFJ-inrichting conform de
actuele richtlijnen voor het jaarverslag onderwijs. De update heeft geleid tot enkele
presentatieverschillen binnen de secties “vorderingen” en “kortlopende schulden”. Op
totaalniveau hebben geen verschuivingen plaatsgevonden

1.2.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, verminderd met de
cumulatieve lineaire afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur en, indien
van toepassing, met bijzondere waardeverminderingen. In het verslagjaar hebben
desinvesteringen plaatsgevonden op een gebouwdeel en op de leermiddelen voor een
totaalbedrag van € 1,8 miljoen.
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De afschrijvingen volgen onderstaand schema en starten vanaf het moment van ingebruikname.
Activagroep

Afschrijvingstermijn

Gebouwen
Computers
Overige inventaris
Studieboeken
Werkboeken

40 jaar
4 jaar
5 of 10 jaar
3 jaar
2 jaar

Investeringen worden geactiveerd als de waarde de drempel van € 500,- overschrijdt. Eventuele
verkregen investeringssubsidies worden lineair, gedurende de afschrijvingstermijn behorende bij de
investering, ten gunste van de exploitatie gebracht.
Gebouwen
Alle gebouwen en gebouwdelen onder beheer of in eigendom van SVO|PL zijn in 2021 volledig in
gebruik geweest. Het gebruik van deze gebouwen wordt volgens verwachting in 2022
gecontinueerd waardoor geen sprake is van herwaardering. Uitzondering hierop is het Charlemagne
College Eijkhagen in Landgraaf. In 2021 is een SOK getekend ten aanzien van het realiseren van
nieuwbouw voor Eijkhagen, die naar verwachting in 2024 in gebruik wordt genomen. De
boekwaarde op de huidige gebouwen wordt in de jaren tot de ingebruikname van de nieuwbouw
geleidelijk vervroegd afgeschreven.
Groot onderhoud
Voor de kosten van groot onderhoud wordt een voorziening gevormd die opgenomen is onder de
overige voorzieningen op de balans.
Financiële vaste activa
De vordering op OCW op grond van artikel 5 van de Regeling ‘Onvoorziene gevallen bij invoering
vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs’ is opgenomen onder de niet uit de balans
blijkende rechten en verplichtingen. Deze is gemaximeerd op 7,5% van de lumpsumvergoeding
personeel en van de overlopende posten vakantiegeld, pensioenpremies en sociale lasten.
De niet-geconsolideerde deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgevoerd, worden
gewaardeerd op de nettovermogenswaarde die berekend wordt op basis van de SVO|PLgrondslagen. Deelnemingen met een negatieve vermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd.
SVO|PL vormt een voorziening voor schulden verminderd met de voorziening voor oninbaarheid
van de desbetreffende deelneming.
Deelnemingen waarbij geen invloed van betekenis wordt uitgevoerd worden gewaardeerd op
verkrijgingsprijs verminderd met eventuele bijzondere waardeverminderingen. De vorderingen op
en leningen aan deelnemingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs verminderd met noodzakelijke
voorzieningen.
Obligaties
De obligaties worden gepresenteerd onder vlottende activa en worden gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs. Voor de obligaties worden de Regeling beleggen, lenen en derivaten
OCW 2016 en het treasury jaarplan van SVO|PL gevolgd.
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Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of lagere netto-opbrengstwaarde.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen
voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije
beschikking van SVO|PL en zijn per direct opvraagbaar.
Bestemmingsreserves
SVO|PL heeft enkele bestemmingsreserves waaraan door het CvB een beperkte
bestedingsmogelijkheid is gegeven.
1. Beleid jonge leerkrachten: ten behoeve van het aannemen van jonge leerkrachten;
2. Sectorakkoord: facilitering voor het bereiken van de ambities en doelstellingen zoals
afgesproken in het sectorakkoord 2014-2017;
3. Ontwikkelingen arbeidsmarkt en personeel: ter afdekking van risico’s op het gebied van de
(regionale) arbeidsmarkt en het personeel;
4. Nationaal Programma Onderwijs;
5. Impairments: ter afdekking van de toekomstige vervroegde afschrijvingen van de
gebouwen van het Charlemagne College Eijkhagen.
Voorzieningen
Voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat deze binnen afzienbare tijd afgewikkeld
worden en waarvan de omvang redelijkerwijs in te schatten is, wordt een voorziening gevormd. De
omvang van de voorziening wordt bepaald door middel van de beste schatting van de noodzakelijke
bedragen voor afwikkeling van de verplichting.
Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, worden de voorzieningen gewaardeerd
tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende
verplichtingen af te wikkelen. Discontering vindt plaats op basis van een disconteringsvoet voor
belastingen die zowel de actuele marktrente als de specifieke risico’s met betrekking tot de
verplichting weergeeft. Indien het effect van de tijdswaarde van geld niet materieel is of de uitgaven
binnen een jaar plaatsvinden, worden de betreffende voorzieningen gewaardeerd tegen de
nominale waarde.
SVO|PL heeft de volgende voorzieningen:
Pensioenen
SVO|PL heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. De medewerkers die
hiervoor in aanmerking komen, hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen
dat gebaseerd is op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer
pensioen heeft opgebouwd bij SVO|PL. De verplichtingen die voortvloeien uit deze rechten van het
personeel zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. SVO|PL betaalt hiervoor
premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer.
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In RJ 271 is geregeld dat een rechtspersoon een toegezegde pensioenregeling in de jaarrekening
mag verwerken als een zogenaamde “toegezegde bijdrageregeling” indien aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
• De rechtspersoon is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en past tezamen met
andere rechtspersonen dezelfde pensioenregeling toe; en
• De rechtspersoon heeft geen verplichting tot het voldoen aan aanvullende bijdragen in het
geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van hogere
toekomstige premies.
Omdat SVO|PL aan bovenstaande voorwaarden voldoet, is geen voorziening voor pensioenen
opgenomen in de jaarrekening. De lasten als gevolg van de verschuldigde pensioenpremies zijn in
de staat van baten en lasten verwerkt onder de personele lasten.
De actuele dekkingsgraad van het ABP ultimo boekjaar 2021 is 110,2%. De beleidsdekkingsgraad
(gemiddelde over 12 maanden) is per ultimo 2021 102,8%. Het ABP heeft een herstelplan opgesteld
waarbij binnen maximaal 12 jaar (volgende uit de vrijstellingsregeling 2020) de
beleidsdekkingsgraad minimaal 126% is. Als het niet lukt om binnen 10 jaar de 126% te halen of
als de beleidsdekkingsgraad langer dan vijf jaar lager is dan 104,2%, worden de pensioenen
verlaagd.
Groot onderhoud
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt
bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair
opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.
Voor de bepaling van de te verwachten kosten is in samenwerking met een externe deskundige een
meerjareninvesterings- en onderhoudsplan met een horizon van 20 jaar opgesteld. Op basis hiervan
stelt het CvB de hoogte van de dotatie in de onderhoudsvoorziening vast.
De voorziening groot onderhoud wordt gewaardeerd tegen nominale waarde.
Verlofsparen en sabbatical leave
De voorziening verlofsparen en sabbatical leave is gevormd voor personeelsleden die gedurende
vier of meer schooljaren 60 klokuren hebben gespaard en dit in een aaneengesloten periode gaan
opnemen.
50 klokuren
Met ingang van schooljaar 2014-2015 is gestart met de opbouw van de voorziening “50 klokuren”,
zoals deze in de cao is afgesproken en conform RJ660 verplicht gesteld is. De opbouw van de
voorziening wordt bepaald op basis van een wenseninventarisatie bij de individuele medewerkers
van SVO|PL.
Jubileumvoorziening
Op basis van Richtlijn 271 van de RJ is een voorziening opgenomen voor verplichtingen uit hoofde
van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden. De voorziening is opgenomen
tegen de nominale waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk van de geschatte
blijfkans en de gemiddelde salarisstijging.
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Werkeloosheidsbijdragen
In 2014 is gestart met de voorziening werkeloosheidsbijdragen zoals verplicht gesteld conform
RJ660. Het betreft hier het eigen aandeel in meerjarige verplichtingen op het gebied van WW en
WW+. In 2021 vonden hierin diverse dotaties en onttrekkingen plaats conform de door DUO ter
beschikking gestelde overzichten in dezen.
Beëindigingen
In 2015 is gestart met de voorziening transitiekosten om rekening te houden met de verschuldigde
transitiekosten bij beëindiging van arbeidsovereenkomsten als gevolg van de invoer van de Wet
Werk en Zekerheid.
Eigen risicodragerschap WGA
In 2015 is een voorziening gevormd voor het eigen risicodragerschap van de WGA (werkhervatting
gedeeltelijk arbeidsgeschikten) als gevolg van een toename van het aantal personen en de
meerjarige risico’s in deze categorie.
Langlopende schulden
In 2021 waren er geen langlopende schulden.
Kortlopende schulden
Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar.
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde
kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld.
Overlopende passiva
De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden
worden toegerekend en nog te betalen bedragen voor zover ze niet onder de andere kortlopende
schulden te plaatsen zijn.

1.3.

Grondslagen voor waardering van het resultaat

Rijksbijdragen
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare
doelsubsidies zonder verrekening clausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking
hebben volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten.
Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het
overschot geen verrekening clausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten
verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de
subsidies waarvoor nog geen activiteiten zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder
de overlopende passiva.

Kenmerk: SVOPL-1401158018-67
Versie: 1.0

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 14 juni 2022

Pagina 57 van 83

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekening clausule) worden ten gunste van de
staat van baten en lasten verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde lasten vallen. Niet
bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn
nog niet verlopen is. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden
wanneer de bestedingstermijn op de balansdatum verlopen is.

Overige exploitatiesubsidies
Overige exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het
jaar waarin de gesubsidieerde lasten vallen.
Aandeel in het resultaat van niet-geconsolideerde ondernemingen
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en
financiële beleid, wordt het aan SVO|PL toekomende aandeel in het resultaat van deze
deelnemingen opgenomen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij SVO|PL geldende
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.
Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt
uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder de
financiële baten en lasten.

1.4. Grondslagen voor opstelling van het geconsolideerde
kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Het kasstroomoverzicht wordt ingedeeld in drie
verschillende categorieën:
1.
2.
3.

Kasstromen uit operationele activiteiten;
Kasstromen uit investeringsactiviteiten;
Kasstromen uit financieringsactiviteiten.

Voor een goed inzicht worden de bruto kasstromen opgenomen. Dit houdt in dat de ontvangsten en
uitgaven afzonderlijk worden vermeld en dus niet worden gesaldeerd. Deze worden per groep van
transacties en gebeurtenissen afzonderlijk weergegeven. Verder wordt per soort activiteit de netto
kasstroom vermeld. Dit is het saldo van ontvangsten en uitgaven voor die activiteit.
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2. Balans
Na resultaatbestemming
31.12.2021
Enkelvoudig|Realisatie

31.12.2020
Enkelvoudig|Realisatie

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal van vaste activa

€
€
€
€

16.912.137
16.912.137

€
€
€
€

19.265.413
26.295
19.291.709

1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Kortlopende effecten
Liquide middelen
Totaal van vlottende activa
Totaal van activa

€
€
€
€
€
€

44.948
1.464.515
3.200.740
11.608.981
16.319.183
33.231.321

€
€
€
€
€
€

48.197
1.388.321
2.256.140
8.060.263
11.752.921
31.044.630

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal van passiva

€
€
€
€
€

16.886.421
4.303.170
12.041.730
33.231.321

€
€
€
€
€

13.900.013
4.343.104
12.801.513
31.044.630

Ratio's

Signaalwaarde

Solvabiliteit 2
Liquiditeit (Current ratio)
Absolute omvang Liquide Middelen €
Huisvestingsratio
Weerstandsvermogen
Rentabiliteit
Bovenmatig publiek eigen vermogen €
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16.886.421
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0,59
0,92
8.060.263 €
0,07
0,24
-0,01
13.900.013 €

<0,3
<0,75
100.000
>0,10
<0,05
<0
22.352.716
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Toelichting op de balans
1.
1.1

1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5
1.1.2.6

Activa
Vaste activa

Materiële vaste activa
Gebouwen
Terreinen
Inventaris en apparatuur
Overige materiële vaste activa
Vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
Niet aan de bedrijfsvoering dienstbare materiële vaste activa

Verkrijgingsprijs
t/m
2020

Afschrijv./waarde
vermindering t/m
2020

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

25.054.269
567.337
35.874.045
22.996.240
84.491.891

10.383.522
328.084
33.372.700
21.142.171
65.226.478

€
€
€
€
€
€
€

Boekwaarde

Investeringen

31.12.2020

2021

14.670.747
239.253
2.501.345
1.854.068
19.265.413

€
€
€
€
€
€

472.183
162.499
209.381
413.298
1.257.361

Desinvesteringen
2021
€
€
€
€
€
€

1.156.039
10.997
623.183
1.790.220

Afschrijvingen
desinvestering
2021
€
€
€
€
€
€

376.083
4.992
326.222
707.297

Versnelde
afschrijvingen
2021
€
€
€
€
€
€

452.982
66.252
519.234

€
€
€
€
€
€
€

Afschrijvingen

Boekwaarde

2021

31.12.2021

668.784
6.703
482.947
850.046
2.008.480

Overzicht OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen
Bedrag
Peildatum
€
4.502.680
€ 20.726.030

WOZ-waarde gebouwen en terreinen
Verzekerde waarde gebouwen

01.01.2021
31.12.2021

Toelichting
WOZ-waarde
- Akerstraat 85-87
- Akerstraat 95
- Akerstraat 97

€
€
€

665.000 Bestuursbureau
7.163.000 Aandeel Bernardinus college: 49%
669.000 Aandeel Bernardinus college: 49%

Verzekerde waarde
- Akerstraat 85-87
- Akerstraat 95
- Akerstraat 97

€
€
€

1.838.000 Bestuursbureau
10.165.000 Aandeel Bernardinus college: 49%
28.382.000 Aandeel Bernardinus college: 49%

1.1.3.

Financiële vaste activa

1.1.3.1

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Totaal
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Boekwaarde
Investeringen
31.12.2020
2021
€
26.295 €
-

€

26.295 €

-

Des-investeringen
2021
€
26.247 €
€
26.247 €

Resultaat
2021
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Boekwaarde
31.12.2021
(48) €
(48) €
-

€
€
€
€
€
€
€

13.241.208
328.797
2.221.773
1.120.360
16.912.137

Verkrijgingsprijs
t/m
2021

Afschrijv./waarde
vermindering t/m
2021

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

24.370.413
729.836
36.072.429
22.786.355
83.959.032

11.129.205
401.039
33.850.656
21.665.995
67.046.895

Afschrijvingspercentage
2,5
2,5
4/7/10
33,3/50
0
0

1.2

Vlottende activa

1.2.1
1.2.1.2

Voorraden
Gebruiksgoederen

1.2.2
1.2.2.1

Vorderingen
Debiteuren algemeen

1.2.2.7

Ouders, studenten, deelnemers en cursisten

1.2.2.8

Overige overheden
Provincie Limburg
ESF
UWV - compensatie transitievergoedingen
Diverse

31.12.2021

1.2.2.8
1.2.2.10

1.2.2.10

Overige vorderingen
Diverse
Overige vorderingen

31.12.2020

€
€

44.948
44.948

€
€

48.197
48.197

€
€

31.467 €
31.467 €

260.214
260.214

€
€

65.922
65.922

€
€

71.733
71.733

€
€
€
€
€

148.906
167
149.073

€
€
€
€
€

274.000
80.000
73
354.073

€
€
€

639
639

€
€
€

639
639

0 €

300

1.2.2.13

Verstrekte voorschotten

€

1.2.2.14

Te ontvangen interest

€

14.470

€

29.865

1.2.2.15

Overige overlopende activa
Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Diverse
Overige

€
€
€
€
€

199.914
135.506
903.880
1.239.301

€
€
€
€
€

10.389
716.539
726.928

€
€
€
€

(47.964)
8.145
15.612
(55.431)

1.2.2.15
1.2.2.16

1.2.2.16

Voorziening wegens oninbaarheid vorderingen
Stand per 1 januari
Onttrekking
Dotatie
Stand per 31 december

€
€
€
€

1.2.2

Totaal

€
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1.2.3

Kortlopende effecten

1.2.3.2

Obligaties

Boekwaarde
31.12.2020
€

Investeringen
2021

2.256.140 €

Nominaal

1.174.055

Des-investeringen
2021
€

207.640

Koerswaarde

Resultaat
2021
€

(21.814) €

Geamortiseerde kostprijs

ABN AMRO 2015/2025

250.000,00

259.828,97

251.811,07

BNG Bank 2020/2030

200.000,00

199.317,78

201.432,62

BPCE SFH 2016/2028

300.000,00

311.185,07

317.004,88

Credit Agricole 2014/2024

300.000,00

322.041,12

311.127,29

Credit Agricole 2020/2031

300.000,00

291.298,77

298.248,30

Danske Bank 2016/2023

250.000,00

254.129,04

250.747,05

Nederland 2021/2031

250.000,00

250.975,00

249.366,49

Nordea Bank AB 2015/2025

300.000,00

313.822,40

303.281,00

Rabobank Nederland 2013/2023

248.000,00

260.712,55

254.341,48

Rabobank Nederland 2016/2026

250.000,00

264.452,95

253.024,93

Societe De Fin Local 2018/2026

200.000,00

208.713,95

201.514,68

Sparebank Bolligkreditt 2019/2029

100.000,00

106.756,81

106.023,89

Svenska Handelsbanken 2021/2022

200.000,00

205.813,86

202.816,35

3.148.000,00

3.249.048,27

3.200.740,03

Totaal

1.2.4

Liquide middelen

1.2.4.1
1.2.4.2

Kasmiddelen
Tegoeden op bankrekeningen

€
20.652 €
€ 11.588.328 €

1.2.4.3

Deposito’s

€

Totaal

€ 11.608.981 €

31.12.2021

-

Boekwaarde
31.12.2021

31.12.2020

€

16.264
8.044.000
8.060.263

Alle tegoeden zijn vrij opneembaar.
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3.200.740

2.
2.1.

Passiva
Eigen vermogen

2.1.1. Groepsvermogen
2.1.1.1 Algemene reserve
Resultaat lopend boekjaar
2.1.1.2 Bestemmingsreserve publiek
Beleid jonge leerkrachten
Sectorakkoord
Ontwikkelingen arbeidsmarkt & personeel
NPO Menukaart
Impairments
Totaal

2.2

Saldo

Bestemming
exploitatiesaldo

Overige mutaties

Saldo

31.12.2020

2021

2021

31.12.2021

€

12.060.604

€
€
€
€
€
€

478.387
693.648
667.373
13.900.013

€

2.986.408

€

2.986.408

€

€
€

(4.463.405) €
€
293.360543.876154.8784.100.659
1.354.861
-

€
€
€
€
€
€

7.597.199
2.986.408
185.027
149.772
512.495
4.100.659
1.354.861
16.886.421

Voorzieningen
Saldo
31.12.2020

Dotaties
2021

Onttrekkingen
2021

Vrijval
2021

Saldo
31.12.2021

Kortlopend deelLanglopend deel
<1 jaar
>1 jaar

2.2.1
2.2.1.2
2.2.1.4
2.2.1.5
2.2.1.7

Personele voorzieningen
Verlofsparen en sabbatical leave
Jubileumvoorziening
Werkeloosheidsbijdragen
Voorziening 50 klokuren

€
€
€
€

141.090
812.912
182.840
663.783

35.000
413.332
202.060

116.990
44.015
357.939
132.409

27.587
89.559

€
€
€
€

24.101
776.311
148.674
733.434

€
€
€
€

2.410
77.631
14.867
73.343

€
€
€
€

21.690
698.680
133.807
660.091

2.2.1.7

Voorziening beëindigingen

€

45.990

343.057

214.131

14.238

€

160.678

€

16.068

€

144.610

2.2.1.7
2.2.3

Voorziening erd wga
Voorziening voor groot onderhoud
Totaal

€
€
€

1.106.889
1.389.600
4.343.104

878.558
366.291
2.238.297

364.284
417.081
1.646.847

500.000
631.384

€
€
€

1.621.164
838.809
4.303.170

€
€
€

162.116
167.762
514.198

€
€
€

1.459.047
671.047
3.788.972
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€

2.4

Kortlopende schulden

2.4.8

Crediteuren

2.4.9
13611
13625

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Omzetbelasting
Premies sociale verzekeringen

2.4.10

Schulden terzake van pensioenen

2.4.12

Overige schulden (kortlopend)
Netto Salarissen
Personeelskas
Energiekosten
Scholen, diverse
Stichting, diverse
Overige schulden (kortlopend)
Vergoeding Vista
Voordeel en vervolg trajecten (v/h BKA)
Nog te ontvangen facturen overig
Regionale aanpak VSV
Facturen in jaar t+1 ontvangen

13801
13806
13808
13809

31.12.2021

2.4.14
14001
14002
14006
14011
14020
14022
14024
14025
14026
14030

Vooruit ontvangen subsidies OCW/EZ
Vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt excl. VSV
Vooruitontvangen subsidies OCW niet geoormerkt
Vooruitontvangen bijdragen SWV
Subsidies ocw/dus-i geoormerkt
NPO - Inhaal- en Ondersteuningsprogramma
NPO - Extra hulp in de klas
NPO - Eindexamens
NPO - Arbeidsmarkttoelage
NPO - Capaciteitentesten
NPO - Menukaart

2.4.15
14003
14004

Vooruit ontvangen investeringssubsidies
Vooruitontvangen investeringssubsidies
Vooruitontvangen investeringssubsidies Urban

2.4.16
13903
13904
13905
13908

Vooruit ontvangen bedragen
Vooruitgefactureerde ouderbijdragen
Vooruitontv. pin-automaat
Vooruitontv. bedragen overig
Vooruitontvangen bedragen internationalisering

2.4.17
13906

Vakantiegeld en vakantiedagen
Vakantiegeld

2.4.18
13804

Te betalen interest
Rente

2.4.19.
14007
13901
07310
13926

Overige overlopende passiva
Vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt VSV RMC39
Waarborgsommen
Uitstaande verlofrechten
Bindingstoelage
Overige vooruitontvangen bedragen

2.4

Totaal

Kenmerk: SVOPL-1401158018-67
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31.12.2020

€
€

862.824
862.824

€
€
€
€

2.192.963
11.411
2.204.373

€
€

657.883
657.883

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

(11.955)
284.166
108.045
100.215
198.472
239.198
190.169
1.108.311

1.456.223
1.456.223

€ 1.967.601
€
10.081
€
€ 1.977.682
€
€

610.252
610.252

€
(9.828)
€
€
304.111
€
310.647
€
251.289
€
€
162.126
€
133.750
€
€
547.409
€
€ 1.699.504

€
134.964
€
812.462
€
€
300.000
€
439.874
€
328.877
€
€
72.195
€
51.420
€
€ 2.139.792

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€ 1.426.543
€
79.686
€ 1.506.229

€ 1.882.097
€
88.471
€ 1.970.568

€
€
€
€
€

229.978
997.499
186.093
1.413.569

€
€
€
€
€

311.618
3.861
743.035
264.956
1.323.469

€
€

1.365.057
1.365.057

€
€

1.359.871
1.359.871

€
€

1.169
1.169

€
€
€
€
€
€
€
€

60.705
42.527
505.258
136.186
39.014
783.691

€ 12.041.730
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€
€

€
€
€
€
€
€

612.819
1.228.237
(60.330)
1.780.726

(6.376)
49.938
430.737
143.433
4.317
622.049

€ 12.801.513
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MG Verantwoording geoormerkte subsidies

De prestatie is ultimo verslagjaar
conform de beschikking

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule
Omschrijving

Toewijzing kenmerk

Doorstroomprogramma po-vo

Toewijzing datum

Geheel uitgevoerd en afgerond

dpovo18035

19-9-2019

Ja

Lerarenbeurs 2020-2021

1091460-1

22-9-2020

Ja

Lerarenbeurs 2020-2021

1091561-1

22-9-2020

Ja

Lerarenbeurs 2020-2021

1091598-1

22-9-2020

Ja

Lerarenbeurs 2020-2021

1091672-1

22-9-2020

Ja

Lerarenbeurs 2020-2021

1091677-1

22-9-2020

Ja

Lerarenbeurs 2020-2021

1094189-1

20-10-2020

Ja

Lerarenbeurs 2020-2021

1094167-1

20-10-2020

Ja

Lerarenbeurs 2021-2022

1160415-1

20-7-2021

Ja

Lerarenbeurs 2021-2022

1179251-1

20-10-2021

Ja

Lerarenbeurs 2021-2022

1177428-1

23-8-2021

Ja

Lerarenbeurs 2021-2022

1183471-1

22-11-2021

Ja

Lerarenbeurs 2021-2022

1177581-1

23-8-2021

Ja

Lerarenbeurs 2021-2022

1165744-1

20-8-2021

Nee

Lerarenbeurs 2021-2022

1164899-1

20-8-2021

Nee

Lerarenbeurs 2021-2022

1165995-1

20-8-2021

Nee

Lerarenbeurs 2021-2022

1165681-1

20-8-2021

Nee

Lerarenbeurs 2021-2022

1166083-1

20-8-2021

Nee

Zij-instromers 2021

1189736-1

21-12-2021

Nee

Internationalisering funderend onderwijs

IFO20037

24-6-2020

Ja

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021

IOP-99048-VO

16-10-2020

Ja

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021

IOP-99048-VO

9-6-2021

Ja

Capaciteitentesten 2021-2023

CAP21-99048

9-11-2021

Ja

Totale
Ontvangen subsidiabele
kosten per Saldo per 01 Ontvangen Subsidiabele Saldo per 31
per 01
01 januari
januari
januari
in
kosten in
december

G2B

Omschrijving
Regionale aanpak VSV 2017-2020, OCW

kenmerk
OND/ODB-2016/17704U

Regionale aanpak VSV 2017-2020, Gemeente Heerlen Uit-16007330-13/z-16129492
Regionale aanpak VSV 2017-2020, OCW

OND/ODB-2016/17704U

Regionale aanpak VSV 2017-2020, Gemeente Heerlen UIT-17009494-13/Z-17167333
Regionale aanpak VSV 2017-2020, OCW

OND/ODB-2016/17704U

Regionale aanpak VSV 2017-2020, Gemeente Heerlen UIT-19011420-13/Z-18200026
Regionale aanpak VSV 2017-2020, OCW

OND/ODB-2016/17704U

Regionale aanpak VSV 2017-2020, Gemeente Heerlen UIT-20000472-61/Z-19232371
Totaal sectie G2B kalenderjaar

Kenmerk: SVOPL-1401158018-67
Versie: 1.0

datum

toewijzing

2021

2021

2021

2021

2021

2021

14-11-2016 €

710.190

€

710.190

€

414.358 €

295.832

€

295.832

1-2-2017 €

791.123

€

791.123

€

414.358 €

376.765

€

376.765

14-11-2016 €

710.190

€

710.190

€

530.213 €

179.977

€

179.977

15-1-2018 €

791.123

€

791.123

€

530.213 €

260.910

€

260.910

14-11-2016 €

710.190

€

710.190

€

554.013 €

156.177

€

156.177

9-1-2019 €

742.747

€

742.747

€

554.013 €

188.734

€

188.734

14-11-2016 €

710.190

€

710.190 € 1.274.277

€

-564.087

€

-564.087

11-3-2020 €

742.747

€

668.472 € 1.569.156

€

-900.684 €

74.275

€

-826.409

€ 5.834.225 € 5.840.601 €

-6.376 €

74.275

€

67.899

€ 5.908.500
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3. Resultatenrekening

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Baten
Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
(Wettelijke) College-, cursus-, les- en examengelden
Baten werk in opdracht van derden
Overige baten
Totaal baten

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Doorbetalingen aan schoolbesturen
Verstrekte subsidies
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Gerealiseerde herwaardering
Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Totaal financiele baten en lasten
Resultaat
Belastingen
Resultaat uit deelnemingen
Resultaat na belastingen
Resultaat aandeel van derden
Buitengewoon resultaat
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Totaal resultaat

5
6
6.1
6.2

7
8
9
10
10.1
10.2

Kenmerk: SVOPL-1401158018-67
Versie: 1.0

2021
Enkelvoudig|Realisatie

2021
Enkelvoudig|Begroting

2020
Enkelvoudig|Realisatie

€
€
€
€
€
€

61.687.583
1.134.880
1.337.535
64.159.998

€
€
€
€
€
€

55.168.346
1.295.629
1.250.760
57.714.735

€
€
€
€
€
€

56.017.945
1.452.422
1.428.262
58.898.630

€
€
€
€
€
€
€
€
€

50.554.091
2.063.376
2.963.606
4.481.037
60.062.110
4.097.888
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

49.216.314
1.952.887
3.433.119
4.029.939
58.632.259
(917.524)
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

50.167.334
2.204.233
3.250.343
3.612.161
59.234.070
(335.440)
-

€
€
€
€
€
€
€
€

49.958
78.468
(28.510)
4.069.379
(48)
4.069.331
-

€
€
€
€
€
€
€

22.830
33.423
(10.593)
(928.117)
(928.117)

€
€
€
€
€
€
€
€

57.876
53.786
4.090
(331.351)
(141)
(331.492)
-

€
€
€

1.082.922
2.986.408

€
€
€

(928.117)

€
€
€

(331.492)
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3

Baten
2021

2020

3.1
3.1.1
3.1.1.1

Rijksbijdragen
Rijksbijdragen OCW/EZ
Rijksbijdrage OCW

€ 50.824.980

€ 51.514.141

3.1.2
3.1.2.1

Overige subsidies OCW/EZ
Overige subsidies OCW

€

8.442.555

€

4.372.581

3.1.3
3.1.3.3

Inkomensoverdracht van rijksbijdragen
Ontv. doorbetalingen rijksbijdrage SWV (PO/VO/MBO)

€

2.420.048

€

131.223

3.1

Totaal

€ 61.687.583

€ 56.017.945

3.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Provinciale bijdragen en subsidies
Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -subsidies
Overige overheden

€
€
€

73.286
988.648
72.946

€
€
€

11
1.429.006
23.405

3.2

Totaal

€

1.134.880

€

1.452.422

3.5
3.5.1

Overige baten
Opbrengst verhuur

€

272.582

€

262.544

3.5.2

Detachering personeel

€

318.994

€

267.323

3.5.5

Ouderbijdragen (PO/VO)

€

412.885

€

473.327

3.5.10

Overige
De onder 3.5.10 opgenomen overige baten zijn als volgt te specificeren:
Verhuur+borg garderobekastjes
Opbrengst boeken bofo overig
Verkoop sport- en werkkleding
Verkoop leermiddelen en materialen
(Buitenschoolse) Activiteiten
Overige bijdragen leerlingen
Kantine
Bibliotheek-inkomsten
Materiële baten overig
Personele baten overig
Dienstverlening
Terugvordering transitievergoedingen
Overige baten
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

42.916
(1.521)
5.418
43.791
31.649
914
570
48.432
154.968
5.937
333.073

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

44.489
25.354
7.424
4.031
(39.453)
47.993
342
40.828
930
290.970
2.160
425.068

Totaal

€

3.5
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4

Lasten
2021

2020

594
601

610
607

2021

2020

€ 33.396.751
€ 4.349.715
€ 5.840.843

€ 33.201.357
€ 4.225.618
€ 5.413.263

€
€

1.514.068
4.315.030

€
€

1.095.457
4.881.082

€
€
€
€
€
€
€
€
€

375.977
235.146
144.808
72.592
33.275
74.521
476.236
1.412.556

€
€
€
€
€
€
€
€
€

752.535
279.569
137.625
95.891
9.634
(44.868)
351.054
1.581.440

(274.873) €

(230.883)

Personeelslasten
SVO|PL had de volgende aantallen FTE in dienst
Per ultimo boekjaar*
Gemiddeld in het kalenderjaar
*exclusief vrijwilligers, RvT en categorie overig

4.1

Personeelslasten

4.1.1
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.5
4.1.2
4.1.2.1
4.1.2.2

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personele lasten
Dotaties personele voorzieningen
Lasten personeel niet in loondienst

4.1.2.3

Overige
Nascholingslasten
Arbolasten
Doorberekende salariskosten
Arbeidsrechtelijke en juridische advieskosten
Kosten UWV
Innovatiebudget
Mutatie verlofrechten oop
Overig

4.1.3.3

Uitkeringen die de personeelslasten verminderen

€

4.1

Totaal

€ 50.554.091

4.2

Afschrijvingen

€ 50.167.334

2021
Afschrijvingen op materiële vaste activa
42502 Afschrijvingskosten gebouwen

2020

4.2.2

42512
42522
42532
42542

€

668.784

€

Afschrijvingskosten terreinen (inclusief opstal)

€

6.703

€

4.060

Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur

€

482.947

€

632.150

Afschrijvingskosten leermiddelen

€

249.840

€

474.637

Afschrijvingskosten ICT

€

600.206

€

622.597

Versnelde afschrijvingen

€

519.234

42599 Vrijval investeringssubsidies
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(176.138)

€

2.063.376

€

2.204.233

€

2.063.376

€

2.204.233
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4.3

Huisvestingslasten

4.3.1
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8

Huurlasten
Onderhoudslasten (klein onderhoud)
Lasten voor energie en water
Schoonmaakkosten
Belastingen en heffingen
Dotatie onderhoudsvoorziening
Overige
De onder 4.3.8. opgenomen overige lasten zijn als volgt te specificeren:
Bewaking en beveiliging
Container- en afvalverwerking
Huisvestingslasten
Vrijval onderhoudsvoorzieningen

€
€
€
€
€
€

4.3

Totaal

€

2.963.606

4.4

Overige lasten

4.4.1

Administratie en beheerslasten

€

Controle jaarrekening/audit
Andere controleopdrachten

€
€
€
€
€
€

2020
273.187
544.942
860.362
1.005.396
58.128
348.028

€
€
€
€
€

69.836
42.316
48.147
160.299

€

3.250.343

1.788.659

€

1.796.078

€

53.845

€

52.030

€

6.367

€

6.707

Totaal

€

60.212

€

58.737

4.4.2

Inventaris en apparatuur

€

387.689

€

378.382

4.4.3

Leer- en hulpmiddelen

€

241.679

€

292.262

4.4.5

Overige
Advertentiekosten

€

168.910

€

118.435

Verzekeringen

€

70.768

€

63.080

Kantinekosten

€

105.966

€

95.887

Marketing en PR

€

42.858

€

Boekenfonds

€

1.072.051

€

€
€
€
€
€

2021
267.811
552.356
1.070.589
1.020.881
51.035
366.291

54.666
43.969
36.009
(500.000)
(365.357)

2021

2020

Onderdeel hiervan zijn de t.l.v. het boekjaar gebrachte kosten voor Deloitte optredend
als de externe accountant en de accountantsorganisatie, genoemd in
art. 1 eerste lid, onder a en e, van de Wet toezicht accountantsorganisatie:

De onder 4.4.5. opgenomen overige lasten zijn als volgt te specificeren:

4.4

760.650

Leermiddelen (inkoop)

€

-

€

5.514

Werk- en sportkleding

€

9.445

€

16.805

Overige materiële lasten

€

36.627

€

9.300

Onderwijsbegeleiding

€

457.758

€

39.093
36.675

Onderwijskundige vernieuwing

€

32.634

€

Overige (inclusief NPO Menukaart)

€

65.994

€

€

2.063.011

€

1.145.439

€

4.481.037

€

3.612.161

Totaal
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6.

Financiële baten en lasten

6.1
6.1.1
6.1.4
6.1

Financiële baten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Opbrengst van vorderingen die tot de financiële vaste activa behoren en van effecten
Totaal

€
€
€

2021
11.301
38.657
49.958

€
€
€

2020
17.450
40.426
57.876

6.2
6.2.1
6.2.2
6.2

Financiële lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten
Waardeverminderingen van financiële vaste activa en van effecten
Totaal

€
€
€

55.867
22.601
78.468

€
€
€

27.360
26.426
53.786
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4. Kasstroomoverzicht
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5. Toelichting
In deze paragraaf worden de posten van de balans en de exploitatie nader toegelicht. Ook worden
grote verschillen met 2020 verklaard. De cijfers in de voorliggende jaarrekening zijn gepresenteerd
in de nieuwe EFJ-indeling. Dit veroorzaakt indelingsverschillen ten opzichte van de in de
voorgaande jaarrekening gepresenteerde categorisering van de cijfers. Hiermee zijn, in de huidige
jaarrekening, de cijfers voor zowel 2020 als 2021 gepresenteerd in de nieuw voorgeschreven EFJindeling.

5.1.

Balans

Materiële vaste activa
Onder de materiële vaste activa worden de gebouwen en terreinen, de inventaris en apparatuur en
andere vaste bedrijfsmiddelen verantwoord.
Meest opvallend zijn de desinvesteringen en versnelde afschrijvingen op gebouwen en terreinen,
hetgeen te maken heeft met de geplande vervroegde buiten gebruikstelling van het gebouw van het
Charlemagne College locatie Eijkhagen. Er is in 2021 een SOK getekend met de gemeente
Landgraaf teneinde Eijkhagen van nieuwbouw te voorzien. Met het oog op deze investering wordt
de boekwaarde op het bestaande pand in vier jaar tijd versneld afgeschreven. Onderdeel van de
SOK is tevens dat SVO|PL afziet van haar economisch claimrecht van een deel van het terrein van
Eijkhagen. Dit verklaart de versnelde afschrijving op de Terreinen in 2021.
Overige materiële vaste activa omvatten onder andere leer- en werkboeken die langer dan een jaar
in gebruik genomen worden. De omslag naar meer digitale leermiddelen is terug te zien in de
vermindering van de post overige materiële vaste activa. Vanaf schooljaar 2021-2022 heeft SVO|PL
LIFO (licentie folio) geïmplementeerd. Wat ertoe heeft geleid dat de leer- en werkboeken zijn komen
te vervallen en hiervoor licentiekosten in de plaats gekomen zijn. Deze worden ten laste van de
exploitatie gebracht. Waar niet gekozen is voor LIFO zijn de leer- en werkboeken opgenomen onder
de materiële vaste activa. De desinvestering in leermiddelen is opgenomen onder buitengewone
lasten.
Financiële vaste activa
Hieronder worden de groepsmaatschappijen verantwoord. Na de opheffing van VO Parkstad BV in
2021 is deze post nihil.
Voorraden
De post voorraden is nagenoeg gelijk gebleven. Hierin wordt de ijzeren voorraad van onder andere
gebruiksartikelen opgenomen.
Vorderingen
Het debiteurensaldo en het openstaande saldo deelnemers/cursisten is per ultimo 2021 lager dan
per ultimo 2020. Deze daling heeft te maken met decemberfacturen over de subsidies in 2020.
Daarnaast worden onder overige vorderingen de te verwachte compensatie transitievergoeding en
de te vorderen couponrente opgenomen.
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Kortlopende effecten
In de loop van 2021 zijn een aantal kortlopende obligaties aangekocht, waardoor de boekwaarde
per ultimo 2021 hoger is dan in 2020.
Liquide middelen
Ten aanzien van de liquide middelen is in 2016 een treasurystatuut en in 2021 een treasuryjaarplan
opgesteld waarin het beheer van de gelden en kasstromen beschreven wordt.
Eigen vermogen
Het exploitatieresultaat over 2021 heeft geleid tot een wijziging van het eigen vermogen. Tevens is
de samenstelling van het eigen vermogen veranderd ten gevolge van de vorming van enkele
bestemmingsreserves.
Voorzieningen
De meeste voorzieningen zijn nagenoeg gelijk gebleven. Een deel van de voorziening groot
onderhoud is vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Hiermee anticipeert SVO|PL op een
veranderende huisvestingssituatie, waarbij de geraamde uitgaven uit het MJOP komende vier á vijf
jaren structureel lager zullen zijn dan de dotatie.
De voorziening ERD/WGA is hoger dan in 2020 vanwege een stijgend aantal langdurig zieken.
Langlopende schulden
SVO|PL heeft geen langlopende schulden.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn afgenomen naar een normaal niveau. In 2020 waren deze hoog als
gevolg van de afwikkeling van het VSV project.
Overige overlopende passiva
De overige overlopende passiva zijn ten opzichte van 2020 iets gedaald.

5.2.

Exploitatie

Subsidies en bijdragen
De rijksbijdragen zijn ten opzichte van 2020 met € 6,5 miljoen toegenomen. Deze toename is voor
ca. € 4,1 miljoen toe te wijzen aan de extra ontvangen gelden in het kader van het NPO. Daarnaast
zijn de doorbetalingen SWV ca. € 2,3 miljoen hoger dan in 2020. Tenslotte zijn de reguliere
rijksbijdragen uit hoofde van leerlingaantallen gedaald met ca. € 0,7 miljoen, vanwege dalingen in
leerlingaantallen.
De geoormerkte OCW-subsidies zijn ten opzichte van 2020 afgenomen. Deze afname is
voornamelijk verklaarbaar doordat in 2021 minder lerarenbeurzen aan SVO|PL zijn toegekend dan
in 2020.
Overige baten
De overige baten zijn ten opzichte van 2020 gedaald. De daling wordt voornamelijk veroorzaakt
door het wegvallen van ouderbijdragen als gevolg van de wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage per
1 augustus 2021.
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Personele lasten
De personele lasten zijn ten opzichte van 2020 ca. € 0,4 miljoen gestegen. Dit wordt veroorzaakt
door een hogere eenmalige eindejaarsuitkering en een hogere 13e maand in 2021, het in dienst
nemen van externe personeelsleden en autonome loonkostenstijgingen. Daar staat tegenover dat
de kosten voor personeel niet in loondienst zijn gedaald, door het in dienst nemen van externen bij
goed functioneren en bestaande formatieruimte.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gestegen ten opzichte van 2020 ten gevolge van de vervroegde afschrijvingen
van het gebouw van het Charlemagne College Eijkhagen naar aanleiding van de
nieuwbouwplannen en delen van het Herlecollege die niet meer in gebruik zijn. Onder afschrijvingen
vallen afschrijvingen ten aanzien van gebouwen, terreinen, bedrijfsmiddelen, inventaris en
apparatuur. Eventueel verkregen investeringssubsidies vallen lineair met de afschrijvingen vrij.
Huisvestigingslasten
De reguliere huisvestigingslasten zijn gestegen ten opzichte van 2020 door de gestegen
energielasten voortvloeiend uit de coronacrisis.
Ten gevolge van de vrijval vanuit de onderhoudsvoorziening, voortvloeiend uit de voorgenomen
vervroegde buitengebruikstelling van het huidige gebouw van het Charlemagne College Eijkhagen,
zijn de totale huisvestingslasten toch lager dan in 2020.
Onder huisvestigingslasten wordt ook de huur verantwoord. SVO|PL huurt onder andere ruimte bij
het VISTA college voor de huisvesting van het TCPL.
Overige lasten
De overige lasten zijn hoger dan vorig jaar veelal ten gevolge van aanpassingen door corona. Te
denken valt daarbij aan meer livestreams ten behoeve van werving van leerlingen als vervanging
van open dagen, de virtuele tour door de SVO|PL-scholen en een hogere inzet op
huiswerkbegeleiding en examen trainingen. Daarnaast vallen onder deze post de administratie- en
beheerslasten ten aanzien van inventaris, apparatuur en leermiddelen waarop niet wordt
afgeschreven.
Financiële baten en lasten
De opbrengst van effecten is in 2021 gedaald. In 2021 hebben er wijzigingen in de
effectenportefeuille plaatsgevonden wat heeft geleidt tot geringe verkoopopbrengsten.
De financiële lasten zijn toegenomen door de negatieve rentevergoeding op tegoeden.
Buitengewone lasten
Het betreft hier de desinvesteringen in het afgestoten bouwdeel van het Herlecollege (€ 786 K),
nadat deze bouwdelen niet meer in gebruik zijn voor het Herlecollege, en desinvesteringen in de
leermiddelen (€ 297 K) na de vervanging van oude leermiddelen voor digitale leermiddelen.
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6. Niet uit de balans blijkend
Rechten
De voorwaardelijke vordering op het Ministerie van OC&W, als gevolg van het verschil tussen het betalingsritme
en het toerekeningsbeginsel van kosten en opbrengsten, bedraagt per 31 december 2021:
Ministerie van OC&W

€

3.219.930

SVO|PL heeft op 7 december 2020 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met gemeente
Landgraaf voor de realisatie van nieuwbouw voor het Charlemagne College locatie Eijkhagen. De
stichtingskosten komen ten laste van gemeente Landgraaf, behoudens een eigen bijdrage van
SVO|PL van € 1.350.000. Hier staat tegenover dat SVO|PL de grond waarop de nieuwbouw
gerealiseerd wordt overdraagt aan gemeente Landgraaf voor eveneens € 1.350.000 (waarde
bepaald op basis van taxatie).

Verplichtingen
einde jaar
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

leverancier
VISTA college
Iddink Learning Materials
Malmberg
Noordhoff
ThiemeMeulenhoff
Foleta
Lexima
SLB
Surfnet
Eurofiber
Balanz Facilitair
Canon
VISTA college
AON
AFAS
Topicus Education BV
Mercedes Benz Fin. Services
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soort
Huurovereenkomst
Leermiddelen
Leermiddelen
Leermiddelen
Leermiddelen
Licentiecontract
Licentiecontract
Licentiecontract
Licentiecontract
Onderhoudscontract
Raamovereenkomst
Raamovereenkomst
Raamovereenkomst
Raamovereenkomst
Softwarecontract
Softwarecontract
Leasecontract

subcategorie
Huisvestiging TcPL
Leermiddelen en licenties
Leermiddelen LIFO
Leermiddelen LIFO
Leermiddelen LIFO
Personeelsplanning
Kurzweil
Diverse ICT licenties Microsoft
Internet
Glasvezelverbinding
Schoonmaak
Print-/kopieerapparatuur
Plaatsing VAVO-leerlingen
Verzekeringen (Wegas, aansprak., reis, auto's, cyber)
ERP programma Afas
ERP programma Somtoday
Lease autobus project Sterk Techniek Onderwijs
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

NUDBBV
150.000
381.442
424.298
473.055
287.704
14.870
18.120
126.115
64.224
49.488
980.400
267.104
25.000
43.984
108.264
167.148
21.060
3.602.276

7. WNT
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor
is €177000, voor 2020 was dit €170000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
ingang van 1 januari 2017 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.
7.1. Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
vanaf de 13e maand van de functievervulling.
bedragen x 1
Gegevens 2021
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling
Omvang dienstverband (in fte)
Dienstbetrekking?

Leidinggevende topfunctionarissen
drs. J.H.M. Monsewije
drs. R.K.M. Bonekamp

drs. R.K.M. Bonekamp

mr. M. Epema

Voorzitter CvB
1-1 tm 30-6
1,00
ja

Voorzitter CvB
1-7 tm 31-12
1,00
ja

Lid CvB
1-7 tm 31-12
1,00
ja

Lid CvB
1-1 tm 30-6
1,00
ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

€
€
€

76.224,50
11.432,41
87.656,91

€
€
€

69.389,99
11.318,28
80.708,27

€
€
€

71.745,88
11.318,28
83.064,16

€
€
€

53.467,54
10.773,24
64.240,78

Individueel WNT-maximum
-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging

€
n.v.t.
€

87.772,60

€
n.v.t.
€

87.772,60

€
n.v.t.
€

89.227,40

€
n.v.t.
€

89.227,40

87.656,91

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigd betaling
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

Gegevens 2020
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling
Omvang dienstverband (in fte)
Dienstbetrekking?

Lid CvB
1-1 tm 31-12
1,00
ja

Voorzitter CvB
1-1 tm 31-12
1,00
ja

80.708,27

n.v.t.
n.v.t.

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging

€
€
€

148.719
21.272
169.991

€
€
€

138.808
20.961
159.769

Individueel WNT-maximum

€

170.000

€

170.000

Bezoldiging

€

169.991

€

159.769
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83.064,16

n.v.t.
n.v.t.

64.240,78

bedragen x 1
Gegevens 2021
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling
Bezoldiging
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging

mr. G.J.H.M. Wagemans

Toezichthoudende topfunctionarissen
mr. L.L.G.H. Scholl
drs. A.G.L. Palmen CFA
drs. A.E.J. van den Brink

W.R.H. Vliex RA RO

Voorzitter RvT
1-1 tm 31-12

Lid Rvt
1-1 tm 31-12

Lid Rvt
1-1 tm 31-12

€
€
€
€

11.354
26.550
11.354

€
€
€
€

Lid Rvt
1-1 tm 31-12
7.569
17.700
7.569

€
€
€
€

Lid Rvt
1-1 tm 31-12
7.569
17.700
7.569

€
€
€
€

7.569
17.700
7.569

€
€
€
€

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigd betaling
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

Gegevens 2020
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling

Lid Rvt
1-1 tm 31-12

Lid Rvt
1-1 tm 31-12

Lid Rvt
1-1 tm 31-12

Lid Rvt
1-1 tm 31-12

Bezoldiging
Individueel WNT-maximum
Totaal bezoldiging

Voorzitter RvT
1-1 tm 31-12
€
€
€

11.354
25.500
11.354

€
€
€

7.569
17.000
7.569

7.2. Overige rapportageverplichtingen
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging
boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2021 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen
die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden
moeten worden.
SVO|PL valt, met 13 complexiteitspunten, in de sectorale regelgeving onder klasse E:
1A Driejaarsgemiddelde van de totale baten per kalenderjaar:
1B Driejaarsgemiddelde van het aantal bekostigde leerlingen:
1C Het gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren:
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€
€
€

7.569
17.000
7.569

€
€
€

7.569
17.000
7.569

€
€
€

7.569
17.700
7.569

7.569
17.000
7.569

8. Verbonden partijen
Meerderheidsdeelneming (BV of NV)

Naam
VO Parkstad BV*

Juridische
vorm
BV

Statutaire
zetel
Heerlen

Code
activiteiten
4

Eigen
vermogen

0

Exploitatiesaldo

* per 1 juli 2021 opgeheven

Overige verbonden partijen
Naam
Stichting Welzijnsbeleid

Kenmerk: SVOPL-1401158018-67
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Stichting

Juridische
vorm

Statutaire
zetel
Landgraaf

Code
activiteiten
4

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Pagina 78 van 83
Behorend bij controleverklaring
d.d. 14 juni 2022

0

Verklaring
Omzet
art. 2:403 BW
0 n.v.t.

Consolidatie
Deelname %
Ja/nee
nee
100

Ondertekening

De

jaarrekening is gemaakt op d.d.

01-05-2022

De

jaarrekening is vastgesteld op d.d.

14-06-2022

Gollege van Bestuur Stichting Voorgezet Onderwijs Parkstad Limburg

drs. R.K.M. Bonekamp
Voorzitter CvB
Heerlen, 14-06-2022

mr. M. Epema
Lid CvB

Heerlen, 14-06-2022

Raad van Toezicht

mr .J.H.M. Wagemans
Voorzitter RvT
Heerlen, 14-06-2022

mr

Scholl
RvT

14-06-2022

Palmen CFA

drs.

VA

Li

,14-06-2022

1

W.R.H. Vliex RA RO
Lid RvT
Heerlen, 14-06-2022
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1. Gegevens rechtspersoon
Naam instelling
Adres
Postadres
Postcode/plaats

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg
Akerstraat 85-87
Akerstraat 85-87
6417 BK Heerlen

Telefoon
Email
Website

045-5712597
info@svopl.nl
www.svopl.nl

Bestuursnummer

99048

Contactpersoon
Telefoon
Email

E.J.M. Bastin-Coonen
045-5712597

ejm.bastin-coonen@svopl.nl

Brinnummers
Bestuursbureau
Gymnasium van het Bernardinuscollege
Atheneum van het Bernardinuscollege
Havo school van het Bernardinuscollege
Sintermeertencollege
Herlecollege
Charlemagnecollege
Katholieke school voor Praktijkonderwijs
Openbare school voor Praktijkonderwijs

Kenmerk: SVOPL-1401158018-67
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19YK
02ZC
19HV
19QC
19XS
16VM
17JB
13FB
26KZ

Brinnummer
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Sector
VO
VO
VO
VO
VO
VO
VO
VO
VO
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2. Nevenfuncties CvB en RvT
Naam

Organisatie

Functie

Bezoldigd

drs. J.H.M . M onsewije

Relim

Voorzitter Raad van Toezicht

nee

vanaf 01-2010

Toneelgroep Maastricht

Lid Raad van Toezicht

nee

vanaf 04-2016

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland

Voorzitter Raad van Toezicht
nee
Lid beroepenveldcommissies PBM en
nee
CM
lid Comité 75 jaar bevrijding
nee

Zuyd Hogeschool
Provincie Limburg
drs. R.K.M . Bonekamp

mr. M . Epema

mr. G.J.H.M . Wagemans

drs. A. Palmen CFA

mr. L.L.G.H. Scholl

W.R.H. Vliex RA RO

vanaf 09-2011
vanaf 01-2018

SamenWerkingsVerband (SWV) Parkstad

Voorzitter

nee

vanaf 01-12-2016

Directeur

nee

tot 01-07-2021

Zuyd Hogeschool

Lid Werkveldcommissie

nee

vanaf 09-2021

Kinderopvang Parkstad

Lid Raad van Toezicht

ja

vanaf 09-2019

Deloitte

Programmaspreker Women on boards nee

vanaf 04-2020

Voorzitter Raad van Commisarissen

ja

vanaf 01-2006

(Vice) Voorzitter Bestuur

ja

vanaf 07-2015

Voorzitter Raad van Toezicht

ja

vanaf 01-2014

Parkmanagement Limburgse Werkgevers Vereniging
(LWV)
Stichting Pilon

Fontys lerarenopleiding Sittard

Directeur

ja

vanaf 01-06-2012

SVO|PL

lid Raad van Toezicht

ja

vanaf 01-01-2017

Museumplein Limburg

Lid Raad van Toezicht

nee

vanaf 12-2016

Universiteit Maastricht

Lid Raad van Toezicht

ja

vanaf 09-2021

Maastricht Aachen Airport

Lid Raad van Commissarissen

ja

vanaf 01-2021

Strategisch adviseur

Ruijters

ja

vanaf 07-2020

SVO|PL

Lid Raad van Toezicht

ja

vanaf 01-2016

Icara Creative Solutions Herkenbosch

Eigenaar

ja

2016

SVO|PL

Lid Raad van Toezicht

ja

vanaf 1-1-2017

ASR

Directeur Loyalis

ja

vanaf 1-5-2019

SVO|PL

Lid Raad van Toezicht

ja

vanaf 07-2018
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vanaf 01-01-2017

VO (Voortgezet Onderwijs) Parkstad bv

SVO|PL
A.E.J. Brink van den M Sc

Periode
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3. Controleverklaring

Kenmerk: SVOPL-1401158018-67
Versie: 1.0

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 14 juni 2022

Pagina 83 van 83

Deloitte Accountants B.V.
Amerikalaan 110
6199 AE Maastricht Airport
Postbus 1864
6201 BW Maastricht
Nederland
Tel: 088 288 2888
Fax: 088 288 9901
www.deloitte.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan het bevoegd gezag en/of de raad van toezicht van Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg

A. VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING
2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg te Heerlen
gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
•

Geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg op 31 december
2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

•

Zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in alle
van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1
Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.

De jaarrekening bestaat uit:
1.

De balans per 31 december 2021.

2.

De staat van baten en lasten over 2021.

3.

De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden
op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg zoals vereist in de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.
Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat
wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij
andere WNT- plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE
INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:
•

Voorwoord.

•

Het bestuursverslag.

•

De overige gegevens.

•

Bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•

Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

•

Alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf ‘2.2.2.
Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs,
paragraaf ‘2.2.2. Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 en de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag
en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de met de in
de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf ‘2.2.2.
Bestuurverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.
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C. BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE
JAARREKENING
Verantwoordelijkheden van het college van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor
het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen,
zoals opgenomen in paragraaf ‘2.3.1. Referentiekader’ van het Onderwijsaccountantsprotocol 2021.
In dit kader is het college van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
college van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die
relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in
staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel
moet het college van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij
het college van bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het college van bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling
haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de onderwijsinstelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze
controle bestond onder andere uit:
•

Het identificeren en inschatten van de risico’s:
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude;
o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van
materieel belang zijn.
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•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Maastricht Airport, 14 juni 2022
Deloitte Accountants B.V.
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