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Aanbieding
De Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor primair en voortgezet onderwijs biedt u
hierbij het rapport inzake de Jaarstukken over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december
2021 aan. Dit rapport bestaat uit het bestuursverslag, de jaarrekening (balans, staat van baten en
lasten en een toelichting daarop), de overige gegevens en de bijlagen.
We kijken terug op een jaar, waarin de coronapandemie opnieuw een nadrukkelijke rol heeft
gespeeld in de organisatie en in het welbevinden van leerlingen en medewerkers. In het bijzonder
willen wij de motivatie en betrokkenheid van onze medewerkers bij het onderwijsproces noemen in
deze voor het onderwijs roerige tijd. Door hun veerkracht en inzet hebben leerlingen zo gewoon als
mogelijk onderwijs genoten dat weliswaar regelmatig anders was dan ze gewend waren. Wat dit
coronajaar de maatschappij duidelijk heeft gemaakt is dat onderwijs niet vanzelfsprekend is. Leraren
en ondersteunende collega’s verdienen hier dan ook een extra waardering voor. Wij zijn ze zeer
erkentelijk.

Jenny Everts en Reinoud de Vries
College van Bestuur
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1.

ALGEMENE INFORMATIE

Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs (OZHW) is
een stichting voor openbaar onderwijs in de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk, Zwijndrecht,
Alblasserdam en Krimpenerwaard. De stichting heeft in het jaar 2021 zestien basisscholen en acht
scholen voor voortgezet onderwijs onder haar beheer. In 2020 is een fusietraject geweest met
Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam (SOBA), dat per 1 januari 2021 geleid heeft tot de
overdracht van de basisscholen van SOBA naar OZHW.
Bij OZHW wordt de Code Goed Onderwijsbestuur VO gehanteerd. Deze is gebaseerd op de principes
verantwoordelijkheid, professionaliteit, integriteit en openheid. De Code is in 2021 nageleefd.
Oorspronkelijk was het doel om in 2020 tot een nieuwe strategische ambitie te komen voor de
periode 2020-2024. De coronacrisis heeft roet in het eten gegooid en daarom heeft het bestuur
besloten om het vigerende strategische beleidsplan te verlengen en te koersen op de
totstandkoming van een nieuwe strategische koers in 2021. In dialoog met de schooldirecties heeft
het college van bestuur in 2021 een merkvizier met nieuwe kernwaarden vastgesteld: geluk, lef,
professioneel, toekomstgericht. Tevens zijn in gezamenlijkheid vier ambitiekaarten ontwikkeld, die
kaders bieden voor de scholen voor de formulering van hun schoolplannen. Het gaat om de volgende
ambities: talentontwikkeling van leerlingen, professionele groei van medewerkers en de organisatie,
samenwerking met belanghebbenden en kwaliteitsontwikkeling. De nieuwe strategische koers 20222026 ‘Samen in beweging’ is in het eerste kwartaal van 2022 definitief vastgesteld.
Missie, visie en uitgangspunten
Het gaat ons om onderwijs voor iedereen. Onderwijs om kennis op te doen. Onderwijs om je te
ontwikkelen als mens en burger. Onze missie verwoordt waar wij voor staan: Onze leerlingen voelen
zich prettig en veilig en ontdekken waar hun talenten liggen. Onze visie maakt duidelijk waar wij ons
op richten: onze leerlingen ontwikkelen kennis en vaardigheden, waarmee ze goed toegerust zijn op
de toekomst en in het vervolgonderwijs succesvol kunnen zijn. Het primaire proces is het
belangrijkste proces in onze organisatie. Het betreft het totale pakket aan onderwijsactiviteiten,
waardoor leerlingen leren en gefaciliteerd worden kennis en vaardigheden op te doen. Voor de
vormgeving van het primaire proces gelden pedagogische en onderwijskundige uitgangspunten, die
leidend zijn voor beleidsontwikkeling en uitvoering.
Onze leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces. We stimuleren de
natuurlijke leergierigheid van leerlingen. Onze leraren nemen de rol van begeleider op zich om
leerlingen zelf hun talent te laten ontdekken en zorgen ervoor dat onze leerlingen kennis verwerven
die relevant is voor hun schoolloopbaan en voor hun toekomst.
Kenmerkend voor OZHW is het openbare karakter en haar bijdrage aan de brede ontwikkeling van
kinderen van vier tot en met achttien jaar met als uitgangspunt: erkennen van de betekenis van de
verscheidenheid aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden. Op onze scholen is ieder
kind en elke leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke
achtergrond. Kinderen leren er van jongs af aan respect te hebben voor de mening of overtuiging van
een ander. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen,
zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor en biedt
ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht. We willen onze leerlingen voorbereiden op hun rol als
wereldburger en ze verantwoordelijkheid leren voelen voor hun eigen rol in het geheel.
Dit is het sociaal fundament dat bepalend is voor het klimaat waarin leerlingen en medewerkers zich
op onze scholen kunnen ontwikkelen.
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Kernwaarden
De kernwaarden van onze organisatie zijn in 2021 opnieuw vastgesteld en vormen het dna van
OZHW. Ze vertellen waar we voor staan en maken zichtbaar waar onze ambities, plannen en
besluiten op gebaseerd zijn:
•

Toekomstgericht: we zijn een wendbare, innovatieve en duurzame organisatie

•

Geluk: we zijn vol van plezier, gelijkwaardig, veilig en open

•

Professioneel: we onderzoeken, ontwikkelen en verbinden met resultaat

•

Lef: we zijn vol van energie, passie en vertrouwen

Juridische structuur en organisatiestructuur
Het bevoegd gezag wordt uitgeoefend door het bestuur van OZHW. OZHW heeft een college van
bestuur met twee leden, dat bestuurlijk eindverantwoordelijk is voor het geheel en specifieke
uitvoerende verantwoordelijkheden draagt voor het strategisch beleid, het kwaliteitsbeleid, de
hoofdlijnen van het personeelsbeleid, ICT-beleid, het administratief beleid, financieel beleid, facilitair
beleid en onderwijsbeleid. Een raad van toezicht is ingesteld om toe te zien op het handelen van het
college van bestuur. Daarnaast is er een ‘Platform Gemeentelijk Toezicht’ dat de aan de gemeenten
voorbehouden wettelijke taken van de gemeenteraden voorbereidt.
OZHW is opgebouwd uit verschillende organisatorische eenheden. Er zijn zestien basisscholen die
aangestuurd worden door een directeur. Hiervan hebben vijf basisscholen twee locaties. Er zijn acht
scholen voor voortgezet onderwijs, hiervan participeren drie scholen in onderwijseenheden waar
wordt samengewerkt met andere besturen (Maximacollege, Loket Zwijndrechtse Waard en Focus
Beroepsacademie). De scholen voor voortgezet onderwijs hebben een eigen directie, die
verantwoordelijk is voor de inrichting van het onderwijs en de invulling van het personeelsbeleid. De
scholen zelf zijn georganiseerd in afdelingsteams, onder leiding van afdelingsleiders.
Verder fungeert als laatste organisatorische eenheid het onderwijsservicebureau, dat het bestuur en
directeuren ondersteunt bij de uitoefening van hun taken en verantwoordelijkheden. Het
onderwijsservicebureau wordt aangestuurd door de bestuurssecretaris en bestaat uit vier teams:
Onderwijskwaliteit (kwaliteitszorg en HR), Control en administratie (personeels- en
salarisadministratie, financiële administratie, functioneel beheer en control), Facilitaire zaken
(inkoop, huisvesting, ICT) en Bestuursondersteuning (juridische zaken, bestuurssecretariaat,
marketing en communicatie).
OZHW is een professionele organisatie waarbinnen verantwoordelijkheden zo laag mogelijk belegd
worden in de organisatie. Dat betekent ook dat verwacht wordt dat daarover verantwoording wordt
afgelegd. Het principe van een lerende organisatie wordt hierbij gehanteerd. Evaluatie en reflectie
zijn basis voor nieuwe aanpakken. Dit geldt op alle niveaus: individueel – team of afdeling – school –
onderwijsgroep.
Vanuit het bestuur worden beleidskaders gegeven, die binnen scholen nader worden ingevuld. Elke
school kan op basis van de kaders eigen beleid ontwikkelen passend bij de eigen situatie.
Bestuurlijke ontwikkelingen
In 2021 is een verkennend onderzoek afgerond naar de bestuurlijke samenwerking tussen CVO en
OZHW. Doel was om te onderzoeken op welke manier de aansturing van de samenwerkingsscholen
vereenvoudigd kon worden en welke afspraken vernieuwd of gemaakt kunnen worden als het gaat
om het onderwijspalet in Barendrecht en Ridderkerk.
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Op basis van dit onderzoek is een intentieovereenkomst gesloten door beide besturen om Focus
Beroepsacademie over te dragen aan OZHW, om Máximacollege over te dragen aan CVO, om
afspraken over de leerlingvolumes te maken tussen het Dalton Lyceum Barendrecht en het Groene
Hart College en om de vmbo-profielen van het Gemini College Ridderkerk en het Farelcollege
onderling af te stemmen. In 2022 vindt hierover definitieve besluitvorming plaats.
Verder heeft Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Willem de Zwijgercollege uit Papendrecht
toenadering gezocht om te verkennen of er een fusie mogelijk is met OZHW. In het najaar is hiertoe
een verkennend onderzoek gestart. De uitkomst van het onderzoek zal in het voorjaar van 2022
leiden tot besluitvorming of een fusietraject opgestart kan worden.
De gesprekken tussen verschillende schoolbesturen om het beroepsonderwijs (vmbo en mbo) in de
regio Barendrecht te versterken zijn door corona vertraagd. Het doel is om een beroepencampus te
ontwikkelen in samenwerking met gemeente en bedrijfsleven. De gesprekken hierover zijn weer
opgepakt.
Medezeggenschap
Binnen de stichting zijn verschillende medezeggenschapsorganen. Elk brin-nummer heeft een eigen
medezeggenschapsraad. Dit betekent dat elke basisschool een eigen medezeggenschapsraad heeft.
Voor het primair onderwijs is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. Het
bestuur bespreekt met de GMR ontwikkelingen en beleidsonderwerpen met impact voor alle
basisscholen en PO-medewerkers. De GMR bestaat uit tien leden. Vijf leden zijn namens het
personeel en vijf leden zijn namens de ouders gekozen. Het voortgezet onderwijs kent een
medezeggenschapsraad (MR) en elke vestiging heeft een deelraad. Met de MR bespreekt het
bestuur aangelegenheden betreffende het voortgezet onderwijs. De MR bestaat uit zestien leden.
Hiervan zijn acht leden gekozen uit en door het personeel. Vier leden hebben zitting namens ouders
en vier leden namens de leerlingen.
Zowel de GMR als de MR hebben in 2021 vijf keer met het bestuur overleg gevoerd. Onderwerpen
die aan de orde zijn geweest zijn kaderbrief, begroting en jaarrekening, corona-maatregelen, diverse
HR-beleidsnotities, bijzondere ontwikkelingen binnen scholen, werving en selectie college van
bestuur, OZHW-gedragscode en toets- en examenbeleid. Tevens hebben de voorzitters van de GMR
en MR een gesprek met de voorzitter van de raad van toezicht en met het bestuur gevoerd.
Daarnaast is er intensief contact met de RvT en zijn zowel de GMR als de MR betrokken bij de
formulering van de profielschets voor het college van bestuur en bij de werving van het college van
bestuur.

2.

ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID

Een belangrijke doelstelling van OZHW is een goede aansluiting van PO naar VO zodat de
ontwikkeling van onze leerlingen zo optimaal mogelijk verloopt. Dit vraagt om intensieve
samenwerking tussen PO- en VO-scholen, zodat er een warme overdracht is voor leerlingen. Hier is
actief op gestuurd. Ook ondersteunende processen zijn hierop afgestemd. Het primaire proces, het
geven van onderwijs en het ontwikkelen van leerlingen, is hierin leidend.
Een blijvend belangrijk agendapunt is de positionering van het openbaar onderwijs. Het College van
Bestuur bekijkt nadrukkelijk welke samenwerkingen met andere organisaties een versterking
betekenen voor de eigen organisatie. Leidend hierbij is de maatschappelijke opdracht van OZHW
voor PO en VO om het beste onderwijs in de regio te verzorgen.
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2.1

Onderwijskundige en onderwijs programmatische zaken

OZHW voor PO en VO staat voor de optimale ontwikkeling van leerlingen op het gebied van
kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming, waarbij de principes voor openbaar onderwijs leidend
zijn. Het gaat niet alleen om de cognitieve ontwikkeling, maar ook om de sociaal-emotionele vorming
van leerlingen. Leerlingen ontdekken waar hun talenten liggen, cognitief, creatief en sociaal, en leren
om te gaan met de verantwoordelijkheden die ze als wereldburger hebben ten opzichte van hun
directe omgeving.
De focus op de kwaliteit van het onderwijs ligt in het primaire proces, waarbij het onderwijsproces en
het schoolklimaat de belangrijkste gebieden zijn. Aan de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt veel
aandacht besteed, waarbij in het PO programma’s zoals Kwink, De Vreedzame School, KiVa,
Kanjertraining, Rots en Water en Positive Behavior Support ondersteunend werken. Ook bij een
aantal scholen in het VO worden deze programma’s ingezet. Dergelijke programma’s zijn
hulpmiddelen om leerlingen cognitief te kunnen laten ‘presteren’ en om ze zo voor te bereiden op
het functioneren in de maatschappij. Resultaten in het PO worden gemonitord op zowel sociaalemotioneel als cognitief vlak met behulp van een leerlingvolgsysteem Parnassys aangevuld met Scoll
of ZIEN. De VO scholen werken met Magister, SomToday en/of de LearningPortal (Kunskapsskolan)
bij Focus Beroepsacademie.
Onderwijsaanbod
Het integreren van passend onderwijs vindt plaats op de scholen. Afhankelijk van de
leerlingpopulatie en de visie van de school zelf is het aanbod daarop aangepast. Een goed voorbeeld
daarvan is de intensieve samenwerking op De Botter met Stichting Bram: leerlingen met en zonder
beperking leren en spelen samen.
Een verscheidenheid aan onderwijsconcepten wordt toegepast zoals Dalton onderwijs op De
Zeppelin en Tandem, ontwikkelingsgericht onderwijs op De Piramide en knap-onderwijs op De
Noord.
Op al onze scholen wordt veel aandacht besteed aan een goede begeleiding, zeker daar waar
leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan zijn op sociaal-emotioneel gebied en/of op
leerresultaten. Extra aandacht wordt besteed aan nieuwkomers. In elke gemeente wordt hier
invulling aan gegeven door onder andere te werken met schakelklassen. Bij De Dolfijn wordt kort
cyclisch gestuurd op het behalen van leerdoelen d.m.v. arrangementen en wordt innovatief
onderwijs geboden met ICT als ondersteuningsmiddel. Op de Koningin Julianaschool zorgen de ‘plus’
leerkrachten waar nodig voor extra ondersteuning.
De LeerOnderneming is een 10-14 initiatief waarbij ‘leren door doen’ centraal staat. Leerlingen
werken en leren samen. Ze plannen en organiseren hun eigen werk waardoor een hoge mate van
zelfstandigheid wordt bevorderd.
Ook in het VO is op iedere school de zorg- of begeleidingsstructuur zorgvuldig ingericht.
Ondersteuning en optimale aandacht op het OZHW Groen College, de aanwezigheid van een
uitgebreid ondersteuningsteam op het Gemini College Ridderkerk en zorgmentoren op het Gemini
College Lekkerkerk voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. Het Walburg College Zwijndrecht
maakt, naast een maatwerkteam, gebruik van de ‘Spiek-wijzer’ waarin stappenplannen zijn
opgenomen om leerlingen te leren omgaan met leertaken. In elke gemeente is voor leerlingen die
behoefte hebben aan extra uitdaging in het PO, een Erasmusklas beschikbaar. Initiatieven voor extra
uitdaging zijn ook het pré-gymnasium op Dalton Lyceum Barendrecht i.s.m. de gemeente
Barendrecht en het plusproject op het Walburg College in Zwijndrecht voor leerlingen uit de groepen
7 en 8 die extra uitdaging aan kunnen en willen gaan.
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Zowel op het Gemini College Ridderkerk als op het Walburg College wordt gewerkt met een
flexrooster. Dit biedt maatwerk door keuzemogelijkheden en leerlingen worden gecoacht daar waar
verdieping of extra ondersteuning in vakken nodig is. Daarnaast geeft het rooster
keuzemogelijkheden om talenten op andere gebieden te ontdekken en te ontwikkelen.
Vanuit De LeerOnderneming (10-14 onderwijs) is een tweede lichting leerlingen vanuit het vierde
leerjaar ingestroomd in het derde leerjaar van het VO. De leerlingen laten een grote mate van
zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en een nieuwsgierige werkhouding zien wat opvalt in het
VO. De LeerOnderneming volgt de leerlingen die zijn uitgestroomd om te kunnen bepalen in welke
mate zij succesvol zijn in hun verdere schoolloopbaan. Het concept staat en is geborgd. Voor de
toekomst ligt de aandacht op de continuïteit en verdere professionalisering van het team en de
kwaliteitszorg.
Resultaten en inzet vanuit Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
In 2021 zijn de leerlingen op zowel sociaal-emotioneel gebied als op het gebied van leerrendement
continu gemonitord. Na het eerste jaar Covid-19, wat een behoorlijke impact heeft gehad op het
onderwijs, is door iedere school een schoolscan gemaakt aan de hand van een ontwikkeld OZHW
format. De analyses zijn gemaakt op het gebied van leeropbrengsten, maar ook op het gebied van
welbevinden van leerlingen en medewerkers. Voor het monitoren van de resultaten zijn in het PO
Leeruniek en de leergroeirapportages van het NCO gebruikt en de resultaatanalyses van de scholen
uit Magister of Som voor het VO. Aan de hand daarvan hebben de scholen een NPO programma met
interventies uit de ‘menukaart’ opgesteld. Hierbij is, naast de inzet die op korte termijn nodig is om
leervertragingen in te lopen, ook gekozen voor duurzame verbeteringen die het onderwijs ten goede
komen. Tijdens lockdown periodes is er onderwijs op afstand aangeboden en is de mogelijkheid op
school geboden om de kwetsbare leerlingen en/of leerlingen met ouders uit cruciale beroepen op
school op te vangen. Deze opvang is in samenspraak met gemeenten en kinderopvangorganisaties
geregeld. Naast de informatie uit toetsen is er continu aandacht geweest om leerlingen goed in beeld
te houden en te volgen.
Interventies zijn op school-, groeps-, vak- of individueel niveau ingezet afhankelijk van de behoefte.
Deze interventies zijn per school afgestemd met de medezeggenschap en instemming is verkregen
van de MR. Naast de interventies op leerresultaten zoals inzet van extra ondersteuning in kleine
groepjes, inzet van onderwijsassistenten, maatwerkprogramma’s en extra ondersteuning in flex- of
daltonuren is ook ingezet op interventies t.b.v. sociale cohesie in de klas en in de school. Normaal
gesproken is de groepsdynamiek een belangrijk aandachtspunt na een zomervakantie.
Nu vroeg dit na elke lockdown periode opnieuw aandacht. Tevens vraagt het veel inspanning van
leraren om de werkhouding en concentratie van leerlingen weer terug te krijgen en ze weer tot leren
aan te zetten.
In het VO zijn daar waar nodig aanpassingen doorgevoerd in het (toets)programma; de focus is
gelegd op de kernvakken en voor de examenleerlingen op de examenonderdelen in de PTA’s, waarbij
zorg is gedragen dat de eindtermen behandeld en behaald konden worden.
De personeelstekorten in het onderwijs bemoeilijken de uitvoering van het NPO programma. De
omgang en het samenwerken met elkaar heeft extra aandacht gevraagd door de voortdurende
aanpassingen die door Covid-19 onvermijdelijk waren, zoals roosterwijzigingen, cohortgroepen en
thuisonderwijs. Dit geldt voor zowel het PO als het VO. Voor het PO is sterker merkbaar dat de
ontwikkeling van leerlingen die in het PO instromen achterblijft op het gebied van taal en motoriek.
Dit uit zich in houding en gedrag van jonge leerlingen.
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Op de scholen is continu oog voor verbeteringen die konden worden doorgevoerd om het
onderwijsproces zo goed mogelijk te kunnen continueren en de effecten van de crisissituatie konden
minimaliseren. Het bestuur heeft daarbij ondersteund en gemonitord om de beoogde doelen te
behalen.
Het bestuur heeft 5% van de NPO-middelen afgeroomd ten behoeve van het faciliteren van de
schooldirecties bij de totstandkoming van de plannen en om de extra administratieve last, die NPO
met zich meebrengt, te bekostigen. Hier hebben de MR en GMR mee ingestemd.
Het percentage inhuur personeel niet in loondienst voor de organisatie als geheel is 11,8%.
In onderstaande tabel zijn de schoolbegrotingen NPO, ingedeeld naar de 6 interventie categorieën
uit de menukaart NPO, voor het schooljaar 2021/2021 verzameld.
Begroting NPO 2021-2022

Bedragen x 1.000
Interventies
A. Meer onderwijs om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren

€

398

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren

€

1.942

C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen

€

1.358

D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen

€

224

E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning

€

3.024

F. Faciliteiten en randvoorwaarden

€

1.642

Totaal

€

8.588

Samenwerking en doorgaande leerlijn
De OZHW PO- en VO-scholen werken steeds meer samen, dit blijkt uit de samenwerking in diverse
ontwikkel- en netwerkgroepen en periodiek overleg per expertisegroep zoals intern begeleiders en
interne vertrouwenspersonen. Dit gebeurt per gemeente en daar waar het van toegevoegde waarde
is binnen de hele organisatie. Ook vinden initiatieven plaats zoals kennismaking van leerlingen van De
Bosweide met activiteiten uit de profielen zorg en techniek bij het Gemini College Ridderkerk.
En gastlessen in bijvoorbeeld elektrotechniek, die worden gegeven door het Gemini College
Ridderkerk op De Botter en De Bosweide. Een gecombineerd PO- en VO-directeurenoverleg vindt
zeswekelijks plaats waar onderwijskwaliteit standaard terugkomt op de agenda. Hier wordt
informatie gedeeld, met elkaar inhoudelijk in dialoog gegaan over thema’s zoals burgerschap en
worden verbeteringen doorgevoerd. Door deze initiatieven wordt een steeds betere verbinding
gemaakt tussen PO en VO.
Om de overgang van onze PO scholen naar onze VO scholen zo goed mogelijk te laten verlopen vindt
een ‘warme’ overdracht plaats. Zo wordt gezorgd voor een goede begeleiding bij de overstap naar
het voortgezet onderwijs. Daar profiteren ook de leerlingen van andere basisscholen dan van OZHW
van.
Internationalisering
OZHW heeft op het gebied van internationalisering geen organisatiebreed beleid. Het Gemini College
Ridderkerk, Dalton Lyceum Barendrecht en het Walburg College onderhouden structurele contacten
met scholen buiten Nederland in het kader van uitwisseling, ondersteund door een Europese
subsidie. Vanwege Covid-19 zijn de activiteiten in 2021 sporadisch doorgegaan. Voor de nabije
toekomst verwachten we geen nieuwe ontwikkelingen op internationaliseringsgebied.
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Sterk Techniek Onderwijs (STO)
Met de subsidie voor het STO is in 2021 verdere invulling gegeven om de kwaliteit van techniek
onderwijs te stimuleren en duurzaam en professioneel te kunnen organiseren. OZHW-scholen
participeren in drie verschillende regionale samenwerkingen in het kader van de versterking van
techniekonderwijs. Deze drie projecten hebben een STO-subsidie toegekend gekregen om hun
plannen voor de versterking de komende jaren verder uit te bouwen.
De subsidie voor techniek wordt ingezet voor versterking van het curriculum op verschillende
manieren. Om de lesstof te verrijken zijn materialen en gereedschappen aangeschaft, bedrijven
worden nauwer betrokken bij het onderwijs door onder andere het beschikbaar stellen van ruimte,
infrastructuur en kapitaalsintensieve apparatuur. Op het Walburg College wordt invulling gegeven
aan het Bèta Challenge Program en er wordt een examenprogramma Technologie & Toepassing
ontwikkeld. Waar mogelijk worden vakleerkrachten ingezet.
Voor het PO is op het gebied van techniekonderwijs in 2021 ingezet op een Klusklas, dit initiatief
wordt o.a. ingezet op De Piramide.
De subsidiegelden voor STO in het kader van technisch VMBO zijn ultimo 2021 op een rechtmatige
wijze ingezet in het VMBO.
Onderwijsachterstandsmiddelen
De gewijzigde gewichtenregeling heeft voor OZHW geleid tot een verhoging van de totale subsidie.
De middelen worden volledig toegekend aan de PO scholen op basis van de parameters die OCW
hanteert. De scholen mogen zelf bepalen op welke manier de middelen in hun specifieke situatie zo
optimaal mogelijk worden ingezet om het doel te behalen. Dat wordt per school afgestemd met de
MR. Duidelijke voorbeelden daarvan zijn klassenverkleining en inzet van extra onderwijsassistenten.
Prestatiebox
Scholen hebben de school specifieke uitwerking en uitvoering van de gezamenlijke ambities
vastgelegd in hun schoolplan, dat is gebaseerd op het strategisch beleid binnen de beleidsperiode
2016-2020 van OZHW. Zo is de schoolontwikkeling in het kader van de reguliere
kwaliteitsontwikkeling van een school ingebed binnen de doelstellingen van de stichting en wordt op
die manier recht gedaan aan de eigen keuzes en accenten van individuele scholen. De middelen zijn
volledig aan de scholen toegekend door middel van een tarief per leerling.

2.2

Schakelklassen

In de gemeenten Barendrecht, Alblasserdam, Ridderkerk en Zwijndrecht heeft OZHW een schakelklas
c.q. NT2-klas voor PO. In Zwijndrecht is deze klas verbonden aan De Dolfijn, in Barendrecht aan De
Draaimolen, In Alblasserdam aan ‘t Nokkenwiel en in Ridderkerk aan De Piramide. In deze klassen
zitten maximaal 15 leerlingen die een grote taalachterstand hebben en vaak getraumatiseerd zijn.
De achterstand is verklaarbaar door het feit dat zij statushouder zijn en nog maar kort in Nederland
verblijven. In de eerste jaren kwamen er vluchtelingen naar Nederland, nu is er vaak sprake van
gezinshereniging. Elk kwartaal wordt er subsidie ‘maatwerk’ aangevraagd. Ook wordt er aanvullende
bekostiging aangevraagd voor leerlingen die het tweede jaar in Nederland zijn. Dit bedrag is
ongeveer 1500 euro per jaar lager dan voor een eerstejaarsbekostiging. Alle groepen zijn bemenst
met een leraar en ongeveer een halftime onderwijsassistent en parttime intern begeleider. De
gemeente draagt vanuit haar wettelijke taak zorg voor huisvesting, vervoer en eerste inrichting.
De financiering van deze groepen door het Rijk is niet toereikend. In 2020 hebben de betrokken
gemeenten elk op eigen wijze financiële of andere ondersteuning geboden om leerlingen die door
onderliggende problematiek onvoldoende tot leren komen, langer te kunnen ondersteunen dan de
financiering van OCW toestaat. Ook andere schoolbesturen en /of samenwerkingsverbanden dragen
hier soms aan bij. Deze werkwijze is in 2021 gecontinueerd.
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2.3.

Kwaliteitszorg

Tevredenheid
Het onderzoek naar leerlingtevredenheid, inclusief de monitor sociale veiligheid, wordt jaarlijks
afgenomen. Vanwege Covid-19 is er een verlengde periode gehanteerd voor het afnemen van de
onderzoeken, alle scholen hebben hier invulling aan gegeven.
Opvallende punten die voortkomen uit het leerlingtevredenheidsonderzoek en de monitor sociale
veiligheid worden door de school zelf in het team en/of in de leerlingraden besproken en daar waar
nodig is actie ondernomen. Monitoring vanuit het bestuur vindt plaats d.m.v. het dashboardoverzicht
tijdens het vestigingsoverleg per school dat drie keer per schooljaar plaatsvindt.
In juni 2020 is het onderzoek ‘Zicht op Ontwikkeling’ uitgezet onder de scholen. Hierbij werd in kaart
gebracht hoe scholen en leerlingen de periode van onderwijs op afstand hebben ervaren. Resultaten
uit het onderzoek zijn besproken in de vestigingsoverleggen.
De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken zijn verwerkt in de NPO analyse per school waarbij
mogelijke interventies vanuit de ‘menukaart’ op het gebied van welbevinden en professionalisering
zijn ingezet. In 2022 zal het oudertevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd.
Dit jaar is ook het medewerkersonderzoek afgenomen, een verkort onderzoek waarbij extra
aandacht is uitgegaan naar de medewerkersbeleving naar aanleiding van Covid-19. De respons was
goed en lag een stuk hoger dan twee jaar geleden. De algemene tevredenheid is in het PO gelijk
gebleven (8.6) ten opzichte van de vorige meting en ligt daarmee iets boven de benchmark PO (8.4).
In het VO is de algemene tevredenheid gestegen en scoort OZHW 8.4 ten opzichte van de 8.0 voor de
benchmark VO. Specifiek over de coronaperiode heeft een deel van de medewerkers aangegeven
deze periode als zwaar te hebben ervaren. Corona heeft invloed gehad op de werkbeleving met
factoren als werkdruk en gemiste onderlinge samenwerking bij medewerkers. Medewerkers zijn over
het algemeen positief over de invulling van het werk tijdens de coronaperiode.
De resultaten zijn gedeeld zowel op organisatieniveau in het directeurenoverleg als per school.
Tevens zijn de resultaten besproken met de MR, GMR en Raad van Toezicht. Acties zijn geformuleerd
en meegenomen in het jaarplan van de school. De resultaten op het punt ‘ongewenst gedrag’ zijn
sterk verbeterd t.o.v. het onderzoek in 2019. Het voortdurend vestigen van aandacht en
communicatie op dit punt blijft belangrijk. Daarom is dit een terugkerend agendapunt tijdens de
jaarlijkse bijeenkomst met interne vertrouwenspersonen .
Inspectie-onderzoeken
Bij de scholen De Draaimolen, KJS, De Twee Wieken, Develhoek en De Tweemaster heeft een
themaonderzoek ‘Kwaliteitsverbetering en de leerlingpopulatie’ plaatsgevonden. De scholen hebben
ter voorbereiding een aantal verbeterpunten aangegeven waaraan is gewerkt en hoe de pdca-cyclus
daarbij is verlopen. De uitkomsten worden gebruikt voor de ‘Staat van het Onderwijs’. De scholen
hebben de onderzoeken als prettig en constructief ervaren.
Naar aanleiding van het eerder uitgevoerde kwaliteitsonderzoek naar ‘goed’ heeft uiteindelijk in
oktober het onderzoek door de jury van excellente scholen plaatsgevonden op De Piramide. Dit
stond eerder gepland maar was uitgesteld vanwege Covid-19. Het rapport is opgesteld en het
predicaat is in januari 2022 toegekend.
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In het najaar van 2020 is het vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen uitgevoerd, het
onderzoeksrapport is begin 2021 vastgesteld. Het uiteindelijk oordeel is een voldoende voor
Financieel beheer, een voldoende voor Kwaliteitszorg en Ambitie en een goed voor Kwaliteitscultuur.
Het bestuur weet in voldoende mate wat de kwaliteit op alle scholen is en hoe de onderwijskwaliteit
zich verhoudt tot de doelstellingen vanuit het strategisch beleid.
Tevens stuurt het bestuur in voldoende mate op verbetering van het onderwijs. Aanbevelingen voor
verbeterpunten op het gebied van onderwijskwaliteit zijn opgenomen in de nieuwe strategische
koers (2022-2026) en zullen opvolging krijgen in de plannen van kwaliteitsontwikkeling voor de
komende jaren.
Bij het 10-14 initiatief De LeerOnderneming is in september 2020 een themaonderzoek uitgevoerd.
Doel van dit onderzoek was o.a. een beeld te vormen van de kwaliteitszorg, zicht op ontwikkeling en
begeleiding van de leerlingen. Ook wilde de inspectie inzicht in bevorderende en belemmerende
factoren bij het 10-14 onderwijs. De resultaten zijn opgenomen voor een landelijke weergave van de
10-14 initiatieven. Het rapport is uiteindelijk in juli 2021 opgesteld. Uit het themaonderzoek komt
naar voren dat de knelpunten bij het 10-14 onderwijs voornamelijk liggen in de beperkingen op
financieel gebied en in de kwaliteitszorg in het algemeen als het gaat om schoolontwikkeling als
gevolg van de verschillende regelgeving in het PO en VO. Een voorbeeld ter verbetering daarvan is de
Beleidsregel Experiment teambevoegdheid 10-14 onderwijs die is ingesteld. Hierdoor hebben de
leraren van De LeerOnderneming een teambevoegdheid. Het team van De LeerOnderneming voldoet
aan de voorwaarde dat alle leraren een bevoegdheid hebben voor primair onderwijs of voortgezet
onderwijs in ten minste een van de gegeven vakken en samen over de bevoegdheden voor alle
vakken beschikken.
Verder is in november 2021 door De Piramide, De Dolfijn, De Draaimolen en ’t Nokkenwiel een
vragenlijst ingevuld over de inrichting van het onderwijs aan ‘nieuwkomers’.
Door een aantal PO en VO scholen en het bestuur is op verzoek een vragenlijst voor het
stelselonderzoek basisvaardigheden ingevuld.
Op basis van een steekproef heeft de Inspectie een controle uitgevoerd op de extra en bijzondere
bekostiging centraal examen 2021 bij het Walburg College Zwijndrecht. De bevindingen hebben niet
geleid tot opmerkingen door de Inspectie.
Kwaliteitssysteem
Door de samenwerking van de afdeling onderwijs en kwaliteit met een vertegenwoordiging van de
scholen in de vorm van een ontwikkelgroep zijn dit jaar de volgende verbeteringen in het
bovenschoolse kwaliteitssysteem doorgevoerd:
•

Een geïntegreerd dashboard met financiële informatie en informatie over de
onderwijskwaliteit ter ondersteuning van de vestigingsoverleggen die drie keer per jaar
plaatsvinden.

•

De doorontwikkeling van beleidsstukken en informatie van een online tool: Digiplein Service.

•

Het jaarplan OZHW dat door alle scholen wordt gehanteerd en periodiek wordt besproken
tijdens de vestigingsoverleggen.

•

Het thema Burgerschap heeft door het instrument Sys-thematisch werken invulling gekregen
waarbij verschillende werksessies hebben plaatsgevonden. Dit betrof informatievoorziening
uit onderzoek, regelgeving en uitwisseling van kennis door de verschillende scholen. De
scholen geven hier verder invulling aan door hun ambitie te formuleren in het schoolplan, de
uitvoering wordt gemonitord door de opgenomen acties in de jaarplannen van de scholen.
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•

Op basis van de nieuwe strategische koers ‘Samen in beweging’ voor de periode 2022-2026
wordt het schoolplanformat vernieuwd en zal het schoolplan door de scholen worden
geactualiseerd. Alle scholen hanteren nu dezelfde schoolplanperiode, namelijk 2022-2026.

•

Het instrument collegiale visitatie zal in schooljaar 2022-2023 in samenwerking met een
collega bestuur opnieuw worden ingezet, door Covid-19 zijn de geplande visitaties in 2021
opgeschort.

Toetsing en examinering in het VO
Het verbeteren van de kwaliteit voor toetsing en examinering is in 2021 een periodiek terugkerend
onderwerp op de agenda van het directeurenoverleg geweest. Jaarlijks wordt het examenreglement,
bestaande uit een algemeen deel en een schoolspecifiek deel, geactualiseerd. Daarnaast is het OZHW
kader voor toetsbeleid richtinggevend voor de inrichting van het programma van toetsing en
afsluiting (PTA) en het examenproces op de school. Dit kader bevat de onderdelen:
-

Visie op toetsing.

-

Inrichting en vaststelling van het PTA.

-

De rol van de examencommissie.

-

Kwaliteitsborging van het proces, inclusief de verwerking in de cijferadministratie.

-

Informatievoorziening aan ouders en leerlingen.

Door alle scholen wordt nu een cohort PTA gehanteerd en is afsluitend toetsen de richtlijn. Op basis
van de eerder opgestelde visie op toetsing is verdere invulling gegeven aan toetsbeleid per school.
Het projectteam Toetsing en Examinering heeft in 2021 drie expertbijeenkomsten met
examensecretarissen en examencommissieleden georganiseerd om de onderwerpen uit het OZHWkader Toetsbeleid te bespreken en praktische invulling te geven op school. De bijeenkomst in juni
stond in het teken van de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van schoolexaminering met de
aandachtspunten over de benoeming, taken en vernieuwde rol van de examencommissie op school
en de route voor het vaststellen van de examenregeling door het bevoegd gezag.
In het directeurenoverleg worden de opbrengsten uit de expertbijeenkomsten besproken en
vervolgacties bepaald. In de kwaliteitskalender is opgenomen dat per 1 oktober het PTA is
vastgesteld. Door middel van steekproeven bij scholen wordt gekeken naar de kwaliteit van de
samenstelling en uitvoering van het PTA en waar nodig worden verbeteringen doorgevoerd. In 2022
wordt door het projectteam in overleg met de directeuren verdere invulling gegeven aan het
versterken van schoolexaminering en de borging van de kwaliteit.

2.4

Afhandeling van klachten en bezwaren

In 2020 zijn er dertien brieven ontvangen van of namens ouders met een klacht. Tien klachten
betroffen het PO en drie het VO. Tien klachten zijn informeel afgehandeld door een gesprek aan te
gaan met de klager. Drie klachten zijn intern afgehandeld conform de klachtenregeling en in die
gevallen is in goed overleg een passende oplossing gevonden. Er zijn zeven bezwaren door ouders of
namens ouders ingediend in 2021.
Er is een klacht van een medewerker ontvangen in 2021. Deze klacht is conform de
klachtenprocedure afgehandeld.
Bij elke klacht of bezwaar is gekeken naar de oorzaak van de klacht of bezwaar. Vervolgens is
gekeken hoe voorkomen kan worden dat eenzelfde klacht of bezwaar nogmaals ingediend wordt en
is zo nodig een passende maatregel getroffen.
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2.5

Ontwikkeling leerlingaantallen

De bekostigingssystematiek in het primair en in het voortgezet onderwijs is niet gelijk. In het primair
onderwijs is de teldatum 1 oktober t-1 bepalend voor de hoogte van de bekostiging per schooljaar
t/t+1.
De bekostigingssystematiek in het voortgezet onderwijs is gebaseerd op het aantal ingeschreven
leerlingen op 1 oktober van het voorafgaande kalenderjaar (t-1). Bekostiging vindt plaats per 1
januari van het direct volgende kalenderjaar.
De leerlingaantallen van het VO worden jaarlijks door de accountant gecontroleerd en bevestigd. Het
leerlingaantal is voor het Ministerie van OCW de maatstaf voor het berekenen van de bekostiging
voor personele en materiële lasten.
Ontwikkeling leerlingaantallen voor stichting als geheel
Totaal leerlingen op teldatum 1 oktober
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

PO

3645

3726

3831

3928

3967

4034

4561

VO

4951

4938

4928

5205

5152

5140

5183

OZHW

8596

8664

8759

9133

9119

9174

9744*

*voorlopig vastgesteld
In het onderwijs is sprake van een afnemend aantal leerlingen door een dalende basispopulatie. Deze
trend is landelijk. Sinds 2008 is de landelijke afname 170.000 leerlingen en hoogstwaarschijnlijk zal
het aantal leerlingen dat zich in de toekomst gaat aanmelden bij OZHW scholen kleiner worden. Te
verwachten is dat er een verdere “slag om de leerling” zal plaatsvinden in de regio en in de
gemeenten waarin OZHW haar scholen heeft gevestigd. Leerlingprognoses worden opgesteld op
basis van aannames rond demografische ontwikkelingen en ontwikkeling van het marktaandeel van
scholen. Als organisatie zetten we ons steeds meer in om via gerichte communicatie ouders en
leerlingen te verleiden om te kiezen voor een OZHW-school. Deze aanpak wordt onderbouwd door
de goede onderwijsresultaten die we behalen en de tevredenheid van ouders en leerlingen over onze
scholen. Voor OZHW als geheel kunnen we constateren dat we tegen de trend in, in leerlingaantal
groeien en lijkt onze aanpak zijn vruchten af te werpen.
Daarnaast kijken we of we tot verdere regionale samenwerking kunnen komen met andere besturen
in onze (krimp) regio’s. Zo heeft OZHW samen met CVO een subsidie aangevraagd en toegekend
gekregen ten behoeve van een projectplan voor Focus Beroepsacademie.
Alleen de Tweemaster laat een dalende meerjarige trend in het PO zien als gevolg van te lang
uitgestelde nieuwbouw van het pand. De huidige locatie is bovendien moeilijk vindbaar. Inmiddels
staat nieuwbouw op een andere plek in de wijk binnen afzienbare termijn op de planning. In 2021 is
het leerlingaantal licht gestegen.
Bij het VO zijn er meerdere scholen met een dalende trend in aantal leerlingen. In de regio Groene
Hart staat de locatie Gemini College Lekkerkerk. In deze regio wordt bestuurlijke samenwerking
gezocht met andere besturen in zowel de PO als VO sector om de demografische krimp op te vangen.
Het initiatief heeft tot nu toe nog geen concreet resultaat opgeleverd.
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Gemini Ridderkerk is na enkele jaren krimp weer een groeischool waar ook de komende jaren een
toename in aantal leerlingen wordt verwacht. De nieuwbouw die in 2021 is gestart, zal deze tendens
versterken.
OZHW Groen College is sterk verbonden aan Focus Beroepsacademie. In het nieuwe
onderwijsconcept worden de leerlingen van Groen sinds enkele jaren ingeschreven op Focus
Beroepsacademie dat de eerste twee basisjaren onderwijs verzorgt waarna leerlingen een keuze
maken naar een uitstroomrichting, waaronder het profiel groen. Dit verklaart eveneens een deel van
de groei bij Focus.
Ontwikkeling leerlingaantallen primair onderwijs
Aantal leerlingen per school tbv bekostiging op teldatum 01 oktober*

School

okt-15

De Dolfijn
De Tandem
De Bosweide
Basisschool Develhoek
Basisschool De Twee Wieken
De Botter
De Noord
De Piramide
De Reijer
Kon Juliana-School
O.B.S. De Tweemaster
O.B.S. De Draaimolen
O.B.S. De Zeppelin
De Driehoek
Het Palet
T Nokkenwiel

okt-16

284
203
272
290
275
228
219
322
323
187
204
248
332
258

305
213
283
336
296
243
229
329
324
180
190
255
280
263

okt-17

okt-18

330
202
267
367
316
257
244
327
338
187
186
266
278
261

okt-19

348
196
258
403
311
285
257
339
327
188
185
284
272
274

353
198
242
418
312
287
269
344
357
181
168
294
272
273

okt-20

okt-21

336
202
235
421
316
312
284
369
363
176
151
316
279
274

337
205
239
438
305
334
282
354
367
192
156
331
269
279
214
259
4561

3645
3726
3826
3927
3968
4034
*Bron: DUO 22 december 2021 – betreft: vaststelling voorlopige leerlinggegevens 1 oktober 2021

Ontwikkeling leerlingaantallen voortgezet onderwijs

18TR00
18TR01
18TR02
18TR03
18TR07
18TR10
18TR11
18TR12

teldatum 1 oktober school:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Gemini Ridderkerk
Gemini Lekkerkerk
Walburg Zwijndrecht
LOKET Zwijndrecht
Dalton Lyceum
Máximacollege
Focus Beroepsacademie
OZHW Groen College

903
663
1132
370
1569
74
240

818
689
1169
348
1566
76
272

750
653
1158
347
1620
79
321

688
619
1166
362
1699
78
333
260

719
581
1084
301
1786
79
331
271

776
535
1067
276
1817
80
375
214

855
500
1034
288
1867
80
380
179

Totaal

4951

4938

4928

5205

5152

5140

5183*

*Bron: Magister en SomToday leerlingtelling datum 01-10-2021
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Uitgesplitst naar VAVO en LWOO-leerlingen

DLB
FOCUS
GCL
GCR
LOKET
MC
OGC
WCZ

2015

2016

2017

LWOO/
VAVO PRO

LWOO/
VAVO PRO
VAVO

LWOO/
PRO

13
0
0
9
0
0

0
70
269
171
148
75

10
0
0
6
0
0

0
79
289
148
131
76

12
0
0
5
0
0

0
93
298
128
118
80

9
31

5
738

23
39

4
727

14
31

3
720

2.6

2018

2019

2020

2021

VAVO

LWOO/
PRO
VAVO

LWOO/ VAVO
PRO

LWOO/ VAVO
PRO

11
0
5
4
0
0
0
22
42

0
108
301
96
110
78
98
3
794

14
0
2
1
0
0
0
18
35

0
119
280
103
103
79
113
3
800

4
0
2
0
0
0
0
3
9

0
126
272
97
113
80
90
4
669

13
0
2
0
0
0
0
4
19

HR Beleid en personeel

Ook dit jaar heeft de coronapandemie een grote impact gehad op onze organisatie. Op elke OZHWschool zijn besmettingen geweest, zowel onder leerlingen als medewerkers. Door
quarantainemaatregelen is regelmatig onderwijs op afstand georganiseerd. Medewerkers konden
cursussen en trainingen volgen voor een optimaal gebruik van de technologische mogelijkheden om
onderwijs op afstand ook mogelijk te maken. In het voorjaar van 2021 heeft elke medewerker een
netto gratificatie gekregen als blijk van waardering voor alle inzet tijdens de coronapandemie en
daarna als tegemoetkoming in privé gemaakte kosten om thuiswerk mogelijk te maken.
Om het risico op een coronabesmetting zo laag mogelijk te houden hebben we alle
voorzorgsmaatregelen in acht genomen (volgens de richtlijnen van het RIVM). Voor medewerkers is
het spannend geweest om fysiek onderwijs te geven terwijl er in de samenleving gehamerd werd op
afstand houden en contact met een maximaal aantal mensen. We hebben voor collega’s die dat
wilden extra beschermingsschermen aangeschaft, de schoonmaak binnen scholen is geïntensiveerd
en er wordt veel en intensief geventileerd. Ook is er speciale aandacht geweest voor medewerkers
met een kwetsbare gezondheid of met een familielid met een kwetsbare gezondheid. Feestelijke
bijeenkomsten, zoals een startborrel of afscheidsrecepties van medewerkers, zijn niet doorgegaan.
Onderwijsgerelateerde bijeenkomsten met medewerkers zijn veelal geannuleerd en hebben, als ze
door gingen, zoveel mogelijk digitaal plaatsgevonden. Met telkens als toetsingskader of een
vergadering echt nodig en in het directe belang van het onderwijs, leerlingen en/of medewerkers
was. Dat geldt ook voor cursussen en trainingen van de OZHW Academie.
Helaas is in 2021 een medewerker overleden aan de gevolgen van een kortdurend ernstig ziekbed.
In 2021 is een start gemaakt met het project strategische personeelsplanning, van waaruit het
nieuwe meerjarige personeelsbeleid wordt opgesteld. Beleid over vinden, binden en boeien van
medewerkers wordt daarin meegenomen. In 2022 start een pilot Strategische Personeelsplanning
waarin een groep van 12 leidinggevenden een plan uitwerken voor hun personeelsbehoefte
gerelateerd aan interne en externe ontwikkelingen. Een belangrijk onderwerp hierin is het
lerarentekort. Dit wordt ook voor OZHW steeds nijpender: vervangers voor zieke leraren zijn
nauwelijks te vinden.
Er is een taskforce lerarentekort ingericht die plannen voor korte en middellange termijn ontwerpt
om de uitdagingen rond het lerarentekort aan te kunnen. Het beleid voor zij-instromers is opnieuw
onder de loep genomen. Daarnaast is ook gekeken naar het anders organiseren van onderwijs. Met
de hulp van een communicatiebureau is een arbeidsmarktcampagne ontwikkeld en wordt op basis
hiervan de website van OZHW opnieuw ontwikkeld.
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Daarnaast heeft in 2021 het beleid Vertrouwenspersoon opnieuw vorm gekregen. Samen met de
interne vertrouwenspersonen is gekeken naar taak, taakinhoud, kader en afspraken en naar de
werving.
Opleiden
Met een lerarentekort zowel in het PO als (bij sommige vakken in) het VO is OZHW zich in de
afgelopen jaren sterker gaan richten op het opleiden van studenten in het vak van leraar. Het samen
opleiden in opleidingsscholen wordt als een belangrijke mogelijkheid gezien om goede medewerkers
te vinden, te ontwikkelen en te behouden. Hiernaast bieden de opleidingsscholen de kans om op een
grotere schaal te participeren in professionaliseringsmogelijkheden voor leraren, bijvoorbeeld in
leernetwerken en trainingen.
In het PO is er sprake van een intensieve samenwerking tussen OZHW en Hogeschool Rotterdam
binnen OSboss PO (Opleidingsschool Beter Opleiden in Samenhang en Synergie Primair Onderwijs).
OSboss PO wil in een wederkerige samenwerkingsrelatie leraren opleiden en professionaliseren, die
in de uitdagende en diverse grootstedelijke context van Rotterdam en omgeving voor alle leerlingen
een optimale leeromgeving creëren en zich blijven ontwikkelen. De OZHW-scholen binnen de
gemeenten Zwijndrecht en Alblasserdam zijn per schooljaar 2021-2022 aangesloten en zullen vanaf
schooljaar 2022-2023 de bijbehorende scholing volgen. Met deze uitbreiding participeren nu alle
OZHW-basisscholen in OSboss PO. Er is in het PO een bovenschools schoolopleider aangesteld die
het opleiden op de scholen coördineert.
In het VO participeren alle OZHW-scholen in Opleidingsschool RPO Rijnmond. Via het programma
Leraar van Buiten wordt tevens geïnvesteerd in het opleiden van zij-instromers. Regelmatig vinden
ook studenten van andere opleidingen; zoals bijvoorbeeld onderwijsassistenten, hun plek binnen
onze organisatie.
In 2021 heeft OZHW deelgenomen aan het project van de ontwikkeling van een nieuwe Ad PEP
(Associate Degree Pedagogisch Professional) opleiding bij InHolland Dordrecht. Deze opleiding geeft
onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers de kans zich te ontwikkelen tot
leraarondersteuner. In 2022 zullen zes (interne) kandidaten van OZHW starten met de opleiding.
Starten
In 2021 is het Beleid Begeleiding Nieuwe Medewerkers geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. Dit
beleid beschrijft de begeleiding voor startende leraren in de eerste drie jaar van hun loopbaan,
nieuw bij OZHW of bij start in een nieuwe functie. Hiervoor wordt de subsidie bijzondere bekostiging
voor professionalisering en begeleiding van starters en schoolleiders ingezet. Het traject bevat onder
meer een ‘Meer dan Welkom’ startbijeenkomst, coaching, intervisie en passende cursussen. De
begeleiding, ook wel inductie genoemd, is in lijn met onze eigen kwaliteitsstandaarden en de
vereisten vanuit de opleidingsschool. Het doel is leraren met plezier en capabel voor de groep te
hebben staan, ze worden geholpen bij, onder andere, klassenmanagement, planning en
communicatie. Het traject wordt elk jaar geëvalueerd en doorontwikkeld. In 2022 wordt het beleid
aangevuld met een begeleidingstraject voor nieuwe leidinggevenden.
OZHW Academie
OZHW investeert in het opleiden en ontwikkelen van haar medewerkers. Een belangrijk instrument
hierbij is de OZHW Academie. De OZHW Academie werkt samen met interne en externe trainers en
biedt een divers aanbod aan cursussen, workshops, coaching, presentaties en vormen van informeel
leren zoals collegiale visitatie en intervisie. De onderwerpen van het formeel en informeel leren zijn
divers, bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling, vakinhoudelijke kennis en/of duurzame
inzetbaarheid. Medewerkers kunnen zich, zonder dat er voor hen persoonlijk kosten aan verbonden
zijn, inschrijven.
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Hiernaast ondersteunt de OZHW Academie bij het organiseren van in-company opleidingen,
teamscholing en netwerken. Vanaf september 2021 kunnen medewerkers deelnemen aan het ELearning aanbod van Medilex Onderwijs.
Het gehele aanbod van de OZHW Academie komt tot stand na inventarisatie van de behoefte bij
leidinggevenden en medewerkers.
De OZHW Academie heeft sinds de coronacrisis zo veel mogelijk activiteiten online laten
plaatsvinden. De activiteiten die niet online konden plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld de opfriscursus
coachen, zijn verzet naar schooljaar 2022-2023.
Sinds 1 januari 2020 kunnen ook medewerkers van de scholen vanuit andere besturen die vallen
onder opleidingsschool RPO Rijnmond (VO) deelnemen aan het aanbod van de OZHW Academie. Ook
kunnen ze deelnemen aan thematische bovenschoolse netwerken. Via AFAS OutSite is hiertoe een
digitale inschrijfomgeving ingericht.
De deelname aan de cursussen en netwerken is afgelopen jaar wat tegengevallen. De belangrijkste
oorzaak hiervoor is de Covid-19 crisis, waardoor leraren al hun aandacht nodig hadden voor het
onderwijsproces.
In februari 2021 was de jaarlijkse OZHW LIO-ochtend. Tijdens deze ochtend maakten de LIO-ers uit
het PO kennis met het bestuur en met elkaar en was er ruimte om te netwerken. Ook waren er
verschillende workshops, zoals Timemanagement en Didactiek bij het online lesgeven met Teams.
Eind 2020 is een start gemaakt met het Talent Ontwikkelingsprogramma (TOP) ten behoeve van
intern opleiden van potentieel leidinggevenden. Dit programma zal in de aankomende jaren verder
ontwikkeld worden voor verschillende taken en functies in het PO en VO. In januari 2021 is gestart
met het TOP voor het PO: de opleiding schoolopleider basisbekwaam’. Na het assessment zijn zes
deelnemers in september 2021 gestart met de opleiding schoolopleider basisbekwaam.
Functiegebouw OSB
In 2021 is gestart met het opzetten van een nieuw functiegebouw voor het Onderwijs Service Bureau
(OSB). Het functieboek was verouderd, er zijn nieuwe functies bijgekomen en er zijn functies
veranderd. Er is voor gekozen om een generiek functieboek te maken om zo te voorkomen dat
functiebeschrijvingen te snel gedateerd zijn. Tevens is het doel met het nieuwe functieboek meer
inzicht in loopbaanpaden te geven. Het project wordt begeleid door een extern adviesbureau. De
verwachting is dat in 2022 het nieuwe functiegebouw voor het OSB FUWASYS gewaardeerd en
vastgesteld wordt.
Aantallen medewerkers
Op 31 december 2021 waren er 1316 medewerkers werkzaam bij OZHW. Dit betreft 935,69 fte op 31
december 2021, inclusief de korttijdelijke aanstellingen. In 2021 is de flexibele schil 25,88% van het
totale aantal fte, in 2020 was dit 17,76%. De flexibele schil is flink gegroeid, mede door de groei in
het aantal leerlingen en de inzet van NPO gelden. Vanaf 1 januari 2021 is een tweetal basisscholen
uit Alblasserdam (voorheen SOBA) gefuseerd met OZHW. Hiermee verwelkomden wij 48 nieuwe
medewerkers met in totaal 34,15 fte.
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2019

2020

Aantal medewerkers

1.122

1.200

2021
1.316

Aantal fte (bruto)

785,79

798,50

935,69

Aanstelling onbepaalde tijd (fte)

654,98

661,84

693,55

Aanstelling bepaalde tijd (fte)

130,81

136,66

242,18

16,65

17,76

25,88

% Flexibele schil

In onderstaande grafiek is de FTE-verdeling in functiegroepen weergegeven op 31 december 2021.
73% van de medewerkers werkt als onderwijzend personeel. Het ondersteunend personeel
vertegenwoordigt een percentage van 22%. Daarvan heeft 43% (84,5 fte) lesgebonden taken. Vijf
procent van de medewerkers vervult een directierol.

FUNCTIEVERDELING
FTE in 2021
875,52
635,73

194,25
Totaal

45,54

Onderwijzend Onderwijs
personeel ondersteunend
personeel

Directie

Functiemix
Bij OZHW is met de medezeggenschap afgesproken dat de functiemixpercentages richtinggevend zijn
voor de scholen en dat elke school, afhankelijk van de schoolsoort en de keuzes die gemaakt worden,
haar eigen formatieplan maakt. De richtinggevende percentages zijn voor het PO 35% benoemingen
in schaal 11 en voor het VO 50% LC en 18% LD, afhankelijk van de opleidingsrichtingen binnen de
school. We hebben de oorspronkelijke streefgetallen als richtlijn losgelaten, omdat we zien dat POen VO-directeuren, om aan voldoende gekwalificeerde medewerkers te komen en om medewerkers
carrièreperspectief te bieden, de school steeds vaker anders willen organiseren in overleg met de
betreffende deelraad. Dit heeft consequenties voor de functiemix.
Op 31 december 2021 was het onderwijzend personeel in het PO en in het VO als volgt verdeeld naar
loonschalen:

FUNCTIEMIX PO
L10
37%

32%

FUNCTIEMIX VO

L11

LB
33%

63%

68%

67%

2019

2020

2021

LC

LD

16%

17%

16%

47%

43%

41%

37%

40%

43%

2019

2020

2021
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De functiemix in het primair onderwijs is zo goed als gelijk gebleven. In het voortgezet onderwijs is
een daling in het percentage LC functies te zien. Deze daling wordt (mede) veroorzaakt door
uitstroom van medewerkers in hogere schalen i.v.m. het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd.
Nieuw aangetrokken leraren starten vaak in een LB functie.
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim bij OZHW is in 2021 gestegen ten opzichte van 2020. Het streven is een
ziekteverzuim onder de 5%. Met een percentage van 4,7% voldoet OZHW aan de eigen doelstelling.
Het hogere verzuimpercentage is toe te wijzen aan de Covid-19 pandemie. Omdat medewerkers met
lichte klachten vanuit huis doorgewerkt hebben, is het ziekteverzuim beperkt gebleven.
Medewerkers die zonder klachten in quarantaine zaten zijn niet ziek gemeld, omdat ze vanuit huis
werkten.
% ziekteverzuim
PO
VO
Bovenschools
OZHW

2019

2020
5,04
4,29
2,50
4,56

2021
4,97
4,02
3,77
4,36

5,05
4,48
6,94
4,70

De verzuimfrequentie geeft weer hoe vaak een medewerker zich gemiddeld in een kalenderjaar
ziekmeldt. Het zegt niets over de duur van het verzuim. In het VO is de verzuimfrequentie in 2021
toegenomen, in het PO is deze nagenoeg gelijk gebleven.
Verzuimfrequentie
PO
VO
Bovenschools
OZHW

2019

2020
0,82
1,67
1,06
1,28

2021
0,96
1,33
0,56
1,19

0,84
1,48
0,32
1,21

OZHW werkt samen met arbodienst de ParaDIGMA Groep op basis van het eigen regiemodel. Het
hanteren van het eigen regiemodel betekent dat het initiatief voor verzuimpreventie meer bij de
werkgever ligt dan bij de arbodienst. Er wordt meer aandacht gegeven aan de preventieve kant en
minder aan de curatieve kant. OZHW werkt met een vaste bedrijfsarts en interne casemanager
verzuim. In 2021 hebben vanwege coronamaatregelen de meeste spreekuren met de bedrijfsarts
telefonisch plaatsgevonden. De spreekuren zijn in het najaar van 2021 weer deels op locatie
gehouden.
Vervanging
Bij ziekte, studieverlof, zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof of een andere vorm van geoorloofde
afwezigheid van een medewerker is er vervanging nodig om leer- en werkprocessen door te kunnen
laten lopen. Door het lerarentekort kan op dit moment niet elke vervangingsbehoefte worden
ingevuld. De PO-scholen hebben extra ruimte in hun formatie om kortdurende vervanging intern op
te vangen. Ook wordt bij ziekte van collega’s aan medewerkers gevraagd of ze tijdelijk extra willen
werken.
De vervangingsbehoefte wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van het vervangingspercentage van
het afgelopen jaar en het verwachte verzuim en verlof. Het vervangingspercentage wordt berekend
door de fte aan vervangingen te delen door de totale fte in dienst bij OZHW. Onderstaande tabel
laat zien dat het aantal ingevulde vervangingen in zowel het PO als in het VO de afgelopen jaren is
gedaald. Dit is te wijten aan het gebrek aan invallers. Zeker kortdurend verlof is moeilijk in te vullen,
omdat door vacatures voor reguliere banen vaak aantrekkelijker zijn voor sollicitanten dan
invalwerkzaamheden.
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Wij verwachten dat dit probleem de komende jaren aanhoudt en zetten in op het vinden van
alternatieve oplossingen zoals het anders organiseren van onderwijs en het opleiden van
leraarondersteuners.
Vervangingspercentage
PO

Fte aan vervangingen
VO

fte in het PO

fte in het VO

2019

5,05%

2,39%

14,17

12,09

2020

4,16%

2,32%

11,97

11,76

2021

3,41%

1,29%

`11,75

6,84

Werkdrukmiddelen
Scholen in het primair onderwijs ontvangen sinds 2018 middelen om de werkdruk op de scholen te
verminderen. In schooljaar 2021-2022 ging dit om € 259,- per leerling. Schoolteams bepalen zelf met
elkaar waar het geld aan wordt besteed, de MR van de school heeft instemmingsrecht. De
schoolleider verantwoordt aan het personeel en de MR aan het einde van het jaar de investering en
leidt het gesprek over de inzet van het geld in het volgende schooljaar. Medewerkers in het PO zijn
positief over de inzet van de werkdrukmiddelen, al is het nog geen totaaloplossing voor de ervaren
werkdruk.
Voornamelijk is in de scholen ingezet op extra personeel. In de meeste scholen is de extra inzet
duidelijk te herkennen vanwege de specifieke inzet zoals een gymleerkracht, een vakleerkracht
muziek of een onderwijsassistent ten behoeve van extra ondersteuning in een groep of op
individuele basis bij specifieke en intensieve onderwijsbehoeften, voor hulp in en buiten de klas.
Andere keuzes zijn onder andere:
-

De uitvoering van de pleinwacht is door ouders of door een pedagogisch medewerker
uitgevoerd.

-

Klassenverkleining door inzet van extra leerkracht

-

Een leraar is vrijgeroosterd voor remedial teaching werkzaamheden.

-

Tussenschoolse opvang is ingekocht in verband met een continurooster.

-

LIO- stagiaires hebben buiten de groepen om arrangementen uitgevoerd met leerlingen die
extra ondersteuning nodig hebben.

Dit jaar is geen gebruik gemaakt van de optie om extra professionalisering in te zetten mede gezien
de coronapandemie en de maatschappelijke druk om leerlingen niet naar huis te hoeven sturen.
De werkdrukmiddelen zijn als volgt besteed in 2021:
Bestedingscategorie
Personeel

Besteed bedrag 2021
€ 1.052.861

Overig
Totaal

€ 17.631
€ 1.070.492

Toelichting
- uitbreiding reguliere formatie OP
- specifieke ondersteuning door vakdocenten
gymnastiek, muziek en techniek
- onderwijsassistenten, LIO’ers en conciërge ter
brede en algemene ondersteuning
Inhuur voor tussenschoolse opvang
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Convenantsmiddelen
Eind 2019 zijn zowel voor het PO als het VO convenantgelden ontvangen. Deze middelen zijn voor
het PO, conform de afspraak in 2020, volledig aangewend voor de gewijzigde CAO per 1 januari 2020.
In het VO is voor de jaren 2020 en 2021 extra subsidie ontvangen van (€154,96 per leerling). De
subsidie is voor meerdere doeleinden ingezet, zoals het verminderen van het lerarentekort, de
beperking van de werkdruk, meer ontwikkeltijd voor leraren, meer begeleiding van startende leraren
en van zij-instromers, onderwijsinnovatie en maatregelen arbeidsmarktvraagstukken. De scholen
hebben hier afzonderlijk plannen voor opgesteld in overleg met het onderwijzend personeel. Van de
totaal ontvangen subsidie ad €803k is in 2020 een bedrag van €130K ingezet en in 2021 de
resterende €673k.
De uitgevoerde activiteiten zijn:
•

Externe inhuur voor uitvoering van het sportprogramma (werkdrukvermindering).

•

Ontwikkeling van zorgmentoren door middel van scholing, die leerkrachten helpen de extra
ondersteuning in de klas te verhogen.

•

Verdere scholing van onderwijsassistenten met als doel een verbetering van het werk- en
leerklimaat.

•

Het aanstellen van medewerkers voor de begeleiding van startende leraren en zij-instromers.

•

Het splitsen van klassen mogelijk maken door extra onderwijsassistenten aan te stellen.

•

Inzet op ontwerp, evaluatie en implementatie van de nieuwe flexibele roostervormen.

•

Inzet van een extra les assistent om meer controle op flexuren en handhaving hiervan te
organiseren.

•

Inzet van een extra les assistent die alle inhaaltoetsen kan afnemen.

•

Uitbreiding inzet voor een maatwerk coördinator.

•

Inzet van enkele onderwijsassistenten op projectbasis om in de crisissituatie enige armslag te
hebben in het geven van de lessen, het houden van toezicht en het meer voorkomen van
lesuitval en naar huis moeten sturen van leerlingen.

Beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag
Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid helpen we mensen die bij OZHW om moverende
redenen vertrekken bij voorkeur van werk naar werk. Daarom wordt bij iedere beëindiging van een
dienstbetrekking actief gezocht naar herplaatsingsmogelijkheden. OZHW heeft Randstad ingehuurd
als partner bij het beperken van het aantal (B)WW gerechtigden door hen te begeleiden in uitstroom
naar werk.
Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor het voortgezet en primair onderwijs
Op basis van de geldende wet- en regelgeving heeft OZHW eigen VOG-beleid. Elke nieuwe
medewerker dient voor de daadwerkelijke ingangsdatum van het dienstverband een geldige VOG te
overleggen. Tot die tijd kan betrokkene niet worden aangesteld en dus ook niet werken.
In 2021 is van drie medewerkers de VOG afgegeven na de formele indiensttreding.
•

1 VOG is te laat doordat na aanvraag en betaling op 13 juli van de VOG er een storing
plaatsvond bij Justis, waarna Justis uiteindelijk 22 september een VOG afgaf met de datum van
22 september (i.p.v. juli 2021). Het betreft een leerkracht van Focus die het ene jaar bij CVO en
het andere jaar (2021/2022) bij OZHW op de loonlijst staat. Ieder nieuw schooljaar vraagt deze
leerkracht een nieuwe VOG aan.
22

•

1 VOG is te laat doordat de taak m.b.t. de nieuwe medewerker niet zichtbaar was bij directeur.
De nieuwe medewerker is in dienst getreden per 1 augustus, de startdatum van het nieuwe
schooljaar. De VOG is verstrekt op 11 augustus en zit daarmee wel ruim voor de werkelijke 1e
schooldag van 26 augustus.

•

1 VOG is vanwege een storing bij Justis pas medio november 2021 afgegeven. De nieuwe
medewerker is in dienst getreden per 25 oktober en heeft tot aan de datum dat de VOG werd
afgegeven meegelopen met een collega leerkracht in vaste dienst.

De VOG verplichting bij OZHW voor PO en VO geldt tevens voor:
•

Leraren in opleiding die betaald of onbetaald hun stage lopen.

•

Vrijwilligers die regelmatig werk (minimaal 1x per maand) verrichten in school en
daarmee in aanraking komen met leerlingen.

•

Uitzendkrachten en gedetacheerd personeel.

•

Personeel via een payroll-organisatie.

Het CIBG heeft OZHW na toetsing toegelaten tot de Regeling Gratis VOG voor vrijwilligers. Het gaat
om vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen, waaronder ook scholen vallen. OZHW kan
kosteloos een VOG voor deze vrijwilligers aanvragen en maakt daar ook gebruik van.
Klokkenluidersregeling
Van de klokkenluidersregeling is in 2021 geen gebruik gemaakt. Er zijn geen meldingen
binnengekomen bij de vertrouwenspersoon integriteit.

2.7

ICT-Organisatie, informatiebeleid en informatiebeveiliging

Informatieveiligheid en privacy
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing
waardoor vanaf die datum in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Met de
invoering van de AVG diende het onderwijs een inhaalslag te maken waar het gaat over het denken
over informatiebeveiliging en privacy i.c.m. het omgaan met persoonsgegevens.
OZHW is verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens en als zodanig is
het College van Bestuur eindverantwoordelijk voor een goede naleving van de Verordening. Er is een
Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld die toezichthoudend is en adviseert over de
toepasbaarheid van de privacywetgeving binnen OZHW. Naast de FG kent OZHW een Privacy Officer
(PO), betrokken bij de dagelijkse zaken rondom privacy en de AVG. De PO overlegt met de
aangestelde Privacy Ambassadeurs (PA) op de scholen. Deze PA vormen het eerste aanspreekpunt
voor de medewerkers. Voortvloeiend uit het accountantsprotocol schenkt onze accountant vanuit
haar rol aandacht voor de uitvoering van de privacy wetgeving binnen OZHW.
OZHW verwerkt gegevens van personeel, leerlingen en/of hun ouders of verzorgers, debiteuren en
crediteuren waarbij niet meer gegevens gevraagd en verwerkt mogen worden dan strikt noodzakelijk
voor de taken die uitgevoerd worden. Deze taken kunnen zijn het onderhouden van het contact of de
relatie, wettelijke vereisten, het bijhouden van de ontwikkeling van een leerling of een financiële
afhandeling. In het 'register van verwerkingsactiviteiten' houden we de aard van de gegevens en het
verwerkingsdoel bij.
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Persoonsgegevens zijn nodig voor gebruik in bepaalde administratieve en educatieve programma’s
en de verwerking van deze persoonsgegevens heeft een geldige rechtsgrondslag, gebaseerd op:
•

de uitvoering van publiekrechtelijke taken van of namens de minister(s),

•

het nakomen van wettelijke verplichtingen,

•

de uitvoering van overeenkomsten.

Daartoe zijn met alle leveranciers wettelijk erkende verwerkersovereenkomsten 3.0 afgesloten die
het eigendom, de verwerking en de veiligheid van deze persoonsgegevens regelen. OZHW heeft geen
directe relaties met internationale verwerkers buiten de Europese Unie; wel indirecte door het
werken met applicaties van Google en Microsoft. Afgelopen september zijn rondom devices draaiend
op Google Workspace for Education in samenwerking met SIVON acties uitgezet om de
informatieveiligheid van de gebruikers te borgen.
OZHW hecht grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en wil hier op een veilige en
zorgvuldige manier mee omgaan. Alle medewerkers worden geïnformeerd over hoe te handelen in
het kader van de AVG en van veranderingen daarin op de hoogte gebracht. Persoonsgegevens blijven
binnen OZHW en kunnen slechts door daartoe geautoriseerde medewerkers worden ingezien en
verwerkt. Van medewerkers verwachten wij dat ze werken volgens de geldende richtlijnen bij het
werken met persoonsgegevens. Personeelsleden, ouders/verzorgers van leerlingen en leerlingen
vanaf 16 jaar kunnen zelf hun toestemmingen beheren voor het gebruik van beeldmateriaal voor de
website, sociale media, pr, studiedoeleinden enz. Een en ander wordt geregeld via de
administratiesystemen AFAS, Magister, SOMToday of ParnasSys (Parro).
De bovenschoolse werkgroep IBP-AVG overlegt maandelijks en bespreekt op hoofdlijnen de
actiepunten en ontwikkelingen geldend voor OZHW. Deze punten worden opgepakt en uitgewerkt
vanuit de individuele rol van de werkgroepleden. De leden in de werkgroep zijn vanuit hun functie óf
betrokken bij beleidsontwikkeling of daarin meer uitvoerend en borgend.
De Privacy Ambassadeurs hebben in het voorjaar van 2021 een training afgerond en werken actief
aan bewustwording en het IBP-AVG beleid op locatie. Iedere school heeft een eigen Privacy
Ambassadeur (PA); een medewerker met een taak naast zijn/haar werkzaamheden, die
•

de schoolleiding en collega’s ondersteunt bij uitvoeren van het AVG-beleid,

•

fungeert als intern aanspreekpunt op de school voor leerlingen, ouders/verzorgers en
medewerkers,

•

overlegt met de Privacy Officer (PO) OZHW, deze is lid van de werkgroep IBP-AVG waarin ook
het hoofd ICT, de ICT innovator en de FG zitting hebben,

•

rapporteert aan schoolleiding.

Zorgcoördinatoren en intern begeleiders hebben in het voorjaar van 2021 een tweedaagse scholing
gevolgd over AVG en passend onderwijs. De AVG heeft ook invloed op passend onderwijs en
daarmee op de begeleiding van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ouders en
leerlingen moeten erop kunnen vertrouwen dat OZHW zorgvuldig met persoonsgegevens omgaat en
dat er maatregelen genomen zijn die ervoor zorgen dat slechts daartoe geautoriseerde medewerkers
inzage hebben in het leerlingdossier.
In het najaar 2020 is de werkgroep Autorisatie ParnasSys van start gegaan bestaande uit leden van
de werkgroep IBP-AVG en directeuren van PO-scholen. Reden voor het instellen van de werkgroep
was op basis van de DPIA waarbij signalen kwamen over de, mogelijk te ruime, toegangsrechten van
medewerkers tot persoonsgegevens van leerlingen.
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De werkgroep is in mei 2021 met een inrichtingsvoorstel is gekomen dat door het College van
Bestuur en directeuren PO is geaccordeerd en met ingang van augustus 2021 in werking is getreden.
Privacy incidenten
OZHW gebruikt het Protocol Securityincidenten om te bepalen of incidenten dienen te worden
gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Binnen het IBP-AVG team wordt afgestemd of een
securityincident bij de AP dient te worden gemeld door de Functionaris gegevensbescherming of de
privacy-officer. Is dat het geval dan wordt de voorzitter van het college van bestuur op de hoogte
gebracht.
In schooljaar 2021 zijn acht privacy incidenten gemeld bij de privacy officer. Impact bepaling vindt
plaats door de incidenten te scoren op hun impact: laag, midden, hoog. Afhankelijk van de impact
wordt de aanpak bepaald. Daarvoor gebruikt OZHW het Protocol Beveiligingsincidenten. Van de
gemelde incidenten in 2021 was de impact ‘laag tot midden’. Het ging in een aantal gevallen om een
mail die naar een verkeerde geadresseerde was gestuurd. Na ontdekking van een incident zijn
betrokken partijen ingelicht en zijn excuses aangeboden. Tevens zijn verkeerd verzonden mails
verwijderd. Aandachtspunt bij dergelijke incidenten is bewustwording bij medewerkers in het geval
van het gebruik van mail. Daarnaast is een paar keer een laptop gestolen. Laptops/devices zijn
standaard door de afdeling ICT beveiligd middels versleutelingssoftware en een TPM chip, waardoor
de kans op verlies van data bij diefstal minimaal is. Na melding van de diefstal is het account van de
betreffende medewerker geblokkeerd, is de laptop op afstand gewist en zijn de wachtwoorden van
de gebruiker aangepast. Vier privacyincidenten zijn als datalek gemeld bij de AP, omdat niet kon
worden uitgesloten dat bijzondere persoonsgegevens door extern onbevoegden zijn ingezien.
Daarnaast zijn we door externe partijen geïnformeerd dat er bij hen een beveiligingsincident heeft
plaatsgevonden (Basispoort, Malmberg, Kien en Postex ) waarbij die partijen hebben aangegeven dat
de impact voor OZHW beperkt tot nihil was. In het geval van Basispoort hebben we de impact op
midden bepaald en voor de zekerheid ook zelf een melding bij de AP gedaan, omdat dit systeem aan
ParnasSys is gekoppeld.
Multi-factor authenticatie
Na de zomervakantie is voor de medewerkers multi-factor authenticatie uitgerold waarbij
medewerkers een app of een yubikey gebruiken als tweede factor om in te kunnen loggen.
Daarnaast is in 2021 een cloud-gebaseerd beveiligingsplatform uitgerold dat het OZHW-netwerk
beveiligt op de DNS-niveau zodat medewerkers ook als ze thuiswerken beschermd zijn.
ICT-Infrastructuur
Het project veilig internet van SIVON is in 2021 uitgerold. Bijna alle scholen van OZHW zijn tijdens de
voorjaarsvakantie aangesloten op Veilig Internet, een snellere en veiligere internetverbinding via
glasvezel. Een vijftal scholen, dat later in de planning stond, wordt in de eerste helft van 2022 alsnog
aangesloten op dezelfde verbinding.
Het COOL portaal van Cloudwise is op alle scholen uitgerold. Per school was dit een project op zich
met de overzetting van de oude omgeving, trainingen en daarna de ingebruikname.
Begin 2021 is een externe ICT-helpdesk ingericht. Hiermee hebben medewerkers één loket waar ze
ICT-gerelateerde vragen kunnen stellen of storingen kunnen doorgeven. Hierdoor kan een
medewerker sneller geholpen worden en is er meer zicht gekomen op meldingen, zodat eventuele
problemen structureel aangepakt kunnen worden. Na wat aanloopproblemen werkt de
dienstverlening nu goed en zijn de ICT-medewerkers beschikbaar voor de tweedelijnsondersteuning.
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2.8

Huisvesting

De verduurzaming van het vastgoed vindt op natuurlijke momenten als bij groot onderhoud of
nieuwbouw plaats. De onder handen renovatie- en nieuwbouwprojecten hebben als doelstelling om
aardgasvrij en tenminste BENG te worden (Bijna EnergieNeutraal Gebouw).
In bestaande gebouwen wordt op basis van de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit
milieubeheer energiebesparende maatregelen genomen. Op basis van erkende maatregelen worden
investeringen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder bewaakt en zo mogelijk uitgevoerd.
Om het aandeel van hernieuwbare energie te verhogen is OZHW bezig met een omvangrijk project
om zonnepanelen te plaatsen op haar daken. In 2021 zijn op 8 locaties ruim 1.500 zonnepanelen met
een totale oppervlakte van ruim 4.600 m2 geplaatst, waarmee jaarlijks zo’n 600.000 kilowattuur aan
stroom wordt opgewekt. Aansluiting op het electriciteitsnetwerk vindt begin 2022 gefaseerd plaats.
Aansluitend op de visie op integrale kindcentra in Ridderkerk is in 2021 IKC-huisvestingsbeleid voor
nieuwbouw en in bestaande bouw tot stand gekomen. Voor de bekostiging van uitbreiding van of
vervangende nieuwbouw voor kinderopvang kan het schoolbestuur een aanvraag doen bij de
gemeente. De dekking van de investering voor kinderopvang vindt plaats via kostendekkende huur.
Zowel in Zwijndrecht als in Barendrecht zal IKC-huisvestingsbeleid worden opgesteld conform het
Ridderkerkse model.
Projecten
De nieuwbouwportefeuille van OZHW omvat momenteel acht projecten in verschillende stadia van
ontwikkeling, die in de komende jaren leiden tot vervangende nieuwbouw, levensduur verlengende
renovatie of uitbreiding. In 2021 is de volgende voortgang geboekt:
•

De nieuwbouw van het Gemini College in Ridderkerk vordert gestaag binnen budget en
planning en zal per schooljaar 2022/2023 in gebruik worden genomen. Vanwege de
toenemende groei van het aantal leerlingen zal een uitbreiding binnen enkele jaren nodig zijn.
Een deel van het onderwijs blijft tot het moment van oplevering van de uitbreiding in de
oudbouw aangeboden worden.

•

De uitbreiding van het Walburg College is afgerond en is begin 2022 in gebruik genomen.

•

Het ontwerp van de nieuwbouw Twee Wieken is herzien tot een volledig openbaar
kindcentrum inclusief dagopvang conform het meerjarenplan 2015 van de gemeente. Het
definitief ontwerp en aanbesteding is uitgesteld tot eind 1e kwartaal 2022.

•

De uitwerking van de levensduurverlengende renovatie van De Dolfijn in Zwijndrecht heeft
geleid tot een herziening van de opdracht. De uitwerking leidde zowel functioneel als
technisch en financieel niet tot een doelmatige, duurzame levensduurverlenging. Het verzoek
om de renovatie om te zetten in nieuwbouw, inclusief volledig kindcentrum met
kinderdagopvang is in behandeling bij de gemeente.

•

Voor de nieuwbouw van De Noord in Ridderkerk is het voorlopig ontwerp gereed. Dit biedt
ruimte aan een kindcentrum voor basisonderwijs, kinder(dag)opvang en relevante
zorgpartners. Tevens wordt aangrenzend een gymzaal gerealiseerd.

•

Een haalbaarheidsstudie naar de nieuwbouw van ’t Nokkenwiel in Alblasserdam is afgerond.
Het scenario voor nieuwbouw inclusief kinderopvang op de huidige locatie wordt uitgewerkt
tot een raadsvoorstel.
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•

In Barendrecht is samen met betrokken partijen een onderwijsscenario uitgewerkt dat een
duurzame oplossing biedt voor de huisvestingsopgaven voor een aantal scholen in de
komende jaren. Voor OZHW betekent dit herhuisvesting van OZHW-Groencollege in het
bestaande pand en nieuwbouw voor de De Tweemaster op een andere locatie in de wijk.

Exploitatie en onderhoud
De instandhouding heeft zich door de coronapandemie in 2021 primair gericht op het bieden van een
veilige schoolomgeving voor leerlingen en medewerkers. De schoolgebouwen zijn naast het
thuisonderwijs grotendeels – met wisselende beperkingen- in bedrijf geweest.
Verhoogde aandacht gedurende deze periode betrof de ventilatie in schoolgebouwen.
Op basis van het onderzoek en de steekproefsgewijze meting in opdracht van het Landelijk
Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) voldoen de scholen van OZHW aan de gestelde
capaciteitseisen van het Bouwbesluit. In een zeer beperkt aantal gevallen kon een ruimte niet
voldoen aan de gestelde eisen en zijn voor de betreffende school maatregelen getroffen.
Het voldoen aan de gestelde eisen betekent onder meer veelvuldig handmatig ventileren. Dit had,
zeker in de winter, serieuze gevolgen voor het comfort in de lokalen. Daarnaast heeft het continu
ventileren en het verbieden van recirculatie van lucht forse impact op het energiegebruik gehad.
In 2021 is een project ontwikkeld om met een integraal monitoringsysteem en CO2-meting in alle
lokalen de bestaande gebouwbeheersystemen uit te breiden en ventilatie en comfort te verbeteren
en gelijktijdig energieverbruik te verminderen. Dit wordt in 2022 uitgerold op de scholen.
Omdat de gebouwen voldoen aan de gestelde eisen kan geen gebruik gemaakt worden van de
beschikbaar gekomen SUVIS subsidies om de ventilatieprestatie verder te verhogen.

2.9

Inkoop

In 2021 waren er forse prijsstijgingen als gevolg van wereldwijde schaarste van grondstoffen en
gebrek aan personeel. Over de hele linie zijn deze stijgingen zichtbaar en leiden onder meer tot fors
langere en onzekere levertijden met daarnaast grotere druk op vooruitbetalingen. Zowel de
materiële bekostiging instandhouding als de normbekostiging huisvesting houdt geen gelijke tred
met deze stijgingen.
Het verduurzamen van de inkoop vindt doorlopend plaats op drie aspecten. Op het gebied van milieu
gaat het om het effect van het product of productieproces op het milieu, bijvoorbeeld door energieof materiaalgebruik. Bij sociale aspecten spelen thema’s als kinderarbeid, mensenrechten of
arbeidsparticipatie. Op maatschappelijk vlak wordt ook gekeken hoe een vorm van partnership met
leveranciers of bedrijfsleven tot stand kan worden gebracht dat gedeelde voordelen biedt voor beide
partijen gedurende de overeenkomst, zoals door het delen van kennis en middelen.
In 2021 heeft een Europese Aanbesteding plaatsgevonden voor nieuwe overeenkomsten voor de
levering van zowel Audiovisuele middelen als voor de levering van ICT-hardware. Ook is een nieuwe
langdurige overeenkomst aangegaan voor de levering van duurzaam opgewekt gas en elektriciteit.
Hierbij zijn gelijktijdig afspraken gemaakt voor de teruglevering van elektriciteit met de
zonnepanelen. Tevens is de levering en installatie van de zonnepanelen Europees aanbesteed.
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3.

ONTWIKKELINGEN BIJ OF IN RELATIE TOT VERBONDEN
PARTIJEN

OZHW participeert in verschillende vormen van samenwerking die onder te verdelen zijn in drie
categorieën:
Regionale samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs:
1.

SWV VO Noordelijke Drechtsteden – gericht op het realiseren van
ondersteuningsvoorzieningen in de regio Zwijndrechtse Waard en het realiseren van een
ononderbroken ontwikkelingsproces en een zo passend mogelijke plaats in het voortgezet
onderwijs voor leerlingen in de regio.

2.

Koers VO - gericht op het realiseren van ondersteuningsvoorzieningen in de regio Rotterdam
en het realiseren van een ononderbroken ontwikkelingsproces en een zo passend mogelijke
plaats in het voortgezet onderwijs voor leerlingen in de regio.

3.

SWV PO RiBa – gericht op het realiseren van ondersteuningsvoorzieningen in de regio
Barendrecht, Ridderkerk en Albrandswaard en het realiseren van een ononderbroken
ontwikkelingsproces en een zo passend mogelijke plaats in het basisonderwijs voor leerlingen
in de regio.

4.

SWV PO Passend Onderwijs Drechtsteden - gericht op het realiseren van
ondersteuningsvoorzieningen in de regio Zwijndrecht en het realiseren van een
ononderbroken ontwikkelingsproces en een zo passend mogelijke plaats in het basisonderwijs
voor leerlingen in de regio.

Samenwerkingsscholen:
1.

Loket - gericht op integratie van aansluitende leerlijnen in één opleidingsvestiging in
Zwijndrecht. De samenwerkingspartners zijn het Develsteincollege te Zwijndrecht (VO) en het
Da Vinci College te Dordrecht (MBO).

2.

Focus Beroepsacademie en OZHW Groen College – een school (twee locaties) met een breed
aanbod van beroepsprofielen, deels in samenwerking met CSG Calvijn College te Rotterdam
(onderdeel van CVO Rotterdam).

3.

Máxima College – school voor praktijkonderwijs met reboundvoorziening in samenwerking
met Farelcollege te Ridderkerk (onderdeel van CVO Rotterdam).

Overige samenwerkingen:
1.

Opleidingsschool RPO Rijnmond – gericht op opleiden van leraren zoals bedoeld in de regeling
van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 augustus 2015. De
Opleidingsschool ontwikkelt daarnaast modules op het gebied van onderzoek, lesmethoden of
mentorschap. OZHW is penvoerder van RPO Rijnmond.

2.

RAP Rijnmond begeleidt in het kader van de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP-regeling)
zij-instromers en heeft tevens een programma ontwikkeld om onderwijsbevoegdheden op peil
te brengen. Daarnaast zijn er programmalijnen Anders organiseren en Inductie. RAP Rijnmond
is verdeeld in drie regio’s: West, Noord en Oost. OZHW is penvoerder voor de regio’s Noord en
Oost.

3.

Bestuurlijke krachtenbundeling ROOZZ – een samenwerking van zeven besturen voor
openbare onderwijs en gericht op de mobiliteit van personeel en kennisdeling.
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In de jaarrekening zijn de financiële rechten en verplichtingen van de diverse samenwerkingen van
OZHW verwerkt. De samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs zijn ondergebracht bij aparte
rechtspersonen. Ten behoeve van Loket vinden activiteiten plaats binnen een beheersstichting.
Relevante ontwikkelingen:
Met CVO Rotterdam is in 2021 een intentieovereenkomst getekend inzake het onderwijspalet in
Barendrecht en Ridderkerk. Naar aanleiding hiervan is een voorbereidend onderzoek gestart met als
doel de verantwoordelijkheid van CVO voor Focus Beroepsacademie volledig over te dragen aan
OZHW, de verantwoordelijkheid van OZHW voor het Máximacollege volledig over te dragen aan CVO,
afspraken te maken over de leerlingvolumes van het Dalton Lyceum Barendrecht en het Groene Hart
College (CVO) en afspraken te maken over het aanbod van de vmbo-profielen van Gemini College
Ridderkerk en het Farelcollege (CVO).
Bij de overige verbonden partijen zijn geen relevante ontwikkeling geweest.

4.

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

De raad van toezicht (hierna: RvT) heeft op grond van de statuten van de stichting OZHW voor PO en
VO tot taak het integraal toezicht houden op het functioneren van de organisatie in het algemeen en
op het College van Bestuur (hierna: CvB) in het bijzonder. Dit met het oog op de belangen van de
stichting als geheel. De RvT hanteert de governancecode VO als leidraad. De RvT geeft het bestuur
daarnaast gevraagd en ongevraagd advies en functioneert als klankbord ten behoeve van het
bestuur. De RvT oefent voorts die taken en bevoegdheden uit die hem in de statuten zijn opgedragen
en toegekend. De RvT draagt zorg voor het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur evenals
het optreden als bevoegd werkgever van het bestuur, alsmede voor het regelen van zijn eigen
werkzaamheden, zoals zijn informatievoorziening, samenstelling en kwaliteit,
deskundigheidsbevordering en/of honorering.
Bij het uitoefenen van de toezichthoudende taken richt de RvT zich naar het belang van de stichting,
het belang van de scholen die door de stichting in stand worden gehouden en het belang van de
samenleving.
De toezichtfilosofie van de RvT omvat:
•

Het bestuur bestuurt de stichting; de RvT ziet erop toe dat het bestuur dit doet
overeenkomstig de missie en visie en doelen van de stichting en het daarbij behorende
strategisch beleidsplan en het jaarplan.

•

De RvT houdt afstand en vormt voor het CvB een constructieve countervailing power.

•

De RvT toont een voor medewerkers, schoolleiding en buitenwereld zichtbare betrokkenheid
bij de organisatie.

•

De RvT kiest een proactieve opstelling: de RvT bepaalt zijn eigen agenda en prioriteiten
rekening houdend met de behoeften en mogelijkheden van het bestuur.

•

De RvT levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden meerwaarde ten
opzichte van het bestuur.
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De RvT houdt vanuit een maatschappelijke betrokkenheid toezicht op:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de maatschappelijke effecten of het maatschappelijke resultaat van de stichting,
de realisatie van het doel en de missie van de stichting,
de daartoe gestelde doelen van beleid en strategie,
het beleid en beheer van het bestuur met de bijbehorende resultaten en prestaties en risico's,
het naleven van wet- en regelgeving,
het voldoen aan de eisen van de financiële verslaggeving,
de interne controle en risicobeheersing,
de te leveren kwaliteit en kwantiteit van producten en diensten,
de doelmatigheid en efficiency,
de integriteit en de identiteit.

Over de uitoefening van deze verantwoordelijkheden en bevoegdheden legt de raad verantwoording
af in dit jaarverslag, dat wordt gevoegd bij het jaarverslag van het bestuur.
Doelmatigheid
De RvT toetst de relatie tussen de ingezette middelen en de (onderwijs)opbrengsten die met de
ingezette middelen worden behaald. Onderwijs is doelmatig als de doelen tegen zo laag mogelijke
kosten worden gehaald of als het geld tot zo hoog mogelijke prestaties leidt.
Een causale relatie tussen inspanningen en middelen aan de ene kant en onderwijskwaliteit en
onderwijsopbrengsten aan de andere kant is niet eenvoudig aan te tonen. De toetsing op
doelmatigheid wordt als volgt ingevuld:
1.

Periodieke gesprekken met het College van Bestuur (vergaderingen Raad van Toezicht,
Commissie Financien en Commissie Onderwijs en Kwaliteit).

2.

Tweemaal per jaar een gesprek met de medezeggenschap: met de GMR van de PO-scholen en
met de MR van het VO.

3.

Het volgen van de activiteiten uit de financiële planning & controlcyclus en het beoordelen van
de daartoe behorende producten.

4.

Het bespreken van de jaarlijkse kaderbrief, waarin beleidsvoornemens gebaseerd op het
strategisch beleidsplan beschreven staan en gekoppeld worden aan budgetten.

5.

De financiële meerjarenbegroting en achterliggende onderbouwingen jaarlijks te beoordelen
en goed te keuren.

6.

De financiële performance (uitputting versus begroting) te monitoren aan de hand van door
het College van Bestuur aangeleverde triaalrapportages.

7.

Het monitoren van de werking van het kwaliteitssysteem en de kwaliteitscultuur en in het
bijzonder het volgen van onderwijsresultaten.

8.

Het zicht houden op de realisatie van de in het strategische beleidsplan afgesproken doelen.

9.

Het volgen van de uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen, ouders en
medewerkers en van de daarop gebaseerde verbeterplannen.

10.

Het jaarlijks bezoeken van drie scholen van OZHW. Dit heeft de RvT vanwege de
coronamaatregelen in 2021 niet kunnen doen.

11.

Het beoordelen van rapportages van de Inspectie van het Onderwijs over de
onderwijskwaliteit en, als dat aan de orde is, daarin afgesproken (verbeter)maatregelen.
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12.

Het beoordelen van bevindingen en rapportages van de controlerend accountant.

Voor zover beoordeeld kan worden vanuit de toezichthoudende rol worden de onderwijsmiddelen
doelmatig ingezet. Dit oordeel wordt onderbouwd met:
•

Positieve feedback over de onderwijskwaliteit van ouders en leerlingen.

•

Onderwijsresultaten.

•

Innoverende en vernieuwende onderwijsconcepten.

•

Het aantal en de afhandeling van klachten.

•

De beleidsrijke meerjarenbegroting.

•

De toereikende financiële positie op basis van signaleringswaarden van de Inspectie van het
Onderwijs.

De komende jaren blijft de RvT erop toezien dat het college van bestuur maatregelen neemt die de
doelmatigheid bevorderen.
Vergaderingen
De RvT en het CvB vergaderden in 2021 zeven maal, te weten op: 4 maart, 28 april, 24 juni, 23
september, 28 oktober, 9 december en 20 december. De voorzitter van de RvT voerde daarnaast
frequent vooroverleg met het CvB. Voorts overlegden de commissies financiën en onderwijs &
kwaliteit regelmatig met het CvB. Tijdens de vergaderingen van de RvT kwamen verschillende
onderwerpen aan de orde: onderwijskwaliteit (onderwijsresultaten en tevredenheidsonderzoeken),
het sociaal veiligheidsbeleid, digitalisering van het onderwijs, het HR-beleid, de kaderbrief, de
(meerjaren) begroting, managementletter, jaarverslaglegging en ontwikkelingen binnen de scholen
en het onderwijsservicebureau. De RvT heeft goedkeuring verleend aan de jaarverslaglegging, de
kaderbrief en de begroting. Een steeds terugkerend agendapunt waren de coronamaatregelen en de
impact ervan op het onderwijs in het algemeen en op leerlingen en medewerkers in het bijzonder.
Daarnaast was er aandacht voor de werving- en selectieprocedure van een nieuwe voorzitter College
van Bestuur vanwege de aangekondigde pensionering van de huidige voorzitter CvB in 2022.
Tijdens de bijeenkomsten van de raad van toezicht en van de twee commissies zijn de volgende
specifieke onderwerpen behandeld naast de reguliere cyclische documenten zoals hierboven
opgesomd:
-

Beleid op de hoogte van het eigen vermogen in verband met het optimaal inzetten van de
beschikbare middelen ten behoeve van het onderwijs. Specifiek is de inzet van de NPO-gelden
besproken.

-

Inzet van subsidie ten behoeve van verduurzaming (zonnepanelen) inclusief
financieringsmogelijkheden.

-

Begeleiden van keuzes in financiering, treasury en financiële vaste activa.

-

Het toets- en examenbeleid.

-

Schooladviezen en corona.

-

De impact van corona op het onderwijs en op het welzijn van de medewerkers.

-

Strategische personeelsplanning.

-

De verkenning van het Willem de Zwijgercollege om aan te sluiten bij OZHW.
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-

De afstemming met CVO over het onderwijspalet in Barendrecht en Ridderkerk.

Een vast agendapunt in de vergadering is gevraagd en ongevraagd advies. Dit kan een vraag van het
bestuur aan de raad van toezicht zijn, maar ook dat de raad een advies meegeeft aan het bestuur.
Overleg met de medezeggenschap
De voorzitter van de raad van toezicht heeft samen met de voorzitter college van bestuureen overleg
gevoerd met de voorzitters van de MR en GMR. Vanwege de moeilijke omstandigheden vanwege de
coronapandemie was het lastig om met elkaar in gesprek te zijn. De MR en GMR zijn in 2021
betrokken bij de selectie van een nieuw lid voor de raad van toezicht, de vaststelling van de
profielschets voor het college van bestuur en de selectie van een nieuwe voorzitter en vervolgens lid
college van bestuur.
Werkgeversrol
Begin 2021 heeft de selectieprocedure plaatsgevonden voor een nieuw lid CvB. Per 1 juni 2021 is
Reinoud de Vries benoemd in deze functie. Vanwege het aangekondigde vertrek van Jenny Everts
wegens haar pensionering heeft de RvT in het najaar een selectieprocedure gevolgd voor een nieuw
lid CvB. In deze procedure is Reinoud de Vries benoemd als voorzitter CvB per 1 juli 2022. Vervolgens
heeft de RvT een nieuwe selectieprocedure opgestart voor een lid CvB.
De hieruit volgende benoeming van het nieuwe lid CvB heeft in februari 2022 plaatsgevonden. Per 1
juli 2022 start Mark Mees in deze functie.
Accountant
De accountant heeft het jaarverslag 2020 gecontroleerd. Na de toelichting door de accountant heeft
de RvT in het verslagjaar de jaarrekening 2020 goedgekeurd en op basis daarvan décharge verleend
aan het college van bestuur. Tevens heeft de accountant een managementletter geschreven op basis
van de interimcontrole in november 2021. Deze is, net als de jaarstukken, in de Commissie Financiën
en in de vergadering van de RvT besproken in aanwezigheid van de accountant.
Samenstelling
De RvT kent een samenstelling die voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke
achtergronden waarborgt. Bij de benoeming van een toezichthouder wordt gebruik gemaakt van een
vooraf opgesteld individueel profiel dat is afgeleid van het algemene profiel. De samenstelling van de
raad in het verslagjaar was als volgt:
Naam
Dhr. C.P Hoogendoorn
Dhr. drs. D.D. Voermans RA
Mw. Drs. S.J. Pors
Mw. Ir. A. van Delft
Dhr. R.S. Vet

Functie
Voorzitter RvT
Lid RvT
Lid RvT
Lid RvT, vicevoorzitter
Lid RvT

Commissie
Remuneratie, Financiën
Financiën
Financiën, Remuneratie
Onderwijs & kwaliteit
Onderwijs & kwaliteit

Mevrouw Pors heeft aangegeven niet langer lid van de RvT te kunnen zijn en is per 1 januari 2022
gestopt als lid RvT. De RvT heeft in december 2021 mevrouw Lansbergen MCC benoemd als nieuw lid
RvT per 1 januari 2022. Zij treedt op als voorzitter van de Remuneratiecommissie.
Hoofd- en nevenfuncties leden raad van toezicht
De heer Hoogendoorn is voormalig directievoorzitter van verschillende Rabobanken en thans
bestuurder en toezichthouder. De heer Hoogendoorn bekleedt de volgende relevante nevenfuncties:
-

Lid van de Commissie Code goed onderwijsbestuur van de VO-Raad

-

Voorzitter van de raad van commissarissen van Gezinssupport.nu B.V.

-

Lid van de raad van toezicht van Stichting Drechtsteden Economisch Acquisitie Loket.
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-

Voorzitter van de raad van commissarissen van Recreatie en Cultuur Holding B.V

De heer Voermans is directeur van Elkeweekgeld.nl. Hij bekleedt de volgende nevenfuncties:
Penningmeester van Stichting KinderAcademie;
Bestuurslid Stichting Klassewerk.
Mevrouw Pors is werkzaam als Directeur HRM van Zadkine. Zij bekleedt de volgende relevante
nevenfuncties:
-

Lid Raad van Toezicht Marnix Academie te Utrecht.

-

Lid Adviesraad HRM expert netwerk VNO NCW Rotterdam.

-

Lid Raad van Commissarissen Rabobank IJsselmonde-Drechtsteden.

Mevrouw van Delft is werkzaam als programmamanager/directeur bedrijfsvoering bij PAO Techniek
en Management. Mevrouw van Delft bekleedt de volgende relevante nevenfunctie:
-

Lid van Raad van Toezicht Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam.

De heer Vet is werkzaam als directeur MY College (vmbo) van Onderwijsgroep Galilei. Hij bekleedt de
volgende relevante nevenfunctie:
-

Lid Raad van Toezicht Stichting De Hoeksche School te Puttershoek.

Mevrouw Lansbergen is werkzaam bij Rijndam Revalidatie als manager Erasmus MC te Rotterdam. Zij
bekleedt de volgende relevante nevenfuncties:
-

Lid Raad van Commissarissen Irado NV te Schiedam;

-

Lid Raad van Commissarissen Patrimonuim Barendrecht;

-

Bestuurslid Stichting hersenletsel.nl Regio Zuid-Holland.

Nevenfuncties leden college van bestuur
Mevrouw Everts is (onvezoldigd) lid van de raad van toezicht van de Leidse
Instrumentenmakersschool.
De heer de Vries bekleedt de volgende (onbezoldigde) nevenfuncties:
-

Voorzitter Landelijke Kennistafel Ontwerpend en onderzoekend leren;

-

Penningsmeester / Bestuurslid Stichting Codeklas (is in 2022 beëindigd).

Rooster van aftreden
Tijdens de vergadering van de RvT van 24 februari 2022 is het rooster van aftreden vastgesteld.
Naam

Benoemd per

C.P. Hoogendoorn MBA
Mw. M.M.C. Lansbergen MCC
Mw. Ir. A. van Delft
D.D. Voermans RA
R.S. Vet

1 januari 2018
1 januari 2022
1 januari 2016
1 januari 2018
1 januari 2019

Termijn OZHW
voor PO en VO
tweede
eerste
tweede
tweede
eerste

Beëindiging
termijn
31 dec 2025
31 dec 2023
31 dec 2023
31 dec 2025
31 dec 2022

herbenoembaar
nee
ja
nee
nee
ja
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Volgens de governancecode VO en de statuten van de stichting OZHW voor PO en VO geldt de
benoeming van een lid van de RvT voor een periode van vier jaar en is er één maal een
herbenoeming mogelijk. Een tussentijdse benoeming in de termijn van iemand die aftreedt, geldt als
een termijn.
Honorering
De leden van de RvT ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding. Bij die
vergoedingsregeling gaat de RvT ervan uit dat de beschikbare financiële middelen van de stichting
OZHW in beginsel zijn bedoeld voor het primaire proces. Per 1 juli 2019 bedraagt de vergoeding voor
een lid € 5.000 en voor de voorzitter € 7.500.
De honorering van zowel de leden van de RvT als die van de bestuurders worden verantwoord in het
financieel jaarverslag van de stichting OZHW.
Zelfevaluatie
De RvT heeft op basis van een enquête een zelfevaluatie gehouden. De uitkomsten zijn door de leden
met elkaar besproken en er zijn afspraken gemaakt over agendering en over de invulling van de
werkgeversrol.
Professionalisering
De leden van de RvT zijn allen lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen
(VTOI) en nemen zodoende kennis van de ontwikkelingen op het gebied van besturen en toezicht
houden en tevens maken leden van de RvT regelmatig gebruik van het cursusaanbod van de VTOI.
Daarnaast wordt de informatie van de PO-Raad en VO-Raad bijgehouden. De voorzitter RvT is
gecertificeerd commissaris en lid van de Exclusive menner Nyenrode Commissarissen Community die
vier keer per jaar bij elkaar komt. Verder heeft een van de leden een seminar van het Zijlstra
Centrum over toezichthouden in crisistijd gevolgd.
In juni 2021 is een themabijeenkomst over De Staat van het Onderwijs geweest voor de gehele RvT.
Aan de hand van stellingen is onder leiding van het college van bestuur met directeuren van de
scholen gediscussieerd over het onderwijs in het algemeen en over het onderwijs bij OZHW specifiek.
Tenslotte
Van het CvB, directie en medewerkers wordt veel gevraagd aan visie, professionaliteit en inzet in het
belang van de leerlingen en daarmee ook van de samenleving. Zeker in het afgelopen jaar, waarin
Covid-19 opnieuw een heel nadrukkelijke rol speelde, is er door de maatschappij veel gevraagd van
het onderwijs. Dit vereist naast creativiteit en flexibiliteit vooral ook de nodige motivatie en
betrokkenheid. Hieraan te voldoen is slechts mogelijk als de waardering ervoor is, van leerlingen,
ouders en de samenleving. De RvT levert hieraan graag een bijdrage door uit te spreken hoezeer de
raad erkentelijk is voor wat er in het afgelopen jaar door alle OZHW-medewerkers aan betrokkenheid
is getoond en aan doelstellingen is gerealiseerd. Het geeft eens te meer reden om met veel
vertrouwen de toekomst tegemoet te zien.
Raad van toezicht
Aldus goedgekeurd en vastgesteld op 24 februari 2022.
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5.

FINANCIEEL BELEID

5.1

Gang van zaken gedurende het verslagjaar 2021

Staat van baten en lasten 2021
Realisatie

Bedragen x 1.000

Realisatie

Begroting
2021

2021

2020

BATEN
3.1 Rijksbijdragen

€

€

73.888

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

88.709

699 €

€

77.200

686 €

638

3.5 Overige baten

€

3.180 €

2.358 €

2.917

TOTAAL BATEN

€

92.588 €

80.244 €

77.442

4.1 Personeelslasten

€

69.493

66.766

€

62.622

4.2 Afschrijvingslasten

€

1.848 €

1.941 €

1.699

4.3 Huisvestingslasten

€

6.078 €

5.337 €

5.558

4.4 Overige lasten

€

7.152 €

6.672 €

7.041

TOTAAL LASTEN

€

84.570 €

80.717 €

76.921

5 Financiële baten en lasten

€

-47 €

-42 €

50

EXPLOITATIERESULTAAT

€

7.971 €

-515 €

572

Onttrekking bestemmingsreserves

€

770 €

659 €

139

Dotatie bestemmingsreserve NPO

€

-4.439

Dotatie bestemmingsreserve duurzaam onderwijs

€

-3.881

RESULTAAT

€

144 €

711

LASTEN
€

421 €

Het reguliere resultaat1 komt in 2021, na dotatie/ onttrekking van de bestemmingsreserves, uit op
een bedrag van + € 421k ten opzichte van een begroot resultaat van + € 144k.
In 2021 zijn twee nieuwe bestemmingsreserves ontstaan:
•

De bestemmingsreserve NPO, met de positieve exploitatieresultaten met betrekking tot de
ontvangen NPO gelden (€ 4.439k). We zijn in december 2021 geconfronteerd met een
eenmalige betaling van het schooljaarbedrag (2021/2022) NPO voor de vo scholen vanuit DUO.
Het vo heeft een totaal positief exploitatieresultaat met betrekking tot NPO van € 3.159k,
waarvan € 2.099k veroorzaakt wordt door de (vooruit-)betaling van de maanden januari t/m
juli 2022.

•

De bestemmingsreserve duurzaam onderwijs, met de positievere reguliere
exploitatieresultaten (€ 3.881k). De resultaten van de scholen met een positiever
exploitatieresultaat dan begroot zijn in deze nieuwe bestemmingsreserve apart gereserveerd
om in 2022 en verder aan duurzaam onderwijs te kunnen besteden.

1

Reguliere resultaat is het resultaat dat ten gunste van de algemene reserve komt
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Daarnaast is er in 2021 € 770k onttrokken aan overige bestemmingsreserves met betrekking tot de
convenantsmiddelen VO, de uitvoering van plannen naar aanleiding van de gereserveerde 50% van
het positievere resultaat 2020 en de afschrijvingskosten van laptops voor het personeel PO2.
Het exploitatieresultaat 2021 (voor onttrekking en dotatie aan bestemmingsreserves) komt met een
resultaat van + € 7.971k positiever uit dan het begrote exploitatieresultaat van - € 515k.
Er is € 11.509k meer aan Rijksbijdragen OCW ontvangen dan begroot voor 2021. De volgende
subsidies waren bij het opstellen van de begroting 2021 niet bekend, toegekend en/of begroot:
•

NPO subsidies

€ 5.823k

•

IOP en EHK

€ 3.121k

•

Lumpsum

€ 1.600k

•

Personele/ materiële bekostiging groei po

€ 384k

•

Aanvullende NPO bekostiging eindexamens vo 2021

€ 352k

•

Nieuwkomers bekostiging

€ 217k

De NPO subsidies en aanvullende NPO bekostiging eindexamens vo 2021 waren bij het opstellen van
de begroting 2021 nog niet bekend. De IOP en EHK subsidies zijn (bewust) niet meegenomen bij het
opstellen van de begroting 2021 vanwege het op dat moment niet goed kunnen inschatten van deze
subsidiebedragen. De hogere lumpsumsubsidies werden met name veroorzaakt door de cao
verhogingen van PO en VO. De groeibekostiging en de nieuwkomersbekostiging zijn beide werkelijk
hoger dan begroot.
Er zijn meer overige baten ontvangen dan begroot voor 2021 (€ 822k):
•

Doorbelaste personeelskosten

+ € 719k

•

Baten STO (Sterk Techniek Onderwijs)

+ € 363k

•

Ouderbijdragen (minder)

- € 371k

In 2021 hebben meer afrekeningen van personele kosten plaatsgevonden vergeleken met de
begroting 2021 bij de samenwerkingsscholen Focus beroepsacademie, Maxima en Loket. Dit werd
veroorzaakt doordat OZHW verhoudingsgewijs meer medewerkers in dienst heeft vergeleken met
CVO Rotterdam en DevelsteinCollege op deze samenwerkingsscholen.
De personeelslasten zijn in 2021 € 2.727k hoger dan begroot, dit komt met name door:
•

Meer loonkosten

€ 1.350k

•

Meer personeel niet in loondienst

€ 1.057k

•

Arbeidsmarkttoelage NPO

€ 320k

De loonkosten zijn hoger dan begroot door de loonstijging als gevolg van de nieuwe cao’s PO en VO
en door het hogere aantal medewerkers/ fte3. Er is in 2021 ook meer extern personeel aangetrokken
dan begroot. De extra eigen en externe medewerkers zijn met name ingezet op de extra middelen
voor EHK, IOP en NPO die in 2021 werden toegekend. De arbeidsmarkttoelage is vanaf schooljaar
2021/2022 een nieuwe regeling voor 15% van de PO- en VO-scholen met relatief hoogste
achterstandscore. Vier PO- en twee VO-scholen van OZHW komen hiervoor in aanmerking.
2
3

Zie voor nadere toelichting paragraaf 2.1 toelichting Eigen vermogen in de jaarrekening
Zie voor nadere toelichting hoofdstuk 2 HR beleid en personeel
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De huisvestingslasten zijn in 2021 € 741k hoger dan begroot, dit komt met name door:
•

Hogere energiekosten

€ 310k

•

Hogere schoonmaakkosten

€ 127k

•

Hogere huisvestingskosten groepsrelaties

€ 211k

•

Hogere klein onderhoudskosten

€ 81k

In 2021 is OZHW via een Europese aanbesteding een nieuwe langdurige overeenkomst aangegaan
voor de levering van duurzaam opgewekt gas en elektriciteit4. De energietarieven in deze
overeenkomst zijn hoger dan voorheen. Daarnaast is er in 2021 ook meer energie verbruikt doordat
er gestookt is met de ramen open i.v.m. de ventilatie-eisen als gevolg van de coronapandemie.
De schoonmaakkosten zijn hoger doordat er meer wordt schoongemaakt als gevolg van de
coronapandemie. De huisvestingskosten van groeprelaties (Focus, Maxima en Loket) vallen ook
hoger uit door de gestegen prijzen van energie en extra schoonmaak. In 2021 zijn er meer
onderhoudskosten gemaakt dan begroot onder andere als gevolg van de aanpassingen in het Groen
College voor de tijdelijke voorziening in het kader van STO (Sterk techniek Onderwijs).
De overige lasten zijn in 2021 € 479k hoger dan begroot, dit komt met name door hogere kosten van
leermiddelen en ICT, onder andere veroorzaakt door prijsstijgingen in 2021⁴.
Balans na resultaatbestemming 2021

Bedragen x 1.000
31-12-2021

1-1-2021

Inbreng SOBA
01-01-2021

31-12-2020

1.2 Materiële vaste activa
1.3 Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

10.452
6.328
16.780

8.980
6.482
15.462

392
392

8.588
6.482
15.071

1.5 Vorderingen
1.7 Liquide middelen
Totaal vlottende activa

6.841
15.090
21.931

4.390
10.905
15.295

255
441
696

4.135
10.465
14.600

38.710

30.757

1.087

29.670

19.295
6.317
13.098
38.710

11.324
6.145
13.288
30.757

691
78
317
1.087

10.633
6.067
12.970
29.670

Totaal activa
2.1 Eigen vermogen
2.2 Voorzieningen
2.4 Kortlopende schulden
Totaal passiva

De fusie met SOBA per 1-1-2021 is in bovenstaande balans in een aparte kolom ‘inbreng SOBA 01-012021’ zichtbaar gemaakt.
Het balanstotaal per 31-12-2021 is, vergeleken met de stand per 1-1-2021 na fusie met SOBA,
toegenomen met € 7.953k.
De vaste activa zijn toegenomen met € 1.317k. De toename wordt veroorzaakt door de materiële
vaste activa (€ 1.472k)5. Er is € 3.261k geïnvesteerd in materiële vaste activa en € 1.790k
afgeschreven. Naast reguliere (vervangings-)investeringen is er in 2021 geïnvesteerd in het
4
5

Zie ook hoofdstuk 2 Inkoop
Zie voor nadere toelichting paragraaf 1.2 toelichting materiële vaste activa in de jaarrekening
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zonnepanelen project in Barendrecht en Ridderkerk. Daarvoor zijn SDE subsidies aangevraagd en
toegekend. Voor de financiering van de aanschaf van de zonnepanelen is in 2021 een lening
aangevraagd bij Stichting Nationaal Warmtefonds6. Er is in 2021 eerst geïnvesteerd in nieuwe
dakbedekkingen en in dakveiligheid (€ 616k). Vervolgens is in het 4e kwartaal van 2021 begonnen
met het plaatsen van zonnepanelen bij diverse scholen in Barendrecht en Ridderkerk. De eerste
aanbetalingen hiervoor (€ 420k) zijn onder MVA in ontwikkeling opgenomen.
De vlottende activa zijn toegenomen met € 6.636k. De vorderingen zijn toegenomen met € 2.451k.
Dit komt met name door een vordering op de gemeente Zwijndrecht inzake een bouwproject bij
Walburg College per eind 2021. De stand van de liquide middelen is € 4.184k hoger per eind 2021. Dit
komt vooral doordat in november 2021 het basisbedrag NPO voor VO (€ 3.600k) voor het gehele
schooljaar 2021/2022 is ontvangen.
Het Eigen vermogen is toegenomen met het resultaat 2021 (€ 7.971k)7.
Kengetallen
De financiële positie is samen te vatten met behulp van enkele kengetallen.
De kengetallen 2021 (inclusief NPO8) zien er als volgt uit:
Werkelijk Werkelijk

Solvabiliteit 2
Liquiditeit
Absolute omvang liquide
middelen
Bovenmatig publiek eigen
vermogen
Rentabiliteit
Weerstandsvermogen
Huisvestingratio

Signaleringswaarden
inspectie
> 30%
> 0,75

Streefwaarden OZHW

2021

2020

> 30%
> 1,00

66%
1,7

55%
1,1

€ 100k

€ 100k

€ 15.090k

€ 10.752k

> 1,00

< 1,00

1,20

0,78

8,6%

0%

21%

14%

7%

7%

tussen12% en
16%
< 10%

6

De aanvraag van de lening is in april 2022 goedgekeurd en toegekend door Stichting Nationaal Warmtefonds
Zie voor nadere toelichting paragraaf 2.1 toelichting Eigen vermogen in de jaarrekening
8
Door het positieve resultaat van € 4.439k op ontvangen NPO gelden zijn de liquide middelen, het Eigen
vermogen en, daardoor, de kengetallen hoger dan normaal.
7
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De kengetallen 2021 zien er zonder het positieve resultaat op NPO er als volgt uit:
Werkelijk

Solvabiliteit 2
Liquiditeit
Absolute omvang liquide
middelen
Bovenmatig publiek eigen
vermogen
Rentabiliteit
Weerstandsvermogen
Huisvestingratio

Signaleringswaarden
inspectie
> 30%

Streefwaarden OZHW

2021

> 30%

62%

> 0,75

> 1,00

1,3

€ 100k

€ 100k

€ 10.651

> 1,00

< 1,00

0,94
4,0%

tussen12% en
16%
< 10%

17%
7%

De inspectie van het Onderwijs houdt financieel toezicht op het onderwijs9. Dit toezicht, dat deel
uitmaakt van het geïntegreerd toezicht, vindt risicogericht plaats. De kengetallen zijn geen normen
waaraan het bestuur moet voldoen en de over- of onderschrijding ervan leidt niet automatisch tot
aangepast financieel toezicht. Met de invoering van het Onderzoekskader 2021 worden alleen de
solvabiliteit 2, de liquiditeit en de absolute omvang van de liquide middelen gebruikt voor het
identificeren van besturen met een mogelijk financieel risico.
Hieronder worden de kengetallen nader toegelicht. De signaleringswaarden die
OZHW zelf hanteert zijn in de kaderbrief bij de begroting vastgesteld. Daarbij wordt de historische
financiële positie en het afgesproken financieel beleid in acht genomen. Deze interne
begrotingsnormen zijn bedoeld ter bewaking van de eigen financiële risico’s.
Solvabiliteit 2:
Dit kengetal (gedefinieerd als: (Eigen vermogen + voorzieningen) / totale passiva) geeft aan in
hoeverre de organisatie op de langere termijn kan voldoen aan haar verplichtingen. Volgens de
inspectie geldt een ondergrens van 30% als signaleringswaarde. Het bestuur van OZHW voor PO en
VO hanteert dezelfde signaleringswaarde in haar financieel kader.
De solvabiliteit van OZHW is 66% (en zonder NPO 62%) en zit daarmee ruim boven de
signaleringswaarde.
Liquiditeit:
De liquiditeit laat zien of de organisatie in staat is om op de korte termijn aan haar verplichtingen te
voldoen. De liquiditeitspositie wordt doorgaans afgemeten aan de current ratio (vlottende activa /
kortlopende schulden). Volgens de inspectie geldt een ondergrens van 0,75 als signaleringswaarde.
Het bestuur van OZHW voor PO en VO hanteert 1,0 als minimale waarde.
De liquiditeit van OZHW is 1,7 (en zonder NPO 1,3) en zit daarmee ruim boven de
signaleringswaarde.
Naast de liquide middelen beschikt OZHW over een effectenportefeuille die op korte termijn, indien
nodig, kan worden omgezet in liquiditeit en daarmee als additionele buffer kan dienen.

9

Bron: https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-financieel-beheer/risico-indicatoren-ensignaleringswaarden-financieel-continuiteitstoezicht
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Absolute omvang Liquide middelen:
De absolute omvang liquide middelen is in het Onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het
Onderwijs geïntroduceerd als kengetal. Voor het funderend onderwijs geldt een signaleringswaarde
van € 100k. OZHW heeft € 15.090k (en zonder NPO € 10.651k) aan liquide middelen en zit daarmee
ruim boven de signaleringswaarde. Naast de liquide middelen beschikt OZHW over een
effectenportefeuille die op korte termijn, indien nodig, kan worden omgezet in liquiditeit en
daarmee als additionele buffer kan dienen.
Het bovenmatig publiek eigen vermogen:
Naast de kengetallen en signaleringswaarden voor het toezicht op de financiële continuïteit heeft de
Inspectie van het Onderwijs ook een signaleringswaarde ontwikkeld voor toezicht op publiek eigen
vermogen, ‘Bovenmatig publiek eigen vermogen’. Deze geeft een indicatie hoeveel eigen vermogen
een onderwijsinstelling redelijkerwijs maximaal nodig heeft voor een gezonde bedrijfsvoering.
Hierbij wordt het feitelijk eigen vermogen vergeleken met een normatief eigen vermogen. Als het
feitelijk eigen vermogen hoger (>1) is dan het normatief eigen vermogen dan is er mogelijk sprake
van bovenmatige reserves. OZHW heeft met een waarde van 0,94 zonder NPO geen bovenmatige
reserves10.
Rentabiliteit
De rentabiliteit (gedefinieerd als: resultaat uit gewone bedrijfsvoering / totale baten) laat zien in
welke mate baten en lasten in de organisatie met elkaar in evenwicht zijn. Het zegt iets over het
rendement. De rentabiliteit is 8,6% (en zonder NPO 4%). Dit wordt veroorzaakt door het positieve
exploitatieresultaat in 202111.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen (gedefinieerd als: Eigen vermogen / totale baten) geeft aan in hoeverre de
organisatie calamiteiten financieel kan opvangen. OZHW voor PO en VO kiest op basis van
risicoanalyse voor een gemiddeld risicoprofiel en op grond daarvan voor een ondergrens van 12%.
OZHW voor PO en VO acht het aanhouden van overbodige reserves in strijd met haar strategische
missie en hanteert daarom ook een bovengrens voor het weerstandsvermogen van 16%.
Het weerstandsvermogen van OZHW is 21% (en zonder NPO 17%). Dit komt met name door het
positieve exploitatieresultaat in 202112.
In de berekening van het weerstandsvermogen zijn ook bestemmingsreserves meegeteld. Met in
acht name van het financieel kader worden, naast de hiervoor genoemde beleidsinvesteringen, de
bestemmingsreserves aangewend om het afgesproken doel van de bestemmingsreserve te bereiken
of de daaruit volgende verplichtingen af te wikkelen. In de meerjarenbegroting van OZHW is daar
rekening mee gehouden en komt het weerstandsvermogen uit tussen de 13% en 25%.
Huisvestingsratio
De huisvestingsratio (gedefinieerd als: huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen/
totale lasten) laat zien welk deel van de lasten in de organisatie wordt uitgegeven aan huisvesting.
Dit is van belang omdat bij fluctuaties in leerlingaantallen vooral deze lasten pas op (middel-)lange
termijn bijgesteld kunnen worden. Volgens de inspectie gold in het vorige Onderzoekskader een
bovengrens van 10% als signaleringswaarde.

10

Inclusief het positieve resultaat op de NPO gelden komt OZHW uit op een waarde van 1,20.
Zie voor nadere toelichting de toelichting op de staat van baten en lasten aan het begin van dit hoofdstuk 5
12
Zie voor nadere toelichting de toelichting op de staat van baten en lasten aan het begin van dit hoofdstuk 5
11
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Het bestuur van OZHW voor PO en VO hanteert dezelfde grens in haar financieel kader. De
huisvestingsratio van OZHW is 7% en zit daarmee ruim onder de bovengrens.
Conclusie
Overall gezien kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een financieel gezonde uitgangspositie
van waaruit de komende jaren gewerkt kan worden aan uitstekend onderwijs.
Allocatie van middelen
De uitgangspunten rond de verdeling van de financiële middelen krijgen vorm in de planning &
controlcyclus door middel van een jaarlijks opgestelde kaderbrief. De kaderbrief wordt eerst
besproken met de directies en voorgelegd aan de medezeggenschap, daarna wordt het vastgesteld
door het college van bestuur, waarna het wordt goedgekeurd door de raad van toezicht. De
kaderbrief is de basis voor het begrotingsproces waarin de middelen verdeeld worden.
De ontvangen OCW baten worden verdeeld naar rato van aantal leerlingen per teldatum. Hierbij
worden de bekostigingsparameters van OCW gevolgd.
De bovenschoolse budgetten van OZHW worden in principe volledig bekostigd door de scholen door
middel van een afdracht aan bovenschools. Er wordt gebruik gemaakt van 2 verdeelsleutels: de
Rijksbijdragen en het aantal leerlingen per 1 oktober. Voor de samenwerkingsscholen gelden aparte
afspraken vanuit de samenwerkingsovereenkomsten met CVO Rotterdam en DevelsteinCollege.

6.

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

Onderstaand worden de verwachte ontwikkelingen in 2022 op hoofdlijnen kort weergegeven.

6.1

Algemeen

Vanwege de coronamaatregelen als gevolg van de Covid-19 pandemie is heeft het college van
bestuur in 2020 besloten om het strategisch beleidsplan 2016-2020 te verlengen. In het voorjaar van
2022 is de nieuwe strategische koers 2022-2026 ‘Samen in beweging’ vastgesteld. De focus hierin is
onderwijskundige afstemming en nauwe samenwerking tussen de OZHW-scholen door gebruik te
maken van kennis en expertise, die in verschillende scholen aanwezig is en door het creëren van een
kwaliteitscultuur die zich richt op continu verbeteren. Ook inzet van belangrijke stakeholders is
hierin belangrijk. Dit alles met als doel de talentontwikkeling van leerlingen te faciliteren en te
begeleiden, zodat zij optimaal ontwikkelen tot wereldburger.
Versterking en positionering van het Groen College krijgt extra aandacht vanuit OZHW de komende
jaren. Vanuit het ministerie zijn hier ook gelden voor vrijgemaakt – welke verbijzonderd zijn binnen
de bestemde reserves. In overleg met CVO Rotterdam, Lentiz, het Da Vinci College en het Albeda
College wordt gewerkt aan een goede onderlinge aansluiting van de vmbo-opleidingen en van de
mbo-opleidingen, afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt in de regio. Dit overleg raakt
overigens het bredere vmbo aanbod in de regio Barendrecht / Ridderkerk.
Een paar jaar geleden is een start gemaakt met de opzet van integrale kindcentra. Dit heeft geleid tot
een steeds intensievere samenwerking met kinderopvangorganisaties. De huidige status quo met
betrekking tot samenwerking blijft vooralsnog gehandhaafd. Pas als er meer helderheid is over de
nieuwe wetgeving op dit terrein en bekend is hoe het wettelijk kader voor integrale kindcentra eruit
zal komen te zien zullen we onderzoeken of verdergaande samenwerking in juridische zin mogelijk is.
Tot dat moment zullen we natuurlijk doorgaan om de inhoudelijke samenwerking steeds verder te
optimaliseren.
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Een belangrijk thema is het dreigende lerarentekort en hoe daarop geanticipeerd kan worden. De
laatste jaren wordt het steeds lastiger om vacatures in tekortvakken in het VO en vacatures als leraar
in het PO in te vullen. De verwachting is dat het tekort de komende jaren nijpender wordt. Om deze
reden is OZHW al enkele jaren aan het investeren in verschillende manieren om medewerkers te
trekken, te boeien en te binden. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat OZHW een aantrekkelijke
werkgever wil zijn. We zetten steeds meer in op marketing en PR om dit naar voren te brengen. In
het voorjaar 2022 is een arbeidsmarktcampagne gestart.
Het Willem de Zwijgercollege in Papendrecht heeft aangegeven te willen oriënteren of de school
overgedragen kan worden aan OZHW. Hiertoe is in het voorjaar 2022 een verkennend onderzoek
geweest dat uitmondt in een intentieovereenkomst in juni 2022. Het streven is om de school per 1
januari 2023 over te dragen aan OZHW.
Inzake toekomstige huisvestingseisen blijft het van belang om de infrastructuur op peil te houden
door doorlopend met de gemeenten en andere partijen in overleg te blijven om tijdig op de groei en
krimp van de populatie te kunnen inspelen. Nieuwbouwtrajecten of renovaties hebben een vaak een
langere doorlooptijd door de vele belangen. Tevens zijn de bouwkosten vaak hoger dan het
beschikbare budget wat druk legt op de kwaliteit van panden.
Bestuurlijke vernieuwing is eveneens aan de orde. Per 1 juli 2022 start een nieuw lid college van
bestuur. Vanwege de pensionering van de voorzitter college van bestuur in de zomer van 2022 heeft
de raad van toezicht het huidige lid college van bestuur benoemd als voorzitter college van bestuur
per 1 juli 2022. Voor de korte termijn blijft het van belang om de financiële functie verder te
versterken. Zowel beleidsmatig als operationeel.
Het beleid ten aanzien van vermogensbeheer en investeringen wordt verrijkt.
We willen in ons financiële beleid de middelen die we krijgen zo optimaal mogelijk inzetten in het
onderwijs. Het aanhouden van reserves wordt zo goed mogelijk afgestemd op het belangrijke doel
om de continuïteit van OZHW te borgen. Daarnaast worden zo min mogelijk reserves aangehouden.
Wanneer dit toch noodzakelijk blijkt dan worden deze reserves zodanig opgenomen, dat het nut en
de noodzaak transparant verantwoord worden. Bij vermogensbeheer gaat het om het vormen en
planmatig besteden van reserves die beleidsrijk gepland en ingezet worden. Ten aanzien van de
investeringsagenda zijn we in afwachting van nieuwe regelgeving met betrekking tot het groot
onderhoud. Daarnaast is veel aandacht voor de procesmatige en tijdige aanpak van de nieuwbouwen renovatieprojecten.

6.2

Continuïteitsparagraaf

In de continuïteitsparagraaf zijn naast de werkelijke cijfers van 2021 de begrotingscijfers opgenomen
met betrekking tot de jaren 2022 t/m 2025 uit de vastgestelde en goedgekeurde meerjarenbegroting
van OZHW.
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A1. Kengetallen
De meerjaren leerlingenprognoses van OZHW zien er als volt uit13:

Aantal leerlingen per 1 oktober:
Werkelijk Prognose Prognose Prognose Prognose
2021*
2022
2023
2024
2025
Leerlingen PO
4.561
4.640
4.656
4.681
4.706
Leerlingen VO
5.183
5.286
5.242
5.247
5.254
Totaal
9.744
9.925
9.898
9.927
9.960
* voorlopig vastgesteld

De leerlingaantallen op 1 oktober 2021 zijn de leerlingaantallen in de voorlopige bekostiging. De
leerlingaantallen in de komende jaren zijn ontleend aan de meerjarenbegroting. Verwacht wordt een
stijging van het aantal leerlingen tot circa 9.960 per 1 oktober 2025. Het bestuur verwacht zowel in
het PO als in het VO de personele bezetting te kunnen variëren met de leerlingenprognoses.
De meerjaren prognose van het aantal medewerkers ziet er als volgt uit :

Aantal medewerkers (in fte) inclusief NPO:
Werkelijk Prognose
2021
2022
Management/directie
45,54
49,25
Onderwijzend personeel
635,73
650,57
Overige medewerkers
194,25
211,40
Totaal
875,52
911,22
Waarvan: aantal medewerkers (in fte) op NPO:
Werkelijk Prognose
2021
2022
Management/directie
0,20
Onderwijzend personeel
8,18
24,42
Overige medewerkers
21,48
33,39
Totaal
29,86
57,81
Waarvan: regulier aantal medewerkers (in fte):
Werkelijk Prognose Prognose Prognose Prognose
2021
2022
2023
2024
2025
Management/directie
45,34
49,25
49,25
49,25
49,25
Onderwijzend personeel
627,55
626,15
624,15
625,16
626,49
Overige medewerkers
172,77
178,01
177,00
178,00
179,00
Totaal
845,66
853,41
850,40
852,41
854,74

13

Het aantal medewerkers is werkelijk 2021 en de prognose van 2022 is inclusief NPO. In de derde tabel is het
regulier aantal medewerkers (zonder NPO) opgenomen.
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A2. Meerjarenbegroting
Meerjarenbegroting balans14
Bedragen x 1.000

Werkelijk

Begroting

Prognose

Prognose

Prognose

2021

2022

2023

2024

2025

Activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

€
€
€
€

10.451
6.328
6.841
15.090

Totaal activa

€

38.710 €

33.395 €

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

€
€
€
€

19.295
6.317
13.098

12.628
6.766
14.000

Totaal passiva

€

38.710 €

€
€
€
€

€
€
€
€

12.096
6.370
4.176
10.752

€
€
€
€

€
€
€
€

33.395 €

12.254
6.370
4.176
10.381

€
€
€
€

12.303
6.370
4.176
9.523

€
€
€
€

12.260
6.370
4.176
8.827

33.182 €

32.372 €

31.634

12.067
7.115
14.000

11.383
6.989
14.000

€
€
€
€

10.622
7.012
14.000

32.372 €

31.634

€
€
€
€

33.182 €

Een toelichting op de uitgangspunten bij de meerjarenbegroting van de balans 2022 t/m 2025:
•

De materiële vaste activa zijn doorberekend op basis van de meerjaren
investeringsbegroting.15

•

De begrote financiële vaste activa waarde is stabiel.

•

De vorderingen nemen vanaf eind 2022 af met de vordering op OC&W voor het betaalritme
po. Met de komst van de vereenvoudigde bekostiging po per 1-1-2023 verdwijnt deze
vordering op de balans. OZHW neemt deel aan de gezamenlijke bezwaarprocedure ‘wegvallen
vordering OCW’ via de PO-raad.

•

Het Eigen vermogen is berekend op basis van de resultaten in de exploitatie.

•

De voorzieningen bestaan uit personele voorzieningen en de voorziening groot onderhoud. De
personele voorzieningen houden we stabiel en de voorziening onderhoud veranderd op basis
van de geplande uitgaven in het meerjaren onderhoudsplan.

•

De kortlopende schulden blijven regulier/ stabiel.

De meerjaren investeringsbegroting ziet er als volgt uit:
Bedragen x 1.000
Regulier
NPO
Nieuwbouw GCR
Totaal investeringsbudget

Begroting
Prognose
Prognose
Prognose
2022
2023
2024
2025
€
2.214 €
2.200 €
2.200 €
2.200
€
250
€
1.768
€
4.232 €
2.200 €
2.200 €
2.200

Totaal is in 2022 een investeringsbudget van € 4,2 miljoen begroot. Regulier is er € 2,2 miljoen
begroot door de scholen.

14
15

Werkelijk 2021 is inclusief NPO, de meerjarenbegroting 2022 t/m 2025 is exclusief NPO
Zie onderstaande tabel
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Dit bestaat vooral uit vervangingsinvesteringen. Daarnaast is er € 250k begroot ten laste van NPO.
Tot slot is € 1,8 miljoen begroot in het kader van huisvestingsprojecten, waarvan 1,7 miljoen16 voor
Gemini College Ridderkerk. In augustus 2022 verhuist het Gemini College Ridderkerk naar de
nieuwbouw.
Meerjarenbegroting staat van baten en lasten17
Bedragen x 1.000

BATEN
3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies
3.5 Overige baten
TOTAAL BATEN

Realisatie
2021

Begroting
2022

Prognose
2023

Prognose
2024

Prognose
2025

€

88.709 €

79.127 €

80.622 €

80.403 €

80.638

€

699 €

767 €

767 €

767 €

767

€
€

3.180 €
92.588 €

2.340 €
82.234 €

2.340 €
83.729 €

2.340 €
83.509 €

2.340
83.745

LASTEN
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingslasten
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten
TOTAAL LASTEN

€
€
€
€
€

69.493
1.848
6.078
7.151
84.570

67.553
1.927
6.185
7.001
82.667

68.829
2.042
6.185
7.134
84.190

68.642
2.152
6.185
7.114
84.093

€
€
€
€
€

68.843
2.242
6.185
7.135
84.406

5 Financiële baten en lasten

€

-47 €

-103 €

-100 €

-100 €

-100

EXPLOITATIERESULTAAT

€

7.971 €

-536 €

-561 €

-684 €

-761

T.g.v. bestemmingsreserve NPO
T.g.v./ t.l.v. bestemmingsreserve
duurzaam onderwijs
T.l.v. overige bestemmingsreserves
T.l.v. algemene reserve

€

-4.439

€
€

-3.881 €
770 €
€

325 €
54 €
200

607 €
54 €

730 €
54

861

RESULTAAT

€

421 €

43 €

100 €

100 €

100

Extra inzet t.l.v. bestemmingsreserves

€
€
€
€
€

€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

-6.131

Een toelichting op de uitgangspunten bij de meerjarenbegroting van de staat van baten en lasten:
•

Het uitgangspunt is om te werken met een sluitende begroting met een klein positief resultaat
(+ € 100k) ten behoeve van de continuïteit.

•

In 2021 ontstaat een nieuwe bestemmingsreserve voor duurzaam onderwijs door positievere
reguliere resultaten dan begroot. Van 2022 t/m 2025 gaan we daaruit putten t.b.v. inzet op
duurzaam onderwijs in de scholen.

•

De Rijksbijdragen, personeelslasten en overige lasten zijn berekend op basis van de meerjaren
leerlingenprognoses.

16

In de begroting 2022 is € 1,7 miljoen opgenomen voor GCR, waarvan € 1,2 miljoen voor meubilair, inventaris
en ICT apparatuur en het overige voor bouwkundige aanpassingen.
17
Werkelijk 2021 is inclusief NPO, de meerjarenbegroting 2022 t/m 2025 is exclusief NPO
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•

De afschrijvingslasten zijn berekend op basis van de meerjaren investeringsbegroting.

•

Om werkelijke cijfers van 2021 te laten aansluiten op de meerjarenbegroting van de balans en
de staat van baten en lasten is de regel ‘extra inzet t.l.v. bestemmingsreserves’ toegevoegd. In
2021 zijn twee nieuwe bestemmingsreserves ontstaan, NPO en duurzaam onderwijs, die in de
komende jaren duurzaam zullen worden besteed in het onderwijs.

Meerjarenbegroting kengetallen18
De kengetallen zien er als volgt uit naar aanleiding van de meerjarenbegroting van de balans en de
staat van baten en lasten:
Werkelijk Begroting Prognose Prognose Prognose

Solvabiliteit 2
Liquiditeit
Absolute omvang liquide
middelen
Bovenmatig publiek eigen
vermogen
Rentabiliteit
Weerstandsvermogen
Huisvestingratio

Signaleringswaarden
inspectie
> 30%
> 0,75

Streefwaarden OZHW

2021

> 30%
> 1,00

66%
1,7

€ 100k

€ 100k

€ 15.090k

> 1,00

< 1,00
tussen12% en
16%
< 10%

2022

2023

2024

2025

58%
1,1

58%
1,0

57%
1,0

56%
0,9

1,20

0,78

0,73

0,69

0,64

8,6%

-0,7%

-0,7%

-0,8%

-0,9%

21%

15%

14%

14%

13%

7%

8%

7%

7%

7%

B1. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem.
Ten aanzien van de werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem hebben zich in
2021 geen grote veranderingen voorgedaan. In de reguliere planning- en controlcyclus en periodieke
rapportages worden de belangrijkste risico’s en risicobeheersing besproken. Zo wordt per trimester
gerapporteerd over de financiële stand van zaken en de relevante kernpunten op het gebied van
personeelsbeleid (fte-ontwikkeling, verzuim) en de investeringsagenda. Binnen OZHW wordt niet
separaat gerapporteerd over de aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en
controle systeem.
Op specifieke dossiers wordt extra toetsing georganiseerd en/of wordt interne controle ingeregeld.
Dit geldt bijvoorbeeld ten aanzien van de rechtmatigheid van inkopen en specifieke investeringen.
Het staande beleid is dat elke notitie of verzoek tot officiële besluitvorming voorzien is van een
onafhankelijke toets met advies van de controller.
In 2018 is de financiële functie door een extern bureau doorgelicht en de bevindingen zijn vertaald in
een advies voor de middellange termijn. Ook in 2021 is een aantal verbeteringen doorgevoerd.
In 2020/2021 is het - begrotings- en rapportageproces gedigitaliseerd in Capisci om de efficiency en
de betrouwbaarheid te vergroten. De bestuurlijke visie is qua bemensing verder ingevuld door het
inrichten van een management team op het Onderwijsservicebureau waardoor de communicatie en
de bestuursondersteuning naar de scholen beter ingericht kunnen worden. Het versterken van de
functie van control door het aantrekken van een tweede assistent controller en de inrichting van de
functie HR adviseur dragen daar ook aan bij. Ook de belangrijke inkooptrajecten en
huisvestingsprojecten zijn beter ingericht door procesmatige aanpak en versterking van de afdeling.

18

Werkelijk 2021 is inclusief NPO, de meerjarenbegroting 2022 t/m 2025 is exclusief NPO
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Op dit moment wordt onderzocht of het aanschaffen en inrichten van een integraal rapportage
systeem op de gebieden onderwijs, HR en financiën kan bijdragen aan het optimaliseren van procesen informatiemanagement.
B2. Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden
Het bestuur beoordeelt de totale financiële positie van de stichting als voldoende om de risico’s te
kunnen opvangen.
Als belangrijkste risico’s zijn benoemd:
1.

Het alsmaar toenemend lerarentekort.

2.

De coronapandemie, waarmee we sinds maart 2020 te maken hebben, met grote gevolgen
voor de maatschappij, het onderwijs, ons personeel en onze leerlingen.

3.

De verschillende bijzondere en aanvullende bekostigingen vanuit het Nationaal Programma
Onderwijs (NPO) en de regelgeving die daaraan wordt gekoppeld.

4.

Nieuwe regelgeving met ingang van 2023 omtrent voorziening groot onderhoud. Daarvoor is al
een berekende bestemde reserve van € 1,6 miljoen gevormd.

5.

Vereenvoudiging bekostiging PO (per 1-1-2023) gaat gevolgen hebben op het eigen vermogen
van OZHW door het vervallen van de vordering op OC&W.

6.

Fluctuaties in leerlingaantal (op korte termijn).

7.

Overige personele risico’s, zoals onvoorziene kosten en ziekteverzuim.

8.

Organisatierisico’s, zoals:

9.

a.

schadeclaims,

b.

aansprakelijkheid,

c.

uitvalrisico’s.

IT en informatieveiligheidsrisico’s, zoals:
a.

virusaanvallen,

b.

AVG.

10.

Risico’s ten aanzien van (nieuw)bouwprojecten, zoals de grote prijsstijgingen binnen de bouw
en materiele uitgaven in bredere zin.

11.

Incidenten met potentiële reputatieschade.

Naast deze risico’s kent de begroting 2022 enkele specifieke financiële risico’s:
•

Het realiseren van de taakstellingen
Vier scholen hebben taakstellingen voor de middellange termijn. Dat zijn de Tweemaster,
Gemini College Lekkerkerk, Walburg College en Loket Zwijndrechtse Waard. Deze
taakstellingen worden bovenschools gedekt.

•

Groei
Significante groei kan als gevolg van voorfinanciering oneigenlijke druk leggen op de
schoolbegrotingen. Dit speelt bij Gemini College Ridderkerk en een aantal po-scholen.

•

Vereenvoudigde bekostiging VO vanaf 2022
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Voor de begroting 2022 hebben we aan de hand van de gepubliceerde regelingen zelf een
rekenmodel gemaakt om de vo bekostiging te berekenen. Dit was noodzakelijk, omdat het pas in
december 2021 werd toegekend en omdat OC&W en onze belangenorganisaties (VOS-ABB en VOraad) tot november 2021 geen actuele rekenmodellen aanboden. Inmiddels weten we dat de
werkelijk toegekende bekostiging VO verschilt van de begroting 2022 door een verkeerde berekening
van de basisbekostiging vo voor leerlingen met het lage tarief19.
B3. Rapportage toezichthoudend orgaan
Dit onderdeel is opgenomen in het verslag van de Raad van Toezicht20.

7.

TREASURYBELEID

Begin 2020 is een evaluatie van het bestaande statuut en het daarbij behorende beleid uitgevoerd.
Vanuit de gewijzigde regelgeving alsmede de evaluatie is het statuut herzien op enkele punten.
Het herziene treasurystatuut is door het College van Bestuur vastgesteld op 21 januari 2020 en door
de Raad van Toezicht goedgekeurd op 4 maart 2020. Overeenkomstig het treasurystatuut wordt een
voorzichtig beleid gevoerd voor de beschikbare geldmiddelen.
OZHW maakt geen gebruik van financiële derivaten en beperkt de risico’s (renterisico,
kasstroomrisico en kredietrisico) door gebruik te maken van rekening-courantbankrekeningen en
spaarrekeningen, rekening houdend met de voorwaarden uit de Regeling beleggen en belenen tot 1
juli 2016 en regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 na 1 juli 2016 (gewijzigd d.d. 18
december 2018).
Treasuryplan
Het beleid omtrent de liquiditeitsbehoefte van OZHW voor PO en VO dient rekening te houden met
de ontwikkeling in leerlingaantallen, c.q. de omzetontwikkeling. Verder is de verwachting is dat er de
komende jaren liquiditeit moet worden vrijgemaakt omdat er middelen vanuit de
bestemmingsreserves21 worden ingezet.
Financiering
OZHW heeft een lening verstrekt aan de deelneming stichting LOKET Zwijndrechtse Waard22. Deze
stichting voert het beheer van het pand aan de Laurensvliet 2Rwaarin het onderwijs van Loket wordt
gegeven. De lening met een hoofdsom van € 828.079 heeft plaatsgevonden ter bekostiging van de
initiële investeringen. De lening is renteloos en heeft een looptijd van 16 jaar. In 2021 is € 55.205
afgelost waardoor de resterende vordering per eind 2021 nog € 165.616 bedraagt.
Omdat OZHW de Rijksbijdragen voor het onderwijs ter beschikking willen houden, zijn we in 2021
gestart met het aanvragen van een lening ten behoeve van de aanschaf van zonnepanelen. Naast
reguliere (vervangings-)investeringen is er in 2021 geïnvesteerd in het zonnepanelen project in
Barendrecht en Ridderkerk. Daarvoor zijn SDE subsidies aangevraagd en toegekend.
Voor de financiering van de aanschaf van de zonnepanelen is in 2021 een lening aangevraagd bij
Stichting Nationaal Warmtefonds23. Deze aanvraag is in april 2022 goedgekeurd en toegekend.

19

Leerlingen die in aanmerking komen voor het lage tarief zijn vo leerlingen onderbouw avo en vmbo en avo
leerlingen bovenbouw. In de begroting hebben we alleen gerekend met de havo en vwo leerlingen bovenbouw
(en niet met de bovenbouw vmbo gl-tl).
20
zie hoofdstuk 4 van het bestuursverslag
21
Zoals de bestemmingsreserve duurzaam onderwijs
22
Zie paragraaf 1.3 toelichting financiële vaste activa in de jaarrekening
23
De aanvraag van de lening is in april 2022 goedgekeurd en toegekend door Stichting Nationaal Warmtefonds
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Beleggingen
OZHW voor PO en VO heeft beleggingen in obligaties. Het beheer van de portefeuille is in mandaat
gegeven bij de Rabobank, tevens de huisbankier. Omdat er sprake is van een zeer defensieve
beleggingsportefeuille met obligaties met vastrentende waarden en gegarandeerde hoofdsommen is
de waarde vrij stabiel. Bovendien is er veel belegd bij instanties met een AA+-rating.
De nominale waarde van de beleggingsportefeuille is per 31-12-2021 € 6.000k met een marktwaarde
van € 6.162k. De marktwaarde was per 31-12-2020 € 6.261k. In 2021 is een koersverlies geleden van
€ 157k.
Het verloop van de marktwaarde van de obligaties, alsmede de looptijd en couponrente is in
onderstaande tabel weergegeven. De portefeuille voldoet aan de Regeling beleggen en belenen tot 1
juli 2016 en regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 na 1 juli 2016 (gewijzigd d.d. 18
december 2018).
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ALGEMEEN
Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor primair en voorgezet onderwijs te
Barendrecht is opgericht op 18 december 2014. Deze nieuwe Stichting is de resultante van een
juridische fusie tussen Stichting 3Primair en Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden.
De eindbalansen van de gefuseerde stichtingen zijn samengevoegd tot de beginbalans 2015
van de nieuwe stichting.
OZHW heeft voor de scholen Focus Beroepsacademie in Barendrecht en Máximacollege in Ridderkerk
een samenwerking met Vereniging CVO Rotterdam. De administratie van de materiële lasten voor deze
scholen wordt gevoerd door Vereniging CVO Rotterdam. In de jaarrekening wordt het aandeel van de
samenwerkingscholen proportioneel meegeconsolideerd onder "groepsrelaties".

Fusie met Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam (SOBA)
Per 1 januari 2021 zijn de twee scholen obs 't Nokkenwiel en obs Het Palet, de daaraan gerelateerde
activa en passiva en de (onderwijs)activiteiten van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam
(SOBA) overgedragen aan OZHW vanwege een fusie. Dit betekent dat de boekwaarden van de activa en
passiva van de SOBA per 1 januari 2021 zijn ingebracht bij OZHW. Het financiële effect van deze inbreng
op de balansposities per 1 januari 2021 is in de balans en toelichting op de balans inzichtelijk gemaakt.
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële Richtlijn
jaarverslaggeving onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 titel 9 van
het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660
Onderwijsinstellingen.
Deze jaarrekening is door het college van bestuur opgesteld uitgaande van een positieve
continuïteitsveronderstelling van OZHW. De impact van de coronapandemie op de totale financiële
positie beïnvloedt de continuïteit van de organisatie niet.
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn derhalve gebaseerd op
deze continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaande jaren
De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van de resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten
opzichte van voorgaand jaar.
Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar,
alsmede de cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het
verantwoordingsjaar.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders
wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
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Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen ervan naar de onderwijsorganisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de
afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in
zich bergen en de omvang van het bedrag betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans als een transactie
(met betrekking tot het actief of de verplichting) niet leidt tot een belangrijke verandering in de
economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie
ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle
risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen.
Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet
meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische
voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

ALGEMEEN
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een
vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld.
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting,
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s zijn overgedragen.
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Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het college van bestuur oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde
waarde van activa en passiva en van baten en lasten.
De belangrijkste schattingen hebben betrekking op:
- de waardering van materiële vaste activa, waaronder de gehanteerde afschrijvingstermijnen
(o.a. economische levensduur en eventuele restwaarden);
- de verwachte onderhoudsuitgaven bij bepaling van de voorziening voor groot onderhoud;
- de bepaling van personele voorzieningen.
De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Verbonden partijen
Als verbonden partijen worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij.
Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en
nauwe verwanten zijn verbonden partijen.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met lineair
berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.
Wijzigigen in de verwachte economische levensduur worden aangepast in het jaar waarin de
wijziging zich voordoet.
In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.
Het economisch eigendom van de (school)gebouwen is in handen van de gemeenten Barendrecht,
Ridderkerk, Zwijndrecht, Krimpenerwaard, Alblasserdam en het juridisch eigendom berust bij het
schoolbestuur van OZHW. Uitzondering hierop is het schoolgebouw van Focus Beroepsacademie in
Barendrecht. OZHW heeft het pand (schoolgebouw) voor 50% in economisch eigendom.
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Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële
vaste activa. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.
aantal jaar
Gebouwen
ICT t/m 5 jaar
Inventaris en apparatuur
Leermethoden
Machines en installaties
Meubilair
Software
Touchscreens
ICT 10 jaar
Verbouwingen

12
3 t/m 5
5 t/m 10
8
10 t/m 15
15 t/m 20
4
7
10
20

Activeringsgrens
Er wordt een activeringsgrens (ondergrens voor activeren) gehanteerd van € 500.
Investeringen onder de € 500 worden rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht. Deze
ondergrens geldt per artikel of voor een groep van samenhangende artikelen.

Investeringssubsidies
Van derden ontvangen subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden (direct)
in mindering gebracht op de materiële vaste activa (waardering volgens "netto methode"). Over het
saldo wordt vervolgens afgeschreven. Uitzondering hierop zijn de ontvangen subsidies voor de eerste
inrichting en praktijkgerichte leeromgeving. Deze subsidies worden verantwoord onder de passiefpost
Egalisatierekeningen zoals opgenomen onder de Overlopende passiva (waardering volgens “bruto
methode”).

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Voor vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen (indicaties) zijn dat deze
activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn,
wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat.
De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet
mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor een individueel actief, wordt de realiseerbare
waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort.
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Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroom genererende eenheid) hoger is dan de
realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil
tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.
Indien sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies van een kasstroom genererende eenheid,
wordt het verlies allereerst toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan de kasstroom genererende
eenheid. Een eventueel restant verlies wordt toegerekend aan de andere activa van de eenheid naar rato
van hun boekwaarden. Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een
in eerdere jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd.
Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief (of
kasstroom genererende eenheid) geschat.
Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als
sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het het bepalen van de realiseerbare
waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies.
In dat geval wordt de boekwaarde van het actief (of kasstroom genererende eenheid) opgehoogd tot de
geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na
afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief of
kasstroom genererende eenheid) zou zijn verantwoord.

Financiële vaste activa
Obligaties
De looptijden van de op balansdatum aangehouden obligaties tot aan expiratiedatum variëren van 3 tot
10 jaar (2022 tot 2031). Alle obligaties hebben een vaste rente tot expiratiedatum en worden
gewaardeerd tegen de reële waarde.
Gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van effecten in 2021 zijn in het verslagjaar
verwerkt onder de financiële baten en lasten.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten en afgeleide financiële
instrumenten (derivaten).
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Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële
instrumenten, worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct
toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening,
maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.
In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract,
worden verwerkt in overeenstemming met het basiscontract.
Na de eerste opname (tegen reële waarde) worden financiële instrumenten op de hierna beschreven
manier gewaardeerd.

Afgeleide financiële instrumenten
OZHW maakt geen gebruik van financiële derivaten en beperkt de risico’s (renterisico, kasstroomrisico
en kredietrisico) door gebruik te maken van rekening-courantbankrekeningen en spaarrekeningen,
rekening houdend met de voorwaarden uit de Regeling beleggen en belenen tot 1 juli 2016 en regeling
beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 na 1 juli 2016 (gewijzigd d.d. 18 december 2018).

Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op
basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode.
Financiële instrumenten die deel uitmaken van een handelsportefeuille
Financiële instrumenten (activa en verplichtingen) die worden aangehouden voor handelsdoeleinden
worden gewaardeerd tegen reële waarde en wijzigingen in die reële waarde worden verantwoord in de
winst-en-verliesrekening. In de eerste periode van waardering worden toerekenbare transactiekosten als
last in de resultatenrekening verwerkt.
Gekochte leningen en obligaties
De gekochte leningen en obligaties worden, voor zover deze aan een beurs genoteerd zijn, gewaardeerd
tegen reële waarde. Wijzigingen in die reële waarde worden verantwoord in de resultatenrekening. Nietbeursgenoteerde gekochte leningen en obligaties worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs
op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
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Bepaling reële waarde
De reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld
of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een
transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn.
De reële waarde van beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald aan de hand van de
biedprijs. De reële waarde van niet-beursgenoteerde financiële instrumenten wordt bepaald door de
verwachte kasstromen contant te maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan de geldende
risicovrije marktrente voor de resterende looptijd vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen.
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktrente van opgenomen leningen.

Overige financiele vaste activa
De overige financiele vaste activa worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk
onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde
kostprijs. Voorzieningen wegens mogelijke oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering. Voor het vormen van de voorziening onibaarheid worden zowel de
statische als de dynamische methode toegepast. Vorderingen ouder dan 180 dagen worden in zijn geheel
aan het einde van het boekjaar aan de voorziening toegevoegd. Facturen voor ouderbijdragen tot en met
180 dagen oud worden op basis van het percentage oninbaarheid van de voorliggende periode aan de
voorziening toegevoegd.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije
beschikking van het bevoegd gezag en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen.
Liquide middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan van het
bevoegd gezag worden verwerkt onder de financiële vaste activa.
Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserve en de eventuele bestemmingsreserves en
bestemmingsfondsen gepresenteerd, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen reserves uit private
middelen en reserves uit publieke middelen.
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De algemene reserve bestaat uit de reserve die ter vrije beschikking staat van het bestuur.
Indien een beperkte bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus
afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. De beperkte
bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald en betreft geen
verplichting. Het bestuur kan deze verplichting zelf opheffen. Indien een beperkte
bestedingsmogelijkheid door een derde is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen
vermogen aangeduid als bestemmingsfonds. De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging
van de continuïteit van de scholen en de stichting. Deze wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van
overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en de werkelijke lasten (in
geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht).

Voorzieningen
De personele voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde en de voorziening voor
groot onderhoud tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om
de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld bij de individuele voorzieningen in de toelichting
op de balans.
Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer sprake is van:
- een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het
verleden; en
- waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
- het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen
nodig is.
Voorziening groot onderhoud
De voorziening groot onderhoud is gevormd ter egalisatie van de kosten die verbonden zijn aan het
meerjarig cyclisch groot onderhoud van de (school)gebouwen. De dotatie aan de voorziening is
gebaseerd op de verwachte kosten waarmee onderhoudswerken naar verwachting worden uitgevoerd
op basis van een opgesteld meerjarenonderhoudsplan (MJOP) die door het bevoegd gezag is
goedgekeurd.
Het uitgevoerde groot onderhoud wordt rechtstreeks ten laste van deze voorziening gebracht.
OZHW maakt voor de bepaling van de dotatie aan de voorziening groot onderhoud gebruik van de
tijdelijke overgangsregeling (ex artikel 4 lid 1c van de RJO) zoals gepubliceerd in de Staatscourant
op 19 februari 2021.
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Overgangsregeling voorziening groot onderhoud
OZHW hanteert voor de voorziening groot onderhoud een methodiek waarbij de kosten over het gehele
onderhoudsplan van de onderwijspanden worden bepaald en deze vervolgens wordt gedeeld door de
looptijd van het onderhoudsplan. Deze systematiek leidt ertoe dat er jaarlijks weliswaar een min of meer
gelijkblijvende dotatie aan de voorziening groot onderhoud wordt gedaan, maar dat deze te laag of te
hoog van omvang kan zijn in vergelijking met de RJ methodiek. Er wordt namelijk beperkt rekening
gehouden met individuele onderhoudscomponenten en onderhoudscycli die doorlopen tot na de
periode van de huidige onderhoudsplanning. OZHW maakt gebruik van de overgangsregeling.
De tijdelijke regeling in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs is van toepassing op besturen
die voor verslagjaar 2017 een methode van kostenegalisatie voor groot onderhoud hanteerden
zoals hierboven beschreven.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden en overlopende passiva worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde en
vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs.
Egalisatierekeningen
De op de balans opgenomen egalisatierekeningen zijn opgebouwd uit de ontvangen subsidies
voor eerste inrichting en praktijkgerichte leeromgeving. Hiertegenover staan diverse activa
aanschaffingen. De subsidies voor de 1e inrichting worden in vijf jaar ten gunste van het
resultaat gebracht, die voor de praktijkgerichte leeromgeving en die voor de onderwijskundige
vernieuwingen in Zwijndrecht in 15 jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATSBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten (subsidies en overige baten) en alle
hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen, lasten. De lasten worden bepaald met
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden
toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Rijksbijdragen OCW
Onder de rijksbijdragen worden de vergoedingen voor de personele en materiële exploitatie opgenomen
verstrekt door het ministerie van OCW. De ontvangen (normatieve) rijksbijdragen uit hoofde van de
basisbekostiging (lumpsum) worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft (in het jaar van
toewijzing) volledig als baten verwerkt in de staat van baten en lasten.
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Niet-geoormerkte OCW-subsidies (subsidies die volledig vrij besteedbaar zijn) worden in het jaar waarop
de toekenning betrekking heeft volledig als baten verwerkt in de staat van baten en lasten. De niet
bestede niet-geoormerkte OCW-subsidies worden op uitzondering verantwoord onder de vooruit
ontvangen subsidies OCW (overlopende passiva) indien er een afgebakend bestedingsplan is opgesteld
waarmee expliciet kan worden aangetoond dat de middelen in de toekomst worden aangewend.
Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (G1-doelsubsidies waarbij het
overschot geen verrekening-clausule heeft) worden naar rato van de voortgang (%) van de
gesubsidieerde activiteiten verwerkt in de staat van baten en lasten. De subsidies waarvoor nog niet
(alle) activiteiten (prestaties) zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de vooruit
ontvangen subsidies OCW (overlopende passiva) zolang de bestedingstermijn (subsidietijdvak) nog niet is
verlopen.
Geoormerkte OCW-subsidies (G2-doelsubsidies met verrekening-clausule) worden ten gunste van de
staat van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de werkelijke subsidiabele lasten komen
(naar rato van de aan het verslagjaar toe te rekenen werkelijke subsidiabele uitgaven). Niet bestede
middelen worden verantwoord onder de vooruit ontvangen subsidies OCW (overlopende passiva) zolang
de bestedingstermijn (subsidietijdvak) nog niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord
als schuld aan het ministerie van OCW onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn
(subsidietijdvak) is verlopen op balansdatum (terugvordering door OCW).
De doorbetaalde rijksbijdragen vanuit samenwerkingsverband worden ten gunste van de staat van baten
en lasten verantwoord in het jaar van toewijzing, tenzij toerekening naar schooljaar plaatsvindt (in plaats
van per kalenderjaar) of tenzij sprake is van een concreet bestedingsplan voor de periode na
balansdatum.

Overige overheidsbijdragen en –subsidies
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen, verstrekt door
gemeente, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet zijn verstrekt door het
Ministerie van OCW, gemeenten, provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten
(waaronder ouderbijdragen, verhuur en detachering personeel) worden toegerekend aan het
jaar waarop zij betrekking hebben, waarbij ervan uitgegaan is dat reguliere onderwijs- en
onderzoekstaken gelijkmatig over het jaar zijn gespreid.
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Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de CAO-VO/PO uitbetaald.
De beloningen van het personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de
periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op
de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt
het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door
het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de stichting.

Leasing
De stichting kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de
voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de
lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease.
Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als operationele leases.
Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de
juridische vorm.
Financiële leases
Als de stichting optreedt als lessee in een financiële lease, wordt het leaseobject (en de daarmee
samenhangende verplichting) bij de aanvang van de leaseperiode in de balans verwerkt tegen de
reële waarde van het leaseobject of, indien deze lager is, tegen de contante waarde van de
minimale leasebetalingen. Beide waardes worden bepaald op het tijdstip van het aangaan van de
leaseovereenkomst.
De toegepaste rentevoet bij de berekening van de contante waarde is de impliciete rentevoet.
Indien deze rentevoet praktisch niet te bepalen is, wordt de marginale rentevoet gehanteerd.
De initiële directe kosten worden opgenomen in de eerste waardering van het leaseobject.
De grondslagen voor de vervolgwaardering van het leaseobject zijn beschreven onder het hoofd
Materiële vaste activa. Als geen redelijke zekerheid bestaat dat de stichting eigenaar van een
leaseobject zal worden aan het einde van de leaseperiode, wordt het object afgeschreven over
de kortste termijn van de leaseperiode of de gebruiksduur van het object.
De minimale leasebetalingen worden gesplitst in rentelasten en aflossing van de uitstaande
leaseverplichting. De rentelasten worden gedurende de leaseperiode zodanig toegerekend aan
elke periode dat dit resulteert in een constante periodieke rentevoet over de resterende
netto-verplichting met betrekking tot de financiële lease.
Voorwaardelijke leasebetalingen worden als last verwerkt in de periode dat aan de
voorwaarden tot betaling wordt voldaan.
Operationele leases
Als de stichting optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd.
Leasebetalingen inzake de operationele lease worden lineair over de leaseperiode ten laste van
de staat van baten en lasten gebracht.

61

Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

GRONDSLAGEN

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten en rentelasten en soortgelijke kosten
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Rentelasten en soortgelijke lasten
worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren.
Pensioenverplichtingen
De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds
Stichting Pensioenfonds voor overheid en onderwijs. Het ouderdomspensioen is een toegezegdpensioen-regeling op basis van (voorwaardelijk) geïndexeerd middelloon. Indexatie van de
pensioenrechten is afhankelijk van de financiële positie waarin het pensioenfonds zich bevindt.
De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst- en verliesrekening
verantwoord en, voor zover de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie nog niet is voldaan,
wordt deze verplichting op de balans opgenomen. De Stichting heeft geen verplichting tot het
doen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds,
anders dan het voldoen van toekomstig hogere premiebijdragen. Om deze reden worden de op
een periode betrekking hebbende premiebijdragen in die periode ten laste van het
resultaat gebracht.
De dekkingsgraad van het ABP per 28 februari 2022 bedraagt 111,0%.
GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in
het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten.
Effecten worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord.
Ontvangen en betaalde interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten.
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing,
worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen is
opgenomen onder de operationele activiteiten.
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MODEL A: BALANS NA RESULTAATBESTEMMING PER 31 DECEMBER 2021 (in euro's)

1.

Activa

31-12-2021

1-1-2021

Inbreng SOBA
per 01-01-2021

31-12-2020

Vaste Activa
1.2
1.3

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

10.451.666
6.327.936

8.980.075
6.482.033

391.585
-

8.588.490
6.482.033

Totaal vaste activa

16.779.601

15.462.107

391.585

15.070.523

Vorderingen
Liquide middelen

6.840.973
15.089.729

4.389.855
10.905.270

254.953
440.612

4.134.902
10.464.658

Totaal vlottende activa

21.930.701

15.295.125

695.565

Totaal activa

38.710.302

30.757.232

1.087.149

Vlottende activa
1.5
1.7

2.

Passiva

31-12-2021

1-1-2021

Inbreng SOBA
per 01-01-2021

-

14.599.560
29.670.083

31-12-2020

2.1 Eigen vermogen
2.2 Voorzieningen
2.4 Kortlopende schulden

19.295.007
6.317.249
13.098.045

11.324.106
6.145.373
13.287.753

691.454
78.298
317.398

10.632.652
6.067.075
12.970.355

Totaal passiva

38.710.302

30.757.232

1.087.149

29.670.083

63

Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

MODEL B: STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 (in euro's)

2021
Realisatie

Begroting

2020
Realisatie

Baten
3.1
3.2
3.3

Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

Totaal baten

88.709.130
698.882
3.179.974
92.587.986

77.199.665
686.258
2.358.110
80.244.034

73.888.114
637.737
2.916.502
77.442.354

69.492.508
1.848.135
6.077.980
7.151.532
84.570.155
8.017.831

66.765.963
1.941.310
5.337.049
6.672.261
80.716.583
(472.549)

62.622.033
1.699.145
5.558.240
7.041.373
76.920.791
521.563

62.737
105.085
(42.348)

244.594
194.145
50.449

Lasten
4.1
4.2
4.3
4.4

Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

totaal lasten
Saldo baten en lasten
5.1
5.5

224.737
271.668
(46.931)

Financiële baten
Financiële lasten

Financiële baten en lasten
Resultaat

7.970.900

(514.897)

572.012

Nettoresultaat

7.970.900

(514.897)

572.012

Zie voor toelichting van het resultaat hoofdstuk 5 van het bestuursverslag.
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MODEL C: KASSTROOMOVERZICHT 2021 (in euro's)

2021
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Aanpassingen voor:
>Afschrijvingen
>Waardeaanpassingen FVA
>Mutaties voorzieningen
>Mutatie overige aanpassingen

2020
8.017.831

1.789.525
157.477
171.877
-

521.563
1.699.145
730.822
-

2.118.879
Veranderingen in vlottende middelen:
>Vorderingen
>Schulden

(2.451.118)
(189.708)

224.737
(271.668)

244.594
(194.145)

(3.261.116)
(3.380)

Totaal kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossingen aangegane leningen
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen
Inbreng liq.middelen SOBA
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen

937.984
3.889.513

(46.931)
7.448.953

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
(Des)investeringen in financiële vaste activa

(27.786)
965.770
(2.640.826)
7.495.884

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

2.429.967

50.449
3.939.962
(1.716.185)
(370.167)

(3.264.496)

(2.086.352)

-

(139.341)
(139.341)

4.184.457
10.464.658
440.613
4.184.457

Balans saldo
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1.714.269
8.750.390
1.714.269

15.089.729

10.464.658

15.089.729

10.464.658

Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (in euro's)
ACTIVA (§ 1)

Materiële vaste activa (§ 1.2)
Boekwaarde
31-12-2020
Omschrijving

Gebouwen
Verbouwingen
Inventaris en apparatuur
Machines en installaties
Meubilair
ICT
Software
Leermethoden
Vervoersmiddelen
Subtotaal
MVA in ontwikkeling
Totaal materiële vaste activa
Actief groepsrelaties
Totaal materiële vaste activa

191.047
1.247.169
426.659
216.016
3.166.670
2.953.228
3.999
254.012
8.458.800
21.337
8.480.137
108.354
8.588.491

Boekwaarde 1- Investeringen afschrijvingen
Inbreng
1-2021
boekwaarde
SOBA 1-1-2021

3.636
270.365
56.482
61.102
391.585
391.585
391.585

191.047
1.247.169
430.295
216.016
3.437.034
3.009.710
3.999
315.113
0
8.850.383
21.337
8.871.720
108.354
8.980.074

757.097
128.089
146.619
292.892
980.304
194.022
18.014
2.517.039
693.127
3.210.166
50.950
3.261.116

28.657
154.863
81.348
31.481
358.812
1.029.779
1.099
99.831
3.656
1.789.525
1.789.525
1.789.525

aanschafwaarde

afschrijvingen
cum.
cum. Boekwaarde 31Desinv.
Aanschafwaarde Afschrijvingen 12-2021

Desinv.

93.840
93.840
93.840
93.840

93.840

93.840
93.840
93.840

343.884
4.220.320
1.230.435
1.070.359
8.764.522
9.851.350
47.497
1.918.546
80.990
27.527.902
714.464
28.242.367
159.304
28.401.671

181.494
2.370.917
753.399
739.205
5.393.408
6.891.114
44.597
1.509.240
66.631
17.950.005
17.950.005
17.950.005

Eventuele ontvangen subsidies zijn direct in mindering op de aanschafwaarde gebracht.
"Gebouwen" betreft het schoolgebouw voor Focus Beroepsacademie in Barendrecht. St. OZHW voor PO en VO heeft het pand voor 50% in eigendom. De WOZ waarde van het
gehele pand bedraagt € 21.057.000. De verzekerde waarde is € 24.100.000.
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162.390
1.849.403
477.036
331.155
3.371.114
2.960.236
2.900
409.305
14.358
9.577.897
714.464
10.292.361
159.304
10.451.666
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (in euro's)
Financiële vaste activa (§ 1.3)
Boekwaarde
31-12-2020
Obligaties

Lening LOC
Zwijndrechtse Waard

Totaal

6.261.212

220.821
6.482.034

(Des)investeringen
2021

Aflossingen
2021

1.492.800
(1.434.215)

58.585

55.205
55.205

Waarde
verandering
2021

Boekwaarde

Marktwaarde

31-12-2021

31-12-2021

(157.477)

6.162.320

6.162.320

(157.477)

165.616
6.327.937

165.616
6.327.936
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (in euro's)
Vorderingen (§ 1.5)
§
Debiteuren
Ministerie van OCW
Overige overheden
Overige vorderingen
Voorziening oninbaarheid
Overlopende activa
Totaal Vorderingen

1.5.1
1.5.2
1.5.6
1.5.7
1.5.9
1.5.8

31-12-2021
31-12-2020
414.184
609.910
1.425.495
1.224.119
2.412.562
379.734
1.267.839
976.583
(40.679)
(270.179)
1.361.573
1.214.734
6.840.973
4.134.902

Toelichting overige overheden (: § 1.5.6)
De vordering op overige overheden is eind 2021 hoger door een vordering op de gemeente Zwijndrecht
inzake een bouwproject bij Walburg College.
Toelichting Overige vorderingen (§ 1.5.7)
Debiteuren groepsrelaties
Overige vorderingen groepsrelaties
Overige overige vorderingen
Totaal Vorderingen

31-12-2021
4.428
1.084.566
178.845
1.267.839

31-12-2020
6.863
933.779
35.941
976.583

31-12-2021
206.447
613.904
533.346
7.875
1.361.573

31-12-2020
321.185
354.667
538.382
500
1.214.734

Toelichting Overlopende activa (§ 1.5.8)
Nog te ontvangen bedragen
Nog te factureren bedragen
Vooruitbetaalde lasten
Voorschotten overig
Totaal Overlopende activa

Toelichting nog te factureren bedragen
Nog te factureren bedragen is eind 2021 hoger door de nog te factureren afrekening van
personeelskosten van Loket en Focus.

Toelichting voorziening oninbaarheid (§ 1.5.9)
31-12-2021
270.179
229.208
292
40.679

Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekking
Vrijval i.v.m. alsnog geïnd
Stand per 31 december

31-12-2020
232.548
50.685
7.390
5.665
270.179

De voorziening oninbaarheid is eind 2021 lager door de afboeking van openstaande posten vrijwillige
ouderbijdragen t/m schooljaar 2020/2021
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS PER 31 DECEMBER (in euro's)
Liquide middelen (§ 1.7)
§
Banken
Totaal Liquide middelen

1.7.2

31-12-2021
15.089.729
15.089.729

31-12-2020
10.464.658
10.464.658

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
Toelichting:
Het tegoed op de bankrekeningen is in 2021 toegenomen met € 4.184.458.
Dat komt vooral doordat in november 2021 het basisbedrag NPO voor VO (€ 3.600.000) voor het gehele
schooljaar 2021/2022 is uitbetaald.
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (in euro's)
PASSIVA (§ 2)
Eigen vermogen (§ 2.1)
Algemene reserve
Bestemmingsreserve NPO
Bestemmingsreserve duurzaam onderwijs
Bestemmingsreserve BAPO
Bestemmingsreserve NOA gelden
Bestemmingsreserve Personele knelpunten
Bestemmingsreserve Maxima
Bestemmingsreserve Opl.school Rijnmond
Bestemmingsreserve Ziektevervanging
Bestemmingsreserve Resultaat vorig jaar
Bestemmingsreserve Transitie OZHW GC
Bestemmingsreserve Extra middelen OCW 2019
Bestemmingsreserve Laptops PO
Bestemmingsreserve Groot onderhoud
Bestemmingsreserve giften en sponsoring
Totaal Eigen vermogen

publiek
publiek
publiek
publiek
publiek
publiek
publiek
publiek
publiek
publiek
publiek
publiek
publiek
publiek
privaat

31-12-2020
6.190.129
23.527
296.555
129.316
329.225
165.549
152.990
510.696
379.051
527.548
253.925
1.600.000
74.141
10.632.652
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Inbreng SOBA
1-1-2021
691.454
691.454

1-1-2021
6.881.583
23.527
296.555
129.316
329.225
165.549
152.990
510.696
379.051
527.548
253.925
1.600.000
74.141
11.324.107

Resultaatsbestemming
420.558
4.439.338
3.880.973
(17.214)
11.785
(158.404)
(58.464)
(527.548)
(53.924)
33.801
7.970.900

Overige
mutaties
-

-

31-12-2021
7.302.141
4.439.338
3.880.973
6.313
296.555
129.316
329.225
177.335
152.990
352.292
320.587
(0)
200.001
1.600.000
107.942
19.295.007
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (in euro's)
PASSIVA (§ 2)

Algemene Reserve
De algemene reserve is opgebouwd uit de in het verleden opgebouwde positieve en negatieve
exploitatieresultaten en is bedoeld voor het afdekken van toekomstige financiële risico’s in de
bedrijfsvoering.
De toename van de algemene reserve in 2021 (€ 420.558) is het saldo dat na toekenning van bedragen
aan bestemmingsreserves resteert bij de bestemming van het resultaat.

Bestemmingsreserve NPO
Deze bestemmingsreserve is in 2021 ontstaan door de positieve exploitatieresultaten m.b.t. het
Nationaal Programma Onderwijs (NPO).
Bestemmingsreserve duurzaam onderwijs
Deze bestemmingsreserve is in 2021 ontstaan door de reguliere positievere exploitatieresultaten. Het
bestuur gaat samen met de betreffende schooldirecties kijken hoe we dit geld t.b.v. duurzaam onderwijs
kunnen inzetten.
Bestemmingsreserve BAPO
Deze bestemmingsreserve is uit een voormalige voorziening is ontstaan. de reserve is bedoeld om de
resterende verplichtingen die voortkomen uit de door personeelsleden gespaarde arbeidsuren voor
BAPO-verlof in het VO te voldoen.
Het onttrokken bedrag is gelijk aan de kosten van het in 2021 opgenomen verlof.
Bestemmingsreserve NOA gelden
De NOA-gelden (Nationaal Onderwijs Akkoord) komen voort uit het regeerakkoord Rutte II en zijn als
impulsgelden geoormerkt gereserveerd. Het bestuur is voornemens om voor het restant van de
bestemmingsreserve NOA gelden nieuw beleid te formuleren.

Bestemmingsreserve Personele knelpunten
De bestemmingsreserve personele knelpunten is door het bestuur gevormd met een specifiek
bestemmingsdoel, namelijk om buitengewone fluctuaties (zoals ontslag-vergoedingen en op kwalitatieve
gronden boventallig personeel) in de personele bezetting op te vangen.

Bestemmingsreserve Maxima
De bestemmingsreserve Maxima is opgebouwd uit behaalde exploitatie-overschotten op de inzet bij
Samenwerkingsschool Maximacollege. Het bestuur heeft afgesproken dat deze middelen beschikbaar
zullen blijven voor toekomstige inzet op deze school.
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Bestemmingsreserve Opleidingsschool Rijnmond
Stichting OZHW voor PO en VO is in 2015 benoemd tot penvoerder van de Opleidingsschool Rijnmond.
Deze bestemmingsreserve is ontstaan door de exploitatieresultaten van deze opleidingsschool. In 2021
had de Opleidingsschool een positief exploitatieresultata van € 11.785.

Bestemmingsreserve Ziektevervanging
OZHW is per 1 januari 2018 eigen risico drager geworden voor de ziektevervanging bij PO. Vanuit de
ingezette beleidslijn uit de Kaderbrief 2018 is afgesproken dat positieve resultaten uit het
vervangingsbeleid geoormerkt worden voor toekomstige investeringen voor duurzame inzetbaarheid en
vitaliteit ter bestrijding van ziekteverzuim. In 2020 is geen besparing verwezenlijkt waardoor de reserve
gehandhaafd blijft met de huidige omvang.
Bestemmingsreserve Resultaat vorig boekjaar
In overleg met de schooldirecteuren is door het CvB besloten om scholen met een positiever
exploitatieresultaat dan begroot te waarderen. Dit door maximaal 50% van het behaalde positievere
exploitatieresultaat aan te wenden voor toekomstige aanvullende investeringen of uitgaven.
Voorwaarde is dat planvorming vooraf wordt ingediend en wordt goedgekeurd door het CvB. In 2021 is
hieruit € 158.404 onttrokken. Een deel van de plannen is uitgesteld tot 2022 en in de komende jaren
komen er nog afschrijvingskosten als gevolg van investeringen ten laste van deze reserve.

Bestemmingsreserve Transitie OZHW GC
De bestemmingsreserve Transitie Groen komt voort een aanvullende bekostiging van € 200.000 welke
OZHW ontvangen heeft voor realisatie van de onderwijstransitie na de overname in 2018 van het
Groenonderwijs van Edudelta en verdere versterking van het groenonderwijs in samenwerking met
betrokken partijen. Circa €25.000 is in 2018 besteed en het resterende deel wordt bestemd met dit
oormerk in 2022 wanneer de vernieuwing van de infrastructuur en onderwijsinhoud vorm krijgt. In 2021
is € 58.464 onttrokken uit deze reserve.

Bestemmingsreserve extra OCW middelen uit 2019
De extra toegekende middelen voor PO ter dekking van de kosten uit de nieuwe CAO en de extra
middelen voor lerarentekort en werkdruk bij het VO, die zijn ontvangen eind 2019, zijn volgens de
richtlijnen in de baten van 2019 opgenomen. Via deze bestemmingsreserve zijn deze middelen ingezet
voor einde 2021. De kosten voor de CAO PO zijn vrijgevallen in 2020 en een deel van de
convenantsmiddelen VO is ingezet in 2020. Het restant van € 527.548 is in 2021 volledig ingezet. Het
saldo bedraagt op balasdatum 31-12-2021 nihil.
Bestemmingsreserve laptops PO
In 2020 is besloten om alle leerkrachten in het PO te voorzien van een laptop als persoonlijke uitrusting
behorende bij de functie. De coronacrisis heeft deze behoefte nadrukkelijk onder de aandacht gebracht.
De jaarlijkse afschrijvingskosten (€ 53.924 in 2021) hiervan worden uit de bestemmingsreserve bekostigd
zodat het beschikbare budget voor het onderwijs hierdoor niet wordt beperkt.
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Bestemmingsreserve groot onderhoud
Deze bestemmingsreserve is opgebouwd vanuit de algemene reserve teneinde de aangepaste wetgeving
van de waardering van de voorziening groot onderhoud te kunnen bekostigen. De zogeheten
componentenmethode zal waarschijnlijk leiden tot een hogere waardering van de voorziening. De eerste
interne berekeningen geven aanleiding om alvast € 1,6 miljoen te reserveren om daarmee alvast voor te
sorteren op de definitieve voorgeschreven rekenmethode.
Bestemmingsreserve giften en sponsoring (privaat)
De bestemmingsreserve giften en sponsoring is opgebouwd uit verkregen particuliere giften en
sponsorbijdragen, alsmede de opbrengsten van de franchise van de Leeronderneming. Het bestuur
wendt deze middelen aan om projecten te financieren waar wetgeving de inzet van publieke middelen
uit het onderwijs niet toestaat, maar die wel tegemoetkomen aan de doelstellingen van de stichting.
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (in euro's)

Voorzieningen (§ 2.2)

Voorziening jubilea
Voorziening spaarverlof
Voorziening LPB
Voorziening langdurig zieken
Voorziening instroom WIA
Voorziening WW
Voorziening verlof tijdens
zwangerschap
Voorziening groot onderhoud
Totaal Voorzieningen
Voorzieningen groepsrelaties
Totaal Voorzieningen

Stand per

Inbreng SOBA

na fusie

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Rente mutatie

Stand per

Kortlopend

Langlopend

31-12-2020

1-1-2021

1-1-2021

2021

2021

2021

(bij contante
waarde)

31-12-2021

deel<1 jaar

deel>1 jaar

942.512
168.784
759.560
318.350
353.676
219.941

15.150
-

957.661
168.784
759.560
318.350
353.676
219.941

163.184
26.398
235.130
516.690
-

71.193
367.462
-

66.259
271.305
353.676
99.817

-

1.049.652
195.183
560.969
563.735
120.124

36.639
367.462
393.812
44.096

1.013.013
195.183
193.507
169.923
76.028

84.848
2.673.060
5.520.730
546.345
6.067.075

63.148
78.297

84.848
2.736.207
5.599.028
546.345
6.145.372

972.143
1.913.545
190.398
2.103.943
Langlopned

617.506
1.056.161
1.056.161

84.848
875.905

-

3.090.844
5.580.507
736.743
6.317.250

992.030
1.834.039
1.834.039

2.098.814
3.746.468
736.743
4.483.211

78.297
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (in euro's)
PASSIVA (§ 2)
Voorziening jubilea
De voorziening jubilea is gevormd op basis van de daadwerkeijke intredeleeftijd in het onderwijs
en een uitkering bij 25 en 40-jarig jubileum conform de CAO. In de berekening is
rekening gehouden met een blijfkans, toekomstige loonkostenontwikkeling en disconteringsvoet (1 %). De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde.
Voorziening spaarverlof
Deze voorziening bestaat uit de op balansdatum bestaande verplichtingen uit hoofde van spaarverlof.
Deze voorziening is gewaardeerd tegen de nominale waarde van de toekomstige uitbetalingen. In 2021 is
er een dotatie gedaan i.v.m. de gestegen loonkosten. Betaalde bedragen inzake spaarverlof worden ten
lasten van deze voorziening gebracht.

Voorziening LPB (levensfasebewust beleid)
In de CAO VO is een regeling opgenomen voor levensfasebewust personeelsbeleid (LBP). Iedere
werknemer krijgt per schooljaar de beschikking over 50 klokuren (persoonlijk budget) die aangewend
kunnen worden voor verlof, werkdruk-vermindering of bepaalde doelbestedingen in geld.
Voor zover is gekozen voor verlof is een voorziening opgebouwd ter dekking van de verwachte
toekomstige lasten.
De benodigde voorziening LPB is berekend op de gespaarde uren en het
voor de werknemer geldende uurtarief (inclusief sociale lasten, andere aan het salaris
gerelateerde premies voor aanspraken en loonbelasting) rekening houdende met de schatting
bij beëindiging van het dienstverband.
Het ultimo 2021 opgebouwde saldo aan verlofrechten bedraagt 20.252 uur (2020: 26.495 uur)
De waardering is tegen de nominale waarde van de toekomstige uitkeringsverplichtingen.
Voorziening langdurig zieken
Deze voorziening is gebaseerd op een schatting van de bedrijfsarts en de casemanager inzake het
moment van terugkeer van langdurig zieken in het arbeidsproces. Alleen wanneer deze terugkeer niet
wordt verwacht, wordt de voorziening opgebouwd voor de resterende looptijd tot 2 jaar ziekte.
De waardering is tegen de nominale waarde van de toekomstige uitkeringsverplichtingen.

Voorziening instroom WIA
Aangezien Stichting OZHW voor PO en VO niet eigen risico drager is bij het UWV voor de WIA, valt deze
voorziening vrij.
Voorziening WW
De kosten voor WW van uitkeringsgerechtigden kunnen ten laste van de organisatie worden gebracht. In
het PO wanneer er onvoldoende dossiervorming is gedaan en in het VO in alle gevallen.
Bij de berekening van de voorziening is uitgegaan van een disconteringsvoet van 0,25%.
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Voorziening verlof tijdens zwangerschap
Vanuit jurisprudentie wordt deze voorziening opgebouwd ten behoeve van een uitbetalingverplichting
vanuit rechten van opgebouwde vakantiedagen voor zwangere medewerkers tijdens schoolvakanties.
Deze voorziening is beperkt vanwege een verjaring na 5 jaar van het onstane recht per medewerker.
Omdat de procedure nu is aangepast en direct wordt uitbetaald wanneer van toepassing, zal er geen
nieuwe opbouw meer plaatsvinden. In 2021 is dit afgehandeld.
Voorziening groot onderhoud
De voorziening beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud aan
onroerende zaken, die door de jaren heen een onregelmatig verloop hebben. De dotaties aan
de voorziening zijn gebaseerd op de meerjarenonderhoudsplanning.
De richtlijnen voor de jaarverslaggeving gaan uit van het gelijkmatig opbouwen van de voorziening groot
onderhoud per gebouw én per onderhoudscomponent.
In de voorziening in de jaarrekening van OZHW zijn de kosten over het gehele onderhoudsplan gedeeld
door de looptijd van het onderhoudsplan. Deze systematiek leidt tot jaarlijks min of meer gelijkblijvende
dotaties aan de voorziening, maar houdt nog geen rekening met indivduele onderhoudscomponenten
met onderhoudscycli die doorlopen tot na de periode van de huidige onderhoudsplanning.
OZHW onderneemt stappen om de planvorming aan te passen aan de richtlijnen en maakt vooralsnog
gebruik van de tijdelijke regeling van de Minister van OCW om kostenegalisatie toe te passen, zoals
hierboven beschreven.
De voorziening is, rekening houdend met geplande jaarlijkse dotaties, toereikend
voor uit te voeren onderhoud in de periode waarvoor de meerjarenonderhoudsbegroting
strekt. De voorziening wordt gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Kortlopende schulden (§ 2.4)
EFJ
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva
Totaal Kortlopende schulden

2.4.3
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10

31-12-2021
1.007.139
3.177.120
998.580
1.684.942
6.230.265
13.098.045

31-12-2020
693.770
2.753.373
793.338
1.330.054
7.399.820
12.970.355

31-12-2021
3.142.952
31.978
2.189
3.177.120

31-12-2020
2.659.763
44.516
49.094
2.753.373

Belastingen en premies sociale verzekeringen (§ 2.4.7)
Af te dragen loonheffingen
Omzetbelasting
Te betalen premies vervangings/participatiefonds
Totaal Belastingen en premies sociale verzekeringen

Toelichting af te dragen loonheffingen:
Loonheffing per einde jaar is toegenomen door de toename van het aantal personeelsleden, incidenteel
hogere loonkosten door de arbeidsmarkttoelage NPO en structurele loonstijgingen.

Overige kortlopende schulden (§ 2.4.9)
31-12-2021
1.089.105
289.331
152.684
50.035
72.870
30.917
1.684.942

Verbonden partijen
Schuld aan overige overheden
Gelden derden (OR/MR gelden)
Crediteuren groepsrelaties
Overige schulden groepsrelaties
Overige kortlopende schulden
Totaal Overige kortlopende schulden

31-12-2020
713.008
398.247
204.994
72.171
18.621
(76.988)
1.330.054

Toelichting verbonden partijen:
De post verbonden partijen is toegenomen in verband met groepsrelatie Maxima.
Overlopende passiva (§ 2.4.10)
31-12-2021
1.157.846
40.000
766.790
2.253.672
1.810.336
45.426
156.195
6.230.265

Vooruit ontvangen geoormerkte subsidies OCW
Overige vooruitontvangen subsidies OCW
Egalisatierekeningen
Reserveringen personeel
Vooruitontvangen bedragen
Overlopende passiva groepsrelaties
Nog te betalen bedragen
Totaal Overlopende passiva

31-12-2020
2.081.315
103.795
929.322
2.006.382
2.073.921
114.886
90.199
7.399.820

Toelichting reserveringen personeel:
Reservering vakantiegeld per einde jaar is toegenomen door de toename van het aantal
personeelsleden, incidenteel hogere loonkosten door de arbeidsmarkttoelage NPO en structurele
loonstijgingen.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 (in euro's)
Baten (§ 3)
2021
§
Rijksbijdragen Ministerie van OCW
Overige overheidsbaten
Overige baten
Totaal Baten

3.1
3.2
3.5

Rijksbijdragen Ministerie van OCW (§ 3.1)

Begroting
77.199.665
686.258
2.358.110
80.244.034

Begroting
68.669.306
6.673.294
1.857.065
77.199.665

2020
Realisatie
64.502.493
7.505.874
1.879.748
73.888.114

Begroting
709.977
5.963.317
6.673.294

2020
Realisatie
1.133.424
474.883
5.897.567
7.505.874

2021
§

Rijksbijdragen Ministerie van OCW
Overige subsidies OCW
Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV
Totaal Rijksbijdragen Ministerie van OCW

3.1.1
3.1.2
3.1.4

Overige subsidies OCW (§ 3.1.2)

Realisatie
79.177.987
7.534.747
1.996.395
88.709.129
2021

§
Geoormerkte subsidie Ministerie van OCW
Bestede subsidie Opleidingsschool Rijnmond
Niet-geoormerkte subsidies Ministerie van OCW
Totaal Overige subsidies OCW

Realisatie
88.709.129
698.882
3.179.974
92.587.986

2020
Realisatie
73.888.114
637.737
2.916.502
77.442.354

3.1.2.1.1
3.1.2.2.1
3.1.2.2.1

Realisatie
3.497.036
4.037.712
7.534.747

Voor een specificatie van de geoormerkte subsidie Ministerie van OCW zie Model G: Doelsubsidies.

Overige baten (§ 3.5)
§
Verhuur
Detachering personeel
Sponsoring/Private baten
Ouderbijdragen
Overige
Totaal Overige baten

3.5.1
3.5.2
3.5.4
3.5.5
3.5.6
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2021
Realisatie
Begroting
493.208
537.810
1.071.332
352.599
30.000
45.000
467.602
838.727
1.117.833
583.974
3.179.974
2.358.110

2020
Realisatie
437.668
435.256
4.380
792.828
1.246.370
2.916.502
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Lasten (§ 4)
2021
§
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Totaal Lasten

4.1
4.2
4.3
4.4

Personele lasten (§ 4.1)
§
Lonen en salarissen
Overige personele lasten
Af: Uitkeringen -/Totaal Personele lasten

4.1.1
4.1.2
4.1.3

Realisatie
69.492.508
1.848.135
6.077.980
7.151.532
84.570.155

2021
2020
Realisatie
Begroting
Realisatie
65.986.818
62.435.662 59.069.571
4.082.131
4.330.301
4.084.444
(576.441)
(531.981)
69.492.508
66.765.963 62.622.033

Lonen en salarissen (§ 4.1.1)

2021
§

Brutolonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Totaal Lonen en salarissen

4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3

Realisatie
50.543.824
7.268.164
8.174.830
65.986.818

Overige personele lasten (§ 4.1.2)

Begroting
47.878.211
6.632.937
7.924.513
62.435.662

2020
Realisatie
45.799.815
6.441.262
6.828.493
59.069.571

Begroting
293.200
998.277
3.038.824
4.330.301

2020
Realisatie
1.173.797
1.449.639
1.461.008
4.084.444

2021
§

Mutaties personele voorzieningen
Personeel niet in loondienst
Overige
Totaal Overige personele lasten

Begroting
66.765.963
1.941.310
5.337.049
6.672.261
80.716.584

4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.3

2020
Realisatie
62.622.033
1.699.145
5.558.240
7.041.373
76.920.791

Realisatie
65.497
2.055.447
1.961.187
4.082.131

Aantal FTE:
2021
Directie
Onderwijzend personeel
OOP
Totaal

2020

45,54

42,80

633,08

585,91

194,24

162,28

872,86

790,99

Dit betreft het gemiddeld aantal FTE per jaar, (excl. Oproepkrachten en stagiaires) berekend a.d.h.v. de
gemiddelde eindstanden per maand.
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Afschrijvingen (§ 4.2)
2021
§
Materiële vaste activa
Afschrijvingen activa groepsrelaties
Resultaat op verkoop materiële vaste activa
Totaal Afschrijvingen

4.2.2

Begroting
1.930.815
10.495
1.941.310

2020
Realisatie
1.658.911
40.234
1.699.145

2021
Realisatie
Begroting
524.356
547.755
860.395
678.254
1.222.182
911.500
1.284.096
1.156.539
157.181
211.500
972.143
967.793
1.057.629
863.708
6.077.980
5.337.049

2020
Realisatie
293.917
758.128
1.003.406
1.214.639
186.579
904.350
1.197.222
5.558.240

2021
Begroting
691.806
4.610.235
1.370.219
6.672.261

2020
Realisatie
713.013
4.250.535
2.077.825
7.041.373

Begroting
55.000
636.806
691.806

2020
Realisatie
54.450
658.563
713.013

2021
Realisatie
51.425
3.974
55.399

2020
Realisatie
54.450
54.450

Realisatie
1.789.525
58.610
1.848.135

Huisvestingslasten (§ 4.3)
§
Huur
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Dotatie onderhoudsvoorziening
Overige huisvestingslasten
Totaal Huisvestingslasten

4.3.1
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8

Overige lasten (§ 4.4)
§
Administratie- en beheerslasten
Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Overige
Totaal Overige lasten

4.4.1
4.4.2
4.4.4

Realisatie
1.007.011
5.052.242
1.092.279
7.151.532

Administratie- en beheerslasten (§ 4.4.1)
2021
§
Accountantskosten
Overige administratie- en beheerslasten
Totaal Administratie- en beheerslasten

4.4.1.1

De Accountantskosten kunnen als volgt worden uitgesplitst:
Onderzoek van de jaarrekening
Andere controleopdrachten
Adviesdiensten op fiscaal terrein
Andere niet-controlediensten
Totaal Accountantkosten
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Realisatie
55.399
951.612
1.007.011
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Inventaris, apparatuur en leermiddelen (§ 4.4.2)
2021
Realisatie
1.469.446
1.412.452
1.679.217
491.127
5.052.242

Boeken
Leermiddelen
ICT-kosten
Overige inventaris, apparatuur en leermiddelen
Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen

Begroting
1.677.220
1.316.599
1.481.013
135.403
4.610.235

2020
Realisatie
1.556.168
1.131.546
1.320.876
241.944
4.250.535

Overige lasten (§ 4.4.4)
2021
Realisatie
Mutaties wegens voorziening oninbaarheid
Schoolreizen, sport en excursies
Overige
Totaal Overige lasten

Begroting

187.140
905.139
1.092.279

353.353
1.016.866
1.370.219

2020
Realisatie
68.502
248.698
1.760.625
2.077.825

Financiële baten en lasten (§ 5)
Financiële baten

2021
5.1

-

-

2020
Realisatie
211

5.4

224.737
224.737

62.737
62.737

244.383
244.594

§
Rentebaten en soortgelijke inkomsten
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa
behoren en van effecten
Totaal Financiële baten en lasten

Realisatie

Financiële lasten

Begroting

2021
§

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en
van effecten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Totaal Financiële baten en lasten

5.3
5.5
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Realisatie
162.775
108.893
271.668

Begroting
40.000
65.085
105.085

2020
Realisatie
139.341
54.804
194.145
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (in euro's)
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn:
Langlopende contracten
Onderstaand een overzicht van de contracten met een looptijd van meer dan 1 jaar:
Omschrijving
ICT
ICT lease
Schoonmaak
Energie
Huur
Overig facilitair
Leermiddelen
Administratie en personeel

Looptijd in maanden
12-60
12-60
24-72
12-36
12-480
12-180
12-48
48

Totaal aan verplichtingen

Vanaf
2017-2021
2017-2021
2018-2021
2021
2010-2021
2007-2021
2020-2021
2019

Bedrag per jaar
€
671.971
€
293.175
€
924.000
€
378.299
€
284.360
€
147.522
€ 1.205.916
€
126.450
4.031.693

Vordering op OCW inzake Wet vereenvoudiging bekostiging VO
De "eeuwigdurende" vordering op het Ministerie van OCW dient te worden berekend
op basis van de vuistregel (rekenregel) zoals opgenomen in de Regeling onvoorziene
gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging VO 2018: de vordering per 31-122021 is gelijk aan de op 31-12-2021 bestaande schuld i.v.m. opgebouwde bruto
vakantie-aanspraken + verschuldigde afdracht loonheffing + pensioenpremies; maar
bedraagt niet hoger dan 7,5% van de personele bekostiging VO 2021 (zoals opgenomen
in DUO Jaaroverzicht Betalingen 2021).

Intentieverklaring OZHW-CVO Rotterdam
OZHW heeft op 1 november 2021 met het bestuur van Vereniging CVO Rotterdam een
intentieverklaring getekend in het kader van de herstructurering van het
onderwijspalet in de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk. Naast afspraken over het
onderwijsaanbod, de positionering van opleidingen en het optimaliseren van
huisvesting voor de borging van levensvatbare onderwijsvoorzieningen ‐ gericht op de
langere termijn‐, zijn er afspraken gemaakt over de bestuurlijke overdracht van Focus
en Maxima. Beide scholen zijn nu samenwerkingsscholen onder bevoegd gezag van
beide besturen.
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er zijn geen noemenswaardige gebeurtenissen na balansdatum.
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VOORSTEL BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Het resultaat volgens de staat van baten en lasten over 2021 bedraagt positief

7.970.900

Het voorstel is om het resultaat als volgt te verdelen:
Algemene reserve
Bestemmingsreserve NPO
Bestemmingsreserve duurzaam onderwijs
Bestemmingsreserve BAPO
Bestemmingsreserve NOA gelden
Bestemmingsreserve Personele knelpunten
Bestemmingsreserve Maxima
Bestemmingsreserve Opl.school Rijnmond
Bestemmingsreserve Ziektevervanging
Bestemmingsreserve Resultaat vorig jaar
Bestemmingsreserve Transitie OZHW GC
Bestemmingsreserve Extra middelen OCW 2019
Bestemmingsreserve Laptops PO
Bestemmingsreserve Groot onderhoud
Bestemmingsreserve giften en sponsoring
Totaal Eigen vermogen

420.558
4.439.338
3.880.973
(17.214)
11.785
(158.404)
(58.464)
(527.548)
(53.924)
33.801
7.970.900

Vooruitlopend op de goedkeuring van de Raad van Toezicht is dit voorstel reeds in de jaarrekening
verwerkt.
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MODEL E: OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN
Verbonden Partij, meerderheidsdeelneming
OZHW voor PO en VO heeft geen meerderheidsdeelneming in verbonden partijen.
Statutaire naam

Juridische
Vorm

Stichting Openbaar Basisonderwijs 3
Primair

Stichting

•

Statutaire Zetel

Code activiteiten

Deelname
%

Zwijndrecht

Basisonderwijs

100

Stichting Openbaar Basisonderwijs 3Primair. De huidige stichting OZHW is voortgekomen uit onder
andere deze juridische entiteit. Na de fusie met het voortgezet onderwijs heeft deze stichting de
activiteiten gestaakt. Er zijn geen activa en passiva aanwezig ultimo 2020.

Verbonden Partij, minderheidsdeelneming
OZHW voor PO en VO heeft geen minderheidsdeelneming in verbonden partijen.
Verbonden Partij met belang in bevoegd gezag
Statutaire naam

Juridische
Vorm

Statutaire Zetel

Code activiteiten

Deelname
%

Stichting Passend Onderwijs RIBA

Stichting

Ridderkerk

Passend onderwijs

0

Stichting Samenwerkings-verband VO
Noordelijke Drechtsteden

Stichting

Rotterdam

Passend onderwijs

Samenwerkings-verband Koers VO

Vereniging

Rotterdam

Passend onderwijs

Stichting Samenwerkings-verband PO
Drechtsteden

Stichting

Sliedrecht

Passend onderwijs

Stichting Beheer LOC gebouw
Zwijndrechtse Waard

Stichting

Zwijndrecht

Beheer LOC
gebouw

0
0
0
0

Nadere toelichting op de verbonden partijen:
Stichting Samenwerkingsverband VO Oost IJsselmonde – West Alblasserwaard, met als
•
publieksnaam: Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden 28.13. Dit
samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor het passend onderwijs in het Voortgezet
onderwijs in de regio Noordelijke Drechtsteden. De dagelijkse aansturing is onder leiding van een
directeur-bestuurder. Er is een Raad van Toezicht met vertegenwoordigende leden vanuit de acht
aangesloten besturen, waaronder Stichting OZHW voor PO en VO. De RvT heeft een externe
voorzitter. Er wordt gewerkt met twee commissies in de raad: een auditcomissie en een
renumeratiecommissie.
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MODEL E: OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN
•

•

Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden 28.09. In dit
Samenwerkingsverband voor het Primair Onderwijs werken ruim veertig basisscholen, twee scholen
voor Speciaal basisonderwijs en twee scholen voor Speciaal Onderwijs samen aan passend
onderwijs voor meer dan twaalfduizend leerlingen. Het samenwerkingsverband wordt bestuurd
door een directeur-bestuurder, die verantwoording aflegt aan een Raad van Toezicht. De leden van
de RvT zijn de vertegenwoordigers van dertien schoolbesturen, waaronder Stichting OZHW voor PO
en VO, en er is een externe voorzitter. Er wordt gewerkt met een auditcommissie en een
remuneratiecommissie.
Stichting RIBA 28.05. Het bestuur van deze stichting heeft een directeur-bestuurder en een Raad
van Toezicht. De RvT wordt gevormd door een externe voorzitter en de vertegenwoordigers van de
acht aan het samenwerkingsverband deelnemende schoolbesturen, waaronder Stichting OZHW
voor PO en VO. Er wordt gewerkt met een auditcommissie en een remuneratiecommissie.

•

Samenwerkingsverband Koers VO 28.10. Dit samenwerkingsverband voor passend onderwijs in het
Voortgezet Onderwijs is een vereniging met 24 schoolbesturen, waaronder OZHW voor PO en VO,
die zijn aangesloten via het lidmaatschap van de vereniging. De vereniging bestaat uit de organen:
algemene ledenvergadering, Raad van Toezicht en College van Bestuur. In 2018 zaten geen
vertegenwoordigers van OZHW voor PO en VO in de Raad van Toezicht of het College van Bestuur.

•

Stichting Beheer LOC gebouw (Loket). Alle exploitatiekosten van Loket, met uitzondering van de
personeelskosten, worden gemaakt door deze stichting, en via overeenkomsten tussen de drie
samenwerkende scholen verdeeld. De berekende materiële bekostiging van de vestiging Loket
OZHW, voorheen Walburgcollege Hendrik Ido Ambacht, wordt ingezet om het exploitatiedeel van
OZHW te dekken. Ook zijn er investeringen gedaan bij Loket die in de vorm van een lening door
OZHW aan Loket ter beschikking zijn gesteld. De drie participerende onderwijsstichtingen, nl.
Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Zwijndrechtse Waard , Stichting Regionaal
Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid en OZHW voor PO en VO vormen het bestuur van de
Stichting Beheer LOC-gebouw Zwijndrechtse Waard en hebben het feitelijke bestuurswerk
opgedragen aan vertegenwoordigers die door de participanten/bestuursleden worden
aangewezen. Deze vertegenwoordigers leggen verantwoording af over hun functioneren als
vertegenwoordiger aan de raad van toezicht respectievelijk het bestuur van de
participant/onderwijsstichting die hen heeft afgevaardigd. Daarmee strekt het toezichthoudend
bereik van de raden van toezicht, respectievelijk het bestuur van de participanten zich uit tot het
handelen van hun bestuurlijke vertegenwoordigers.

In de verbonden partijen heeft OZHW geen overheersende zeggenschap. Er zijn geen andere
rechtspersonen waarmee een financiële en/of organisatorische band bestaat.

86

Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

Model G. Verantwoording subsidies
G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn
uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt
Omschrijving

Lerarenbeurs VO 2020
Lerarenbeurs PO 2020
Opleidingsschool 2020-2021
Zij-instroom 2020
Regionale aanpak lerarentekort
Regionale aanpak personeelstekort
Doorstroomprogramma PO-VO 2020-2021
Inhaal- en ondersteuningsprogramma PO
Inhaal- en ondersteuningsprogramma VO
Inhaal- en ondersteuningsprogramma PO
Inhaal- en ondersteuningsprogramma VO
Inhaal- en ondersteuningsprogramma PO
Lerarenbeurs VO 2021
Lerarenbeurs VO 2021
Lerarenbeurs VO 2021
Lerarenbeurs PO 2021
Lerarenbeurs PO 2021
Lerarenbeurs PO 2021
Opleidingsschool 2021-2022
Zij-instroom 2021
Regionale aanpak personeelstekort
Doorstroomprogramma PO-VO 2021
Inhaal- en ondersteuningsprogramma PO
Inhaal- en ondersteuningsprogramma VO
Inhaal- en ondersteuningsprogramma PO
Extra hulp voor de klas
Extra hulp voor de klas
Extra hulp voor de klas
Extra hulp voor de klas
Structureel Voorkomen Onnodig Zittenblijven VO
Structureel Voorkomen Onnodig Zittenblijven VO
Internationalisering funderend onderwijs
Internationalisering funderend onderwijs

De activiteiten zijn ultimo
verslagjaar conform de
subsidiebeschikking geheel
uitgevoerd en afgerond

Toewijzing

Kenmerk

Datum

1091580-1
1090816-1
1095174-1
1102885-1
RAL19021
RAP20041
DPOVO20045
IOP-42709-PO
IOP-42709-VO
IOP2-42709-PO
IOP2-42709-VO
IOP2-42569-PO
1165870-1
1177401-1
1179242-1
1165586-1
1166026-1
1177248-1
1183916-1
1189738-1
RAP210001
DPOVO21200
IOP4-42709-PO
IOP4-42709-VO
IOP4-42569-PO
EHK20153
EHK20128
EHK21042
EHK21077
VOZ21014
VOZ21015
IFO210064
IFO210140

22-9-2020
22-9-2020
20-11-2020
21-12-2020
1-7-2019
30-4-2020
29-10-2020
2-7-2020
10-7-2020
16-10-2020
16-10-2020
16-10-2020
20-8-2021
21-9-2021
20-10-2021
20-8-2021
20-8-2021
21-9-2021
22-11-2021
21-12-2021
29-11-2021
27-7-2021
9-6-2021
9-6-2021
9-6-2021
25-3-2021
25-3-2021
5-8-2021
5-8-2021
20-5-2021
20-5-2021
2-6-2021
6-12-2021
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J
J
J
J
N
N
J
J
J
J
J
J
N
N
N
N
N
N
N
N
N
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
N
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Model G. Verantwoording subsidies
G2A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar
n.v.t.
G2-B Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Omschrijving
Omschrijving

Toewijzing
Toewijzing

Kenmerk

Toewijzing
Bedrag van
de
toewijzing

Bedrag van
Ontvangen
t/m vorig
verslagjaar

Saldo
Totale
subsidiale
kosten t/m
vorig
verslagjaar

Ont-vangen
Saldo per 1
januari
verslagjaar

Lasten in
Ontvangen
in
verslagjaar

Totale kosten Totale
Saldo kosten
nog
Subsidiabele Saldo per
kosten in
31
verslag jaar
december
verslagjaar

Datum
Kenmerk

Datum

Sterk Techniek Onderwijs

STO19045H

17-12-2019

€ 2.065.838

€ 558.334

€ 227.040

€ 331.294

€ 568.046

€ 460.937

€ 438.403

Pilot praktijkgericht programma gl/tl

GLTL20143

30-11-2019

€ 161.514

€ 64.606

€0

€ 64.606

€ 45.224

€ 54.704

€ 55.126

€ 2.227.352

€ 622.940

€ 227.040

€ 395.900

€ 613.270

€ 515.641

€ 493.529

Totaal:
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DE WET NORMERING TOPINKOMENS
De bestuurders en toezichthouders ontvangen een bezoldiging of tegemoetkoming die wordt bepaald
met inachtneming van de wet normering topinkomens (WNT). Zij hebben geen recht op bonussen,
prestatiegerelateerde gratificaties, andere prestatie-afhankelijke beloningen of belastbare
kostenvergoedingen.
Met ingang van 2016 gaat de klassenindeling van het onderwijs voor de toepassing van de WNT niet
langer uit van deelsectoren, maar van een systeem van 'complexiteitspunten'. Onderdeel van de
nieuwe regels is dat elke instelling zichzelf in het financieel verslaggevingsdocument
complexiteitspunten toekent volgens een bepaald systeem (vastgelegd in de Regeling bezoldiging
topfunctionarissen onderwijssectoren), en daaruit afleidt tot welke klasse zij voor de toepassing van de
WNT dient te worden gerekend. Voor deze berekening gebruikt de Stichting OZHW voor PO en VO de
onderstaande gegevens:

Jaar
2017
2018
2019
2017-2019 gemiddeld

Totale baten

Aantal studenten
per 1 oktober

63.895.342
69.165.704
73.432.356
68.831.134

8.784
9.130
9.125
9.013

Aantal
onderwijssectoren
5
5
5
5

De gemiddelde baten over 2017-2019 liggen tussen 25 en 75 miljoen euro en dat levert 6
complexiteitspunten op. Het gemiddeld aantal studenten ligt tussen 2.500 en 10.000 en dat levert 3
complexiteitspunten op. OZHW voor PO en VO verzorgt onderwijs in 5 sectoren, namelijk
basisonderwijs, praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. Dat levert 5 'gewogen onderwijssectoren' op
en daardoor 5 complexiteitspunten.
OZHW voor PO en VO trekt uit deze gegevens de conclusie dat haar 14 complexiteitspunten
toegerekend dienen te worden voor het boekjaar 2021, aan welke score de klasse E toebehoort. Dit
betekent dat het WNT‐maximum voor 2021 € 177.000 bedraagt. De berekening van de
complexititeitspunten is door de Raad van Toezicht goedgekeurd op 12 April 2022.
In de hierna volgende tabellen staat de bezoldiging van bestuurders en toezichthouders vermeld op de
voorgeschreven wijze. Er zijn geen niet-topfunctionarissen wier bezoldiging het WNT-maximum in
2021 te boven ging. In 2021 is een ontslaguitkeringen toegekend aan topfunctionarissen; deze valt
echter binnen het individueel toepasselijk maximum.
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WNT-verantwoording 2021 OZHW
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking
en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
Gegevens 2021
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Totaal bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding en de reden
waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

J. Everts- van Driel

R. de Vries

Voorzitter College van
Bestuur
1/1 - 31/12
1,0
ja

Lid College van
Bestuur
1/6-31/12
1,0
ja

156.569
22.684
179.254
177.000

69.822
12.838
82.659
103.775

0

0

179.254

82.659

2.254

n.v.t.

zie onder *
Reden
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
n.v.t.
betaling

n.v.t.

Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Totaal bezoldiging

J. Everts- van Driel

H. Wiersma

Voorzitter College van
Bestuur
1/1 - 31-12
1,0
ja

Lid College van
Bestuur
1/1 - 31/05
1,0
ja

139.897
20.660
160.557
170.000
160.557

43.745
6.740
50.485
70.601
50.485

*

Het bezoldigingsbedrag van J. Everts laat in 2021 een kleine overschrijding zien van het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum voor
2021. Oorzaak van deze overschrijding is de uitbetaling in 2021 van verlofdagen die betrekking hadden op de jaren 2018 t/m 2020. Deze
uitbetaling kan op grond van artikel 3 lid 2 van de Uitvoeringsregeling WNT worden toegerekend aan vorig kalenderjaar (2020) indien
daarvoor ruimte is. De beschikbare ruimte in 2020 is toereikend, zoals uit de tabel bij de gegevens 2020 zichtbaar is.

Niet van toepassing

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1
t/m 12.
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2021
bedragen x € 1

C.P. Hoogendoorn

A.F.W. van Delft

S.J. Pors

B.Voermans

R.S. Vet

Functie(s)

Voorzitter Raad van
Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van
Toezicht

Lid Raad van
Toezicht

Lid Raad van
Toezicht

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

7.500

4.900

4.900

5.000

4.900

26.550

17.700

17.700

17.700

17.700

0

0

0

0

0

7.500

4.900

4.900

5.000

4.900

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.

n.v.t.

bedragen x € 1

C.P. Hoogendoorn

A.F.W. van Delft

S.J. Pors

B.Voermans

R.S. Vet

Functie(s)

Voorzitter Raad van
Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van
Toezicht

Lid Raad van
Toezicht

Lid Raad van
Toezicht

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

7.500

4.900

4.900

5.000

4.900

0
7.500

0
4.900

0
4.900

0
5.000

0
4.900

25.500

17.000

17.000

17.000

17.000

Aanvang en einde functievervulling in
2021
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Totaal bezoldiging 2021
Het bedrag van de overschrijding en
de reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan
Toelichting op vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2020

Aanvang en einde functievervulling in
2020
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
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Niet van toepassing

1d. Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als
topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder.

Niet van toepassing

1e. De totale bezoldiging van een topfunctionaris inclusief degene die op grond van zijn/haar voormalige
functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij één WNT-instelling en
eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te verantwoorden indien en voor
zover er sprake is bij een topfunctionaris van bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als
topfunctionaris bij de WNT-instelling en/of bezoldiging uit hoofde van werkzaamheden bij gelieerde
rechtspersonen).

Niet van toepassing

1f. In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700, op of na 1‐
1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNTinstellingen reeds een dienstverband heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende
topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van deze tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het
betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a. Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor
diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt met
een totale bezoldiging van meer dan € 1.700.

Niet van toepassing

1g. In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder, op of na
1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbestrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNTinstellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende
topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelenvan deze tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het
betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1d. Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor
diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt met
een totale bezoldiging van € 1.700 of minder.

Niet van toepassing

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen.Uitkeringen wegens beëindiging
dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun
voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionis worden aangemerkt

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke
drempelbedrag 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 hadden moeten worden.
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Overige gegevens
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
De controleverklaring zal worden opgenomen in de definitieve versie van de jaarrekening.
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Bijlagen
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RESULTAAT PER SEGMENT

VO

2021
PO

Totaal

54.888.079
281.717
2.692.869
57.862.665

33.821.051
417.165
487.105
34.725.321

88.709.130
698.882
3.179.974
92.587.986

43.707.280
965.059
4.213.560
5.010.099
53.895.998
3.966.667

25.785.229
883.076
1.864.421
2.141.432
30.674.157
4.051.164

69.492.508
1.848.135
6.077.980
7.151.532
84.570.155
8.017.831

Financiële baten
Financiële lasten

139.675
168.844

85.062
102.824

Financiële baten en lasten

(29.169)

(17.762)

Baten
3.1
3.2
3.3

Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

Totaal baten
Lasten
4.1
4.2
4.3
4.4

Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

Totaal Kosten
Saldo baten en lasten
5.1
5.5

224.737
271.668
(46.931)

Resultaat

3.937.498

4.033.402

7.970.900

Netto resultaat

3.937.498

4.033.402

7.970.900
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GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON
Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor Primair Onderwijs en Voorgezet Onderwijs,
statutair gevestigd te Barendrecht.
Bestuursnummer: 42709

Samenstelling organisatie
De organisatie zag er per 31 december 31-12-2021 als volgt uit:
Voorzitter college van bestuur: mevrouw J.H. Everts
Lid college van bestuur: de heer R. de Vries
Bestuurssecretaris: mevrouw E.J.A.J. van de Weijer
Controller: mevrouw J.M. Bles

Directeuren:
Barendrecht:
• Obs De Zeppelin: de heer F. de Leeuw
• Obs De Draaimolen: mevrouw N. Wols
• Obs De Driehoek: mevrouw A.A. Stevens
• Obs De Tweemaster: mevrouw M. Faber
• Dalton Lyceum Barendrecht: mevrouw A. Besseling
• Focus Beroepsacademie (in samenwerking met CVO Rotterdam): mevrouw J. Heijboer
• OZHW Groen College: mevrouw J. Heijboer
Ridderkerk:
• Obs De Reijer: de heer R. Vierhoven
• Obs De Botter: mevrouw K. Jasper
• Obs De Bosweide: mevrouw K. van der Hoek
• Obs De Piramide: mevrouw A. Leeuwenhoek
• Obs De Noord: mevrouw I. Rookhuizen
• Gemini College Ridderkerk: de heer C.G. Langenberg
• Máximacollege Ridderkerk (in samenwerking met CVO Rotterdam): de heer M. Eeuwijk
Zwijndrecht:
• Obs De Tandem: de heer L. Papavoine
• Obs De Twee Wieken: de heer J.W.B. Hopmans
• Obs De Dolfijn: de heer M. Mastwijk
• Basisschool Develhoek: de heer R. Barendse (ad interim)
• Koningin Julianaschool: mevrouw H.D. Nolen
• Walburg College Zwijndrecht: mevrouw A.K. van Doorn
• Loket Zwijndrechtse Waard (in samenwerking met Develstein College en ROC
Da Vinci ): de heer P. Lommers (ad interim)
Lekkerkerk:
• Gemini College Lekkerkerk: mevrouw J.J. Verweij
Alblasserdam:
• IKC 't Nokkenwiel: mevrouw V. Doejaaren
• IKC Het Palet: mevrouw V. Doejaaren
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