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Ten geleide
INNOVO is ultimo 2017 het bevoegd gezag van 44 basisscholen, twee scholen voor speciaal
basisonderwijs en twee scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Zuid- en MiddenLimburg. Ook dit jaar is de daling van de leerlingenaantallen aanzienlijk. Bij de start van
INNOVO in 2005 telden wij 12.500 leerlingen; op de teldatum 1 oktober 2017 zijn dat ruim
9.300 leerlingen. Het is evident, dat een dergelijke structurele daling grote invloed heeft op het
voortbestaan van scholen, de spreiding van voorzieningen, de inzet van personeel en de
omvang en inhoud van services en ondersteuning. Met ruim negenduizend leerlingen en
duizend medewerkers blijft INNOVO niettemin een van de grotere instellingen voor primair
onderwijs in Nederland. Onderwijs op maat blijft de leidende gedachte in ons aanbod en in
onze benadering van goed onderwijs voor onze kinderen, leerkrachten en de omgeving, waarin
wij actief zijn.
VERTROUWEN – VERBINDING - VAKMANSCHAP
Het College van Bestuur is tevreden over de onderwijskwaliteit en de algemene gang van zaken
binnen INNOVO. De resultaten van het in 2013 ingezette traject Rijnlands organiseren zijn elke
dag zichtbaar. Leerlingen, leerkrachten, medewerkers en directies ervaren ruimte voor eigen
initiatief en eigenaarschap. Onze V-woorden: vertrouwen, verbinding en vakmanschap vormen
de onderlegger voor onze publieke opdracht. De kanteling van de organisatie en versterking
van de samenwerking met en initiatief vanuit de directeuren is voortgezet. Binnen INNOVO
telt iedereen mee en doet ertoe! Wij kijken met trots terug op onze onderwijsmarkt Scholen
geven kleur aan het onderwijs op 11 oktober 2017 in Heerlen, waar negenhonderd collega’s als
intern netwerk – de foto op het omslag getuigt ervan - met en van elkaar leerden en ervaringen
hebben uitgewisseld.
AAN DE SLAG MET DE PROGRAMMALIJNEN
In 2013 hebben wij een begin gemaakt met de opstart van het strategietraject voor de periode
2015-2020. Op basis van dialoog heeft onze strategische agenda vorm gekregen. In de
uitvoering hebben wij de keuze gemaakt voor programmalijnen. Wij onderscheiden de
volgende met elkaar samenhangende programmalijnen: Vitale Medewerker, Onderwijs Anders
Organiseren, ICT in het Onderwijs en Services2020.
Gaandeweg is duidelijk geworden, dat nu ICT randvoorwaardelijk op orde is, inzet van ICT in
het Onderwijs nauw aansluit bij Onderwijs Anders Organiseren. Om die reden zijn deze
programmalijnen qua aansturing samengevoegd. Services 2020 met als doel om voor INNOVO
- ook op termijn - schaalbare en betaalbare services in te richten is inmiddels afgerond. Op
basis van een eigen bestuursevaluatie zijn wij tot de slotsom gekomen, dat ‘passend onderwijs’
binnen INNOVO meer gerichte inzet en aandacht vraagt. Een nieuw programmalijn Villa
Kakelbont is opgestart binnen het paradigma ‘Samenwerkingsverband INNOVO’.
WOORD VAN DANK
Onderwijs is mensenwerk. Zonder de grote inzet en bijdragen van al onze INNOVO-collega’s,
onze leerlingen, de ouders en onze maatschappelijke partners is goed en duurzaam onderwijs
niet mogelijk. Hetzelfde geldt ook voor de samenstelling van dit jaarverslag als resultaat van de
inbreng en zorg van velen. Voor deze inbreng spreken wij graag onze hartelijke dank uit.
Heerlen, 25 april 2018
College van Bestuur INNOVO,

Bert Nelissen

Joan van Zomeren
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1. Verslag College van Bestuur
1.1 Algemeen
De gang van zaken binnen de scholen en binnen de stichting wordt op schooljaar gepland en
verantwoord. Dit jaarverslag 2017 is op basis van het kalenderjaar en bevat daarmee elementen
uit schooljaar 2016-2017 en uit schooljaar 2017-2018. Het College van Bestuur is in zijn huidige
samenstelling actief sinds augustus 2012. Hoewel er sprake is van een portefeuilleverdeling,
geldt uitdrukkelijk de keuze voor gezamenlijke integrale aansturing op basis van goede
collegiale samenwerking.
BESTURINGSFILOSOFIE
Het College van Bestuur stuurt in de lijn samen met de directeuren. Het servicebureau heeft
naast de eigen en bovenschoolse ondersteuningsprocessen een adviesrol naar College van
Bestuur en de directeuren op basis van vraagarticulatie. De directeuren zijn voor het CvB de
belangrijkste partners in de ontwikkeling van beleid. Binnen INNOVO is de schooldirecteur
eindverantwoordelijk voor onderwijsprofiel en onderwijskwaliteit en belast met integrale
personeelszorg voor alle collega’s op school. Een directeur gaat verstandig om met geld en laat
zich facilitair ontzorgen door het servicebureau. Wij handelen en werken conform de Code
Goed Bestuur.
SCHOLEN GEVEN ZELF KLEUR AAN ONDERWIJS
INNOVO is de onderwijskoepel voor bijna vijftig scholen in Heerlen en ruime omgeving.
Iedere school kent een eigen geschiedenis, is verbonden met de directe omgeving en heeft een
eigen functie passend bij de leerlingenpopulatie en wensen van ouders. Het kleurenpalet van
iedere school is daarmee uniek. De kleuring van de school komt tot uiting in de keuze van
methoden, onderlinge omgangsvormen, de inrichting van het gebouw en communicatie met
de omgeving. Directeur, team, leerlingen en ouders geven samen zo zelf kleur aan de school.
INNOVO als overkoepelende stichting is stevig en duidelijk aanwezig op de achtergrond en
steunt, adviseert, faciliteert de scholen zo goed mogelijk. Waar nodig treedt INNOVO op als
hitteschild en acteert landelijk en regionaal in het belang van goed onderwijs voor de scholen.
ANALOGIE
Wij geloven sterk in samen leren en ontwikkelen en de kracht van analogie. Dezelfde dingen
verlopen zoveel mogelijk op dezelfde wijze. INNOVO hecht aan herkenbaarheid en
narekenbaarheid en uiteraard is er ruimte en waardering voor verschillen. Zoals we willen
omgaan met leerlingen in de klas, zo gaan we om met leerkrachten in de school. Dezelfde
analogie geldt ook voor de omgang met directeuren, medewerkers en ouders en omgeving
binnen INNOVO. Deze analogie verwachten wij in de omgang met elkaar, in de toepassing van
regels, in het bieden van ruimte, in de aanpak van innovatie, in het open tegemoet treden van
het nieuwe en het onbekende.
NETWERK INNOVO
Dit jaarverslag heeft als titel ‘Netwerk INNOVO’ meegekregen en daarmee willen wij het
belang benadrukken van samen met en van elkaar te leren. Naast bevordering van netwerken
op specialismen, functie of aandachtgebieden en samenwerking van scholen in een gemeente
of regio, hebben wij een zeer succesvolle en heel goed bezochte onderwijsdag georganiseerd op
11 oktober 2017. Het centrale thema was: scholen geven kleur aan het onderwijs en alle scholen
hebben ‘hun kleur’ aan de INNOVO-gemeenschap getoond. Buiten plenaire inleidingen door
Jan Rottmans over transitie en Jelle Jolles over de ontwikkeling van het brein waren er vele
presentaties en workshops verzorgd door eigen leerkrachen en medewerkers inclusief een
informatiemarkt.
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CONCERNTEAM EN INNOVO-BERAAD
In de sturing van de organisatie en het betrekken van belanghebbenden bij het initiëren en
uitwerken van beleid inclusief evaluatie daarvan onderscheiden wij het concernteam en het
INNOVO-beraad. Het concernteam bestaat naast het CvB, concerncontroller en directeur
servicebureau/bestuurssecretaris uit de voorzitters/vertegenwoordigers van de drie collegiale
platformen. De primaire taak is gericht op de reguliere jaarcyclus en afstemming van effecten
van voorgenomen beleid. Nieuw beleid wordt vooral voorbereid in projectgroepen binnen de
programmalijnen en directeuren nemen daaraan deel op basis van eigen wens en/of affiniteit
met de domeinen onderwijs, ICT, personeel of bedrijfsvoering.
Het INNOVO-beraad is de ontmoeting van het College van Bestuur met alle directeuren en
andere belanghebbenden uit de organisatie en kent als insteek thema’s uit programmalijnen
naast enkele operationele zaken. Dit beraad blijft gericht op verkenning, uitwisseling en
verdieping van opvattingen met oog voor de uitvoeringspraktijk inclusief de zoektocht naar
een kritische dialoog om zo tot goed en gedragen beleid te kunnen komen. Immers wie het
weet, mag het zeggen binnen INNOVO en dat betekent dat ook leerkrachten, IB-ers en andere
medewerkers kunnen deelnemen aan het INNOVO-beraad.
EXTERNE ORIËNTATIE COLLEGE VAN BESTUUR
Verbinding met de omgeving is van nature een opdracht aan het College van Bestuur. Op
landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal niveau zijn inmiddels vele verbindingen gelegd. Deze
rol krijgt vorm in landelijke bestuurslidmaatschappen bij de PO-raad, LECSO en BvPO en
regionaal in diverse overleggen en toezichtsrollen bij aanpalende sectoren of programma’s. Op
deze wijze wil het College van Bestuur proactief betrokken zijn bij relevante ontwikkelingen en
INNOVO steeds in een medebepalende positie brengen op het brede gebied van onderwijs,
educatie en jeugdzorg. Onze leidraad daarin is steeds: hoe kan het beter? en wat merkt de
leerling, de leerkracht, de ouder, de … ervan?
Bestuurlijke samenwerking in de regio krijgt meer en meer vorm. De PO-tafel Zuid-Limburg
fungeert goed als tafel van overleg en afstemming. Werving en behoud van personeel,
Educatieve Agenda Limburg, Onderwijskaart, Regionaal TalentCentrum, aanpak Wet werk en
zekerheid, STEM-2, PO-in actie zijn concrete voorbeelden van hoe de samenwerking tussen
schoolbesturen gestalte krijgt. Tegelijk constateren wij een verschil in ontwikkeling in de regio
en verschil in prioriteiten, waardoor verdergaande samenwerking of intensivering daarvan nog
wel even op zich laat wachten. Goed nabuurschap blijft niettemin een belangrijke waarde voor
INNOVO en wij blijven samewerkingsmogelijkheden actief opzoeken.
HORIZONTALE VERANTWOORDING
Binnen de sector primair onderwijs is Vensters PO het systeem waarin cijfermatige informatie
over scholen verzameld wordt in één systeem en op een eenduidige en toegankelijke manier
wordt gepresenteerd. Alle INNOVO-scholen nemen deel aan Vensters PO en op deze wijze
kunnen ouders en andere belanghebbenden informatie opvragen en vergelijken vanuit één
systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten,
leerlingenpopulatie, financiën en personeel.
Doelstelling van Vensters PO is om samen met de schoolbesturen en scholen te komen tot een
instrument, waarmee zij de eigen organisatie professioneler kunnen besturen en meer
opbrengstgericht kunnen werken. Tegelijk kan zo aan belanghebbenden verantwoording
worden afgelegd en informatie voor ouders beschikbaar worden gesteld o.a. met het oog op
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schoolkeuze. Data zijn afkomstig van DUO en inspectie en uiteraard van de scholen zelf. In
onze opvatting kan Vensters PO op termijn goed in de plaats treden van de eigen jaarverslagen
van scholen.

1.2 Onderwijs
Ieder mens is uniek en heeft recht op zijn eigen eigenheid. Onderwijs op maat richt zich zowel
op de hoogvlieger, als de laatbloeier en faciliteert zo de ontwikkeling en groei van elk kind
naar eigen vermogen en in eigen tempo. Wel willen wij uitdagend onderwijs en koesteren wij
hoge verwachtingen. Als de collectieve ambitie gekend en gedeeld wordt, komt iedereen beter
tot zijn recht en draagt zo bij aan onze collectieve opdracht: goed onderwijs voor kinderen,
leerkrachten en omgeving. Het tegengaan van kansenongelijkheid en het bewust en gericht
aan de slag gaan met interventies, die ongelijkheid verkleinen en gelijke kansen bevorderen,
blijft een belangrijk onderdeel in ons bestuurlijke repertoire.
ONDERWIJS IS NIET WAARDENVRIJ
Per definitie heeft onderwijs te maken met zingeving. Onderwijs kent altijd een ideologische
inbedding op basis van overtuigingen, opvattingen en pedagogisch-didactische concepten.
Deze waardering of ideologie vormt het DNA van de onderwijsorganisatie. Deze keuze heeft
binnen INNOVO een basis in de christelijke traditie – het verhaal van Jezus Christus - en de
Europese cultuurgeschiedenis. Het VN-kinderrechtenverdrag benoemt onze omgang met alle
kinderen en ook de omgang met verschillen. Wij verzorgen onderwijs met als kernwaarde:
solidariteit. Wij gaan zorgvuldig om met elkaar als mensen en waarderen iedereen in zijn
kwaliteit als mens. Een goede en duurzame omgang met de ander en de natuur en de wereld
waarin wij leven, hoort daar evenzeer bij.
ONDERWIJSKWALITEIT
De INNOVO-scholen hebben allemaal een basisarrangement. In schooljaar 2016-2017 hebben
drie scholen op de eindtoets lager gescoord – onder de ondergrens – dan op basis van de
leerlingpopulatie mag worden verwacht. Vergeleken met het schooljaar daarvoor is de trend
omgebogen naar het beeld dat eerder binnen INNOVO gebruikelijk was. De overgrote
meerderheid scoort naar behoren of beter. Qua opbrengsten scoren 33 INNOVO-scholen beter
dan de geldende landelijke norm en 41 % van de scholen scoort boven de bovengrens en dat is
verdienstelijk.
Opdracht voor de toekomst, zowel ingegeven door het vernieuwd inspectiekader, maar vooral
vanuit de eigen opvatting over opdracht en verantwoording, is om als INNOVO zelf aan de
slag te gaan met het benoemen en duiden van onderwijskwaliteit. Welke elementen willen wij
zien, welke norm hanteren wij, welke ontwikkeling is zichtbaar en welke betekenis geven wij
daaraan. De verdere inzet van interne audits en de invoering per school van de Spiegel van het
Onderwijs en voor INNOVO als geheel van een eigen Staat van het Onderwijs zullen in dit
traject een belangrijke rol krijgen. Leren met en van elkaar is ook hier essentieel en INNOVO
zal de ontmoeting van professionals in netwerken blijven faciliteren.
INTERNE AUDIT
De interne audit is ook in 2017 voortgezet en heeft qua aanpak en instrumentarium verdere
verbetering ondergaan. Een kernteam als vast deel van het auditteam verzorgt samen met
leerkrachten de audit. Wij kunnen inmiddels spreken van een uitgewogen en beproefde
methodiek. Negen scholen hebben deelgenomen aan de tranches 10 en 11. Een team van een
school gunt een team van een andere school een kijkje in de keuken. Aan de hand van een
kijkwijzer wordt de waargenomen onderwijskwaliteit beoordeeld en vindt rapportage plaats
inclusief tips en door de school voorgenomen verbeterpunten. Ook is er nu ruimte om als
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school zelf onderwerpen aan te dragen als onderdeel van de audit. Was er eerder sprake van
een aarzelend begin, nu melden scholen zich uit eigen beweging aan voor een audit. Het
College van Bestuur neemt kennis van de bevindingen. Ook de inspectie waardeert deze
interne audits als aanvulling op eigen waarnemingen tijdens schoolbezoeken.
PASSEND ONDERWIJS
Passend onderwijs heeft meer en meer aandacht gekregen in de regio. Tegelijk zien wij nog
geen kentering in verwijzing en terugplaatsing van leerlingen. Sterker nog het speciaal
basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs vertonen tegen de krimp in een toename
met ruim 50 leerlingen. Wij hebben bestuurlijk de keuze gemaakt om een eigen programmalijn
op te zetten voor passend onderwijs onder de naam Villa Kakelbont en daarbij te denken, uit te
wisselen en te organiseren vanuit het paradigma Samenwerkingsverband INNOVO.
INNOVO is een pleitbezorger voor regionale samenwerking op basis van het scholenmodel en
daarmee met steeds het schoolbestuur zelf aan zet. Bestuurlijke schaalvergroting van de
samenwerkingsverbanden naar Zuid-Limburgs schaal in nauwe verbinding met het VO heeft
onze voorkeur, waarbij wij blijven pleiten voor de aansluiting van cluster 2 in dat verband. De
gezamenlijke opdracht is en blijft onderwijs op maat voor elk kind en dat zo thuisnabij en
inclusief mogelijk. Goede verbinding met voor- en vroegschoolse educatie in het
peuterspeelzaalwerk is daarbij essentieel en dat geldt ook voor het sluiten van de keten
rondom een kind vanuit gemeente, jeugdzorg en andere maatschappelijke instellingen.
Ook het (voortgezet) speciaal onderwijs zal krimpen en moeten krimpen de komende jaren.
De vereveningsopdracht voor Zuid-Limburg en met name Parkstad is niet gering en zal nog
veel vragen van scholen en schoolbesturen. Gezamenlijk hebben de schoolbesturen een
bijdrage geleverd aan de Onderwijskaart Zuid-Limburg PO, waarin onderwijsaanbod van de
diverse instellingen in het PO eenduidig in kaart is gebracht en waaruit ook duidelijk blijkt
welke verdelingsopdracht er ligt. Inmiddels zijn ook de voorbereidingen gestart om via
eenzelfde aanpak te komen tot de Onderwijskaart Zuid-Limburg VO. Ook de aanpak van
passend onderwijs in het MBO moet daarin woren betrokken.
Samenwerkingsverbanden zijn aan de slag gegaan en scholen hebben werk gemaakt van hun
ondersteuningsprofielen. Scholen hebben hun mogelijkheden beschreven in geactualiseerde
eigen schoolondersteuningsprofielen en kunnen desgewenst ondersteund worden door
ambulante specialisten. Tegelijk constateren wij dat verwijzing en terugverwijzing te lang op
zich laat wachten, waardoor stagnatie in onderwijsaanbod aan leerlingen ontstaat en het risico
van thuis zitten dreigt. Deze ontwikkeling moet worden gekeerd en de inrichting van een
aantal knooppunten rondom voorzieningen kan daarbij behulpzaam zijn. Bestuurlijk gedragen
afspraken zijn noodzakelijk om in de operatie goed aan de slag te kunnen gaan.

1.3 Personeel
Goed onderwijs wordt door de mensen op de scholen gemaakt en daarbij maken goed
opgeleide en goed toegeruste professionals het verschil. Wij geloven sterk in de kracht van de
metafoor van het gildewezen. Opleiden doe je in het beroep en voor het succesvol doorlopen
van een functie zijn vlieguren nodig. Bestuurlijk is INNOVO nauw betrokken bij Opleiden in de
School en Educatieve Agenda Limburg. INNOVO als lerende organisatie maakt werk van de
vorming van netwerken van professionals en onderzoek.
Wij zijn verder gegaan met de vorming en facilitering van netwerken van specialisten als
aanvulling op deskundigheidsbevordering op school. Centraal zijn opleidingen georganiseerd
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en bekostigd voor specialisten en IB-ers. De keuze om eigen-risico-drager [ERD] te worden bij
het Vervangingsfonds is voorbereid in de programmalijn Vitale Medewerker door een breed
samengestelde projectgroep. Het traject Ontwikkelen en Bewegen, waarmee wij vrijwillige
mobiliteit willen ondersteunen, faciliteren en stimuleren is voortgezet. De concrete aanpak van
verzuim o.a. in een traject met Falke en Verbaan heeft centraal gestaan in het najaar van 2016
en werpt zijn vruchten af in structureel dalende verzuimcijfers ook in 2017.
Een belangrijke ontwikkeling als gevolg van het ERD-schap is de keuze om zelf een grote groep
vervangers in dienst te nemen. Deze Flexforce is geworven met inzet van het RTC, gebruik
makend van een talent-motivatie-analyse [TMA] en de aanstelling van een eigen directie om
de begeleiding en beoordeling te verzorgen. Uitgangspunt van INNOVO is om deze veelal nog
jonge leerkrachten goed te begeleiden in hun inductiefase in het beroep en zich in drie jaar te
laten ontwikkelen van startbekwaam naar vakbekwaam.
De vraag vanuit de scholen naar personeel en het daardoor indalen van Flexforcers in de
reguliere formatie, trekt een wissel op de beschikbare capaciteit. In 2017 is er vaker sprake van
het niet kunnen honoreren van vervangingsverzoeken en dat geldt met name voor het
kortdurend verzuim. Tegelijk is er onvoldoende aanbod vanuit de PABO om adequaat te
kunnen voorzien in onze personele behoefte. Andere doelgroepen zoals zij-instromers, stille
reserves - wel opgeleid, maar niet werkzaam (meer) in het onderwijs – vakspecialisten, e.d.
worden benaderd om aan dit tekort het hoofd te kunnen bieden.
DIRECTIES
In 2017 heeft in de directievoering op de scholen een aantal wisselingen plaatsgevonden. Ook is
er sprake geweest van langdurige uitval door ziekte. Bij vacatures zijn zowel kandidaten van
binnen als van buiten INNOVO benoemd. Komende jaren zal door uitstroom en verdere
verdichting van scholen opnieuw een aantal nieuwe benoemingen aan de orde zijn.
Directeuren komen samen in regionale platforms voor collegiale uitwisseling op thema’s als
nieuwe regelgeving, mobiliteit en boventalligheid, scholing, enz. Binnen INNOVO zijn nu drie
regionale platforms actief na het opsplitsen en herverdelen van platform Nuth-Voerendaal:
Heuvelland/Geuldal, Heerlen en Westelijke Mijnstreek/Midden-Limburg.
Eerder gestarte interne opleidingstrajecten ‘leiding geven’ voor adjuncten en directeuren zijn
opgepakt met externe opleiders en inmiddels grotendeels afgerond met certificaat. Een groot
aantal RDO-directeuren is gestart met trajecten voor herregistratie en zit nu in de afrondende
fase. Wij blijven het van belang vinden om ook naar de toekomst te kunnen blijven beschikken
over voldoende en goed toegeruste directies.
MANAGEMENT DEVELOPMENT
In de rijksbekostiging zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de scholing van
directeuren op voorwaarde van registratie in het schoolleidersregister. INNOVO houdt deze
middelen centraal en honoreert individuele en collectieve aanvragen van directeuren. Het
organisatiebrede MD-traject Rijnlands organiseren uit 2015 is voortgezet voor alle directeuren
plus deelnemers uit iedere school via deelname aan workshops met ondersteuning vanuit De
Limes-groep. In 2017 heeft musicus en dirigent Hans Leenders een workshop verzorgd over de
overeenkomsten van dirigeren en leiding geven.
Als blijvend resultaat van dit MD-traject geldt nog steeds de gezamenlijke keuze om missie,
onderwijsvisie en besturingsfilosofie te baseren op vertrouwen, verbinding en vakmanschap.
Wij creëren met elkaar een omgeving waarin eigenaarschap wordt gevoeld en ook zichtbaar is
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in gedrag. Iedere leerling en medewerker kan binnen INNOVO zichzelf zijn en zich verbonden
voelen met anderen. Deze lijn kwam ook naar voren in de terugkoppeling uit zowel de
bestuursvisitatie als de inspectie-pilot als breed gedragen en goed zichtbaar INNOVO-DNA.

1.4 Bedrijfsvoering
INNOVO omarmt nog steeds het advies van de Onderwijsraad uit 2013 om een substantieel
hogere opheffingsnorm – 100 leerlingen – als ondergrens te hanteren om voor bekostiging in
aanmerking te komen. Voor verantwoord en goed onderwijs is schaalgrootte nodig. Binnen
INNOVO verliest een school zijn zelfstandig bestaansrecht wanneer het leerlingaantal onder
80 zakt. Het duurzaam borgen van onderwijskwaliteit voor leerlingen, leerkrachten en
omgeving komt dan te zeer onder druk te staan en noodzaakt tot fusie en het sluiten van
locaties.
Landelijke ideeën over een nieuw bekostigingsstelsel laten een optimale financiering zien
vanaf 250 leerlingen. Voor INNOVO zou verwerkelijking van dit voornemen enorme
implicaties hebben en ook om die reden is opschaling naar grotere onderwijseenheden de
aangewezen weg.
LEERLINGENDALING
Het leerlingenaantal per 1 oktober 2017 is ten opzichte van een jaar eerder wederom
teruggelopen door krimp en door de sluiting van scholen. In zijn algemeenheid zien wij een
sterkere krimp dan verwacht in het landelijk gebied met name in het Heuvelland en
stabiliseert het leerlingenaantal in lijn met de prognose in het stedelijk gebied. De trend op
weg naar 2030 laat een verdere daling zien naar ca. achtduizend leerlingen.
Op basis van toepassing van eigen beleid uit Klaar voor de Krimp wordt de levensvatbaarheid
van kleine scholen permanent onderzocht in samenspraak met team, MR en ouders. In 2017 is
sprake van sluiting op 1 augustus van basisschool St.-Antonius in Schin op Geul. Het geringe
aantal leerlingen dat voor basisschool Valkenburg koos als vervolgonderwijs, verhinderde een
fusie. Ook basisschool St-Franciscus in Reijmerstok sloot haar deuren op 1 augustus 2017. Een
groot deel van de leerlingen is overgegaan naar basisschool De Triangel in Gulpen, waarmee de
school na sluiting is gefuseerd.
De leerlingenaantallen op 1 oktober 2017 hebben geleid voor basisschool St-Gerlachus tot een
voorgenomen fusie met basisschool Valkenburg op 1 augustus 2018 en sluiting van de school
Houthem. Ook voor basisschool Vilt komt sluiting in zicht. Daling in leerlingenaantalen en
een disbalans in onderbouw en bovenbouw nopen tot deze keuze. Een fusie met basisschool
Heilig Hart in Sibbe wordt nog onderzocht.
Ook in de gemeente Onderbanken is het onderzoek naar het behoud van tenminste één
onderwijsvoorziening afgerond in de vorm van de samenvoeging van basisschool St.-Gertrudis
uit Jabeek met basisschool De Spil in Bingelrade. Wij hebben de keuze bepaald op Bingelrade.
Per 1 augustus 2018 fuseren beide scholen en sluiten wij St.-Gertrudis in Jabeek. Naar
verwachting zullen ruim 80 kinderen deze fusieschool gaan bezoeken in het nieuwe schooljaar;
aansluiting bij een andere school binnen de toekomstige gemeente Beekdaelen is een
noodzakelijk vervolgstap.
FINANCIËN
Ondanks de teruggang in leerlingaantallen, voornamelijk door krimp, vertonen de baten en
lasten van INNOVO een lichte stijging. De baten bedragen € 63,4 miljoen en zijn € 0,3 miljoen
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hoger dan in 2016. De lasten bedragen € 61,7 miljoen en zijn € 0,2 miljoen hoger dan in 2016.
Vergeleken met de begroting voor 2017 zijn de baten € 3,6 miljoen hoger en de lasten € 2,0
miljoen hoger. Het jaarresultaat over 2017 bedraagt net als over 2016 € 1,7 miljoen positief en is
€ 1,6 miljoen gunstiger dan begroot.
INNOVO hanteert het schooljaar als grondslag voor jaarplan en begrotingen en verantwoordt
uiteindelijk op kalenderbasis in jaarverslag en jaarrekening. Bij het opstellen van plannen en
begrotingen is er nog geen definitief zicht op baten en lasten. Op grond van rijksbeleid, caoafspraken, ontwikkeling premies, enz. is er altijd nog dynamiek in baten en lasten en daarmee
ook in begroting en realisatie. Om die reden hanteren wij binnen INNOVO een ‘tuimelfactor’
van plus/min € 1,0 miljoen in de uiteindelijke baten en lasten. Deze tolerantie is acceptabel
omdat er goed zicht is op leerlingenaantallen op 1 oktober van enig jaar en daarmee op grond
van de t-1 systematiek op te verwachten baten en lasten in een volgend schooljaar.
Verschillen in begroting en realisatie in 2017 hangen qua baten voornamelijk samen met de
verhoging van de rijksbijdragen door indexatie en afrekeningen [M€ 1,3] en hogere bijdragen
uit de samenwerkingsverbanden [K€ 600]. De lastenstijging wordt vooral veroorzaakt door
stijging van de lonen op grond van de cao-afspraak en premieontwikkelingen [M€ 2,3].
Voor INNOVO geldt de handreiking Verantwoording van Financiën als richtsnoer voor de
waardering van de financiële performance. De kapitalisatiefactor bedraagt 42% en komt
daarmee uit boven de bovengrens van 38%. De solvabiliteit (inclusief voorzieningen) bedraagt
73% en ligt daarmee zeer ruim boven de ondergrens van tenminste 30%. INNOVO streeft naar
een bovenschools weerstandsvermogen van 15%. Ultimo 2017 was deze waarde 17,6%. Gezien
de hoogte van deze indicatoren is in de kadernota 2018/2019 € 1 miljoen uit de reserves
teruggeploegd naar de scholen middels verlaging van de afdracht.
Innovatie vraagt om investeringen. De voorgenomen strategische programma’s zijn voorzien
van een adequate aanpak en programmasturing inclusief een financiële paragraaf en
dekkingsvoorstellen. Als College van Bestuur huldigen wij het uitgangspunt, dat reguliere
taken uit reguliere financiering moet worden gedekt en dat voor nieuwe taken een specifieke
daartoe benoemde financieringsbron moet worden gealloceerd. De financiële performance en
stabiliteit van INNOVO stemt zeker tot tevredenheid.
Voor komende jaren zullen wij ruime budgetten vrijmaken om gewenste innovatie in
schoolorganisatie en onderwijsaanbod te ondersteunen en te voorzien in toereikend en goed
toegerust personeel. In onze organisatie maken onze medewerkers elke dag het verschil voor
kinderen, collega’s, school en omgeving. Vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, mobiliteit en
wendbaarheid zijn dan sleutelwaarden om ook op de lange termijn goed aan onze primaire
opdracht te kunnen blijven voldoen.

1.5 Toekomstperspectieven en risico’s
TOEKOMSTPERSPECTIEVEN
In voorgaande paragrafen is per thema een doorkijk gegeven naar voorgenomen beleid in
komende jaren. Een verder toelichting op de meerjarenraming en de financiële kengetallen is
verderop opgenomen in hoofdstuk 6 onder ‘Algemeen financieel beleid’. Hiermee wordt ook
invulling gegeven aan de voor INNOVO relevante elementen van deze gegevensset in de
‘Continuïteitsparagraaf’.
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RISICO’S
Als vertrekpunt van het strategietraject voor 2015-2020 is een SWOT-analyse opgesteld. Hieruit
blijken de belangrijkste strategische sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen.
STERKTEN:
-

Ambitieuze/initiatiefnemende houding;
Stabiele financiële reservepositie;
Diverse excellente / best-practise scholen.

ZWAKTEN:
-

Beperkte interne personele mobiliteit;
Hoog verzuimpercentage;
Efficiency en effectiviteit van ondersteunende processen en systemen;
Cultuur (bureaucratisch/consensusgericht, beperkt saamhorigheidsgevoel).

KANSEN:
-

Invoering andere onderwijs/organisatieconcepten;
Zorg-op-maat door implementatie Passend Onderwijs;
Individuele profilering scholen.

BEDREIGINGEN:
-

Toename werkbelasting door Passend Onderwijs;
Minder financiële middelen in relatie tot te leveren kwaliteit door scholen en servicebureau;
Sociale veiligheid (social media, pesten): reputatieschade.

Tevens is het risicomanagement-model van de PO-raad ingevuld. Risico’s en daarbij behorende
beheersingsmaatregelen zijn ingevuld door de concerncontroller en periodiek besproken met
het College van Bestuur. De volgende vier aandachtsgebieden komen dan naar voren:
-

inzet ICT in het onderwijs;
kwaliteit van personeelsdossiers;
ziekteverzuim;
privacy.

Deze uitkomst ligt in lijn met de verwachtingen en eigen inschatting en vormt zo grotendeels
een bevestiging van de risico’s, waarop reeds lopende maatregelen van toepassing zijn. Verder
is er in de organisatie in toenemende mate aandacht voor soft controls, zoals blijkt uit het
opgestelde plan van aanpak met betrekking tot integriteit (zie verder: paragraaf 5.5).
Om risico’s inzichtelijk te maken en beheersingsmaatregelen te benoemen, hanteert INNOVO
een risicomatrix. In deze matrix wordt rekening gehouden met de impact, de kans en het soort
risico. Deze risico’s zijn gekoppeld aan de doelen uit concernjaarplan, die weer afgeleid zijn
van het Strategisch Beleidsplan 2015-2020. De risicomatrix wordt drie keer per jaar bijgewerkt
in het kader van de P&C-cyclus als onderdeel van de concernmonitorrapportage. In de
volgende tabel is de samenvattende risicomatrix per ultimo december 2017 opgenomen.
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KANS:

BEPERKT

GEMIDDELD

HOOG

NAUWELIJKS AANWEZIG

AANWEZIG

NADRUKKELIJK AANWEZIG

IMPACT:
HOOG

Krapte op arbeidsmarkt zorgt
voor toename werkdruk en
risico’s voor
onderwijskwaliteit (K)

Uitblijven gemeentelijke
bijdrage renovaties (PF)

FINANCIEEL:

> € 1 MIO.
IMAGO:
LANDELIJK

GEMIDDELD

Boete bij niet voldoen
aan AVG-wetgeving (F)

FINANCIEEL:

€ 300K-€ 1
MIO
IMAGO:

Beperkte speelruimte
voor dienstverlening
Servicebureau (KF)

Beperkte (ondersteuning
bij) gedragsverandering
voor borging laag verzuim
(PF)

Impact van voortgang
onderwijsvernieuwing op
aanpak werkdruk en
onderwijskwaliteit (K)

Discontinuiteit directie
flexforce (PK)

Verrekening met SWV als
verwijzingen naar SO niet
dalen (F)

REGIO

BEPERKT
FINANCIEEL:

< €300K
IMAGO:
GEEN/INTERN

RISICO’S:

Zelfoverschatting
voortgang
onderwijsvernieuwing
(PK)
Beperkte
beschikbaarheid
leverancier trainingen
Ontwikkelvenster (P)
K = KWALITATIEF RISICO

Beperking individuele
ontwikkeling i.p.v.
teamscholing (PK)
Beperkte
ontwikkelcapaciteit digitale
werkomgeving (PK)
Knelpunten uitrol nieuw Pzorgdossier (PK)

P = PROCESMATIG RISICO

Beperkte centrale regie
onderwijsvernieuwingen (P)
Toename licentiekosten
Ontwikkelvenster (F)

F = FINANCIEEL RISICO

Tabel 1: risicomatrix INNOVO per ultimo december 2017
Op basis van de risicoanalyse worden maatregelen genomen en/of wordt (aanvullend) beleid
ontwikkeld. De “risk-appetite” (risicobereidheid) van het College van Bestuur van INNOVO is
laag, hetgeen betekent dat de hiervoor genoemde risico's zoveel mogelijk worden gemitigeerd
door interne beheersingsmaatregelen. Voor de voornaamste risico’s (zie de rood gearceerde
cellen) zijn de volgende beheersingsmaatregelen getroffen:
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RISICO

BEHEERSINGSMAATREGEL

Krapte op arbeidsmarkt zorgt voor toename
werkdruk en risico’s voor onderwijskwaliteit

INNOVO profileren als aantrekkelijke werkgever;
Onderwijs Anders Organiseren, waarbij in
toenemende mate met onderwijsondersteuners i.p.v.
leerkrachten wordt gewerkt;
Knelpunten via PO-Raad bij landelijke politiek en
media onder de aandacht blijven brengen.

Impact van voortgang onderwijsvernieuwing op
aanpak werkdruk en onderwijskwaliteit

Versnelling realiseren door mijlpalen te benoemen;
Versterken van bovenschoolse regie (Rijnlands,
tenzij …).

Verrekening met SWV als verwijzingen naar
speciaal onderwijs (SO) niet dalen

Monitoren van verwijzingen en zo nodig bijsturen en
beleidsmatige maatregelen nemen;
Vroegsignalering bij leerlingen;
Vorming bestemmingsreserve om financiële
terugloop te kunnen dempen.

Het feit dat veel van de bovenstaande ontwikkelingen en risico’s onderling met elkaar nauw
zijn verbonden, zorgt voor een veelzijdige en complexe uitdaging. De volgende toelichting
beoogt daarvan een illustratie te zijn:
Toenemende personeelskrapte kan zorgen voor hogere werkdruk en verzuim bij het zittende
personeel. Dit kan afbreuk doen aan de beschikbare tijd voor onderwijsvernieuwing en
daardoor op zijn beurt aan de structurele borging van de onderwijskwaliteit. Dit kan
vervolgens ongunstig uitpakken voor het aantal verwijzingen vanuit het basisonderwijs naar
het speciaal onderwijs, hetgeen tot een negatieve verrekening met het SWV kan leiden.
Hierdoor is minder geld beschikbaar om nieuw personeel aan te trekken en is de (vicieuze)
cirkel rond.
Hoewel deze analyse wat ééndimensionaal is en de interacties en relaties in werklijkheid nog
veel uitgebreider zijn, geeft het een goede indruk. Deze negatieve spiraal zal via gerichte
interventie op meerdere fronten doorbroken moeten worden. Uiteraard dienen wij erop
bedacht te zijn, dat het geen ‘kip-ei-verhaal’ wordt, waarbij iedereen op elkaar gaat wachten
om deze Gordiaanse knoop te ontwarren. Dit vormt - tot slot - weer een risico op zich!
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2. Verslag Raad van Toezicht
2.1

Werkzaamheden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft in 2017 vijf maal regulier vergaderd met het College van Bestuur. In
september is in gezamenlijkheid met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en
College van Bestuur een thema bijeenkomst georganiseerd. Naast informele kennismaking
tussen Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad werden beide
geledingen door het College van Bestuur bijgepraat over de ontwikkelingen rondom Passend
Onderwijs en de Onderwijskaart Zuid-Limburg. Daarnaast heeft er in 2017 ook een werkbezoek
plaatsgevonden aan een INNOVO school; in maart werd SO/VSO De Pyler in Heerlen bezocht.
Commissies
Naast de reguliere toezichthoudervergadering, vindt er in een drietal commissies afstemming
plaats met het College van Bestuur. De drie commissies zijn: Agenda- en Remuneratiecommissie, Bedrijfsvoering en Onderwijs en Identiteit. Deze commissies vergaderen in de regel
twee weken voorafgaand aan elk regulier overleg van de Raad van Toezicht. Bij de commissies
sluiten naast het College van Bestuur, op verzoek ook inhoudelijke specialisten van het
servicebureau of de concerncontroller aan. Deze commissies hebben naast een voorbereidende
rol voor de algemene toezichthoudervergadering, vooral een informerende, sonderende en
adviserende functie. Besluitvorming vindt alleen plaats in de gehele Raad van Toezicht.
De Agenda- en Remuneratiecommissie is voornamelijk een voorbereidingscommissie. Een
belangrijke taak voor deze commissie is om de agenda van het overleg tussen Raad van
Toezicht en College van Bestuur inhoudelijk en procedureel af te stemmen. Daarnaast worden
in deze commissie alle zaken rondom, het functioneren, de arbeidsvoorwaarden en
bezoldiging van de leden van het College van Bestuur besproken. De Raad van Toezicht wordt
in de Agenda- en Remuneratiecommissie vertegenwoordigd door de voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht.
De commissie Bedrijfsvoering houdt zich primair bezig met bedrijfsvoering gerelateerde
aangelegenheden, waaronder de concernbegroting, concernjaarstukken, treasury, bouw,
facilitaire zaken en ICT in het onderwijs vanuit randvoorwaardelijk perspectief.
De commissie Onderwijs en Innovatie buigt zich over de verschillende (inhoudelijke)
beleidsontwikkelingen op terreinen van onderwijs, personeel en organisatie en de inzet van
ICT in het onderwijs.
Profielen, werving & selectie
Per 1 januari 2017 is een nieuw lid Raad van Toezicht benoemd in de persoon van Henri Plagge
met het profiel jonge kind. De zittingstermijn van drie leden is per 1 juli 2017 verlengd met een
tweede termijn.
In juni is afscheid genomen van de voorzitter Huub Dumont. Deze functie is intern opgevuld.
De Raad van Toezicht heeft besloten om de daardoor ontstane vacature nu niet in te vullen,
waarmee het ledenaantal is teruggebracht tot zes leden.
Professionalisering en evaluatie functioneren
De Raad van Toezicht evalueert periodiek het eigen functioneren. Ook in 2017 heeft de Raad
van Toezicht voor de zelfevaluatie gebruik gemaakt van het instrument van BoardResearch.
BoardResearch bestaat uit een team van onderzoekers verbonden aan de Rijksuniversiteit
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Groningen en ondersteunt raden van toezicht/commissarissen bij zelfevaluaties op basis van
wetenschappelijk gevalideerde inzichten.
In het najaar van 2016 heeft INNOVO deelgenomen aan het initiatief bestuursvisitatie vanuit
de PO-raad en aan de pilot bestuursgericht toezicht van de onderwijsinspectie resulterend in
het rapport Innovo, Stichting voor Katholiek Onderwijs, Onderzoek bestuur en scholen,
vierjaarlijks onderzoek Inspectie van het Onderwijs, Primair Onderwijs van 6 april 2017 en de
terugkoppeling van BoardResearch. Beide rapporten hebben voor de Raad van Toezicht een
belangrijke bijdrage geleverd aan de beoordeling van hune toezichthoudende rol en vormen
mede de grondslag voor hun opdracht voor de komende periode.
Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht om in de
samenstelling naar voldoende diversiteit in specialismen te zoeken, zodanig dat daarmee de
kwaliteit van het toezicht een breed spectrum bevat. Elk lid van de Raad van Toezicht is echter
ook zelf verantwoordelijk om kennis te nemen van de ontwikkelingen in het onderwijs in het
algemeen en in het primair onderwijs in het bijzonder. Vanuit die invalshoek maakt
bijscholing deel uit van de evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht. Tenslotte
is elk lid ook lid van de Vereniging Toezichthouders in het Onderwijs.
Werkgeverschap
Naast toezichthouder is de Raad van Toezicht ook de formele werkgever van de leden van het
College van Bestuur. Vanuit deze verantwoordelijkheid voert de Raad van Toezicht
functionerings- en beoordelingsgesprekken met het College van Bestuur. De Raad van
Toezicht volgt en begeleidt de leden van het College van Bestuur als ‘critical friend’ en staat
hen ook bij met advies in voorkomende gevallen. In 2017 hebben geen wijzigingen in de
samenstelling van het College van Bestuur plaatsgevonden.
Toezicht houden – thema’s
In het kader van de toezichthoudende rol heeft de Raad van Toezicht met het College van
Bestuur overleg gevoerd over de concernbegroting en de concernjaarrekening. Deze thema’s
zijn statutair vastgelegd als onderwerpen waar de Raad van Toezicht voorafgaande
goedkeuring aan verleent.
Belangrijke instrumenten voor de Raad om toezicht te houden zijn de integrale rapportages
die opgeleverd worden in het kader van de planning en control-cyclus:
-

drie concern-monitorrapportages;
concern-jaarplan/begroting en meerjarenraming;
management letter interim-controle accountant;
concern-jaarstukken.

Maar ook alle andere door of ten behoeve van de Raad van Toezicht verkregen informatie
betrekt de Raad bij zijn besluitvorming. Voorbeelden daarvan zijn de schoolbezoeken en het
contact met de GMR. Naast de statutair bepaalde onderwerpen die ter goedkeuring of
vaststelling voorgelegd dienen te worden, dan wel specifiek tot het aandachtsveld van de het
toezichthoudend orgaan behoren, zijn er in 2017 diverse thema’s binnen de Raad van Toezicht
besproken. Tot de belangrijkste thema’s van 2017 behoorden de programmalijnen Vitale
medewerkers, Services 2020, Passend Onderwijs en Onderwijs anders organiseren.
Programmalijnen
Het College van Bestuur praat de Raad regelmatig bij over de ontwikkelingen binnen de vijf
programmalijnen Vitale Medewerker, Onderwijs Anders Organiseren en ICT in het Onderwijs.
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De ondersteunende programmalijn Services 2020 is in 2017 afgerond. In 2017 is ook een nieuwe
programmalijn passend onderwijs ‘Villa Kakelbont’ opgestart.
Klaar voor de krimp
In 2017 heeft de Raad van Toezicht goedkeuring gegeven aan de afronding van twee
fusietrajecten: basisschool Valkenburg - St. Antonius en basisschool St. Franciscus Reijmerstok
– De Traingel Gulpen.
Terugvordering fusiemiddelen
Het College van Bestuur heeft de Raad van Toezicht regelmatig geïnformeerd over een
terugvordering van de onderwijsinspectie inzake fusiemiddelen basisschool St. Servatius en St.
Dionysius à € 493.857. Deze claim heeft betrekking op de fusie van beide scholen per 1
augustus 2014, waarbij er per fusiedatum geen leerlingen meer zijn overgegaan.
INNOVO heeft bezwaar aangetekend tegen deze terugvordering en er heeft een gesprek met
de Onderwijs Inspectie plaatsgevonden, waarbij INNOVO gelegenheid heeft gekregen om
uitleg te geven over de omstandigheden en zienswijze. Op 10 oktober 2017 heeft INNOVO
bericht ontvangen dat het bezwaar deels gegrond is verklaard en dat de terugvordering van de
inspectie deels komt te vervallen. Er is een coulanceregeling getroffen, waarbij de
fusiemiddelen voor 2014 en 2015 zijn toegekend, de middelen voor 2016 en 2017 worden
teruggevorderd en de middelen voor 2018 en 2019 niet worden uitbetaald.

2.2

Formele besluiten

De Raad van Toezicht heeft in 2017 de volgende besluiten genomen:
-

2.3

Gunning aanbesteding accountantsdiensten en ondertekening contract Ernst & Young;
Goedkeuring twee fusietrajecten basisscholen;
Goedkeuring jaarrekening 2016 en decharge aan het College van Bestuur;
Goedkeuring treasuryplan 2017-2018;
Goedkeuring concernjaarplan en begroting 2017-2018;
Goedkeuring klokkenluidersregeling en meldcode medewerkers INNOVO;
Herbenoeming drie leden Raad van Toezicht;
Benoeming voorzitter en vice-voorzitter Raad van Toezicht;
Vaststelling aangepaste vergoedingsregeling Raad van Toezicht;
Goedkeuring nevenfunctie voorzitter College van Bestuur en aangepaste portefeuilleverdeling
College van Bestuur.

Honorering

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een all-in vergoeding voor hun inzet. De
vergoedingsregeling is per 1 september 2017 aangepast. Leden ontvangen een bruto
onkostenvergoeding van € 500,- per maand, de voorzitter en vice-voorzitter ontvangen € 600,bruto per maand. Deze vergoeding past ruimschoots binnen de kaders van de WNT en de
bestuurders CAO. Naast de vaste maandelijkse vergoeding hebben de RvT-leden de
mogelijkheid om hun reiskosten apart te declareren.

2.4

Governance Code

Sinds januari 2010 is er door de PO-raad een ‘Code Goed Bestuur Primair Onderwijs’
vastgesteld als leidraad voor goed bestuur. Ook INNOVO onderschrijft en volgt deze code. Met
deze code wordt aangesloten op actuele inzichten in ‘goed bestuur’. Tevens is de code in
overeenstemming met de begin 2010 aanvaarde wijzigingen in de Wet op het primair onderwijs
en Wet op de expertisecentra omtrent de scheiding van toezicht en bestuur en de verbetering
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van intern toezicht. In de jaarstukken 2017 wordt verantwoording afgelegd in aansluiting op de
uitgangspunten van de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs. De Raad van Toezicht heeft de
goedkeuring van de aangepaste statuten en het opstellen van een huishoudelijk reglement
verdaagd naar 2018.

2.5

Gegevens bestuurders en toezichthouders

INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs, kent een College van Bestuur en een Raad van
Toezicht. Het College van Bestuur bestaat uit twee personen (voorzitter en lid). De Raad van
Toezicht bestond tot 1 augustus 2017 uit zeven leden, dit is het maximale aantal leden dat
conform de statuten de Raad van Toezicht vormt. Vanaf 1 augustus 2017 bestond de Raad van
Toezicht uit zes leden.
De zittingsperiode voor leden van de Raad van Toezicht benoemd vóór 1 juli 2013 is maximaal
drie periodes van drie jaar (totaal 9 jaar), met een mogelijk extra uitloopperiode van zes
maanden ten behoeve van een betere spreiding van aftredende leden. Voor leden benoemd na
1 juli 2013 is de zittingsperiode maximaal twee periodes van vier jaar (totaal 8 jaar).
College van Bestuur
NAAM

FUNCTIE

LEEFTIJD

BENOEMD

START IN FUNCTIE

UIT DIENST

mr. drs. H.P.M.
(Bert) Nelissen

Voorzitter CvB

62

15.06.2012

01.08.2012

n.v.t.

Te vermelden nevenfuncties 2017:
- bestuurslid LECSO;
- voorzitter Bestuurdersvereniging voor Primair Onderwijs[BvPO];
- voorzitter IBA Ontwikkelraad Onderwijs en Talentontwikkeling;
- bestuurslid Stichting Bijzondere Voorzieningen Moederschapszorg [SBVM];
- penningmeester bestuur coöperatie Samen Inkopen Voor Onderwijs Nederland [SIVON].
drs. J.W.M.G.
(Joan) van Zomeren

Lid CvB

51

13.07.2009

01.11.2009

n.v.t.

Te vermelden nevenfuncties 2017:
- Lid Raad van Toezicht Koraalgroep;
- Bestuurslid PO-raad.

Raad van Toezicht
NAAM | KWALITEIT

COMMISSIE(S)

BENOEMD HERBENOEMD TERMIJN AFTREDEND

drs. O.O.G. Spee
(Oscar); onderwijs,
voorzitter

Onderwijs+Identiteit

01.07.2010

01.07.2016

laatste

30.06.2019

Te vermelden nevenfuncties 2017:
- Hoofd Beleid en Strategieontwikkeling Bedrijfsvoering bij de Open Universiteit
- (plaatsvervangend) voorzitter geschillencommissie studentenaangelegenheden Universiteit
Maastricht
- (plaatsvervangend) voorzitter/lid AWB bezwarencommissie inzake personele aangelegenheden
Universiteit Maastricht
- klachtenfunctionaris Provincie Limburg
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NAAM | KWALITEIT

COMMISSIE(S)

BENOEMD HERBENOEMD TERMIJN AFTREDEND

drs. L.C.M. van
Wersch RA
(Leo); financiën,
vice-voorzitter

Bedrijfsvoering

01.07.2013

01.07.2017

laatste

30.06.2021

laatste

30.06.2019

Te vermelden nevenfuncties 2017:
- Bestuurder, head of audit en audit partner RSM Nederland
- Bestuurslid Stichting Powerteam (beëindigd in 2016)
- Bestuurslid Stichting Vrung harmonie St. Caecilia Eygelshoven
- Penningmeester Stichting Wereld Muziek Concours
mr. J.J.M. Mommers
(Jack); HRM

Bedrijfsvoering

01.07.2010

01.07.2016

Te vermelden nevenfuncties 2017:
- Director Human Resources bij Sitech Services bv. (tot 01.10.2017);
- Hoofd Personeel & Organisatie bij Centraal Bureau voor de Statistiek (vanaf 01.10.2017).
P. Vermeulen (Paul);
ICT

Bedrijfsvoering

01.07.2013

01.07.2017

laatste

30.06.2021

Te vermelden nevenfuncties 2017:
- Oprichter/mede-eigenaar "Q-Onderwijs BV", dienstverlener t.b.v. maatwerk leren in het
Voortgezet Onderwijs;
- Oprichter/mede-eigenaar “Q-Sense BV”, diensten op het vlak van Big Data en ‘AI’ bij leren en
opleiden voor internationale uitgeverijen en bedrijfsopleidingen;
- Adviseur onderwijs organisatie, financiering en ontwikkeling in ontwikkelingslanden (voor
Cordaid en haar partnerorganisaties).
dr. H.H.M. Leenders
(Hélène); onderwijs
en zorg

Onderwijs+Identiteit

01.07.2013

01.07.2017

laatste

30.06.2021

Te vermelden nevenfuncties 2017:
- Onderzoeker/docent Lectoraat Diversiteit en Orthopedagogisch Handelen, Fontys Hogescholen
Pedagogiek;
- Gastonderzoeker Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER), Maastricht
University;
- Projectleider RAAK-SIA onderzoeksproject ‘Verschillende ouders, verschillende leerkrachten.
Educatief partnerschap en oudergesprekken in het primair onderwijs’.
H.W.M. Plagge
(Henri); jonge kind

Onderwijs+Identiteit

01.01.2017

Te vermelden nevenfuncties 2017:
- Voorzitter RvB stichting de Zorgboog Helmond;
- Lid RvT MetGGZ Roermond;
- Lid bestuur NPHF (federatie voorgezondheid).
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3. Medezeggenschap
Medezeggenschap is dan wel een door de wet verplicht gegeven, maar het succes van
medezeggenschap is afhankelijk van de samenwerking tussen College van Bestuur,
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en Raad van Toezicht. We durven uit te spreken,
dat de samenwerking die CvB en GMR hebben ontwikkeld heeft geleid tot een vorm van
medezeggenschap waarin een positief kritische houding samen met een vertrouwen in elkaar
en in elkaars goede bedoelingen de basis is geworden. Vanuit die basis kijken we gezamenlijk
naar de toekomst van INNOVO, daarbij elkaars rol recspecterend en elkaar ook niet voor de
voeten lopend.
Dat deze basis ook zorgt voor meer bekendheid in de organisatie is gedurende 2017 gebleken.
Sinds september 2017 is de GMR voltallig (12 leden), is er een gelijkwaardige man-vrouw
verdeling en bestaat de personeelgeleding uit zowel leden die vanuit een bovenschoolse
functie naar INNOVO kijken als leerkrachten die vanuit hun werk in het veld de
beleidsontwikkelingen bezien. Aangevuld met een krachtige oudergeleding zijn we als GMR
een gremium dat vanuit meerdere invalshoeken naar het beleid kan kijken en dat ook in de
praktijk uitvoert.
Dat betekent wel, dat de belasting voor de GMR-leden groter wordt. Naast de 5 à 6 eigen
overlegmomenten, zijn er zeker vijf overlegmomenten met het CvB, is er een thema-avond
voor de GMR en organiseert het CvB jaarlijks een gezamenlijke bijeenkomst voor RvT, GMR en
CvB. Daarnaast komen de contacten met de MR'en, die in 2017 een vast element zijn gaan
vormen en zijn er de verdiepingsgesprekken met de adviseurs van het CvB. Los daarvan zoekt
ieder GMR-lid op zijn interessegebied(en) de eigen verdieping.
Als dagelijks bestuur van de GMR zijn Dagmar Schouteten (voorzitter OGMR) en Ton Verhiel
(secretaris PGMR) nu een kleine vier jaar onderweg. We hopen met onze visie op
medezeggenschap, die we ook in ons beleid vastleggen en die we in ons gedrag tonen een basis
te leggen voor goede medezeggenschap binnen INNOVO; een basis waarop over een aantal
jaren onze opvolgers verder kunnen bouwen.
Eind 2017 heeft de GMR INNOVO de volgende samenstelling:
PERSONEELGELEDING

OUDERGELEDING

Ton Verhiel (secretaris)

Dagmar Schouteten (voorzitter)

Annemiek Pustjens

Nelleke Litjens

Marjolijn van Roon

Miguel Eijnwachter

Sylvia Voeten

Raymond Gorissen

Annelies van Westerop

Henri Lechner

Hans Dam

Berend-Jan Molijn
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Instemming en advies
Aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn in 2017 de volgende vraagstukken
voor instemming en advies voorgelegd.
ONDERWERP

ADVIES / INSTEMMING INGEDIEND OP AFGEHANDELD

Kadernota 2017-2018
Klachtenregeling
Klokkenluidersregeling
Bestuursformatieplan 2017-2018
Vakantieregeling 2018-2019
Gedragscode EIC
Privacy-reglement

Advies GMR
Instemming GMR
Instemming GMR
Instemming P-GMR
Advies GMR
Instemming P-GMR
Instemming O-GMR

3-2-2017
6-12-2016
22-3-2017
20-4-2017
28-11-2017
21-12-2017
21-12-2017

Ja; positief advies
Ja; instemming
Ja; instemming
Ja; instemming
Ja; positief advies
volgt in 2018
volgt in 2018

Belangrijke terugkerende bespreekpunten met de GMR vormden de ontwikkelingen in de vijf
programmalijnen:
-

Vitale Medewerker; waaronder de visie op verzuim, plan van aanpak verzuimreductie,
mobiliteitsproces, Flexforce.
Onderwijs Anders Organiseren; waaronder de voortgang van de pilots op de scholen, resultaten
scholentour, interne audits.
Passend Onderwijs; waaronder visie en strategie.
Onderwijs & ICT; waaronder visie en strategie, voortgang plan van aanpak, aanpak Algemene
Verordening Gegevensbescherming.
Services 2020; waaronder resultaten onderzoek en analyse ondersteuning scholen, bekostiging
bovenschoolse diensverlening en ondersteuning scholen, Berenschot benchmark resultaten.
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4. Klachten en geschillen
Waar mensen werken, ontstaan soms misverstanden in de communicatie of worden fouten
gemaakt. Soms is er sprake van het uiteen lopen van verwachtingen, die bijvoorbeeld ouders
van de school hebben. In gevallen waar communicatie tussen school en ouders faalt, voorziet
de klachtenregeling en zijn er functionarissen waar men terecht kan.
Schoolcontactpersonen
Op elke school is een schoolcontactpersonen. De medewerker met deze taak fungeert als
wegwijzer voor klagers (ouders, leerlingen of personeel) in het klachtrecht en de
klachtenregeling. De schoolcontactpersoon neemt de klacht niet in behandeling, maar verwijst
door. Zij helpen klagers op weg met het bespreekbaar maken van de klacht op de juiste plek.
Dat kan een collega zijn, of de schooldirecteur.
Vertrouwenspersonen
Ouders, leerlingen, personeelsleden of anderen, kunnen ook terecht bij de twee onafhankelijke
vertrouwenspersonen. Deze vertrouwenspersonen bieden naast een luisterend oor en advies
over klachtafhandeling, ook bemiddeling aan om de communicatie tussen klager en school te
herstellen, zodat samen gewerkt kan worden aan een oplossing.
Jaarlijks voeren de voorzitter College van Bestuur en de bestuurssecretaris, die
procesverantwoordelijk is voor de behandeling van de klachten, een evaluatiegesprek met de
beide vertrouwenspersonen. In dit gesprek worden ervaringen uitgewisseld en trends verkend.
Interne klachtencommissie
Willen klagers een klacht rechtstreeks bij het bestuur kenbaar maken, dan kan dit via de lijn
van de interne klachtencommissie. Deze interne commissie, gevormd door de
bestuurssecretaris en de bestuursadviseur onderwijs, adviseert het College van Bestuur na
onderzoek over de gegrondheid van de klacht en eventuele te nemen maatregelen.
Met deze set aan instrumenten is een laagdrempelige toegang tot het klachtrecht voorhanden,
die dicht op de school is georganiseerd. In sommige situaties wensen klagers een
onafhankelijke behandeling van hun klacht buiten het bestuur om. Dat kan via de landelijke
klachtencommissie.
Geschillencommissie bijzonder onderwijs
INNOVO is aangesloten bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO) van Verus.
Dit biedt klagers de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan een onafhankelijke
landelijke klachtencommissie.
Trends en ontwikkelingen
Ten opzichte van voorgaande jaren zien we een nadrukkelijke scheidslijn in de periode tot en
met 2013 en de jaren erna. Na 2013 zien we een flinke afname van het aantal ingediende
klachten, dat tot een onderzoek door en uitspraak van de interne of de landelijke
klachtencommissie heeft geleid. Dit beeld wordt ook bevestigd door de onafhankelijke
vertrouwenspersonen, die eveneens een afname zien van het aantal contacten met klagers.
Deze lijn heeft zich ook in 2017 doorgezet. Met slechts één door de interne klachtencommissie
in behandeling genomen klacht, is dit een absoluut minimum. Zeker wanneer in ogenschouw
wordt genomen dat de in december bij de GCBO ingediende klacht een vervolg is op de klacht
die eerder al intern is behandeld.
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Een mogelijke verklaring hiervoor is dat scholen bewuster zijn omgegaan met
oudercommunicatie en educatief partnerschap. Ze zijn daartoe gestimuleerd door o.a.
trainingen in effectieve oudercommunicatie of deelname in het onderzoek naar verbetering
van educatief partnerschap [RAAK-project].
Ook programma’s gericht op verbetering van de sociale veiligheid binnen school, waarbij ook
ouders nadrukkelijker actief betrokken worden, dragen mogelijk bij aan het sneller
identificeren van ontevredenheid bij ouders. Een voorbeeld is het programma School Wide
Positive Behaviour Support, dat inmiddels op meer dan de helft van de scholen wordt gebruikt.
Veel bij het bestuur binnenkomende signalen die tot een formele klacht zouden kunnen
leiden, worden al in een vroegtijdig stadium opgelost. Vaak is het bieden van een luisterend
oor en een kleine interventie om het contact tussen ouder en school te herstellen, voldoende
om problemen op te lossen en mogelijke conflicten te deëscaleren.

Totaal aantal formele klachten
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Totaal aantal formele klachten

Grafiek 1: totaal aantal formele klachten meerjarig

Verdeling behandelde klachten
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Landelijke klachtencommissie

Tussentijds ingetrokken

Grafiek 2: verdeling behandelde klachten meerjarig
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Inhoudelijk overzicht klachten 2017
KLACHT

UITSPRAAK OPMERKING / MAATREGELEN

Onterecht zorgen ontwikkelingsbehoefte leerling (zorg-melding);

Ongegrond

Schending informatierecht en
informatieplicht naar gescheiden
ouders;

Gegrond

Informatie-overdracht naar VO niet
rechtmatig en doelmatig.

Gegrond

2.

Klacht is niet naar tevredenheid
behandeld (zie: 1)

N.v.t.

Klacht is aangenomen door de
GCBO. Begin 2018 ingetrokken.

3.

Onvoldoende aandacht voor welzijn
kind op sociaal-emotioneel vlak

N.v.t.

Ingetrokken door ouders.

1.

Klacht is behandeld door de interne
klachtencommissie.

Tabel 2: overzicht behandelde klachten in 2017, uitspraak en maatregelen
Over de grens van het toelaatbare
Waar de verstandhouding en communicatie met verreweg het merendeel van de ouders naar
tevredenheid verloopt, hebben de momenten dat er sprake is van (ouder) agressie (verbaal en
fysiek) een grote impact op personeel en leerlingen. Waar er ruimte is voor emotie, is die er
niet voor agressie. Binnen INNOVO hanteren we het beleid om te de-escaleren waar mogelijk,
met een passende opbouw aan maatregelen om negatief (ouder)gedrag te reguleren.
De dialoog aangaan met elkaar volstaat gelukkig in de meeste gevallen, maar soms ook niet.
We hanteren een opbouw in maatregelen, na de mondelinge waarschuwing door de
schooldirecteur, kan er een schriftelijke waarschuwing vanuit het bestuur volgen. Volstaat dit
niet schalen we op naar een tijdelijke ontzegging van de toegang, aangifte en soms ook het
opstarten van een verwijderingsprocedure vanwege herhaaldelijk wangedrag.
In die gevallen waar is opgeschaald naar een tijdelijke afkoelingsperiode in combinatie met de
ontzegging tot de toegang van de school, zien we dat de aanleiding gelegen is in een
structurele onenigheid over gevoerd schoolbeleid, leidend tot ontoelaatbare verbale en fysieke
uitingen van agressie. Een andere categorie vormen vechtscheidingen die op schoolterrein
worden uitgevochten, leidend tot een onveiligheidsgevoel bij leerlingen, personeel en ouders.
In 2017 is dit driemaal voorgekomen, waarbij in twee situaties de voorzorgsmaatregel van een
tijdelijke ontzegging noodzakelijk was, maar uiteindelijk niet is ingezet. In twee gevallen is er
zelfs aangifte gedaan tegen ouders vanwege bedreiging, fysieke agressie en huisvredebreuk.
In de meeste gevallen volstaat het als schooldirectie met het team in gesprek gaat over de
professionele ruimte die medewerkers hebben en mogen nemen in omgang en communicatie
met ouders. Directeuren hebben een belangrijke rol in het vaststellen van eenduidige grenzen,
deze te bewaken, uitdragen en actief in te grijpen bij overschrijdingen. Daarbij worden zij met
raad en daad ondersteund door het bestuur.
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Geschillen
In 2017 heeft één van onze scholen voor het eerst te maken gehad met een geschil in het kader
van Passend Onderwijs. Het betrof de voorgenomen aanmelding van een zorgleerling op een
basisschool. De basisschool nam op basis van het advies van een multidisciplinair overleg, waar
alle kindpartners bij betrokken waren, het besluit om de aanmelding op grond van de
zorgbehoefte af te wijzen. In overleg met het samenwerkingsverband werd een alternatieve
school voorgesteld die beter aan zou sluiten bij de zorgbehoefte van de leerling.
Ouders waren het niet eens met dit besluit en hebben dit aangevochten bij de
Geschillencommissie Passend Onderwijs. Deze Commissie heeft de klacht na onderzoek, op
procedurele gronden gegrond verklaard en de school en bestuur verzocht om het
aanmeldverzoek opnieuw te beoordelen en te komen tot een nieuw besluit met betrekking tot
de voorgenomen aanmelding.
Na een nieuw ronde-tafelgesprek met ouders en andere kindpartners, is opnieuw besloten om
de aanmelding af te wijzen op inhoudelijke gronden. Door met ouders in gesprek te gaan over
de alternatieven, zijn ouders uiteindelijk naar tevredenheid akkoord gegaan met plaatsing
binnen het speciaal basisonderwijs.
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5. INNOVO
INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs is gevestigd in Heerlen en is actief in het primair
en (voortgezet) speciaal onderwijs in Zuid- en Midden-Limburg verspreid over 15 gemeenten.
In de bijlagen is een overzicht opgenomen van alle scholen en de gemeenten waarin deze zijn
gevestigd. INNOVO verzorgt onderwijs op maat aan 9.308 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20
jaar op teldatum 1 oktober 2017. Eind 2017 wordt onderwijs verzorgd op 48 scholen, waarvan 44
behoren tot het reguliere basisonderwijs, twee scholen voor speciaal basisonderwijs en twee
scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

5.1 Organisatie
Als onderwijskoepel is INNOVO het bevoegd gezag van de scholen, die deel uitmaken van de
stichting. Als focus in de bestuurlijke kaders en dienstverlening vanuit het servicebureau geldt
het uitgangspunt: scholen geven kleur aan het onderwijs. De school heeft veelal een eigen
geschiedenis opgebouwd in en met de directe omgeving en deze interactie kleurt het onderwijs
qua keuzes en uitvoering. Wij zien grote verschillen tussen een stadsschool in Heerlen en een
dorpsschool in een van de kerkdorpen in het Heuvelland. Binnen een gemeenschap heeft de
school een eigen functie passend bij de omgeving en de leerlingenpopulatie. Het kleurenpalet
van een school is uniek.
De kleuring van de school leidt tot keuze van methoden, omgangsvormen, inrichting van het
gebouw en communicatie met de omgeving. Directeur, team, leerlingen en ouders van de
school ontwikkelen samen de kleur van de school. INNOVO als overkoepelende stichting is
stevig en duidelijk aanwezig op de achtergrond en steunt, adviseert, faciliteert zo goed
mogelijk dat wat scholen nodig hebben. Niettemin is er ook een grootste gemene deler in
aanpak, werkwijze, opdracht en betekenisgeving binnen de stichting. Onze missie en
kernwaarden getuigen daarvan.
Onze aanpak: de kracht van analogie
INNOVO hecht aan herkenbaarheid en narekenbaarheid. Dezelfde dingen verlopen zoveel
mogelijk op dezelfde wijze. Uiteraard is er ruimte voor verschillen, want wij koersen niet op
overal ‘eenheidsworst’. De omgang met leerlingen in de klas, is de omgang met leerkrachten in
de school en dat is ook de omgang met directeuren, medewerkers en ouders en omgeving
binnen INNOVO. Deze analogie verwachten wij in de omgang met elkaar, in de toepassing van
regels, in het bieden van ruimte, in de aanpak van innovatie, in het open tegemoet treden van
het nieuwe en het onbekende en dat alles in het belang van goed onderwijs.
Onze werkwijze
Binnen INNOVO werken wij niet vanuit een organigram. Wij vormen en ondersteunen
netwerken van experts en stimuleren teams om samen te leren. Wij geloven niet dat het werkt,
wanneer enkelen de agenda van velen bepalen. Wij vragen om die reden regelmatig aan
directeuren en hun teams wat wij beter kunnen doen. Wij willen een doorgaande lijn voor
leerlingen creëren en tevens maatwerk bieden. Wij willen leerkrachten zo goed mogelijk
ondersteunen in de uitvoering van hun vak en de ontmoeting met collega’s en vakgenoten. Zo
maken wij als netwerk INNOVO het mogelijk om de leerling echt centraal te stellen en steeds
onderwijs op maat te bieden.
Wij betrekken ouders, leerlingen, medezeggenschap, Raad van Toezicht en partners uit de
omgeving graag bij onze ontwikkeling en onze doelen én beschouwen hen als betrokken
ervaringsdeskundigen. Graag leggen wij rekenschap af aan ouders, omgeving en inspectie. Wat
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wij met elkaar afspreken, is niet vrijblijvend. Wij zoeken de omgeving op lokaal, regionaal en
landelijk op in het belang van goed onderwijs en leren van en met elkaar.
Onze missie = inspireren om te leren
Onze missie luidt: inspireren om te leren en vloeit voort uit onze diepgewortelde overtuiging,
dat iedereen het liefst zelf aan de slag wil met zijn eigen ontwikkeling. Het gaat dan om van
‘moeten leren’ naar ‘willen leren’, om open staan voor nieuwe dingen en het koesteren van
nieuwsgierigheid, maar ook over steeds zelf blijven nadenken en veel werkplezier. Onderwijs
op maat en persoonlijk leren lukt het beste in een omgeving met veel ruimte en daarbij
passende controle.
Wie het weet, mag het zeggen
Onze missie, onderwijsvisie en besturingsfilosofie is gebaseerd op vertrouwen, verbinding en
vakmanschap. Wij creëren met elkaar een omgeving waarin eigenaarschap wordt gevoeld en
zichtbaar is in gedrag. Iedere leerling en medewerker kan binnen INNOVO zichzelf zijn en
zich verbonden voelen met anderen. Binnen (en ook buiten) helder gestelde kaders is er alle
ruimte om eigenaarschap te laten groeien. Wij leren graag samen met elkaar en van elkaar.
Onderwijs op maat
Ieder mens is uniek en heeft recht op zijn eigen eigenheid. Onderwijs op maat richt zich zowel
op de hoogvlieger als op de laatbloeier en faciliteert zo de ontwikkeling en groei van elk kind
naar eigen vermogen. Professionals zijn in teamverband goed geschoold en weten zich
gesteund door de INNOVO organisatie. Als de collectieve ambitie gekend en gedeeld wordt,
komt iedereen beter tot zijn recht en draagt dat bij aan onze opdracht: goed onderwijs voor
kinderen, leerkrachten en omgeving.
Moreel kompas
INNOVO laat haar (moreel) kompas niet bepalen door de overheid. Dat doen wij zelf. Dat
impliceert ook dat wij flexibel willen zijn en tegelijkertijd koers willen houden. Onze integriteit
zal daarbij niet in het geding zijn en dat vraagt moed om elkaar aan te spreken op ongewenst
handelen op welk niveau dan ook. De basis is altijd vertrouwen. Vertrouwen heb je en hoef je
niet te verdienen; vertrouwen kun je wel verliezen. Onze kernwaarden zijn:
-

solidariteit: iedereen telt mee en iedereen doet ertoe ook buiten INNOVO;
eigenaarschap: eigen initiatief en verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie;
professionaliteit: keuze voor vakmanschap, vertrouwen en verbinding;
zingeving: onderwijs is betekenisvol en kiest lokaal een eigen accent.

Organisatievorm en besturingsmodel
INNOVO heeft als rechtspersoon de juridische status van een stichting en is opgericht per 1
januari 2005 vanuit een langjarige traditie in Heerlen en omgeving. Binnen INNOVO is het
College van Bestuur integraal eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de
stichting en de daarbij behaalde resultaten. Het College van Bestuur stuurt in de lijn en geeft
leiding aan de directeuren van de scholen. De directeuren zijn eindverantwoordelijk voor
onderwijsprofiel, onderwijskwaliteit en personeelszorg op school. Bestuur en scholen worden
ondersteund door een servicebureau. De Raad van Toezicht en de GMR geven inhoud aan het
extern en intern toezicht.
Servicebureau
De scholen en het bestuur worden ondersteund door het servicebureau. Het servicebureau
kent een procesgerichte inrichting, waarbij processen, producten en diensten in drie domeinen
zijn ingedeeld: bestuursondersteuning, schoolondersteuning en bedrijfsvoering.
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Verantwoordelijk voor het servicebureau is de directeur servicebureau | bestuurssecretaris, die
daarin voor het domein bedrijfsvoering wordt ondersteund door een manager bedrijfsvoering
De functie van concerncontrol is onafhankelijk gepositioneerd en wordt aangestuurd door het
bestuur.
Kleine scholen
Goed onderwijs vraagt om schaalgrootte. INNOVO werkt met gemeenschappen van scholen
om de instandhouding van kleine scholen nog mogelijk te maken. Deze kleine scholen zijn
geografisch verbonden en staan onder leiding van één gezamenlijke directie. In het kader van
duurzame samenwerking werken de scholen binnen de gemeenschap zoveel mogelijk samen
op onderwijs, onderwijsontwikkeling, zorg- en personeelsontwikkeling. Zo blijft het mogelijk
om in kleine kernen, kwalitatief goed en financieel verantwoord onderwijs op maat te leveren.
Jaarlijks wordt in het kader van het beleid Klaar voor de Krimp een update gemaakt van een
´schoolfoto´ waarin scholen op acht verschillende criteria de consequenties van dalingen in
leerlingaantallen inzichtelijk maken. Deze schoolfoto’s verbeelden de levensvatbaarheid van
een school en zijn leidend in het gesprek over de toekomst van de school.
In 2017 is sprake van de sluiting van basisschool St.-Antonius in Schin op Geul en van
basisschool St.-Franciscus in Reijmerstok, waarbij de laatste is gefuseerd met basisschool De
Triangel in Gulpen. Ook in de nabije toekomst verwachten wij verdere fusies en sluiting van
scholen. De krimp in de vorm van leerlingdaling in met name het Heuvelland zet
onverminderd door.
Collegiale platforms
Alle INNOVO-scholen zijn thans geclusterd in een drietal regionale collegiale platformen. Met
ingang van 2017-2018 is het voormalige platform Nuth-Voerendaal opgegaan in enerzijds
ZWML en anderzijds Geuldal en Heuvelland. In een platform zoeken de schooldirecteuren
elkaar op voor onderlinge afstemming, het delen van informatie en intervisie. De huidige drie
regionale collegiale platformen zijn:
-

Heerlen;
Geuldal en Heuvelland plus Voerendaal;
Zuid-West- en Midden-Limburg plus Nuth.

Enkelvoudig directeurschap
De volgende directeuren sturen één school aan [peildatum 1 augustus 2017]:
DIRECTEUR

BASISSCHOOL

GEMEENTE

Marjo Claessen

Windekind

Heerlen

Maud Deckers

Tarcisius

Heerlen

Jo Wetzels

St. Martinus

Heerlen

Wiel Gulpen

De Verrekijker

Schinnen

Anita Heiligers

’t Kirkeveldsje

Nuth

Ad Jeurissen

De Triangel

Maasgouw

Lilian Knooren

Hulsberg

Nuth

Roy Bleeser

Swentibold

Sittard-Geleen

Jack Meis

Het Avontuur

Sittard-Geleen

Bert Peeters

Cortemich

Voerendaal

Emmy Rutten

De Windwijzer

Heerlen
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DIRECTEUR

BASISSCHOOL

GEMEENTE

Vivian Spapens

St. Dionysius

Schinnen

Birgit Vrijman

St. Franciscus

Brunssum

Ron Winkens

Franciscus

Bunde

Swen Schellings

St. Paulus

Heerlen

Cristian van den Brekel

De Schakel

Heerlen

Gedeeld directeurschap
De volgende directeuren sturen twee of meer scholen aan [peildatum 1 augustus 2017]:
DIRECTEUR

BASISSCHOLEN

GEMEENTE

Roel van den Bosch

De kleine Wereld;
Op de Top;
Witheim;
Klavertje Vier

Vaals - Gulpen-Wittem

Irene Hermens

Valkenburg;
St. Antonius;
St. Gerlachus;
Vilt;
Heilig Hart

Valkenburg a/d Geul

Susanne Kikken

De Wegwijzer;
Broederschool

Heerlen

Frank Feron

De Bolster;
St. Stefanus

Nuth

José Winckelmolen

Ummer Clumme;
St. Theresia;
Bergop

Voerendaal

Jos Bertrand

De Spil;
St. Gertrudis

Onderbanken

Max Mannheims

De Horizon
Eikenderveld
De Triangel;
á Hermkes;
i.c. SBO Bernardus
De Draaiende Wieken;
Keuningshöfke

Heerlen

Jeroen Tholen

De Triangel;
Ondersteboven

Meerssen

Christa Somers

Op ’t Hwagveld;
De Gansbeek;
De Lindegaerd

Meerssen

Jos Vandewall

Ton Giessen

Gulpen-Wittem

Roerdalen – Echt

Directeurschap SBO | SO | VSO
De volgende directeuren sturen een school aan voor Speciaal Basis Onderwijs, Speciaal
Onderwijs of Voortgezet Speciaal Onderwijs [peildatum 1 augustus 2017]:
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DIRECTEUR

SCHOOL VOOR SBO | SO | VSO

GEMEENTE

José Habets

De Griffel [SBO]

Heerlen

Jos Vandewall

Bernardus [SBO];
i.c. BAO De Triangel;
en BAO á Hermkes

Gulpen-Wittem

Fernand Perrée

Catharina [SO+VSO]

Heerlen

Chrit Héman

De Pyler [SO+VSO]

Heerlen

Beleidsontwikkeling
Binnen INNOVO is beleidsontwikkeling georganiseerd rondom drie dimensies: personeel,
onderwijs en bedrijfsvoering. Nieuw beleid wordt ontwikkeld op instigatie van externe
ontwikkelingen, wensen van het College van Bestuur en directeuren of op eigen initiatief van
adviseurs. De keuze voor Rijnlands organiseren betekent ook, dat waar mogelijk bijdragen van
medewerkers uit de organisatie worden gevraagd.
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5.2

Personeel

Goed onderwijs is afhankelijk van competente leerkrachten, vakbekwame ondersteuning en
een goede sturing. INNOVO werkt voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van het
personeel.
Functiehuis - functiemix
De functiemix-quota voor het in december 2009 vastgestelde functiebouwwerk voor primair en
speciaal onderwijs liggen vast. In het BO moet het een mix zijn van 54% LA Leerkrachten en
46% LB leerkrachten. In het SBO/(V)SO ligt deze mix op 86% LB leerkrachten en 14% LC
leerkrachten. Om in aanmerking te komen voor een hogere salarisschaal moeten leerkrachten
zich specialiseren. Bij de invoering van de functiemix is gekozen voor de specialisaties taal,
rekenen en gedrag.
Het aantal mogelijkheden is in de loop der jaren uitgebreid en inmiddels zijn er de volgende
specialisaties:
OVERZICHT LB- EN LC-SPECIALISMEN
-

IB BO/LB coaching en begeleiding

-

IB S(B)O/LC coaching en begeleiding

-

LB coaching en begeleiding

-

LC coaching en begeleiding

-

LB taal/lezen

-

LC taal/lezen

-

LB rekenen

-

LC rekenen

-

LB gedrag

-

LC gedrag

-

LB jonge kind

-

LC jonge kind

-

LB RT

-

LC RT

-

LB hoogbegaafdheid

-

LB specialist, bv. ernstige spraakmoeilijkheden

-

LC specialist, bv. auditieve problematiek in het onderwijs

-

LC auditief beperkten

-

LC leren, bv.ernstige spraakmoeilijkheden

-

LB managementondersteuner

De functiemix is geheel uitgerold volgens de doelstellingen die bij de lancering van het
Actieplan Leerkracht in 2007 beoogd waren om het carrièreperspectief en de beloningspositie
van leerkrachten te verbeteren. Binnen INNOVO komen alleen medewerkers die een
gevalideerde opleiding op master niveau hebben voltooid in aanmerking voor een benoeming
in LB-LC. Medewerkers die losse cursussen hebben gevolgd, maar nog niet een opleiding op
master-niveau hebben voltooid, kunnen middels een extern gevalideerd EVC-traject in kaart
brengen welke aanvullende opleidingen of modules nodig zijn om alsnog te voldoen aan de
INNOVO kwaliteitseisen.
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Na aanvankelijk de doelstellingen behaald te hebben, zat INNOVO vanaf 2014 onder de in het
beleid genoemde eindpercentages. Dit is onder andere het gevolg van de overdracht van
scholen en de uitstroom van personeel. In 2016 is dit gekenterd en ligt INNOVO weer meer op
koers en zijn de percentages behaald.
In 2017 is weer een daling ingetreden en ligt alleen het SBO op koers. BO en (V)SO lopen nu
weer achter, zoals ook weergegeven in de onderstaande tabel. Een belangrijke oorzaak is dat
de grote groep ingestroomde Flexforcers veelal (nog) niet kunnen voldoen aan de LB-eisen in
het BO (Master (S)EN studie) om voor een LB functie in aanmerking te komen. Zij tellen wel
mee in het totaal aantal leraren te bepaling van de normering in het kader van de functiemix.
QUOTA FUNCTIEMIX 2017

SBO

(V)SO

46%

14%

14%

Totaal aantal leraren

508,0

32,0

57

Aantal conform norm

234,0

4,5

8,0

Aantal gerealiseerd

186,0

5,0

5,0

Verschil

48,0

-0,5

3,0

Percentage werkelijk

37%

16%

9%

Percentage conform norm

BO

Daarnaast werken bij INNOVO ook Intern Begeleiders (IB’ers) in hogere salarisschalen (LB in
BO, LC in SBO/(V)SO). Deze tellen niet mee in de functiemix, omdat ze niet voor 50% van hun
werktijd voor de klas staan. In principe dragen IB’ers geen klassenverantwoordelijkheid en
worden zij geheel op IB-taken ingezet. Op grond van formatiedruk wordt in de praktijk vaker
van dit principe afgeweken en zijn er ook leerkrachten met IB-taken. De combinatie adjunctdirecteur/IB’er komt ook met regelmaat voor in de rol van locatieleider van een kleine school,
die deel uitmaakt van een combinatie van scholen onder één directeur.
In onderstaand overzicht staan de aantallen Intern Begeleiders weergegeven, die dit als functie
hebben.
AANTAL IB IN FUNCTIE IN 2017 BO SBO (V)SO
Intern Begeleiders
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Integraal personeelsbeleid
De ontwikkeling van personeel en management is een vast speerpunt van INNOVO beleid.
Onze besturingsfilosofie is gebaseerd op het Rijnlands gedachtengoed, met een focus op
vertrouwen, verbinding en vakmanschap. Onze leidinggevenden worden middels een
management development traject hierin verder geschoold. De besturingsfilosofie is echter een
belangrijke meetlat waarlangs thema´s als gezondheid, competenties, mobiliteit en leiderschap
organisatie breed worden gelegd.
Programma vitale medewerkers
Vanaf eind 2015 is gestart met het strategisch programma Vitale Medewerker. De ambitie van
INNOVO is om medewerkers in lijn met de kernwaarden: vertrouwen, verbinding en
vakmanschap te empoweren om zodoende de vitaliteit van personeel en organisatie te
vergroten. De ambitie is om zo te werken aan meer draagkracht, meer werkplezier en meer
vakmanschap. De programmalijn geeft een samenhangend beleids- en maatregelenkader.
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Onder alle hoofdthema’s zijn project- en werkgroepen op deelgebieden bezig resultaten te
bereiken die vitaliteit van medewerkers te verhogen. De project- en werkgroepen rapporteren
aan een stuurgroep die het programma leidt.
Eigen risicodragerschap
INNOVO is sinds 1 januari 2016 ‘eigen risicodrager’ geworden voor vervangingen in het
onderwijs. Deze keuze heeft beleidsruimte gecreëerd om enerzijds het vervangingsbeleid te
wijzigen en anderzijds heeft het een noodzaak gecreëerd om anders om te gaan met het
verzuimbeleid.
Gezondheid
Aandacht voor gezondheid is één van die zaken, die vitaliteit kunnen bevorderen en in
samenwerking met Falke en Verbaan is gewerkt aan een nieuwe visie op gezondheidsbeleid.
Die visie - begin 2017 vastgesteld na instemming van de GMR - heeft als titel ‘Heel de mens’
gekregen en daarbij staat het gedragsmodel centraal. In dit model wordt verzuim gezien als
een vorm van gedrag, dat je kunt beïnvloeden door in de sociale omgeving zaken als
arbeidstevredenheid, motivatie en de gelegenheid tot verzuim aan te pakken.
Om de nieuwe visie tot op de werkvloer te brengen zijn diverse communicatiemiddelen
ingezet. Via nieuwsartikelen, interviews en beeldmateriaal, digitaal en op papier, is de visie
breed onder de aandacht gebracht. Daarnaast zijn er ook themabijeenkomsten geweest tijdens
het platformoverleg, INNOVO-beraad en de onderwijsdag, waar gezondheid en vitaliteit onder
de aandacht zijn gebracht.
Ter ondersteuning van de implementatie van het nieuwe verzuimbeleid is een verplicht
trainingsprogramma opgestart om leidinggevenden te scholen in kennis van de verzuimvisie
en de toepassing van het gedragsmodel in de dialoog met medewerkers. Dit trainingstraject is
vanaf de tweede helft 2017 in de vorm van intervisiegroepen voor leidinggevenden voortgezet.
Om ook de medewerkers op teamniveau te bereiken, zijn er op elke school ‘ambassadeurs
verzuim’ aangesteld. Dit zijn medewerkers die de schoolleider ondersteunen in het uitdragen
van de nieuwe visie en aanpak. Deze medewerkers, hebben samen met de Arbo
preventiemedewerkers, een eigen training gehad om de nieuwe verzuimvisie bij de collega’s
onder de aandacht te brengen. Als laatste is er met behulp van een ESF-subsidie duurzame
inzetbaarheid een school- en bestuuroverstijgende intervisiegroep voor schoolleiders en
adjuncten opgestart.
Verzuim
Meldingsfrequentie en verzuimpercentage hebben zich in 2017 binnen INNOVO ontwikkeld
naar het landelijke gemiddelde en zelfs beter binnen de branche. Deze ontwikkeling geldt voor
het merendeel van de scholen ten opzichte van het jaar daarvoor. Terzake ziekteverzuim was
2016 een extreem slecht jaar voor INNOVO. Dit verslagjaar 2017 is zeker een bevredigend jaar
te noemen. De trend in het verzuim is omgebogen naar onder het landelijk gemiddelde in de
branche. Deze ontwikkeling is een rechtsstreeks gevolg van het programma Vitale Medewerker
of zoals HCC in het Arbojaarverslag schreef:

“De blijvende extra aandacht voor verzuimbegeleiding en re-integratie activiteiten heeft

vruchten afgeworpen. Het verzuimpercentage daalde verder in 2017 naar 6,0% tot onder het
branchegemiddelde van 2016 (6,2%). De verzuimfrequentie daalde licht van 0,9 naar 0,8 en
lijkt nu te stabiliseren. Ook de verzuimfrequentie ligt onder het branchegemiddelde uit 2016
(1,1) Mooie resultaten.”
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Diagnose-analyse
De registratie van verzuimoorzaken gebeurt door de bedrijfsartsen. Dit betekent dat alleen de
hoofdoorzaak wordt geregistreerd voor medewerkers, die door de bedrijfsartsen worden
gezien. De meest frequente diagnoses zijn: psychische aandoeningen en gedragsstoornissen,
ziekte van botten, spieren en gewrichten.
Het aantal geregistreerde oorzaken zegt nog niets over de invloed hiervan op het
verzuimpercentage. Psychische aandoeningen en gedragsstoornissen en ziekte van botten,
spieren en gewrichten dragen voor respectievelijk 41% en 10% bij aan het verzuimpercentage
van INNOVO.
Van 32% van de verzuimsituaties is geen diagnose bekend. Dit betreft de verzuimgevallen veelal kort verzuim - die niet bij de bedrijfsarts zijn geweest. In onderstaande grafiek wordt
de relatieve bijdrage weergegeven van de meest voorkomende diagnose-categorieën.

Oorzaak analyse
In de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 is 61% van de door de bedrijfsartsen
geregistreerde gevallen werkgerelateerd. In vorige perioden lag dit percentage tussen 56% en >
58%). 61% van de werkgerelateerde gevallen betreft arbeidsinhoud / arbeidsbelasting. Eind 2016
betrof dit nog 79%. Het aandeel arbeidsverhouding is gestegen van 5% naar 14%.
Profesionalisering
Professionalisering is in 2017 naast teamscholing vooral individueel benaderd tussen leidinggevenden en medewerkers conform de interne regeling ‘Opleiding en Training’. Voor scholing
is een individueel budget van €500 per fte beschikbaar. Professionalisering van directeuren
komt ten laste van het centrale opleidingsbudget.
Voor (bij)scholing van directeuren is minimaal €2.000 per schoolleider per jaar beschikbaar en
dit is met ingang van de nieuwe cao 2016-2017 verhoogd naar €3000. Schoolleiders moeten zich
uiterlijk met ingang van 1 januari 2018 verplicht inschrijven en laten (her)registreren in het
schoolleidersregister PO.
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Directeuren zijn in 2016 gestart met opleidingen in het kader van hun (her)registratie. Vrijwel
alle INNOVO-schoolleiders hebben zich ingeschreven in het register. De stand van zaken
begin maart 2018 is dat 48 personen zich hebben ingeschreven en de verdeling is als volgt:
RDO/RADO REGISTRATIES RDO RADO NIET VOLDAAN
Geregistreerden
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16

2

Een schoolleider aangeduid met RDO is RegisterDirecteur Onderwijs. RADO staat voor
RegisterAdjunct-Directeur Onderwijs. Schoolleiders die deze titel (nog) niet hebben zijn
ingeschreven, maar nog niet geregistreerd in het Schoolleidersregister PO.
Voor diverse doelgroepen (Intern Begeleiders, preventiemedewerkers, LB specialisten, etc.) is
volop ingezet op competentie-ontwikkeling via scholing, training en interne kenniskringen.
Ook is centrale scholing verzorgd op specifieke onderwerpen. Aandachtsfunctionarissen
kindermishandeling hebben opleiding gevolgd bij LVAK. Potentials en leidinggevenden
hebben bij VIA VINCI directeursopleidingen gevolgd.
Daarnaast is in 2017 de INNOVO-academie opgericht, een e-learning faciliteit waar veel
medewerkers gebruik van maken. De medewerkers hebben gebruik gemaakt van ruim 50
verschillende e-learning cursussen. De flexforce was de grootafnemer maar ook op scholen is
e-learning snel ingeburgerd.
INNOVO ACADEMIE 2017 AANTAL CURSISTEN SUCCESVOL AFGEROND GESTART BEZIG
Flexforce
Scholen
Totaal

185
212
397

101
119
220

129
141
270

56
71
127

In 2015 is de afspraak losgelaten, dat elke leidinggevende minimaal één functioneringsgesprek
per jaar en één beoordelingsgesprek per vier jaar voert met iedere medewerker. Regelmatig
voortgangsoverleg en tussentijds bijsturen op ontwikkeling naar wens en behoefte van zowel
de medewerker als leidinggevende is meer de lijn. Verslaglegging van de gesprekken werd in
2017 voor het laatst ingevoerd in Igrow. Er zijn ook leidinggevende die hun eigen systeem
gebruikten. Igrow is uitgefaseerd in 2017 en vanaf 2018 is de gesprekkencyclus onderdeel van
AFAS insite geworden. Registratie van functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken
vindt nu stelselmatig in dat systeem plaats.
Mobiliteit
INNOVO vindt mobiliteit een belangrijk thema, dat bijdraagt aan het welbevinden van
medewerkers. Daartoe zetten wij al jaren in op het fijnslijpen van het mobiliteitsproces met de
volgende elementen:
-

het aanscherpen van zorgvuldigheidseisen bij boventalligheid;
het wegnemen van barrières via actief en transparant communiceren van vacatures;
inzet van het Regionaal Talentcentrum [RTC} als vacaturebank voor in- en externe kandidaten;
het positief laden van het begrip mobiliteit in onze communicatiekanalen, het aanbieden van
loopbaantrajecten en loopbaancoaches via het RTC;
samenwerken met collega-besturen Kindante, Movare en MosaLira in het RTC.

Daar waar de perceptie van mobiliteit in het verleden bij medewerkers negatief was, zien we
hier de laatste jaren een positieve kentering in komen. Steeds meer medewerkers zien het
belang van mobiliteit in en melden zich hier vrijwillig voor aan.
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Beheersing uitgaven inzake uitkering na ontslag
Met de programmalijn Vitale Medewerker zet INNOVO in op preventie van verzuim ten
gevolge van ziekte of disfunctioneren. Dit doen we via een integrale benadering op de thema’s
gezondheid, competenties, mobiliteit en leiderschap. Vanuit het thema gezondheid hebben wij
veel aandacht besteed aan het procesmatig goed ondersteunen van leidinggevenden bij de
uitvoering van de Wet verbetering Poortwachter. Allereerst wordt getracht om langdurige
zieke medewerkers via gerichte begeleiding en bijvoorbeeld coaching weer terug in de eigen
functie te brengen.
Helaas lukt dit in sommige gevallen niet, waardoor er een ‘Tweede-Spoor-verkenning’ wordt
uitgevoerd. Binnen en buiten de organisatie wordt op basis van resterende arbeidsmogelijkheden gezocht naar een passende oplossing. Instrumenten daarvoor zijn demotie, om- en
bijscholing. Waar er sprake is van uitstroom bij ziekte, keren wij de wettelijk verplichte
transitievergoeding uit. Wel zijn wij in afwachting van regelgeving die deze uitkering gaat
toevoegen aan onze bekostiging.
In de gevallen waarbij uitstroom plaatsvindt ten gevolge van disfunctioneren - eenzijdig of met
wederzijds goedbevinden - biedt INNOVO medewerkers standaard een vergoeding voor
outplacement aan. Medewerkers worden zo ondersteund om zo spoedig mogelijk na ontslag
weer een andere functie te vinden.
Personele kengetallen
Op 31-12-2017 had INNOVO een omvang van 788,9 fte waarbij opgemerkt dient te worden dat
een tiental vacatures in de Flexforce op dat moment openstond.
TOTAAL OVERZICHT PERSONEEL ULTIMO 2017
Totaal aantal fte
788,9
Totaal aantal medewerkers
998,0
Flexforce
Ten gevolge van de Wet Werk en Zekerheid en het eigen risicodragerschap [ERD] van
vervangingen voor ziekteverzuim, is INNOVO zelf vervangers in dienst gaan nemen. De groep
die de vervangingen binnen INNOVO doet, wordt aangeduidt als de Flexforce INNOVO.
In onderstaande twee tabellen is stand van zaken per 31 december 2017 in zowel fte als in en
aantallen medewerkers per leeftijdsklasse weergegeven.
SAMENSTELLING FLEXFORCE ULTIMO 2017
FTE
%
Omvang

LFT. 0-24 LFT. 25-34 LFT. 35-44 LFT. 45-54 LFT. 55-59 LFT. 60-99
16

65

10

7

3

0

10,2

41,4

6,2

4,7

1,7

0

AANTAL LFT. 0-24 LFT. 25-34 LFT. 35-44 LFT. 45-54 LFT. 55-59 LFT. 60-99
%
15
63
13
7
3
0
Omvang
12
50
10
6
2
0

Ten opzichte van een jaar eerder is de Flexforce zowel qua aantal medewerkers als in fteomvang met enkele personen toegenomen. Ondanks intensieve werving stond ultimo 2017 een
tiental vacatures in de Flexforce open. Deze ruimte is ontstaan omdat Flexforcers ondertussen
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voor meer taken worden ingezet dan alleen vervanging wegens ziekte als het invullen van
tijdelijke formatieplekken, ontstaan door uitstroom van medewerkers. Hierdoor zijn meer
flexforcers nodig. In onderstaande tabel staat de verdeling tussen het aantal vaste en tijdelijke
contracten van Flexforcers in fte eind 2017.
OVERZICHT SAMENSTELLING FLEXFORCE VAST TIJDELIJK TOTAAL
verdeling Fexforce ultimo 2017
35,2
29,0
64,2
Ten opzicht van het vorig jaar is het aantal Flexforcers met een vast contract gedaald en die
met een tijdelijk contract gestegen. Oorzaak is enerzijds dat Flexforcers met vaste contracten
ingedaald zijn in de reguliere formatie en anderzijds dat INNOVO overeenkomstig de cao is
moeten gaan handelen, sinds daarin opgenomen is, dat vervangers alleen op tijdelijke basis
met min-max contracten geworven kunnen worden.
Leeftijdsklassen
Het in dienst nemen van Flexforcers heeft ook een forse invloed op de leeftijdsverdeling van
het personeel. De afgelopen jaren heeft INNOVO daardoor een verjonging doorgemaakt en
voor het eerst is duidelijk zichtbaar, dat het aandeel ‘jongeren’ het aandeel ‘ouderen’ overtreft.
AANTAL FTE PER LEEFTIJDSKLASSE ULTIMO 2017 | EXCLUSIEF FLEXFORCE
%
fte

LFT. 0-24

LFT. 25-34

LFT. 35-44

LFT. 45-54 LFT. 55-59

1,04%

22,61%

29,03%

18,06%

11,71%

7,5

163,8

210,4

130,9

84,9

LFT. 60-99

TOTAAL

17,55% 100,00%
127,2

724,7

AANTAL MEDEWERKERS PER LEEFTIJDSKLASSE ULTIMO 2017 |EXCLUSIEF FLEXFORCE
%
mw

LFT. 0-24

LFT. 25-34

LFT. 35-44

LFT. 45-54 LFT. 55-59

1,09%

20,26%

29,63%

19,28%

10

186

272

177

LFT. 60-99

TOTAAL

12,09%

17,65%

100%

111

162

918

AANTAL FTE PER LEEFTIJDSKLASSE ULTIMO 2017 | INCLUSIEF FLEXFORCE
%
fte

LFT. 0-24

LFT. 25-34

LFT. 35-44

LFT. 60-99

TOTAAL

2,24%

26,02%

27,46%

LFT. 45-54 LFT. 55-59

17,18%

10,98%

16,12%

17,7

205,3

216,6

135,6

86,6

127,2

100%
789,0

AANTAL MEDEWERKERS PER LEEFTIJDSKLASSE ULTIMO 2017 | INCLUSIEF FLEXFORCE
%
mw

LFT. 0-24

LFT. 25-34

LFT. 35-44

LFT. 45-54 LFT. 55-59

2,20%

23,65%

28,26%

18,34%

22

236

282

183

LFT. 60-99

TOTAAL

11,32%

16,23%

113

162

100%
998

In het volgende overzicht staat het totaal aantal medewerkers (inclusief Flexforce) weergegeven in aantal en fte-omvang. Duidelijk is te zien, dat het aandeel van de 25-34 en 35-44
jarigen het grootste is. Daarmee maakt INNOVO een enorme transformatie naar verjonging.
Een tiental jaar geleden was juist aan de vergrijzende zijde van de grafiek de grote bult en
daarmee lijkt vergrijzing geen issue voorlopig, maar dat is niet waar.
De groep 60-99 zal ook de komende jaren relatief groot blijven vanwege langer doorwerken
vóór het bereiken van de AOW-leeftijd dan in het verleden. Aandacht voor vitaliteit is ook
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specifiek voor deze groep nodig. Naast de vitaliteitsbevorderende maatregelen die generiek
zijn genomen, heeft INNOVO voor de categorie 60+ in 2017 wederom een generatiepactmaatregel uitgezet. Aan deze 50-70-100-regeling in de vorm van 50% werken, 70% salaris en
100% pensioenopbouw met een maximale duur van twee jaar 2 jaar) is sprake van een
gemiddelde deelnamegraad van 5% van de doelgroep 60- tot en met 63-jarigen.
300,0000
250,0000
200,0000
fte

150,0000

mw
100,0000
50,0000
0,0000
Lft. 0-24 Lft. 25-34 Lft. 35-44 Lft. 45-54 Lft. 55-59 Lft. 60-99

Grafiek: totaal aantal medewerkers / fte per leeftijdsklasse
OP-OOP-Directie verdeling
In 2017 zien we dat de directieomvang in fte nagenoeg gelijk gebleven is ten opzichte van 2016.
Dit geldt ook voor het aantal fte OP, al is daar een stijging te zien bij het basisonderwijs en een
daling bij het speciaal onderwijs. De stijging van het aantal fte wordt voornamelijk veroorzaakt
door de groei in fte OOP op de scholen. Op het servicebureau is het aantal OOP licht gedaald.
VERDELING OP-OOP-DIRECTIE INCLUSIEF FLEXFORCE IN FTE PER ULTIMO 2017
BO SBO SO SEB TOTAAL
Aantal fte Directeuren en Adjuncten

44,5
490,8
Aantal fte OP inclusief Interne Begeleiders
Aantal fte OOP

58,0

1,9

5,7

2,0

54,1

32,7 74,3

0,0

597,8

7,7 41,5 29,7

136,9

Man-Vrouw verdeling
Het aantal vrouwen in fte in de organisatie is in 2017 verhoudingsgewijs weer iets toegenomen
ten opzichte het aantal mannen in fte. De laatste drie jaar schommelt het aandeel van de
mannen in fte tussen de 22 en 23,5%.
VERDELING MAN-VROUW IN FTE INCLUSIEF FLEXFORCE PER ULTIMO 2017
Aantal fte mannen
Aantal fte vrouwen

177,03
611,82

22,4%
77,6%

Totaal

788,85

100%
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5.3

Onderwijs

Eindopbrengsten 2017
Van de 46 basisscholen binnen INNOVO hebben 41 scholen deelgenomen aan de centrale
eindtoets (CET). Vijf basisscholen hebben gekozen voor Route 8 als eindtoets, een adaptieve
digitale eindtoets basisonderwijs. De schoolscores op beide toetsen zijn afhankelijk van het
percentage gewogen leerlingen op de hele school en op ‘ondergrens’ onderling vergelijkbaar.
Onderstaand een vergelijking van de schoolscores van de afgelopen vier schooljaren, volgens
de inspectienorm boven- en ondergrens in aantal en in percentages. In de kolom ‘2017’ zijn de
vijf scholen die Route 8 gebruiken niet meegenomen. (N=41) Deze scholen scoren >
ondergrens.
OVERZICHT SCHOOLSCORES

2017

2016

2015

2014

HOOG
ACCEPTABEL

17 (41%)
11 (27%)

19 (41%)
9 (20%)

27 (55%)
12 (25%)

26 (53%)
12 (24%)

10 (24%)

9 (20%)

7 (14%)

9 (18%)

3 (7%)

9 (19%)

3 (6%)

2 (4%)

KRITISCH
ATTENDERING

>Bovengrens
>Gewogen landelijk gemiddelde
en <bovengrens
>Ondergrens en < gewogen
landelijk gemiddelde
<Ondergrens

De schoolscores op de centrale eindtoets zijn gemiddeld in 2017 iets hoger dan in 2016. Het
aantal scholen dat onder de ondergrens scoort, is ten opzichte van 2016 met 12% afgenomen.
Het gaat om drie scholen, die in 2016 niet onder de ondergrens scoorden.
Extern Toezicht – Inspectie van het Onderwijs
Alle INNOVO-scholen, hebben een basisarrangement. In 2017 hebben twee basisscholen
Franciscus Bunde en Swentibold en een school voor speciaal basisonderwijs Bernardus een
kwaliteitsonderzoek gehad in de periode januari – juni. Ook heeft de inspectie op twee
basisscholen - De Spil en ’t Kirkeveldsje - een themaonderzoek ‘didactisch handelen’ gedaan en
op VSO-school De Pyler een themaonderzoek ‘Entreeopleidingen’.
INNOVO heeft met vijf geselecteerde basisscholen St.-Dionysius, Triangel Linne, Het Avontuur,
De Verrekijker en Swentibold deelgenomen aan een onderzoek over advies en plaatsing PO-VO
vanuit de inspectie in samenwerking met de Academische Werkplaats Maastricht van de UM
en de Universiteit Luxemburg. Doel van het onderzoek is meer inzicht krijgen in de onderlinge
mechanismen van advisering en dat mede in relatie tot kansenongelijkheid.
Hoofdvraag in het onderzoek is: ‘hoe kun je als leerkracht of docent een advies richting overgang
naar VO of overstap binnen VO en onderwijs bieden, dat zoveel mogelijk recht doet aan de
capaciteiten en mogelijkheden van een kind?’ Op basis van schoolbezoeken worden praktijken
in verschillende scenario’s vertaald en gepubliceerd in de Staat van het Onderwijs. Deelname
aan het onderzoek is voor deze scholen bijzonder interessant als het gaat om verbetering van
schooladviezen. Voor alle scholen voor primair onderwijs is het onderzoek interessant om de
eigen praktijk van schooladvisering af te zetten tegen de verschillende scenario’s en om de
kwaliteit ervan te verbeteren.
Passend Onderwijs
Alle INNOVO-scholen inclusief de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs
hebben een schoolondersteuningsprofiel [SOP], waarmee scholen aangeven in welke mate zij
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toegerust zijn om passend onderwijs te verzorgen. De SOP’s van de reguliere basisscholen zijn
in 2017 geactualiseerd en hieruit blijkt een positieve ontwikkeling voor de ankerpunten.

ANKERPUNT:
1: Zorgindicatoren inspectie
gemiddeld percentage 3 of 4
2: Indicatoren PHGW
gemiddeld percentage 3 of 4
3: Specifieke Ondersteuning:
- Dyscalculie
- Dyslexie
- Meer-/hoogbegaafdheid
- Sociale Veiligheid en gedrag
- Gemiddeld percentage 'ja'

2014-2015 2016-2017
2014-2015
2016-2017
INNOVO INNOVO ZUID-LIMBURG ZUID-LIMBURG
90

96

87

94

89

94

86

92

52
91
59
87
72

68
94
70
93
81

53
89
60
85
71

64
91
69
91
79

Samenwerkingsverbanden stellen in het kader van passend onderwijs middelen beschikbaar
voor de versterking van de basisondersteuning. Deze middelen met een omvang van M€ 1,2
zijn rechtstreeks doorgesluisd naar de scholen. Inmiddels zijn wij een aantal jaren aan de slag
met passend onderwijs en hebben medio 2017 de balans opgemaakt voor INNOVO.
INTERNE REVIEW
De bevindingen uit deze interne review op de voortgang van passend onderwijs geven aan dat
er veel energie is gestoken in het inrichten van structuren en het formaliseren/protocolleren
van toelaatbaarheid in het S(B)O en dat geldt ook voor de randvoorwaarden. Tegelijk is er geen
zicht op een kentering in de verwijzingen of een aanwas in terugverwijzingen. De deelname
aan het SBO, SO en VSO stijgt zelfs met ruim 50 leerlingen. Als INNOVO zullen wij onze
aanpak moeten verleggen naar meer focus op de leerling en met name vroegsignalering, het
ontwerpen van arrangementen op maat, de expertise naar de leerling brengen in plaats van het
kind naar de specialistische vorziening en dat alles vanuit het uitgangspunt: zo inclusief en
thuisnabij mogelijk binnen het paradigma ‘Samenwerkingsverband INNOVO’.
VILLA KAKELBONT
De wens om passend onderwijs binnen INNOVO maximaal aandacht te geven en goed te
ondersteunen en zo onderwijs op maat te realiseren, - is reden geweest om daar een eigen
programmalijn voor op te zetten met de naam Villa Kakelbont. De associatie met Pippi
Langkous is speels en draagt de boodschap uit, dat iedereen mag zijn wie hij/zij is: uniek en
authentiek! De programmalijn heeft een nauwe verbinding met de andere programmalijnen
Onderwijs Anders Organiseren en Vitale Medewerker.
Opvang nieuwkomers
In het kalenderjaar 2017 zaten er in variërende samenstelling tussen de 18 en 23 leerlingen uit
de gemeenten Heerlen, Brunssum, Hoensbroek, Voerendaal en Nuth in de taalklas, die
gehuisvest is in basisschool St.-Paulus in Heerlen-Noord. Alle leerlingen hebben een leeftijd
tussen 6 en 12 jaar en zijn korter dan 2 jaar in Nederland.
In de ochtend krijgen de leerlingen les in een heterogene groep ingedeeld op niveau. Het
accent ligt dan op veiligheid ervaren, kennis maken met regels & routines en het beheersen
van een minimale vakdidactische woordenschat, die de leerlingen in staat stelt
Nederlandstalige instructie in alle vakgebieden te kunnen volgen.
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In de middaguren bezoekt elke leerling de reguliere groep op de school, passend bij zijn/haar
leeftijd. De trajectbegeleider volgt, samen met de Intern Begeleider en de leerkracht van de
taalklas elk kind in zijn/haar ontwikkeling. Wanneer de leerling klaar is voor de overstap naar
de reguliere school in de buurt, waarvoor deouders hebben gekozen, zorgt de trajectbegeleider
voor een ‘warme overdracht’.
Met de aanpassing van de bekostiging tot maximaal 2 jaar is een leerling gemiddeld langer dan
voorheen – gemiddeld acht maanden - leerling in de taalklas. Het AZC Landsrade in de
gemeente Gulpen-Wittem is eind 2016 opgeheven en kinderen, die onderwijs aan nieuwkomers
volgden op basisschool á Hermkes zijn naar Maastricht gegaan.
Onderwijsachterstandsbeleid
PROJECT KANSRIJK045
Kansenongelijkheid (in het onderwijs) komt vooral voor bij kinderen, die opgroeien in een
gezin met een lage SES-situatie. In Parkstad zijn afspraken vastgelegd in de lokale en regionale
agenda’s om deze kansenongelijkheid gericht te bestrijden. De provincie heeft in 2017 een
projectsubsidie verleend via het beleidprogramma Sociale Agenda Limburg met een looptijd
tot 1 november 2018.
Alle deelnemende partners
-

hebben de bereidheid om niet alleen in eigenbelang, maar in belang van elkaar te denken;
hebben de bereidheid om anderen te inspireren met de opgedane ervaringen en daarmee deel
uit te maken van een brede beweging in Limburg, die leert van en over elkaar;
hebben de bereidheid om buiten de kaders van het gebruikelijke te denken en elkaar daarin uit
te dagen.
streven naar een duurzame werkwijze.

In 2016 heeft INNOVO het initiatief genomen om samen met partners - vijf INNOVO-scholen,
drie Movare-scholen, ketenpartners, gemeente en provincie te verkennen hoe samenwerking
tussen deze acht Heerlense scholen - alle gelegen in een aandachtsbuurt – goed vorm kan
krijgen gericht op de verbetering van de leer- en leefsituatie van de kinderen.
INNOVO heeft begin 2017 op alle acht scholen een zogenaamde Open Space-bijeenkomst
georganiseerd samen met de ketenpartners, die daadwerkelijk met de kinderen op school en/of
in de wijk werken. Er is zo per school/wijk met elkaar verkend wat er nodig is en hoe deze
wensen geconcretiseerd kunnen worden en welke initiatieven kansrijk zijn in Heerlen.
Een aantal thema’s heeft betrekking op Kansrijk045:
-

Versterken opvoedingsvaardigheden/vergroten ouderbetrokkenheid;
Het verder stimuleren van de taalontwikkeling;
Het verbeteren van de warme overdracht voorschoolse fase-PO;
Het verbeteren van de warme overdracht PO-VO;
Beroepenoriëntatie primair onderwijs.

Naar aanleiding van deze bijeenkomsten zijn concrete quick-wins geformuleerd, waar direct en
zonder financiële ondersteuning op ingezet is. Vervolgens is de projectgroep gestart met het
opstellen van een meer omvattend projectplan inclusief financiële onderlegger. Naast
Kansrijk045 is ook de Gelijke Kansen Alliantie in beeld gekomen voor dezelfde betrokkenen.
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GELIJKE KANSEN ALLIANTIE
In Heerlen groeien relatief meer kinderen op in armoede en zij hebben vaker lager opgeleide
ouders. De nadruk ligt binnen het onderwijsbeleid op het creëren van gelijke scholingskansen
voor de jeugd van 0-27 jaar. Uitgangspunt hierbij is: zo jong en vroeg mogelijk ondersteunen.
Dit heeft geresulteerd in een werkgroep GKA, die in samenwerking met scholen en partners
een subsidieaanvraag heeft ingediend (en gehonoreerd zien worden) ten behoeve van de inzet
van jeugdconsulenten en de warme overdracht voor- en vroegschools naar primair onderwijs.
Verbeterende Kwaliteit
INTERNE AUDITS
In 2017 hebben negen scholen deelgenomen aan de interne audit. De zes scholen in ‘tranche 10’
zijn de basisscholen: Cortemich, ’t Kirkeveldsje, Heilig Hart, St. Theresia, Broederschool en De
Wegwijzer. De drie scholen in ‘tranche 11’ zijn SO De Pyler en de basisscholen, Horizon en
Valkenburg. Deze negen scholen zijn zijn geaudit op vier werkprocessen:
-

Kwaliteitszorg;
Veilige omgeving;
Planmatig handelen;
Toetsen, waarderen en rapporteren.

In onderstaand overzicht wordt duidelijk in welke mate de indicatoren van een werkproces
waarneembaar en verifieerbaar waren in de schoolpraktijk.
DEELNAME
PER TRANCHE

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
11.1
11.2
11.3
norm: > 80%

KWALITEITS- VEILIGE
PLANMATIG TOETSEN, WAARDEREN
ZORG
OMGEVING HANDELEN & RAPPORTEREN
95
60
65
85
55
80
50
50
95

90
85
60
80
35
85
75
70
90

95
90
65
95
80
100
85
100
95

100
100
95
100
95
95
85
100
100

BEVINDINGEN:
1.
2.

3.
4.

Op vier scholen zijn alle werkprocessen op orde en voldoen aan de norm.
De twee werkprocessen die informatie geven over de kwaliteit van de zorg en begeleiding van
leerlingen nl. Planmatig Handelen en Toetsen, Waarderen & Rapporteren) voldoen op
respectievelijk acht en negen scholen aan de norm. Op het werkproces Veilige Omgeving
voldoen vijf scholen aan de norm.
Op het werkproces Kwaliteitszorg voldoen vier scholen aan de norm. Van de overige vijf scholen
werd op twee scholen ten tijde van de audit door de nieuwe directeur het systeem van
kwaliteitszorg opnieuw ingericht en ingevuld.
Eén school heeft voor drie werkprocessen nog een inhaalslag te maken.

Ook hebben op de negen scholen lesobservaties plaatsgevonden. In minimaal 80% van alle
groepen van een school wordt tijdens de audit een observatie gedaan. Deze observaties bieden
op teamniveau een beeld van de basiskwaliteit van het pedagogisch-didactisch handelen en
van een doorgaande lijn van de pedagogisch-didactische keten. Voor deze observaties wordt
gebruik gemaakt van de kijkwijzer uit het INNOVO-ontwikkelvenster. Hierin zijn vijftien
indicatoren opgenomen die tijdens een instructieles Taal of Rekenen in kaart worden gebracht:
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I-NR.

OMSCHRIJVING

I-NR.

OMSCHRIJVING

i-1
i-2
i-3
i-4
i-5
i-6
i-7
i-8

duidelijke uitleg
taakgerichte werksfeer
leerlingen zijn actief betrokken
respectvolle omgang leerlingen
hoge verwachtingen
controle uitleg en/of opdrachten
strategieën voor denken en leren
leren doelmatig samenwerken

i-9
i-10
i-11
i-12
i-13
i-14
i-15

feedback leer-/ontwikkelingsproces
systematisch volgen/analyseren vorderingen
afstemming leerinhouden
afstemming instructie
afstemming verwerking
afstemming onderwijstijd
efficiënt gebruik geplande onderwijstijd

Onderstaand een overzicht van de mate, waarin indicatoren daadwerkelijk waarneembaar
en verifieerbaar waren in de schoolpraktijk
SCHOLEN

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 10.1 10.2
3.1 3.0 3.0 2.7 3.1
3.1
2.9
3.1
3.3
3.2
2.9
2.7
3.2
3.3
3.1
3.4
i-1
3.5 3.2 3.8 2.9 3.6 3.6 3.5
3.7
i-2
3.3
3.1
3.4
2.7
3.5
3.1
3.3
3.4
i-3
3.4 3.3 3.4
3.1
3.4 3.5
3.5
3.4
i-4
3.4
3.1
3.3 2.5
3.1
3.2 2.9
3.5
i-5
2.5 2.5 2.8 2.7 2.2 2.9 2.4
2.8
i-6
2.9 2.9 2.6 2.5 2.6 2.8 2.5
2.7
i-7
3.0 2.6 1.9 2.2 2.2 2.3
1.8
1.6
i-8
2.7 2.7 2.5 2.2 2.9 2.8 2.6
2.8
i-9
3.7 3.4 3.0 3.9 4.0 3.7
3.3
4.0
i-10
3.1 2.9 3.3
3.1
3.5 3.3
2.7
3.1
i-11
2.5 2.5 2.4 2.3 2.9 2.7
2.3
2.9
i-12
2.8 2.6 3.0 2.8 2.7 2.5 2.2
2.7
i-13
3.0 2.9 2.7 2.4 2.4 3.4
3.3
3.5
i-14
3.6 3.4 3.5 3.4 3.7 3.8 3.8
3.6
i-15
norm: <2.4 = onvoldoende; 2.4-3.1 = voldoende; >3.1 = goed

TEAMGEMIDDELDE

10.3
3.2
3.6
3.8
3.3
3.6
3.3
2.3
2.7
3.1
2.7
3.7
3.4
3.1
2.8
3.5
3.7

BEVINDINGEN:
1.
2.
3.
4.

5.

De teamgemiddelden laten zien dat de basiskwaliteit van het pedagogisch didactisch handelen
op alle negen scholen voldoende (2) tot ruim voldoende (6) tot goed (1) is. Voor alle negen
scholen was het teambeeld herkenbaar en bood aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling.
Op twee scholen waren alle vijftien indicatoren in voldoende of hoge mate zichtbaar.
De indicator Leren doelmatig samenwerken was in zes scholen in onvoldoende mate zichtbaar.
Scholen geven aan hier vooral in de middaguren aandacht aan te besteden en deze vaardigheid
nog niet in te zetten tijdens instructielessen.
Negen van de vijftien indicatoren (60%) zijn in alle scholen in voldoende tot hoge mate zichtbaar: Taakgerichte werksfeer, Respectvolle omgang van leerlingen, Systematisch volgen en
analyseren van vorderingen, Duidelijke uitleg, Hoge verwachtingen, Leerlingen zijn actief
betrokken, Strategieën voor denken en leren, Afstemming leerinhouden en Afstemming
onderwijstijd
Zes van vijftien indicatoren (40%) zijn nergens in hoge mate zichtbaar en hier liggen de meeste
aandachtspunten voor verdere ontwikkeling. Het gaat dan om de indicatoren Controle uitleg
en/of opdrachten, Leren doelmatig samenwerken, Feedback leer-/ontwikkelingsproces,
Afstemming instructie en Afstemming verwerking. Met name de indicatoren Afstemming
instructie en Afstemming verwerking zijn belangrijk voor verdere differentiatie van onderwijs.
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SCHOLEN FORMULEREN VOOR HET MIDDAGDEEL VAN DE AUDIT EEN MAATWERKVRAAG
De maatwerkvragen varieerden van: de kwaliteit van het woordenschatonderwijs tot workshops
rondom talentontwikkeling en van thematisch werken tot feedback op pilots Onderwijs Anders
Organiseren. Het auditteam voorziet de school van feedback en advies. Scholen geven aan dat
deze maatwerk-feedback van grote toegevoegde waarde is voor de schoolontwikkeling.
ONDERSTEUNING OP DE SCHOLEN
In 2017 heeft door instabiele opbrengsten één school gebruik gemaakt van ondersteuning bij
verbeterende kwaliteit.
Onderwijs Anders Organiseren
In 2017 is binnen de programmalijn Onderwijs Anders Organiseren [OAO] een aantal trajecten
opgestart met als voornaamste doel om scholen te faciliteren, te ondersteunen en onderling te
verbinden bij het implementeren van onderwijs anders organiseren op school. In 2017 zijn er
een aantal trajecten en maatregelen te onderscheiden, die hebben plaatsgevonden of zijn
opgestart. Twaalf scholen hebben in 2017 gebruik gemaakt van het ondersteuningsaanbod in
de school zelf op het terrein van OAO. Hier volgt een staalkaart van andere initiatieven.
INNOVO-SCHOLENTOUR
Een groep van 17 leerkrachten en directeuren maakte een driedaagse reis langs innovatieve
scholen in Nederland om vervolgens in hun eigen school daadwerkelijk met het OAO aan de
slag te gaan. Bevindingen en opbrengsten zijn samen gedeeld.
TOOLKIT
Van de toolkit “Van visie naar onderwijs anders organiseren (in een nieuw gebouw)”is ook in
2017 heel goed gebruik gemaakt. Vijftien scholen gebruiken de toolkit om een gezamenlijke
visie op OAO vorm te geven en de richting te bepalen van het veranderingsproces en/of het
nieuw-verbouwtraject. Opbrengst is een ‘bouwnotitie’ voor implementatie. Voor twee scholen
is uit deze aanpak het idee ontstaan voor een 10-14-aanbod ofwel een ‘tienervoorziening’ door
een nauwere samenwerking tussen PO en VO.
SCHOLING OAO INTERNE BEGELEIDERS
Vijftien Interne Begeleiders hebben op basis van eigen specifieke leervragen ten aanzien van
OAO in realtie tot hun functie in de scholen een leerstage gelopen op een innovatieve school
in den lande. Op deze wijze heeft een pendant van van de scholentour heel gericht invulling
gekregen en vormt zo een gedegen onderlegger voor innovatie in de scholen.
VAN ONDERWIJSASSISTENT NAAR ONDERWIJSONDERSTEUNER
Om ons onderwijs verder te ontwikkelen en meer te differentiëren naar de behoefte van elk
kind, zijn meer én andere handen nodig in de school; geen assistent van de leraar maar een
ondersteuner van het onderwijs. Twee werkgroepen van directeuren geven vorm en inhoud aan
een nieuwe functieprofiel Onderwijsondersteuner en het opleiden daarvan in de school.
Wij werken hier nauw samen met ROC Leeuwenborgh en volgen daarin het beproefde concept
van Opleiden in de School, zoals dat voor leerkrachten met de PABO gebeurt. De verwachting is
dat de inzet van onderwijsondersteuners een belangrijke impuls geeft aan OAO in de praktijk.
Ook de opscholing van zittende onderwijsassistenten naar onderwijsondersteuner is in dit
traject meegenomen.
DESIGNTEAMS
Een aantal scholen is gestart met innovatieve trajecten om binnen een gezamenlijk kader het
onderwijs binnen een bouw of unit opnieuw in te richten en te ontwerpen. De verwachting is
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dat de ervaringen vanuit deze designteams bestaande uit leerkrachten zullen leiden tot een
nieuw gezamenlijk gedragen en toekomstbestendig onderwijsconcept.
KAFKA-BRIGADE
Onder het motto: ‘bestrijd het leed, dat bureaucratie heet’ komt een groep leerkrachten en
directeuren periodiek bij elkaar als ‘Kafka-brigade’ om samen op zoek te gaan naar slimmere
manieren om onderwijs te organiseren en bureaucratie en werkdruk te verminderen. Thema’s
die aan bod zijn gekomen, zijn: de groepsplanloze basisschool, slimme ICT-toepassingen; de
programmering van de INNOVO-onderwijs dag en werkdrukvermindering.
ONDERWIJSKANTELAARS
INNOVO heeft een voortrekkersrol vervuld in het formuleren van een onderwijsvisie funderend
onderwijs Parkstad mede in het kader van de IBA-programmalijn Onderwijs en Samenleving.
Een uitwerking van deze visie legt de basis onder het innovatieproject Onderwijskantelaars,
waaraan vanuit INNOVO zeven leerkrachten en drie scholen deelnemen. Samen met collega’s
uit PO, VO, MBO en HBO geven zij inhoud en vorm aan hun ideeën voor toekomstgericht
onderwijs in Parkstad.
STEM 1 EN 2
De STEM-programma’s zijn vooral gericht op onderzoekend & ontwerpen leren en maken goed
gebruik van de beschikbare programmasubsidie door de Provincie Limburg. Een zestal scholen
participeert in deze STEM 1 en 2-projecten en maakt zo gebruik van Mad Science, leren
coderen en programmeren, gebruik en inzet van 3-D-printers enz.
Op alle INNOVO-scholen is onderwijs anders organiseren in beweging. Scholen maken volop
gebruik van de maatregelen OAO zoals hierboven beschreven. In de overzichten met facts &
figures van scholen is zichtbaar, dat de meeste scholen zich in de eerste veranderfasen
bevinden. Wij onderscheiden: initiatieffase, vervolgens ontwerpfase en tot slot testfase. Dit
biedt het perspectief dat steeds meer scholen hun organisatie anders en meer flexibel zullen
gaan inrichten (implementatiefase) om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de
leerlingen voor nu en de toekomst.
Verwijdering en schorsing
In 2017 zijn drie leerlingen verwijderd van het basisonderwijs met borging van overgang naar
een andere onderwijsinstantie.
SCHORSINGEN:
OVERZICHT SCHORSINGEN
Basisonderwijs
Speciaal Onderwijs
Voortgezet Speciaal Onderwijs

16
4
14

Aan de verwijderingen en schorsingen ligt een diversiteit van redenen ten grondslag:
-

Fysiek geweld tegen personeel en medeleerlingen;
Intimidatie/bedreigen met fysiek geweld tegen personeel en medeleerlingen;
Verbaal geweld tegen personeel en medeleerlingen;
Vernieling;
Binnen de lessen door storend gedrag het leerproces ernstig belemmeren.
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5.4

Bedrijfsvoering

Eigen risicodragerschap vervangingen
Per 1 januari 2016 is INNOVO uit het Vervangingsfonds gestapt en eigen-risicodrager geworden
voor (ziekte)vervangingen. Het in 2016 uitgewerkte beleid inzake het creëren van de juiste
(financiële) prikkels om vervangingen ten gevolge van ziekteverzuim omlaag te brengen, is
vanaf 1 januari 2017 van start gegaan.
Binnen een bandbreedte van 0% tot 10% zijn scholen eigen-risicodrager geworden voor de
vervangingskosten, die samenhangen met ziekteverzuim. Dit leidt in 2018-2019 tot een
verlaging dan wel verhoging van de afdracht aan de collectieve kosten, die nauw samenhangen
met ingezette vervangingen.
Wet werk en zekerheid en vervangingsbeleid
Per 1 juli 2016 is de Wet werk en zekerheid van kracht geworden voor het bijzonder onderwijs.
INNOVO heeft hierop geanticipeerd door eerst beleidsruimte te creëren om werk te maken
van het terugdringen van de vervangingsbehoefte ten gevolge van afwezigheid door ziekte.
INNOVO heeft op basis van de geprognosticeerde vervangingsbehoefte de keuze gemaakt om
zelf bovenop de reguliere basisformatie aanvullend 87 nieuwe medewerkers te werven in de
Flexforce om te kunnen voorzien in vervangingen. Door toegenomen door- en uitstroom zijn
zowel begin 2017 als medio 2017 nieuwe wervingsrondes uitgezet. Eind 2017 stonden nog steeds
voor 10 fte vacatures open binnen de nieuwe flexforce.
Vervangingsbeleid
Het vervangingsbeleid voor leerkrachten en onderwijsassistenten is op ‘zelf voorzienend zijn’
gericht. Deze vervangingen worden ingevuld met medewerkers uit de Flexforce. Contractueel
zijn er twee categoriën: medewerkers met een contract onbepaalde tijd min-max en in dienst
bij INNOVO voor 1 juli 2016 en medewerkers met een tijdelijk contract min-max met zicht op
onbepaalde tijd bij normaal functioneren in dienst na 1 juli 2016.
Door toegenomen door- en uitstroom in reguliere formatieplaatsen bijvoorbeeld door (vroeg)pensionering en toename in reguliere wervingsruimte door ruimere financiële budgetten op de
scholen heeft een (veel) grotere doorstroom plaatsgevonden uit de Flexforce dan voorzien. Het
gevolg hiervan is, dat INNOVO vanaf eind 2017 in een continu proces van werving en selectie is
terecht gekomen om steeds voldoende personeel te kunnen binden.
Het uitgangspunt om via de Flexforce steeds zelfvoorzienend te zijn voor het invullen van
vervangingsvragen, is daarom versoepeld. Naast Flexforcers worden vervangers ingezet op
basis van tijdelijke contracten. Dit kunnen mensen zijn die slechts beperkt beschikbaar zijn op
een of enkele scholen, her-intreders, stille reserves of gepensioneerden.
AVG
Per 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht worden in
Nederland. Deze verordening op basis van Europese regelgeving is een aanscherping van de
vigerende Wet op de bescherming persoonsgegevens [Wbp]. Binnen het onderwijs werken wij
met persoongevoelige informatie van leerlingen en hun ouders. Informatiebeveiliging en de
borging en bescherming van privacy vinden wij belangrijk. Privacy is een grondrecht dat
aandacht en respect verdient en waar scholen een bijzondere opdracht naar leerlingen en
ouders hebben.
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In 2017 is een werkgroep gestart om te inventariseren en analyseren wat de impact is van de
AVG op de INNOVO-organisatie als geheel en de scholen afzonderlijk. Over de volgende
vragen is nagedacht en zijn antwoorden gezocht:
-

Wie zijn onze belangrijkste stakeholders en welke belangenafweging maken we bij het
verwerken van persoonsgegevens?
Hoe gaan we met deze belangen om en welke beleidskeuzes maken we daarin?
Welke maatregelen kunnen redelijkerwijs getroffen worden om risico’s te reduceren?
Hoe gaan we transparant en duidelijk communiceren met de belanghebbenden over de
gemaakte keuzes en maatregelen?
Hoe borgen we het toezicht op de naleving van de genomen maatregelen?

In het kader van bewustwording is samen met collega-besturen in Zuid-Limburg in juni een
privacy-conferentie georganiseerd voor directeuren en andere belangstellenden. Met de
leveranciers van kernapplicaties zijn gesprekken gevoerd over de informatiebeveiliging en
privacybescherming en zijn bewerkersovereenkomsten aangepast naar geactualiseerde
verwerkersovereenkomsten. Er is een concept informatiebeveiligings- en privacy beleidsplan
opgesteld, de gedragscode Verantwoord omgaan met informatie- en communicatie technologie
voor personeelsleden is bijgesteld en voorgelegd aan de GMR net als het Privacyreglement
verwerking leerling-gegevens. In 2018 zullen deze documenten worden vastgesteld en zullen
vervolgmaatregelen worden genomen om te voldoen aan de AVG. De werving van een
Functionaris Gegevensbescherming zal via een aanbesteding vanuit SIVON worden opgepakt.
Programmalijn Services 2020
De financiering voor bovenschoolse overhead in primair onderwijsorganisaties is over het
algemeen zeer krap. Als gevolg van de leerlingdaling en het wegvallen van scholen door
overdracht, staat de betaalbaarheid en kwaliteit van het bovenschoolse servicebureau continu
onder druk. Daar waar de complexiteit en hoeveelheid van (beleids)vraagstukken, waarmee
besturen te maken krijgen, steeds sneller toeneemt, blijft de passende bekostiging daarvoor in
het primair onderwijs traditioneel achter.
INNOVO is eind 2016 gestart met de programmalijn Services 2020, waarin de kwaliteit en
betaalbaarheid van de bovenschoolse serviceverlening opnieuw tegen het licht is gehouden. In
2017 zijn met bestuur en schoolleiders analyses uitgevoerd en is een visie ontwikkeld ten
aanzien van de benodigde en gewenste ondersteuning van de bestuur en de scholen, de
daartoe noodzakelijke capaciteit en de daarmee samenhangende kosten.
Onderhoud
Met ingang van 1 januari 2015 zijn schoolbesturen integraal verantwoordelijk voor onderhoud
van gebouwen. Binnen INNOVO is de keuze gemaakt om regulier (jaarlijks) onderhoud te
onderscheiden van projectmatig grootschalig onderhoud gericht op maximaal effect qua
beleving en inzet van middelen. Vergelijkbare onderhoudswerkzaamheden worden niet meer
op alle scholen tegelijk uitgevoerd en onderhoudswerkzaamheden op een bepaalde school
worden niet langer uitgesmeerd over een aantal jaren. Afhankelijk van de levensvatbaarheid
van de school kiezen wij voor een projectmatige aanpak, waarbij de school in één keer wordt
gerevitaliseerd door een combinatie van onderhoudswerkzaamheden. Als ondergrens geldt
steeds in alle gevallen de lijn dat een school tenminste warm, droog, schoon en veilig is.
Gebouwelijke zaken
Onderstaand een overzicht van de bouwactiviteiten van INNOVO in 2017.
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HAALBAARHEID(ONDERZOEK):
-

Nieuwbouw De Verrekijker in de context van de gebiedsontwikkeling ‘De Geijselaar’ in
Amstenrade in de gemeente Schinnen.

IN VOORBEREIDING:
-

Kindcentrum Aarveld - vervangende nieuwbouw / uni-locatie voor basisschool St. Tarcisius met
kindpartners (buitenschoolse opvang en peuterpeelzaal) in de gemeente Heerlen;
Kindcentrum Passart – nieuwbouw voorziening voor de basisschool St. Paulus met de
peuterspeelzaal en zorgaanbieder Alcander in de gemeente Heerlen;
In Open Club-concept - Kindcentrum Klimmen - nieuwbouw voor basisschool Ummer Clumme
te Klimmen met kindpartners (peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang) in Voerendaal;
Unilocatie De Spil – Gertrudis in Bingelrade in de gemeente Onderbanken;
Ingrijpende renovatie basisscholen St.-Martinus en De Horizon in de gemeente Heerlen.

IN UITVOERING:
-

Kindcentrum Meerssen | basisschool De Wereldster - nieuwbouw voor de basisscholen Op ’t
Hwagveld en De Gansbeek met kindpartners (buitenschoolse opvang en peuterpeelzaal) en de
bibliotheek in Meerssen- West in de gemeente Meerssen.

GEREALISEERD:
-

Kindcentrum Mechelen | basisschool Witheim – vervangende nieuwbouw voor de fuseerde
basisscholen A Gene Wienberg te Mechelen en De Driesprong te Wahlwiller met kindpartners
(buitenschoolseopvang en peuterpeelzaal) in Mechelen in de gemeente Gulpen-Wittem.
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5.5

Risicobeheersing- en controlesystemen

Wil je iets weten, dan moet je het meten dat is de achtergrond achter de inrichting van een
aantal systemen voor risicobeheersing en control. Voor een overzicht van geïdentificeerde
risico’s verwijzen wij ook naar naar paragraaf 1.5 in het Bestuursverslag. INNOVO stuurt op
basis van vertrouwen, maar wenst op elk moment over adequate stuurinformatie te kunnen
beschikken en steeds in staat te zijn om rekenschap af te leggen op grond van de publieke taak.
Instrumenten die daartoe zijn ingericht, worden hieronder beschreven.
Management control
Het in gebruik zijnde management control systeem omvat de volgende onderdelen:
-

Strategisch beleidsplan;
Uitwerking strategie in meerjarendoelen met prestatie-indicatoren plus normstelling;
Jaarplan en begroting;
Meerjarenraming;
Vastgelegde verantwoordelijkheden en bevoegdheden in organisatie;
Sturing op normen en waarden (integriteitscode);
Risicobeheersing mede aan hand van aan begroting en monitorrapportage toegevoegde
risicoanalyse;
Signaleren afwijkingen, analyseren oorzaken en adviseren over bijsturing mede aan de hand van
periodieke monitorrapportages en financiële rapportages;
Rapporteren over bereikte resultaten ten opzichte van normen en verantwoording afleggen over
resultaten aan voornaamste belanghebbenden.

In de vorm van de INNOVO concernmonitor wordt drie keer per jaar integraal gerapporteerd
over de verschillende prestatie-indicatoren, zoals die in het strategisch beleidsplan zijn
vastgelegd. Tevens wordt hierin de voortgang van de maatregelen uit het jaarplan opgenomen.
Deze concernmonitor is besproken met de diverse geledingen: RvT, GMR en directeuren.
Schoolmonitor (management informatiesysteem)
Het management informatiesysteem (MIS) verzamelt en rapporteert op centraal niveau
kritische prestatie-indicatoren in relatie tot in het strategisch beleidsplan gestelde normen, ten
behoeve van strategische sturing op m.n. de aspecten onderwijs, personeel en financiën.
Dit instrument wordt ingezet ten behoeve van de integrale monitoring van de scholen en het
op één A4-tje afleggen van verantwoording aan de geledingen. De indicatoren sluiten aan op
het strategische beleidsplan 2015-2020. Er blijft sprake van een continue doorontwikkeling van
het MIS.
Elke school heeft met behulp van de cijfers uit de schoolmonitor een toelichting op de status
en ontwikkelingen opgesteld. Deze wordt aangevuld met informatie van de diverse adviseurs
van het servicebureau en een reflectie van de concerncontroller. Vervolgens worden deze
bevindingen in het periodieke monitorgesprek door het College van Bestuur met de directeur
besproken. Waar aan de orde zijn vervolgacties afgesproken en vastgelegd.
In het geval dat het College van Bestuur constateert, dat een school zich in een risicozone
bevindt op bijvoorbeeld onderwijskundig en/of financieel gebied, heeft minimaal één extra
monitorgesprek plaatsgevonden.
Begin 2017 is de voorgaand geschetste werkwijze van het schoolmonitorproces met
betrokkenen geëvalueerd. Naast beperkte organisatorische aanpassingen en aanscherping van
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enkele afspraken, is tevens een apart document met verdiepende facts&figures over de
onderwijsopbrengsten en -processen toegevoegd aan de monitorstukken. Deze wijze van
benadering is goed bevallen bij het College van Bestuur en de directeuren.
Indicatoren
De belangrijkste indicatoren zijn:
ONDERWIJS:
-

Resultaten eindtoets;
Resultaten tussentoetsen;
Gestandhouding VO-advies 3e jaar;
Ouder- en leerlingtevredenheid;
Sociale veiligheid leerlingen.

PERSONEEL:
-

Verzuim (voortschrijdend en frequentie);
Tevredenheidscore;
Sociale veiligheid personeel.

FINANCIËN:
-

Exploitatieresultaat versus begroting;
Investeringen versus begroting;
Schoolreserve.

Vensters PO
In opdracht van de PO-raad voert Kennisnet het beheer over de website scholenopdekaart.nl
Hier wordt cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld in één
systeem, het zogenoemde Schoolvenster. Het gaat dan om gegevens op het gebied van
onderwijs(resultaten), leerlingpopulatie, waardering en bedrijfsvoering. Vensters biedt
schoolbesturen en scholen hiermee een betrouwbare basis voor het professionelere besturen
van hun eigen organisatie en mede met het oog op opbrengstgericht werken en voor de dialoog
over onderwijs met verschillende belanghebbenden: ouders, gemeenten, inspectie etc.
De gegevens die opgenomen worden in Vensters zijn van scholen en schoolbesturen en
worden opgevraagd bij DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de scholen zelf. Langs deze
weg worden ze op een toegankelijke manier teruggegeven aan scholen en schoolbesturen. Ook
worden zo diverse mogelijkheden tot vergelijken (benchmarken) geboden. Langs deze weg
geeft INNOVO ook inhoud aan de horizontale verantwoording met belanghebbenden en
andere belangstellenden.
Administratieve organisatie en interne controle
De externe accountant brengt jaarlijks een managementletter uit, die wordt besproken met het
College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Hierin worden ook aanbevelingen gedaan om de
administratieve organisatie en interne beheersing te verbeteren. De laatste managementletter
van de vorige accountant bevatte geen majeure aanbevelingen, maar attendeerde op het zetten
van de puntjes op de “i” bij enkele processen. Waar nodig en zinvol geacht, heeft INNOVO
hieraan opvolging gegeven.
In 2017 hebben de Belastingdienst een INNOVO een convenant voor Horizontaal Toezicht
ondertekend. Op basis van voorafgaand onderzoek heeft de Belastingdienst bevestigd dat
INNOVO ‘in control’ is. In het convenant is afgesproken, dat beide partijen een effectieve en
efficiënte werkwijze nastreven, waarbij de onderlinge relatie is gestoeld op transparantie,
begrip en vertrouwen.
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Integriteitsbeheersing (fraude)
In de voorbije jaren is uitvoering gegeven aan een plan van aanpak voor het inrichten en
formaliseren van een integriteitsbeheersingsproces. Fraudebeheersing vormt hier een
onderdeel van. Door de genomen beheersingmaatregelen zijn de eerder onderkende restrisico’s inmiddels verlaagd. De integriteitsrisico-analyse is daarom geactualiseerd. Gezien
ontwikkelingen als social media en AVG vragen privacy en sociale veiligheid nu nog
prominenter om aandacht. In de komende jaren zal aandacht voor het thema integriteit verder
worden geborgd.
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6. Algemeen financieel beleid
De financiële positie van INNOVO is adequaat. Niettemin blijft het een continue opgave om in
te spelen op financiële kansen en bedreigingen. Deze worden vooral ingegeven door factoren
als: demografische krimp (ontgroening en vergrijzing), Passend Onderwijs en onvoorspelbare
overheidsmaatregelen, die sterk afhankelijk zijn van politieke besluitvorming.
Financiële uitgangspunten
Solidariteit en subsidiariteit zijn belangrijke organisatieprincipes sinds het ontstaan van
INNOVO en dit heeft zijn weerslag op de belangrijkste financiële uitgangspunten, die sinds de
invoering van de lumpsum worden gehanteerd:
-

een sluitende begroting/meerjarenraming voor elk organisatie-onderdeel;
allocatie loonkosten via gemiddelde per functiecategorie: vaste verrekenprijs [VVP];
allocatie lumpsumbaten via gemiddelde per onderwijssoort: gewogen gemiddelde leeftijd [GGL];
allocatie lumpsumbaten via datum leerlingtelling T-1;
afdracht van scholen voor budget Servicebureau en College van Bestuur;
afdracht van scholen voor bovenschoolse kosten;
afdracht van scholen voor bovenschools budget meerjarig groot onderhoud (voorziening).

Bij het opstellen van de kadernota, als opmaat voor de begroting per schooljaar, worden de
financiële uitgangspunten jaarlijks geëvalueerd en zonodig bijgesteld.

6.1 Investeringen en financieringsbeleid
INNOVO heeft geen expliciet beleid geformuleerd ten aanzien van investeringen; wel wordt een
een meerjaren-investeringsplanning opgesteld. In paragraaf 5.4 staan de (voorgenomen)
bouwactiviteiten vermeld. In de mandaatregeling is opgenomen welke bevoegdheden
schooldirecteuren hebben op financieel gebied. Binnen dit mandaat kan een directeur vrij
handelen op voorwaarde, dat hij handelt binnen de door het College van Bestuur goedgekeurde
begroting.
Treasury
Het treasurystatuut van INNOVO voldoet aan de bepalingen zoals opgenomen in de Regeling
beleggen, lenen en derivaten. Binnen het kader van een vastgesteld risicomijdend profiel wordt
daarbij gestreefd naar het maximaliseren van de renteopbrengsten.
Voor het beleid omtrent financieringen verwijzen wij naar de betreffende paragraaf in het
Treasurystatuut. Aangezien INNOVO geen vreemd vermogen (nodig) heeft, is dit verder niet
aan de orde. Het College van Bestuur laat zich adviseren via een interne treasurycommissie en
indien aan de orde door externe deskundigen. Jaarlijks wordt een treasuryplan opgesteld en
besproken met de commissie Bedrijfsvoering van de Raad van Toezicht. Over de uitvoering
daarvan wordt in de periodieke concernmonitor gerapporteerd.
Net als in voorgaande jaren zijn ook in 2017 vrijvallende middelen (€ 76.000) niet herbelegd.
Overtollige middelen zijn uitgezet met korte looptijden (spaarrekening/deposito), gezien de nog
steeds lage rentestand op obligaties. De resterende portefeuille bestaat nog uit twee obligaties
van de Rabobank. De expiratiedatum daarvan ligt in respectievelijk 2018 (€ 250.000) en 2020 (€
350.000).
De beschikbare kredietfaciliteit dient om pieken en dalen in de liquiditeitsbehoefte te kunnen
opvangen. Van deze faciliteit is ook in 2017 geen gebruik gemaakt.
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6.2 (Meerjaren)begroting
INNOVO heeft de planning- en controlcyclus en daarmee de begrotingscyclus ingericht op
basis van schooljaar. De in de vergelijkende cijfers opgenomen begroting over het kalenderjaar
2017 is daarom een samenvoeging van een tweetal begrotingen: 7/12e van de begroting over
schooljaar 2016-2017 en 5/12e van de begroting over schooljaar 2017-2018. Het begrote resultaat
is als volgt opgebouwd vanuit de door de Raad van Toezicht goedgekeurde begrotingen:
AANDEEL IN BEGROOT RESULTAAT OVER 2017
€
7/12e begroting 2016-2017 (€ 292.506): € 170.628
5/12e begroting 2017-2018 (€ 4.659):
€ 1.941
Totaal
€ 172.569
Tabel 8: begroot resultaat 2017
De begroting 2016-2017 is goedgekeurd in de RvT-vergadering van 16 juni 2016 en de begroting
2017-2018 in de RvT-vergadering van 14 juni 2017. Het College van Bestuur heeft op 20 april
2018 een voorgenomen besluit genomen over de begroting 2018-2019. Onderdeel hiervan is een
meerjarenraming voor de schooljaren 2019-2020 tot en met 2021-2022.
Na verkregen instemming op de begroting/meerjarenraming van de GMR, heeft de Raad van
Toezicht deze op 17 mei 2018 goedgekeurd.
In Bijlage 1: Toetsingskader zijn deze cijfers op overeenkomstige wijze toegerekend aan de
kalenderjaren 2018-2020. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan de verplichte
continuïteitsparagraaf. Als toelichting hierop geldt het volgende.
Context
De extra middelen die door de regering beschikbaar zijn gesteld om ambities uit enerzijds het
Bestuursakkoord en anderzijds het Werkdrukakkoord te realiseren, hebben voor vele scholen
de nodige ‘lucht’ gegeven. Tevens is de interne afdracht aan bovenschools met € 1,0 miljoen
verlaagd, bekostigd uit algemene reserves >15%. Teneinde onderwijskwaliteit te borgen en/of
te verbeteren heeft een aantal scholen bovendien een deel van de schoolreserves ingezet, die
zijn ontstaan uit bedragen die deze scholen in voorgaande jaren hebben overgehouden.
Door de afdrachtverlaging ontstaat bovenschools een tekort, dat zoals aangegeven bekostigd
wordt uit algemene reserves >15%. Aandachtspunt is wel dat de dekking van de bovenschoolse
begroting voor een groot deel plaatsvindt vanuit tijdelijke middelen als gevolg van fusies in de
vorm van fusiemiddelen en T-1 baten van opgeheven BRIN-nummers.
Een kleine – door ons onbeïnvloedbare - verandering in premiepercentages voor sociale lasten
en/of pensioenpremies heeft vaak direct grote financiële gevolgen. In de begrotingsaanpak
gaan wij uit van een ‘tuimelfactor’ van plus of min 1 miljoen euro. Gegeven de gekozen VVPsystematiek, wordt hierdoor het resultaat op de Collectieve Kosten in grote mate beïnvloed.
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Concernbegroting 2018-2019
De concernbegroting 2018-2019 is op hoofdlijnen als volgt samengesteld
(vóór resultaatbestemming):
Scholen
Bovenschools
Totaal

-/- € 143k
-/- € 768k
-/- € 911k

De cumulatieve schoolbegroting ad -/- € 143k is als volgt opgebouwd:
-

21 scholen scholen positief sluitend, cumulatief + € 73k;
23 scholen negatief sluitend, cumulatief -/- € 216k (gedekt uit schoolreserves)

Het aantal scholen dat schoolreserves inzet is ten opzichte van de begroting 2017-2018
afgenomen van 28 naar 23. Basischool De Spil (na fusie met Gertrudis) zal naar verwachting
onvoldoende schoolreserves hebben om het begrote tekort te kunnen afdekken. Dit tekort zal
in 2018-2019 bovenschools worden afgedekt. Mede afhankelijk van de daadwerkelijke
ontwikkeling van het leerlingaantal per 1 oktober 2018 zal voor de jaren hierna naar een
structurele oplossing moeten worden toegewerkt.
De bovenschoolse begroting ad -/- € 768k is als volgt opgebouwd:
-

Collectieve kosten (CKO): -/- € 523k;
Servicebureau: -/- € 245k.

Dit saldo zal als volgt uit de reserves worden gedekt:
-

€ 168k uit algemene reserves (>15%);
€ 600k uit bestemmingsreserve Villa Kakelbont.

Concern-meerjarenraming
SCHOLEN
Voor de scholen zal de verwachte daling van het leerlingaantal/baten vrijwel volledig moeten
worden vertaald in een daling van de vereiste personele bezetting. De personele lasten vormen
immers verreweg het grootste aandeel in de totale kosten van INNOVO en bovendien zijn de
overige lasten weinig flexibel. Deze ‘taakstelling’ is in de meerjarenraming verrekend in de
personele lasten.
Uit het bestuursformatieplan volgt dat, bij ongewijzigd beleid, in de komende jaren de
vergrijzing (uitstroom personeelsbestand) harder gaat dan de ontgroening (krimp van het
leerlingaantal). Hierdoor is per saldo werving van personeel nodig om de vereiste personele
bezetting te realiseren. Dit wordt nog versterkt door de meerjarige toename van te ontvangen
werkdrukmiddelen vanaf schooljaar 2021-2022. Vanuit financieel oogpunt vormt het realiseren
van de ‘taakstelling’ voor de scholen dus geen enkel risico. Het risico veel meer besloten in het
aantrekken van voldoende en gekwalificeerde nieuwe medewerkers, wat gezien de krapte op
de arbeidsmarkt een meer dan reëel risico is.
BOVENSCHOOLS
In het algemeen neemt door de daling van het leerlingaantal en de wijziging in
leerlingsamenstelling (o.a. verdeling aantallen onderbouw-bovenbouw, vermindering
gewichten) de dekking voor de bekostiging van de bovenschoolse exploitatie meerjarig af.
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In de begroting 2018-2019 is de afdracht van de scholen met € 1,0 miljoen verlaagd, bekostigd
uit de algemene bovenschoolse reserve (>15%). De bovenschoolse reserve is toereikend om ook
de komende jaren tot en met schooljaar 2021-2022 deze lagere afdracht te kunnen handhaven.
Onderdeel van de bovenschoolse begroting zijn tijdelijke middelen als gevolg van fusies in de
vorm van fusiegelden en T-1 baten van gesloten scholen. Deze lopen - zonder uit te gaan van
nieuwe fusies - terug van nu € 1,5 miljoen naar € 0,6 miljoen in 2021-2022. Eventuele nieuwe
fusies tot en met 1 augustus 2019 hebben nog recht op 100% fusiecompensatie gedurende zes
jaar bij voldoende overgang van leerlingen naar de fusieschool. Voor fusies na 1 augustus 2019
neemt het bedrag geleidelijk af en 1 augustus 2024 vervalt de compensatie geheel.
Financieringsstructuur
In de financieringsstructuur zijn de komende tijd geen noemenswaardige wijzigingen te
verwachten. Zoals aangegeven, is de bovenschoolse reserve toereikend om zeker tot en met
schooljaar 2021-2022 de verlaagde afdracht van de scholen te kunnen handhaven.
De solvabiliteit (inclusief voorzieningen) blijft boven de 60% en voldoet ruimschoots aan de
externe ondergrens van 30%. Aangezien financiële vaste activa die vrijvallen niet worden
herbelegd, zal de liquiditeitspositie zich positief blijven ontwikkelen. Wij verwijzen voor
nadere toelichting en uitwerking naar de jaarrekening bij ‘kengetallen’.
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JAARREKENING
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FINANCIËLE POSITIE
Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van INNOVO dienen de navolgende
overzichten.
Vergelijkend balansoverzicht
31-12-2017
EUR

31-12-2016
%

EUR

%

Activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen

11.177.814
350.000
5.161.564
250.000
12.962.894

37,4%
1,2%
17,3%
0,8%
43,4%

10.779.698
600.000
5.674.503
76.779
8.947.357

41,3%
2,3%
21,8%
0,3%
34,3%

Totaal activa

29.902.272

100,0%

26.078.337

100,0%

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

15.684.968
6.199.248
22.373
7.995.682

52,5%
20,7%
0,1%
26,7%

13.937.209
4.862.270
21.378
7.257.479

53,4%
18,6%
0,1%
27,8%

Totaal passiva

29.902.272

100,0%

26.078.337

100,0%
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Analyse financiële positie
Verschillen tussen de balansposities per ultimo 2017 en ultimo 2016 kunnen op hoofdlijnen als volgt
worden verklaard:
1 Materiële vaste activa: in 2017 is er voor € 2,3 miljoen geïnvesteerd en voor € 1,7 miljoen afgeschreven.
Tevens is voor € 0,2 miljoen boekwaarde gedesinvesteerd.
2 Financiële vaste activa: deze post daalt door de overboeking naar het kortlopend gedeelte (effecten).
3 Vorderingen: deze post is met € 0,5 miljoen afgenomen ten opzichte van ultimo 2016.
De vordering op debiteuren daalt met € 0,7 miljoen (m.n. gemeente Heerlen) en de vordering op overige
overheden daalt € 0,1 miljoen (diverse bouwtrajecten).
De overige vorderingen stijgen met € 0,3 miljoen, waarvan € 0,2 miljoen vordering op KSV Treebeek
n.a.v. opheffing.
4 De post effecten betreft het kortlopend gedeelte van de financiële vaste activa.
Voor een verdere specificatie wordt verwezen naar de toelichting onder effecten bij het onderdeel 1.6.
5 Voor een toelichting op de ontwikkeling van de liquide middelen wordt verwezen naar het
kasstroomoverzicht.
6 Het eigen vermogen is met 13% toegenomen door het positieve exploitatieresultaat over 2017.
7 De stand van de voorzieningen is € 1,3 miljoen hoger dan ultimo 2016.
Deze toename wordt voor € 1,0 miljoen veroorzaakt door de toename van de onderhoudsvoorziening.
De toename is een gevolg van uitstel van activiteiten door de in gang gezette overgang van planmatig naar
projectmatig onderhoud. Daarnaast speelt de onzekerheid over de gemeentelijke bijdragen bij renovatie.
Daarnaast is een nieuwe voorziening voor langdurig zieken gevormd voor € 0,5 miljoen.
Tot slot is de voorziening voor jubilea € 0,1 miljoen gedaald.
8 Voor de langlopende schulden wordt verwezen naar de toelichting onder de langlopende schulden
bij onderdeel 2.3.
9 Kortlopende schulden: deze post is € 0,7 miljoen hoger dan ultimo 2016.
De crediteuren nemen met € 0,6 miljoen toe (m.n. bouwtrajecten). De overige kortlopende schulden nemen
toe met € 0,2 miljoen, m.n. door de verrekening van fusiemiddelen met OCW.
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RESULTAAT
Het resultaat over 2017 bedraagt positief € 1.747.759 (2016: positief € 1.691.656).
Begroot was positief € 172.569. Deze resultaten kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie
2017
EUR

Begroting
2017
EUR

Realisatie
2016
EUR

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Overige baten

60.926.671
322.679
2.199.437

58.618.279
284.472
954.137

61.106.665
306.369
1.733.892

Totaal baten

63.448.787

59.856.888

63.146.926

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

51.069.031
1.678.001
4.805.671
4.162.138

49.050.936
1.772.797
5.087.649
3.819.727

50.684.810
1.621.923
5.072.614
4.162.675

Totaal lasten

61.714.842

59.731.108

61.542.022

1.733.945

125.780

1.604.903

13.814

46.789

86.753

1.747.759

172.569

1.691.656

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat

Genormaliseerd resultaat
2017
mio. EUR

2016
mio. EUR

Resultaat

1,7

1,7

Schattingswijziging voorziening jubileumuitk.
Baten uit opheffing KSV Treebeek
Terugvordering fusiemiddelen Servatius/Dionysius
Dotatie (nieuwe) voorziening langdurige zieken
Baten asielzoekers/statushouders voorgaande jaren

-0,1
-0,2
0,3
0,5
-

-0,3

Genormaliseerd resultaat

2,2

1,4
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Analyse resultaat vs. begroting
Het resultaat 2017 bedraagt € 1,7 miljoen en is € 1,6 miljoen gunstiger dan begroot.
Dit verschil is de resultante van meerdere mee- en tegenvallers. Onderstaand een nadere analyse per post.
Baten
De baten in het verslagjaar 2017 zijn per saldo € 3,6 miljoen hoger dan begroot.
* De rijksbijdragen zijn € 2,3 miljoen hoger dan begroot:
- Er zijn extra lumpsum-middelen ontvangen uit indexatie en afrekeningen ad € 1,3 miljoen.
Hier staan ook hogere lasten tegenover (m.n. pensioenpremies).
- De overige OCW-subsidies zijn € 0,2 miljoen hoger door vrijval van projectsubsidies Lerarenbeurs
en Startgroepen peuters (idem bij overige personele lasten). Tevens zijn de baten voor asielzoekers/
vreemdelingen € 0,3 miljoen hoger.
- De middelen die via het samenwerkingsverband zijn ontvangen zijn € 0,6 miljoen hoger
(groeiregeling (V)SO, regulier budget en ambulante begeleiding).
* De overige overheidsbijdragen zijn nagenoeg gelijk aan de begroting.
* De overige baten zijn € 1,2 miljoen hoger dan begroot. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat
de buitenschoolse activiteiten niet worden begroot. Deze baten bedragen € 0,6 miljoen. Hiervan is
€ 0,4 miljoen op schoolniveau (idem bij lasten uit buitenschoolse activiteiten) en € 0,2 miljoen bovenschools
uit opheffing KSV Treebeek. Verder zijn de detacheringen € 0,4 miljoen hoger (m.n. Movare/Droomboom).
Ook de overige baten zijn € 0,2 miljoen hoger (diverse kleinere posten).
Lasten
De lasten zijn per saldo € 2,0 miljoen hoger dan begroot.
* De personele lasten zijn € 2,0 miljoen hoger dan de begroting.
- De lonen & salarissen zijn per saldo € 2,3 miljoen hoger. Dit wordt m.n. veroorzaakt door hogere premies
(vooral pensioenpremie, zie ook hogere rijksbijdragen), cao-stijging en hogere ontslaguitkeringen.
Tevens staan hier ook de loonkosten van de naar Movare gedetacheerde medewerkers (zie overige baten).
Ook is extra personeel ingezet, dat gedekt is uit extra (project)budgetten.
- De totale overige personele lasten zijn € 0,3 miljoen lager dan de begroting. De opleidingskosten zijn
€ 0,3 miljoen lager, de inhuur is € 0,1 miljoen lager en de uren expertisepool zijn € 0,3 miljoen lager.
Daarentegen is de mutatie personeelsvoorzieningen € 0,2 miljoen hoger en ook de vrijval van
OCW-projectsubsidies is € 0,2 miljoen hoger (idem bij baten).
* De afschrijvingslasten zijn € 0,1 miljoen lager, doordat begrote investeringen niet/later hebben
plaatsgevonden.
* De huisvestingslasten zijn € 0,3 miljoen lager dan de begroting.
Dit wordt m.n. veroorzaakt doordat de dotatie aan de onderhoudsvoorziening € 0,4 miljoen lager is.
* De overige lasten zijn € 0,3 miljoen hoger dan de begroting:
- De lasten voor buitenschoolse activiteiten bedragen € 0,4 miljoen. Deze worden niet begroot (idem
bij baten uit buitenschoolse activiteiten).
- De ICT-kosten zijn € 0,1 miljoen lager.
- De kosten voor inventaris, apparatuur en leermiddelen zijn € 0,1 miljoen hoger.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten zijn vergelijkbaar met de begroting.
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Analyse resultaat 2017 vs. 2016
Het resultaat 2017 bedraagt € 1,7 miljoen en verschilt nauwelijks van 2016.
Dit verschil is de resultante van meerdere mee- en tegenvallers. Onderstaand een nadere analyse per post.
Baten
De baten in het verslagjaar 2017 zijn per saldo € 0,3 miljoen hoger dan in 2016.
* De rijksbijdragen zijn € 0,2 miljoen lager dan in 2016:
- De lumpsum-middelen zijn € 0,8 miljoen lager dan in 2016. Enerzijds is sprake van een afname door de
krimp van het leerlingaantal. Anderzijds is sprake van een toename door prijsbijstelling (indexatie) en
afrekeningen.
- De vrijval van OCW-projectsubsidies is € 0,2 miljoen lager (idem bij personele lasten). Tevens zijn de
baten voor asielzoekers/vreemdelingen € 0,2 miljoen lager. De prestatieboxmiddelen zijn daarentegen
€ 0,4 miljoen hoger dan in 2016.
- De ontvangen doorbetalingen SWV zijn € 0,5 miljoen hoger, doordat overschotten zijn teruggeploegd.
* De overige overheidsbijdragen zijn in lijn met 2016.
* De overige baten zijn € 0,5, miljoen hoger dan in 2016:
- De detacheringsbaten zijn € 0,3 miljoen hoger (o.a. medewerkers Droomboom Movare).
- De baten externe uitleen derden zijn € 0,1 miljoen lager.
- De baten buitenschoolse activiteiten zijn € 0,2 miljoen hoger door de opheffing van KSV Treebeek.
Lasten
De lasten zijn per saldo € 0,2 miljoen hoger dan in 2016.
* De personele lasten zijn € 0,4 miljoen hoger dan 2016.
- De lonen & salarissen zijn per saldo € 1,4 miljoen hoger. Dit wordt vooral veroorzaakt door stijging van
pensioenpremies, zie ook bij rijksbijdragen. Tevens stijging van premies WAO/WIA en Participatiefonds.
Verder is sprake van een verschuiving van inhuur naar vast personeel en hogere cao-uitkering.
- De overige personele lasten zijn € 1,0 miljoen lager. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere
inhuurkosten ad € 1,0 miljoen (verschuiving naar vast personeel). Tevens is de vrijval van
OCW-projectsubsidies is € 0,2 miljoen lager (idem bij rijksbijdrage).
Daarentegen zijn de mutaties in personele voorzieningen € 0,3 miljoen hoger, m.n. door vorming van de
voorziening langdurig zieken.
* De afschrijvingslasten zijn € 0,1 miljoen hoger dan in 2016.
* De huisvestingslasten zijn € 0,3 miljoen lager dan in 2016. Dit komt vooral doordat de dotatie aan de
onderhoudsvoorziening € 0,4 miljoen lager is. Hiervan betreft € 0,2 miljoen een verschuiving naar
klein onderhoud (jaarlijkse onderhoudsposten). De overige huisvestingslasten zijn € 0,2 miljoen lager
door kosten van tijdelijke huisvesting in 2016. Energie/water en schoonmaak zijn samen € 0,1 miljoen lager.
Doordat voor steeds meer scholen onderhoud in extern beheer wordt ondergebracht, zijn de huur en
gebruikersvergoedingen met € 0,2 miljoen gestegen.
* De overige lasten zijn per saldo nagenoeg gelijk aan 2016:
- De advieskosten zijn € 0,2 miljoen lager, o.a. door juridische kosten in 2016 voor ontvangen claims.
- De overige instellingslasten zijn € 0,2 miljoen hoger door boekverlies op desinvestering van activa.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten zijn € 0,1 miljoen lager dan in 2016 door lagere rentebaten een kleinere omvang
van de beleggingsportefeuille.
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KENGETALLEN
Voor de verantwoording van kengetallen wordt verwezen naar de handreiking van de PO-raad voor
“Verantwoording van Financiën”. In de bijlage is het bijbehorende toetsingskader opgenomen.
Solvabiliteit
OCW hanteert als signaleringsgrens voor het vermogen een solvabiliteit van tenminste 30%. De solvabiliteit
(incl. voorzieningen) ligt ultimo 2016 op 73% (ultimo 2016: 72%) en ligt dus zeer ruim boven de signaleringsgrens.
Dit beeld wordt bevestigd door de kapitalisatiefactor.
Uit het toetsingskader blijkt dat de bestuursspecifieke signaleringsgrens (bovengrens) van de
kapitalisatiefactor 38% bedraagt. Aangezien de kapitalisatiefactor ultimo 2017 op 42% ligt (ultimo 2016: 37%),
is ten opzichte van de gehanteerde signaleringsgrens financiële (over)ruimte aanwezig.
Weerstandsvermogen
De inspectie hanteert voor het weerstandsvermogen (=reserve/baten) een signaleringsgrens van 5%.
INNOVO hanteert zelf een afwijkende definitie en norm. INNOVO streeft namelijk naar een
bovenschools weerstandsvermogen (= bovenschoolse algemene reserve / baten) van 15%.
Zodra deze indicator boven 15% komt, zal het surplus worden ingezet in de exploitatie.
Per 31-12-2017 is de waarde van deze indicator toegenomen tot 17,6% (31-12-2016: 14,5%).
In de kadernota 2018/2019 is daarom € 1 miljoen teruggeploegd naar de scholen middels een lagere afdracht.
Let wel, de in de bijlage vermelde indicator “weerstandsvermogen PO“ gaat uit van een afwijkende
definitie, waarbij de materiële vaste activa in mindering worden gebracht op het eigen vermogen.
Liquiditeit
De liquiditeit is in de afgelopen jaren per 31-12 steeds verder opgelopen. Ook ultimo 2017 is deze toereikend.
Dit is ook de verwachting voor komende jaren.
Rentabiliteit
Het zesde opeenvolgende jaar is de rentabiliteit positief. Ook voor komende jaren worden geen tekorten
verwacht, behoudens de bewuste inzet van bovenmatige reserves.
Leerlingen en Personeel
Door de krimp zal het leerlingaantal en de bijbehorende personele omvang ook in komende jaren verder dalen.
Krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat naar verwachting niet alle vacatures/vervangers zullen kunnen
worden ingevuld. Er zal een verschuiving plaatsvinden van inzet van leerkrachten naar onderwijsondersteuners.
Bijzonderheden
Door twee factoren vertonen een aantal kengetallen in de bijlage een vertekend beeld:
- in kengetallen met peildatum 31.12.2016 zijn de leerlingen en eigen vermogen van de Mgr.Hanssenschool
niet meegenomen gezien de ontvlechting per 1.8.2016, maar wel de baten t/m juli 2016. Dit heeft een
negatief effect op bijv. kapitalisatiefactor en weerstandsvermogen.
- in 2016 en 2017 zijn samen ca. 80fte in vaste dienst getreden in verband met de Wet Werk en Zekerheid.
Dit betreft echter geen reguliere formatie, maar vervangers. Dit heeft een positief effect op bijv.
het aantal leerlingen/fte.
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GRONDSLAGEN
Algemeen
Bij het opstellen van deze jaarrekening zijn de OCW-richtlijnen Jaarverslaggeving RJ 660 toegepast in
samenhang met de inrichtingsvereisten van Boek 2 Titel 9 van het Burgerlijk wetboek.
De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor het bepalen van het
resultaat, is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen
voor de nominale waarde.
Voor zover van toepassing, zijn ter vergelijking de gerealiseerde cijfers van het voorgaande jaar
opgenomen, alsmede de begroting over het huidige jaar. Ten aanzien van de opgenomen
begrotingscijfers wordt opgemerkt dat dit een samenvoeging is van begrotingen uit de afzonderlijke
schooljaren.
Waar van toepassing zijn de vergelijkende cijfers geherrubriceerd voor verbetering van het inzicht.
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten
wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. INNOVO maakt geen gebruik van derivaten.
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WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings-/vervaardigingsprijs, verminderd
met de afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De activa
worden lineair afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. De afschrijvingstermijnen zijn
gebaseerd op de verwachte economische levensduur en waar nodig rekening houdend met een
restwaarde aan het einde van die levensduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
De activeringsgrens die wordt gehanteerd is € 1.000 per actief.
Afboekingen voor duurzame waardeverminderingen, verkoop, tenietgaan of buitengebruikstelling
worden afzonderlijk vermeld. Activa worden alleen op de balans opgenomen voor zover INNOVO het
economisch eigendom bezit.
Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is
opgenomen aan de passiefzijde van de balans.
Financiële vaste activa
Beleggingen worden gedaan met inachtneming van de OCW-regeling beleggen, lenen en derivaten.
Beleggingen (beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd) die eveneens niet behoren tot een
handelsportefeuille en waarvan het beleid is om deze aan te houden tot het einde van de looptijd
worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Alleen beleggingen, waarvan beoogd wordt deze langer dan één jaar aan te houden worden opgenomen
onder de financiële vaste activa.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van een eventueel
noodzakelijk geachte voorziening wegens het risico van oninbaarheid.
Effecten
Beleggingen waarvan beoogd wordt deze korter dan één jaar aan te houden en beleggingen die binnen
één jaar het einde van hun looptijd bereiken, worden opgenomen onder de vlottende activa.
De waardering van de effecten gebeurt op dezelfde wijze als vermeld onder de financiële vaste activa.
De effecten staan, voor zover niet anders vermeld, direct ter vrije beschikking van INNOVO.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, direct ter vrije beschikking van INNOVO.
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Eigen Vermogen
Mutaties
Mutaties in het eigen vermogen vinden uitsluitend plaats via de resultaatbestemming.
Uitzonderingen hierop (kunnen) zijn:
- herschikking van (bestemmings)reserves op basis van beleidsbeslissingen ten aanzien van de
bestemming van reserves.
- het verwerken van de gevolgen van stelselwijzigingen.
Algemene reserve
De algemene reserve is intern administratief verdeeld over bovenschoolse/collectieve reserves en
schoolreserves. Binnen de intern afgesproken kaders zijn de schoolreserves ter vrije besteding voor de
schooldirecteuren.
Bestemmingsreserve
INNOVO heeft binnen het eigen vermogen middelen bestemd voor specifieke doelen. Via de
resultaatbestemming worden de posten die ten gunste/ten laste van deze reserves dienen te worden
gebracht, aan de betreffende reserves toebedeeld. Het College van Bestuur van INNOVO bepaalt hoe
deze reserves gevoed en belast worden.
Tevens zijn de private middelen in een bestemmingsreserve geplaatst. Het resultaat uit eigen middelen
wordt hieraan toegevoegd/onttrokken via de resultaatbestemming.
Voorzieningen
Algemeen
Een voorziening in verband met verplichtingen als bedoeld in artikel 2:374 lid 1, eerste volzin BW
wordt uitsluitend opgenomen indien op de balansdatum aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk);
- het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen
noodzakelijk is; en
- een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de omvang van de verplichting.
Toevoegingen aan de voorziening vinden plaats door dotaties ten laste van de exploitatierekening.
Uitgaven worden rechtstreeks als onttrekking aan de voorziening verwerkt.
Voorziening grootonderhoud
De dotatie (toevoeging) aan de egalisatievoorziening groot onderhoud is gebaseerd op het meerjaren
onderhoudsplan. De kosten van onderhoud op basis van de meerjaren onderhoudsplannen worden
ten laste van de voorziening gebracht.
Voorziening spaarverlof
De voorziening spaarverlof bestaat ultimo 2017 uit de loonkosten van de op 31-12-2017 gespaarde
verlofuren van één werknemer die gebruik maakt van de regeling spaarverlof. De kosten van de in het
verslagjaar opgenomen uren zijn onttrokken aan de voorziening in 2017. De dotatie aan de
voorziening is bepaald door het afzetten van het saldo dat er zou moeten zijn per 31-12-2017 tegen
dat van 31-12-2016, daarbij rekening houdend met de hoogte van de onttrekking.
Voorziening jubilea
De voorziening jubilea wordt gewaardeerd tegen de contante waarde van de toekomstige vergoedingen
in het kader van jubileum, waarbij rekening wordt gehouden met het verwachte toekomstige verloop
van werknemers en verwachte toekomstige loonstijgingen. Hierbij wordt de contante waarde berekend
met een marktconforme disconteringsvoet. De onttrekking die heeft plaatsgevonden betreft de daadwerkelijk in
2017 uitbetaalde jubileumgratificaties.
Voorziening langdurig zieken
De voorziening langdurig zieken bestaat ultimo 2017 uit de loonkosten van de zieke medewerkers tot aan
het (fictieve) moment van uitdiensttreding. Hierbij wordt per categorie van de verzuimduur rekening
gehouden met de kans op blijvende uitval.
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Langlopende schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer
dan één jaar.
Kortlopende schulden / overlopende passiva
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal een jaar.
De schulden worden bij eerste waardering opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Ten aanzien van de doelsubsidies van OCW wordt als volgt gehandeld:
Alle toewijzingen worden in eerste instantie opgenomen onder de balanspost 'overlopende passiva'.
Naar rato van de besteding gedurende het verslagjaar, valt jaarlijks een gedeelte vrij ten gunste van de
baten. Doordat de baten en de lasten gelijk aan elkaar worden gemaakt, is er geen sprake van een
exploitatieresultaat, tenzij de bestedingen het totaal van de toegekende subsidie overschrijden.
In het laatste jaar van besteding valt in geval van een niet-geoormerkte subsidie of geoormerkte
subsidie zonder verrekeningsclausule het eventuele restant (nog niet bestede gedeelte) vrij ten gunste
van de exploitatie. Bij geoormerkte subsidies met verrekeningsclausule worden overschotten of
niet-bestede gelden onder de kortlopende schulden verwerkt.
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
Onder exploitatieresultaat wordt verstaan de optelsom van het resultaat op de exploitatie van alle
budgeteenheden binnen INNOVO. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle
hiermee verbonden 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.
Bij de bepaling van het resultaat geldt het voorzichtigheidsprincipe: lasten en risico's die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden, voor zover bekend voor het opmaken van
de jaarrekening, verwerkt in de jaarrekening.
De financiële baten en lasten worden afzonderlijk verantwoord in de exploitatierekening.
Het exploitatiesaldo wordt verwerkt in het eigen vermogen conform het door het bestuur aangegeven
voorstel voor de bestemming van het exploitatiesaldo.
(Rijks)bijdragen OCW
Onder de (rijks)bijdragen OCW worden de vergoedingen voor personele lasten en voor lasten voor
materiële instandhouding opgenomen, toegerekend naar het verslagjaar. Voor de verwerking
van doelsubsidies wordt verwezen naar de kortlopende schulden en overlopende passiva.
Personele lasten
Onder de personele lasten worden de salarislasten van de eigen medewerkers in dienst van INNOVO
verantwoord. Ook overige personele lasten, zoals inhuur van externen, kosten voor ARBO, scholing en
dienstreizen en dotaties aan personele voorzieningen worden hier verantwoord.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële vaste activa.
De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de verwachte levensduur. In het jaar van investeren wordt
naar tijdsgelang afgeschreven. In onderstaande afschrijvingstabel worden de afschrijvingstermijnen
weergegeven.
Actief
Gebouwen
Terreinen / Gebouwen in aanbouw
Verbouwingen
ICT
Inventaris
Duurzaam OLP

40 jaar
Hierover wordt niet afgeschreven
5 tot 40 jaar
3, 5 en 10 jaar
10, 20 en 30 jaar
9 jaar

Dotaties aan voorzieningen
De omvang van de dotaties aan de voorzieningen wordt bepaald o.b.v. de meerjarige verwachting
ten aanzien van de omvang van de verplichtingen/risico's waarvoor de voorziening wordt gevormd.
Onderhoudskosten
Er wordt onderscheid gemaakt tussen groot en klein onderhoud. Het klein onderhoud wordt ten laste
van de exploitatie gebracht. Voor groot onderhoud is een voorziening gevormd.
GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangsten en betaalde interest worden
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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BALANS (na resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2017
EUR

31-12-2016
EUR

VASTE ACTIVA
1.2 Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris
Apparatuur
Leermiddelen

3.053.872
4.598.928
1.770.986
1.754.028

1.3 Financiële vaste activa
Effecten

2.750.644
4.502.444
1.639.835
1.886.774
11.177.814

10.779.698

350.000

600.000

VLOTTENDE ACTIVA
1.5 Vorderingen
Debiteuren
Ministerie van OCW
Overige overheden
Overige vorderingen
Overlopende activa
Voorziening wegens oninbaarheid

302.838
3.058.700
717.005
402.245
690.169
-9.393

1.003.296
3.037.271
796.192
126.908
720.230
-9.393
5.161.564

5.674.503

250.000

76.779

1.7 Liquide middelen

12.962.894

8.947.357

TOTAAL

29.902.272

26.078.337

1.6 Effecten

Nummering conform model A RJ 660
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PASSIVA

31-12-2017
EUR

2.1 EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Bestemmingsreserves (publiek en privaat)

31-12-2016
EUR

13.759.223
1.925.746

11.792.106
2.145.103
15.684.968

2.2 VOORZIENINGEN
Onderhoudsvoorziening
Overige voorzieningen

5.076.752
1.122.496

2.3 LANGLOPENDE SCHULDEN
Overige langlopende schulden
2.4 KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Loonheffing en premies sociale verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Overige schulden
Overlopende passiva

2.146.222
2.107.270
583.403
1.032.930
2.125.857

TOTAAL

4.082.153
780.117
6.199.248

4.862.270

22.373

21.378

7.995.682

29.902.272
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1.552.094
2.198.791
501.575
795.632
2.209.387

7.257.479

26.078.337
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Realisatie
2017
EUR

Begroting
2017
EUR

Realisatie
2016
EUR

60.926.671
322.679
2.199.437
63.448.787

58.618.279
284.472
954.137
59.856.888

61.106.665
306.369
1.733.892
63.146.926

4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten
Totaal lasten

51.069.031
1.678.001
4.805.671
4.162.138
61.714.842

49.050.936
1.772.797
5.087.649
3.819.727
59.731.108

50.684.810
1.621.923
5.072.614
4.162.675
61.542.022

Saldo baten en lasten

1.733.945

125.780

1.604.903

22.355
8.542
13.814

54.972
8.183
46.789

98.089
11.336
86.753

1.747.759

172.569

1.691.656

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
3.5 Overige baten
Totaal baten

4 Lasten

5 Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten
5.2 Financiële lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat
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KASSTROOMOVERZICHT
Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het
resultaat als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht voor
verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en kosten en uitgaven.
31-12-2017
EUR

31-12-2016
EUR

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo Baten en Lasten

1.733.945

1.604.903

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutaties voorzieningen
- desinvestering materiële vaste activa

1.678.001
1.336.978
200.486

1.621.923
365.568
40.389

Verandering in vlottende middelen
- vorderingen
- kortlopende schulden
Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties

512.939
738.203

339.626
8.639
1.251.142

Ontvangen interest
Betaalde interest
Buitengewoon resultaat

22.355
-8.542

348.264
50.762
-11.336

13.814

39.426

6.214.366

4.020.474

Investeringen in materiële vaste activa
Verkoop van effecten
Verkoop van materiële vaste activa

-2.276.603
76.779
-

-1.517.650
1.387.133
34.044

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-2.199.824

-96.473

Mutatie langlopende schulden

995

995

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

995

995

4.015.537

3.924.996

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen

8.947.357
4.015.537
12.962.894

5.022.361
3.924.996
8.947.357

Eindstand kredietinstellingen
TOTAAL

12.962.894

8.947.357

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringssactiviteiten

Mutatie liquide middelen

Effecten worden niet gerekend tot de liquide middelen.
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TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA

VASTE ACTIVA
1.2 Materiële vaste activa
1.2.1
1.2.2

Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur:
- Inventaris
- Apparatuur
1.2.3 Duurzaam OLP
Totaal materiële vaste activa

31-12-2017
EUR

31-12-2016
EUR

3.053.872

2.750.644

4.598.928
1.770.986
1.754.028
11.177.814

4.502.444
1.639.835
1.886.774
10.779.698

Afschrijving
cumulatief
31-12-2017
EUR
3.275.056
2.315.872
6.126.440
3.133.602
14.850.970

Boekwaarde
31-12-2017
EUR
3.053.872
4.598.928
1.770.986
1.754.028
11.177.814

Uitsplitsing:
Aanschaf
prijs
31-12-2017
EUR
6.328.927
6.914.800
7.897.426
4.887.631
26.028.783

Gebouwen / terreinen
Inventaris
Apparatuur
Duurzaam OLP
Totaal materiële vaste activa

boekwaarde
31-12-2016
EUR
Gebouwen / terreinen
2.750.644
Inventaris
4.502.444
Apparatuur
1.639.835
Duurzaam OLP
1.886.774
Totaal
10.779.698

investering desinvestering afschrijving
2017
2017
2017
EUR
EUR
EUR
515.784
18.508
200.943
496.962
133.172
332.601
867.737
163.130
718.063
396.120
465.688
426.394
2.276.603
780.498
1.678.001

desinvestering
afschrijving boekwaarde
2017
31-12-2017
EUR
EUR
6.894
3.053.872
65.295
4.598.928
144.606
1.770.986
363.216
1.754.028
580.012
11.177.814

INNOVO is economisch eigenaar van het kantoorpand/terrein te Heerlen.
Dit kantoorpand/terrein is gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs. In de eerste 11 jaar is
echter, door de toen geldende systematiek, per 1-1-2005 reeds ca. 48% van de boekwaarde afgeschreven.
De per die datum resterende boekwaarde wordt daarom lineair afgeschreven over de resterende 29 jaar.
In 2017 heeft een impairment plaatsgevonden over de activa. Hierbij is activa afgeboekt voor een waarde
van € 0,2 miljoen (boekverlies). Dit betrof niet meer in gebruik zijnde activa, welke verantwoord is onder de
desinvesteringen.
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In onderstaande toelichting zijn de WOZ-waarde en verzekerde waarde opgenomen van het gebouw en
terrein in economisch eigendom.
WOZ en verzekerde waarde gebouwen en terreinen
WOZ-waarde gebouwen en terreinen
Verzekerde waarde gebouwen
De gebouwen en terreinen kunnen als volgt nader worden gespecificeerd:
Verkrijgingsprijs
t/m
31-12-2017
3.953.179
Kantoorpand Heerlen (eigendom INNOVO)
2.375.749
Overige panden/schoolgebouwen (eigendom Gemeenten)
6.328.927

31-12-2017
EUR
2.302.000
4.526.500

31-12-2016
EUR
2.325.000
4.526.500

Afschrijving
t/m
31-12-2017
2.531.484
743.572
3.275.056

Boekwaarde
31-12-2017
1.421.695
1.632.177
3.053.872

De eigen investering van INNOVO voor verbouwingen in schoolgebouwen, die eigendom zijn van
gemeenten, is vergelijkbaar met de "huurdersinvestering".
1.3 Financiële vaste activa

31-12-2017
EUR

31-12-2016
EUR

1.3.6 Effecten
Totaal financiële vaste activa

350.000
350.000

600.000
600.000

geamortiseerde
kostprijs
EUR

Boekwaarde
31-12-2017

Uitsplitsing:
boekwaarde overboeking
1-1-2017
kortlopende
effecten
EUR
EUR
1.3.6.2 Obligaties
Totaal effecten

600.000
600.000

250.000
250.000

verkoop

EUR
-

-

De beurswaarde van de effecten blijkt uit het onderstaande overzicht.

Obligaties

balanswaarde beurswaarde
31-12-2017
31-12-2017
EUR
EUR
350.000
397.320
350.000
397.320

De mutatie van de obligaties ad € 250.000 is als volgt te verklaren:
- overboeking naar de kortlopende effecten ad € 250.000
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VLOTTENDE ACTIVA
1.5 Vorderingen

31-12-2017
EUR

31-12-2016
EUR

1.5.1 Debiteuren
1.5.2 OCW/EZ
1.5.6 Overige overheden
1.5.7 Overige vorderingen
1.5.8 Overlopende activa
1.5.9 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid
Totaal vorderingen

302.838
3.058.700
717.005
402.245
690.169
9.393
5.161.564

1.003.296
3.037.271
796.192
126.908
720.230
9.393
5.674.503

51.415

66.484

31.808
292.291
26.730
402.245

31.808
26.255
2.360
126.908

610.270
2.486

543.286
-

77.413
690.169

176.943
720.230

9.393
9.393

93.613
84.220
9.393

Uitsplitsing:
1.5.7.1 Personeel:
- Vorderingen reïntegratie
1.5.7.2 Overige vorderingen:
- Overige subsidies
- Vorderingen scholen/nog te factureren bestuur
- Overige vorderingen
Totaal overige vorderingen
1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten
1.5.8.2 Verstrekte voorschotten
1.5.8.3 Overige overlopende activa:
- Nog te ontvangen bedragen
Totaal overlopende activa
1.5.9.1 Vooruitbetaalde
Stand per 1-1
kosten
1.5.9.2 Verstrekte
Onttrekking
voorschotten
1.5.9.3 Dotatie
Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid
1.6 Effecten

1.6.2 Obligaties
Totaal effecten
Uitsplitsing:

1.6.2 Obligaties
Totaal effecten

Boekwaarde
1-1-2017
EUR
76.779
76.779

Verkocht in
2017
EUR
76.779
76.779

31-12-2017
EUR
250.000
250.000

31-12-2016
EUR
76.779
76.779

Kortlopend
verkoop 2018
EUR
250.000
250.000

Boekwaarde
31-12-2017
EUR
250.000
250.000

Alle hier genoemde effecten zijn kortlopend en worden in de loop van 2018 verkocht. De beurswaarde
van deze obligaties bedroeg per 31 december 2017 € 253.425.
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1.7 Liquide middelen

Kasmiddelen:
- Kas bestuur
- Kas scholen
1.7.2 Tegoeden op bank en giro rekeningen:
- Bankrekeningen bestuur
- Bankrekeningen scholen
- Bankrekeningen scholen private geldstroom
1.7.4 Overige liquide middelen:
- Gelden onderweg
- Voorschotten
Totaal liquide middelen

31-12-2017
EUR

31-12-2016
EUR

1.243
935

221
388

12.803.726
147.665
4.750

8.776.514
144.341
6.980

4.575
12.962.894

14.176
4.736
8.947.357

1.7.1

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking.
Per balansdatum heeft INNOVO de beschikking over een kredietfaciliteit in rekeningcourant bij de
ING bank, tot een bedrag van € 3.000.000. Het rentepercentage ligt 1,60% boven het 3-maandsEuribortarief. Er zijn geen zekerheden gesteld. Er is wel een verplichting afgegeven om geen
zekerheidstelling aan derden af te geven (negative pledge).
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PASSIVA
2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve
2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)
2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)
Totaal eigen vermogen

31-12-2017
EUR

31-12-2016
EUR

13.759.223
1.078.000
847.746
15.684.968

11.792.106
1.563.661
581.442
13.937.209

Het totale eigen vermogen is in het verslagjaar toegenomen met € 1.747.759.
Uitsplitsing:

2.1.1
2.1.2

2.1.3

Algemene reserve
Bestemmingsreserve publiek:
- Verevening Passend Onderw.
- Collectieve Opleidingen
- Solidariteit
- Villa Kakelbont
Bestemmingsreserves privaat

Totaal eigen vermogen

Stand per
1-1-2017
EUR
11.792.106

Resultaat

478.000
585.662
500.000
581.442
13.937.209

EUR
1.967.116

Saldo
31-12-2017
EUR
13.759.223

585.662500.000600.000
266.304

478.000
600.000
847.746

1.747.759

15.684.968

Algemene reserve:
Deze is opgebouwd uit € 11.163.793 bovenschoolse/collectieve reserves (31-12-2016: € 9.184.575) en
€ 2.595.430 schoolreserves (31-12-2016: € 2.607.531).
Bestemmingsreserve Verevening Passend Onderwijs
Deze reserves zullen in de komende jaren worden ingezet om verwachte negatieve verrekeningen van de
samenwerkingsverbanden te kunnen opvangen.
Bestemmingsreserve Collectieve Opleidingen:
Opgeheven per 31-12-2017.
Bestemmingsreserve Solidariteit:
Opgeheven per 31-12-2017.
Bestemmingsreserve Villa Kakelbont:
Deze reserve wordt gevormd om een impuls te kunnen geven aan de nieuwe programmalijn
Passend Onderwijs. De middelen dienen om medewerkers voor dit traject vrij te roosteren.
Bestemmingsreserve Privaat:
Dit heeft betrekking op buitenschoolse activiteiten. Jaarlijks wordt het saldo van de baten en lasten
hiervan gemuteerd op deze post.
Deze is opgebouwd uit € 212.503 private bovenschoolse reserves en € 635.243 private schoolreserves.
(Voorstel) bestemming van het exploitatieresultaat
In de statuten is niets opgenomen met betrekking tot de bestemming van het resultaat.
Het College van Bestuur van INNOVO stelt voor het resultaat ad € 1.747.759 als volgt te verdelen.
2017
ten gunste van de algemene reserve
1.967.116
ten gunste van de bestemmingsreserve Verevening Passend Onderwijs
ten laste van de bestemmingsreserve Collectieve Opleidingen
585.662ten laste van de bestemmingsreserve Solidariteit
500.000ten gunste van de bestemmingsreserve Villa Kakelbont
600.000
ten gunste van de bestemmingsreserve Privaat
266.304
1.747.759
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2016
1.207.446
478.000
6.025
186
1.691.656
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2.2 Voorzieningen

31-12-2017
EUR

31-12-2016
EUR

2.2.1 Personeelsvoorzieningen
2.2.3 Onderhoudsvoorziening
Totaal voorzieningen

1.122.496
5.076.752
6.199.248

780.117
4.082.153
4.862.270

Uitsplitsing:
Stand per
1-1-2017
EUR
2.2.1

Personeelsvoorzieningen:
- Voorziening spaarverlof
- Voorziening jubilea
- Voorziening langdurig zieken

Dotaties
2017
EUR

Onttrekkingen
2017
EUR

Stand per
31-12-2017
EUR

4.467
775.650
-

-881
62.261470.109

2.167
62.420
-

1.418
650.969
470.109

2.2.3 Onderhoudsvoorziening

4.082.153

1.603.938

609.339

5.076.752

Totaal voorzieningen

4.862.270

2.010.904

673.926

6.199.248

Kortlopend
deel < 1 jaar
EUR
389.394
1.843.478
2.232.871

Langlopend
deel > 1 jaar
EUR
733.103
3.233.274
3.966.377

Totaal
EUR
1.122.496
5.076.752
6.199.248

31-12-2017
EUR

31-12-2016
EUR

22.373
22.373

21.378
21.378

2.2.1 Personeelsvoorzieningen
2.2.3 Onderhoudsvoorziening
Totaal voorzieningen

2.3 Langlopende schulden

2.3.5 Overige langlopende schulden
Totaal langlopende schulden

Schuld Kleine Zusters

Stand per
31-12-2016
21.378

Ontvangen
bijdragen
995

Saldo
31-12-2017
22.373

Looptijd
> 1 jaar
n.n.b.

Looptijd
> 5 jaar
n.n.b.

De hier opgenomen langlopende schuld betreft de van de gemeente Heerlen jaarlijks ontvangen
middelen inzake het pand aan de Gasperistraat, als tegemoetkoming voor de investeringen die door
(rechtsvoorgangers van) INNOVO zijn gedaan. Bij het buiten gebruik stellen van dit pand dient het
eigendom van dit gebouw aan de Congregatie van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph te worden
overgedragen en deze schuld te worden afgelost.
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Rentevoet
0%
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2.4 Kortlopende schulden

31-12-2017
EUR

31-12-2016
EUR

2.4.3 Crediteuren
2.4.7 Loonheffing en premies sociale verzekeringen
2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen
2.4.9 Overige kortlopende schulden
2.4.10 Overlopende passiva
Totaal kortlopende schulden

2.146.222
2.107.270
583.403
1.032.930
2.125.857
7.995.682

1.552.094
2.198.791
501.575
795.632
2.209.387
7.257.479

2.4.9 Overige kortlopende schulden:
- Nog te besteden subsidies gemeenten/huisvesting
- Nog te besteden overige subsidies
- Overige subsidies OCW / geoormerkt aflopend
- Belastingdienst
- Overige schulden gemeente
- Schuld Movare
- Overige schulden
Totaal overige kortlopende schulden

169.127
434.429
323.954
2.435
38.114
64.871
1.032.930

253.206
411.250
6.114
4.083
52.016
68.962
795.632

2.4.10 Overlopende passiva:
- Overige subsidies OCW
- Verplichting vakantiegeld / dag van de leraar
- Verplichting verlofdagen
- Overige overlopende passiva
Totaal overlopende passiva

33.629
1.691.021
113.269
287.938
2.125.857

64.404
1.684.727
178.806
281.450
2.209.387

Uitsplitsing:
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Model G: Verantwoording subsidies
G1 Verantwoording van subsidies waarvan het eventuele overschot wordt toegevoegd aan de lump sum
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk

De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking
nog niet geheel afgerond
geheel uitgevoerd en afgerond

datum

DL/B/110284

18-5-2009

-

X

Pilots startgroepen voor peuters

WJZ/303439 (2774)

10-6-2011

-

X

Vrijroosteren leraren 2017-2019

VRL17027

30-10-2017

-

X

Subsidie voor studieverlof

G2 Verantwoording van subsidies die volledig aan het doel / activiteiten moeten worden besteed met verrekening van het eventuele overschot
G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk

Bedrag van de
toewijzing

datum

Totaal

€

-

Ontvangsten t/m
verslagjaar

€

-

Totale kosten >
31-12-2017

€

-

eventueel te
verrekenen
overschot 31-12-2017

€

-

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk

Ontvangen
1-1-2017

Bedrag toewijzing

datum

Totaal

€

-

€

Ontvangen in
verslagjaar

-

€

-

Lasten in verslagjaar

Totale kosten >
31-12-2017

€

€

-

Gemeente Heerlen: Verantwoording subsidie Extra leertijd
Omschrijving

Toewijzing
Kenmerk

Subsidie Extra leertijd 2016-2017 UIT-16007067-13/z-16126197
Subsidie Extra leertijd 2017-2018 UIT-17008742-13/z-17154055
Totaal

datum
18-11-2016
16-8-2017

Stand 1-1-2017 nog
te besteden

Ontvangen in
verslagjaar

Lasten in
verslagjaar

Saldo nog te
besteden
31-12-2017

64.167

-

64.167

-

64.167

110.000
110.000

45.833
110.000

64.167
64.167
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-

Saldo nog te
besteden
31-12-2017
€

-
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WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
4.1 Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen
Klassenindeling 2017:
Categorie
25‐75 miljoen
10.000‐20.000
4
E (13‐15 complexiteitspunten)

Gemiddelde baten (t‐4, t‐3, t‐2)
Gemiddeld aantal leerlingen (t‐4, t‐3, t‐2)
Gewogen aantal onderwijssoorten
Klasse

Complexiteits‐
punten
6
4
4
14

Bezoldiging‐
Maximum

153.000

2017:
Vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking
Functie of functies
(Fictieve)
Naam
dienstbetrekking
Voorzitter college van bestuur
Lid college van bestuur

J Dhr. H.P.M. Nelissen
J Mevr. J.W.M.G. van Zomeren

Vermelding alle toezichthouders
Functie of functies
(Fictieve)
dienstbetrekking
Voorzitter raad van toezicht
Voorzitter raad van toezicht
Lid raad van toezicht
Lid raad van toezicht
Lid raad van toezicht
Lid raad van toezicht
Lid raad van toezicht
Lid raad van toezicht

Gewezen
top‐
functionaris

Aanvang
functie
N
N

Naam

J
J
J
J
J
J
J
J

Einde functie

1‐1
1‐1

Aanvang
functie

Dhr. H.M.A. Dumont

Einde functie

1‐1
1‐7
1‐1
1‐1
1‐1
1‐1
1‐1
1‐1

Dhr. O.O.G. Spee
Dhr. J.J.M. Mommers
Mevr. H.H.M Leenders
Dhr. P.T.J.M. Vermeulen
Dhr. L.C.M. van Wersch
Dhr. H.W.M. Plagge

Omvang
Beloning Belastbare vaste en
dienstverband
variabele
in FTE
onkostenvergoeding
31‐12
1,00
129.554
‐
31‐12
0,90
115.786
‐

Beloning

30‐6
31‐12
30‐6
31‐12
31‐12
31‐12
31‐12
31‐12

Belastbare vaste en
variabele
onkostenvergoeding

4.200
3.800
2.820
5.760
5.760
5.760
6.620
5.760

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Voorzieningen
Onverschuldigd
beloning betaalbaar betaald bedrag
op termijn
bezoldiging
16.642
‐
15.303
‐

Totale
bezoldiging

Individueel
WNT
maximum
146.196
153.000
131.089
137.700

Voorzieningen
Onverschuldigd
beloning betaalbaar betaald bedrag
op termijn
bezoldiging
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Totale
bezoldiging

Voorzieningen
Onverschuldigd
beloning betaalbaar betaald bedrag
op termijn
bezoldiging
14.434
‐
12.567
‐

Totale
bezoldiging

Voorzieningen
Onverschuldigd
beloning betaalbaar betaald bedrag
op termijn
bezoldiging
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Totale
bezoldiging

4.200
3.800
2.820
5.760
5.760
5.760
6.620
5.760

Individueel
WNT
maximum
11.475
11.475
7.650
15.300
15.300
15.300
15.300
15.300

2016:
Vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking
Functie of functies
(Fictieve)
Naam
dienstbetrekking
Voorzitter college van bestuur
Lid college van bestuur

J Dhr. H.P.M. Nelissen
J Mevr. J.W.M.G. van Zomeren

Vermelding alle toezichthouders
Functie of functies
(Fictieve)
dienstbetrekking
Voorzitter raad van toezicht
Lid raad van toezicht
Lid raad van toezicht
Lid raad van toezicht
Lid raad van toezicht
Lid raad van toezicht
Lid raad van toezicht

Naam

J
J
J
J
J
J
J

Dhr. H.M.A. Dumont
Kapelaan F.C.S. Beijk
Dhr. J.J.M. Mommers
Dhr. O.O.G. Spee
Mevr. H.H.M Leenders
Dhr. P.T.J.M. Vermeulen
Dhr. L.C.M. van Wersch

Gewezen
top‐
functionaris

Aanvang
functie
N
N

Einde functie

1‐1
1‐1

Aanvang
functie

Omvang
Beloning Belastbare vaste en
dienstverband
variabele
in FTE
onkostenvergoeding
31‐12
1,00
125.543
‐
31‐12
0,86
108.525
‐

Einde functie

1‐1
1‐1
1‐1
1‐1
1‐1
1‐1
1‐1

Beloning

31‐12
31‐7
31‐12
31‐12
31‐12
31‐12
31‐12

8.400
3.290
5.640
5.640
5.640
5.640
5.640
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Belastbare vaste en
variabele
onkostenvergoeding
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Individueel
WNT
maximum
139.977
152.000
121.092
130.720

8.400
3.290
5.640
5.640
5.640
5.640
5.640

Individueel
WNT
maximum
22.800
8.871
15.200
15.200
15.200
15.200
15.200
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Niet uit de balans blijkende rechten/verplichtingen
Lopende contractverplichtingen:
INNOVO kent per balansdatum een aantal contractverplichtingen. De vermelde omvang betreft de
geschatte totale contractverplichting gedurende de resterende periode van het contract.
Betreft

Leverancier

Schoonmaak
VSR Controles
Glasbewassing
Afvalverwijdering papier en rest
Reprografie
Kopieerpapier
OLP
Levering Elektra
Levering Gas
Meldkamer/camerabewaking
Keyholding en alarmopvolging
E-installaties
Bouwkundig werk
Loodgieter en install.werk
Blusmiddelen
Liftinstallatie
Zand vervangen in zandbakken
Toiletrenovaties bouwkundig
Verzekeringen
Accountantsdiensten
Exploitatie ruimte en groenvoorz.
Exploitatie ruimte
Webdienst vervangingen
Igrow formatieregistratiesysteem
Exploitatie/beheer school Treebeek
Scanoplossing inkoopfacturen

Balanz
Key Quality
Fortron
Renewi/Van Gansewinkel
Canon
Ricoh
De Rolf groep
DVEP
Eneco
Intergarde
Polygarde
Waterval
B&B Bouw
Kicken Technisch Onderhoud KTO
De Vries
Kone Liften
Van der Linden Groen
Irik Bouw / Wessels
Wijshoff & Partners (Meeus/Heinfeld)
Ernst & Young
Gemeente Heerlen
Gemeente Vaals
Clooser
Mediaan
Gemeente Brunssum
White Viseon

Looptijd
t/m
31-03-2020
30-09-2019
31-12-2019
21-05-2021
30-09-2023
30-09-2018
31-12-2019
31-12-2020
31-12-2020
31-12-2018
31-12-2018
31-05-2019
31-10-2018
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-09-2018
30-04-2019
18-07-2019
21-05-2021
31-12-2018
31-12-2018
30-01-2020
31-12-2018
31-12-2018
31-07-2018

Voor duurzame inzetbaarheid is geen voorziening gevormd, omdat hieromtrent geen afspraken met
medewerkers zijn vastgelegd.
Niet uit de balans blijkende rechten:
Betreft

Afnemer

Huurcontract kantoorgebouw

Rea College

Looptijd
t/m
31-12-2018
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Bedrag
incl. BTW
162.156

Bedrag
incl. BTW
1.912.500
27.956
50.000
138.944
1.609.222
38.108
2.060.000
600.000
1.350.000
20.000
14.000
40.283
42.500
81.829
24.713
5.876
20.660
48.702
24.785
161.554
7.781
84.696
15.133
15.961
70.695
2.290
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017
Baten

Realisatie
2017
EUR

Begroting
2017
EUR

Realisatie
2016
EUR

55.994.880
1.894.909
3.036.881
60.926.671

54.722.610
1.412.654
2.483.015
58.618.279

56.745.315
1.808.667
2.552.683
61.106.665

42.357.324
7.975.914
5.661.642
55.994.880

41.233.498
8.025.668
5.463.444
54.722.610

42.739.170
8.301.959
5.704.186
56.745.315

322.679
322.679

284.472
284.472

306.369
306.369

244.233
78.447
322.679

202.675
81.797
284.472

220.431
85.938
306.369

477.874
662.884
1.058.679
2.199.437

452.551
268.521
233.065
954.137

462.156
355.978
915.758
1.733.892

69.931
624.661
115.554
34.836
213.697
1.058.679

81.134
100.430
4.667
46.834
233.065

87.589
375.812
197.120
29.153
226.085
915.758

3.1 Rijksbijdragen
3.1.1 Rijksbijdragen OCW
3.1.2 Overige subsidies OCW
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV
Totaal rijksbijdragen
Uitsplitsing:
3.1.1

Rijksbijdragen OCW:
- Personele vergoeding
- Materiële instandhouding
- P&A beleid
Totaal rijksbijdragen OCW
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
3.2.2. Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies
Uitsplitsing:
3.2.2. Overige overheidsbijdragen en -subsidies:
- Gemeentelijke bijdragen
- Vergoeding gymzaal
Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies
3.5 Overige baten
3.5.1 Verhuur onroerende zaken
3.5.2 Detachering personeel
3.5.6 Overige
Totaal overige baten
Uitsplitsing:
3.5.6 Overige:
- Baten dienstverlening
- Baten buitenschoolse activiteiten
- Externe uitleen derden
- Ambulante dienst
- Overige baten
Totaal overige
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Lasten

Realisatie
2017
EUR

Begroting
2017
EUR

Realisatie
2016
EUR

49.505.556
2.758.487
-1.195.011
51.069.031

47.099.303
3.065.570
-1.113.938
49.050.936

48.012.679
3.736.424
-1.064.293
50.684.810

37.747.104
6.507.066
5.251.386
49.505.556

35.912.379
6.190.785
4.996.139
47.099.303

37.270.996
6.296.454
4.445.229
48.012.679

406.967
791.887

182.834
890.710

130.603
1.788.106

123.825
105.965
698.734
47.024
26.625
73.978
214.876
268.606
2.758.487

151.750
109.700
927.971
102.526
33.292
67.001
230.775
369.012
3.065.570

111.612
92.992
728.683
52.360
28.127
63.860
170.322
569.758
3.736.424

4.1 Personeelslasten
4.1.1. Lonen en salarissen
4.1.2 Overige personele lasten
4.1.3 Af: uitkeringen
Totaal personeelslasten
Uitsplitsing:
4.1.1. Lonen en salarissen:
4.1.1.1 Brutolonen en salarissen
4.1.1.2 Sociale lasten
4.1.1.3 Pensioenpremies
Totaal lonen en salarissen
4.1.2 Overige personele lasten :
4.1.2.1 Mutaties personele voorzieningen
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst
4.1.2.3 Overige:
- ARBO-kosten
- Reis- en verblijfkosten
- Opleidingskosten/nascholing
- LEA/begeleidingsgelden
- Autokosten personeel
- GMR
- Werkkostenregeling
- Overige personele lasten
Totaal overige personele lasten

Onder de loonkosten zijn in 2017 voor in totaal € 422.546 aan ontslag-/transitievergoedingen opgenomen.
Bij onderstaande verdeling is de grondslag het ongewogen gemiddelde aantal FTE's inclusief
vervangers over het jaar 2017 (en 2016).
2017
Fte
DIR
51,98
OP
610,28
OOP
99,15
Bovenschools
37,47
798,88
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2016
Fte
51,00
614,70
91,93
37,39
795,02
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Pensioenregeling
INNOVO heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een
toegezegde bijdrageregeling. De verplichtingen van de onderneming gaan niet verder dan het betalen
van een jaarlijkse bijdrage aan het bedrijfstakpensioenfonds (APG). De in de toekomst te betalen
bijdragen zullen mede afhankelijk zijn van de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden in de sector
primair onderwijs en van de rendementen die het APG behaalt op de belegde bijdragen. INNOVO
treft geen voorziening voor eventuele toekomstige verhogingen van de bijdragen.
Realisatie
2017
EUR

4.2 Afschrijvingen
4.2.2. Materiële vaste activa:
- Gebouwen
- Inventaris
- Apparatuur
- Leermiddelen (DOLP)
Totaal afschrijvingen

Begroting
2017
EUR

Realisatie
2016
EUR

200.943
332.601
718.063
426.394
1.678.001

190.889
347.682
735.727
498.499
1.772.797

191.036
323.328
646.311
461.248
1.621.923

713.473
580.289
733.862
1.015.662
118.919
1.603.938
39.528
4.805.671

696.475
499.508
756.621
991.328
100.994
2.037.430
5.292
5.087.649

527.621
323.229
784.081
1.080.914
111.869
2.014.097
230.802
5.072.614

4.3 Huisvestingslasten
4.3.1 Huur en gebruiksvergoeding
4.3.2 Verzekering gebouwen
4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie
4.3.4 Energie en water
4.3.5 Schoonmaakkosten
4.3.6 Heffingen
4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening
4.3.8 Overige
Totaal huisvestingslasten

81

INNOVO | jaarverslag 2017

Realisatie
2017
EUR

4.4 Overige lasten
4.4.1 Administratie en beheerslasten:
- Accountantskosten
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen:
- Inventaris en apparatuur
- Leermiddelen
4.4.3 Dotatie overige voorzieningen:
- Dotatie voorziening oninbaarheid
4.4.4 Overige:
- Advies/begeleiding
- Telefoonkosten
- ICT-lasten
- Kosten buitenschoolse activiteiten
- Bestuurskosten
- Communicatie
- Culturele vorming
- Abonnement/ documentatie
- Contributies
- Schoolzwemmen
- Overige instellingslasten
Totaal overige lasten

Begroting
2017
EUR

Realisatie
2016
EUR

35.374

47.708

57.638

92.554
1.499.353

48.217
1.434.799

68.882
1.478.992

182.220
77.807
950.349
358.431
47.792
8.504
125.806
3.621
55.962
14.442
709.922
4.162.138

169.458
99.880
1.006.728
55.296
37.125
130.915
12.417
45.146
19.375
712.662
3.819.727

Onder de overige instellingslasten vallen met name de kantinekosten, kosten van evenementen,
schoolfeesten en representatie.
2017
EUR
Specificatie honorarium
4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening
28.961
4.4.1.2 Andere controleopdrachten
6.413
4.4.1.3 Fiscale adviezen
4.4.1.4 Andere niet-controlediensten
Accountantslasten
35.374

338.114
114.627
929.169
375.626
63.799
16.313
109.456
4.706
47.856
19.528
537.970
4.162.675

2016
EUR
51.219
6.419
57.638

De accountantskosten worden gepresenteerd in het jaar waarin de facturen ontvangen worden (incl. btw).
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Realisatie
2017
EUR

5 Financiële baten en lasten
5.1
Rentebaten
5.3
Waardeverandering fva en beleggingen
5.4
Overige opbrengsten fva en effecten
Totaal financiële baten

Begroting
2017
EUR

Realisatie
2016
EUR

5.505
-779
17.629
22.355

26.981
27.991
54.972

14.100
48.106
35.883
98.089

Lasten:
- Rentelasten (-/-)
- Overige financiële lasten (-/-)
Totaal financiële laten

62
8.480
8.542

8.183
8.183

11.336
11.336

Totaal financiële baten en lasten

13.814

46.789

86.753

5.5
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GEBEURTENISSEN NA BALANS DATUM
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.
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GEGEVENS VAN DE RECHTSPERSOON
Bestuursnummer:
Naam:
Rechtsvorm:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Internetsite:
BRIN-nummers:
03HF Bs de Draaiende Wieken
03OB Bs Ummer Clumme
03RG Bs Bergop
03WE Bs Franciscus Bunde
04ZI Bs Keuningshofke
05JL Bs St. Franciscus
05JV Bs Cortemich
06KH Bs de Bolster
06MS Bs Op de Top
06NS Bs de Wegwijzer
06SL Bs de Verrekijker
06SY Bs de Spil
06UR Bs St. Gertrudis
06XF Bs St. Stefanus
07RE Bs St. Dionysius
07TX Bs het Avontuur
08JQ Bs Vilt
08ZL Bs Swentibold
09AU Bs a Hermkes
09JO Bs St. Antonius
09WDBs Triangel
09XR Bs A gene Wienberg
10EY Bs H. Hart
10HO Bs Windekind
10KI RK bs de Kleine Wereld
10OA Bs Hulsberg
10QB Bs Klavertje Vier
10WG Bs Plenkert
11DJ Bs Op't Hwagveld
11KB Bs St. Theresia
11VQ Bs St. Gerlachus
12AW Bs't Kirkeveldsje
12KD Bs de Gansbeek
12SP Bs de Triangel
12ZE Bs Ondersteboven
13KM Bs de Lindegaard
14DK Bs de Triangel
14GE Bs St. Franciscus
14IY Bs St. Martinus
14LM Bs St. Tarcisius
15VZ Bs de Windwijzer
15YD Bs Broederschool
16DE Bs Eikenderveld
16EO Bs de Horizon
16FU Bs St. Paulus
16HE Bs de Schakel
17VV SBO St. Bernardus
20IF SOVSO Catharina
20KL SBO de Griffel
21SG SOVSO de Pyler

41506
INNOVO
Stichting
Ruys de Beerenbroucklaan 29a
6417 CC Heerlen
045-5447144
mail@innovo.nl
www.innovo.nl
Posterholt
Klimmen
Ubachsberg
Meerssen
Koningsbosch
Brunssum
Voerendaal
Nuth
Vijlen
Heerlen
Amstenrade
Bingelrade
Jabeek
Wijnandsrade
Schinnen
Buchten
Berg en Terblijt
Born
Epen
Schin op Geul
Linne
Mechelen
Sibbe
Heerlen
Vaals
Hulsberg
Eys
Valkenburg a/d Geul
Meerssen
Ransdaal
Houthem
Schimmert
Meerssen
Ulestraten
Moorveld
Meerssen
Gulpen
Reijmerstok
Heerlen
Heerlen
Heerlen
Heerlen
Heerlen
Heerlen
Heerlen
Heerlen
Gulpen
Heerlen
Heerlen
Heerlen
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Heerlen, 13 juni 2018

Heerlen, 13 juni 2018

College van Bestuur:

Raad van Toezicht:

mr. drs. H.P.M. Nelissen, Voorzitter

drs. O.O.G. Spee, Voorzitter

drs. J.W.M.G. van Zomeren, Lid

drs. L.C.M. van Wersch RA, Vice-voorzitter

dr. H.H.M. Leenders

mr. J.J.M. Mommers MBA

P.T.J.M. Vermeulen
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CONTROLEVERKLARING
ONAFHANKELIJKE
ACCOUNTANT

88

iY

Building a bettet
working world

Controleverklarïng van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van INNOVO, Stichting voor Katholiek Onderwijs

Verkarinq over de in het jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van INNOVO, Stichting voor Katholiek Onderwijs te Heerlen
gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
de samenstelling van het vermogen van INNOVO, Stichting voor Katholiek Onderwijs op
31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2017
in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming
met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in
paragraaf 2.3.1 Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017.
De jaarrekening bestaat uit:
de balans per 31 december 2017;
de staat van baten en lasten over 2017;
‘
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 vallen.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening.
Wij zijn onafhankelijk van INNOVO, Stichting voor Katholiek Onderwijs, zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan
de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
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over de in het jaarverslag opgenomen
andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:
het bestuursverslag;
de overige gegevens;
model G verantwoording subsidies;
WN T-verantwoording.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.3
Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit dejaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs, paragraaf 2.2.3 Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

Beschrijving van verantwoordelijkliden met betrekking
tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is ook verantwoordelijk
voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante
wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten
of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om
haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als
beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden,
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuiteit kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
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De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van de
financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang vao onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage
bij onze controleverklaring.

Venlo, 27juni 2018

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. N.A.J. Silverentand RA

Bijlage

Bijlage
Building a better
working world

Bîjaqe bij de contro1everkeHng:
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben, waar relevant,
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en
lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of
het doorbreken van de interne beheersing.
Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing
van de onderwijsinstelling.
Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving,
de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen
door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continufteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn, waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haat
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverkla ring te vestigen op
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuiteit niet langer kan
handhaven.
Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen.
Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties
in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.
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Bijlage 1: Toetsingskader
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GEGEVENS JAARREKENING

Innovo, St. voor Kath. Onderw.

Bestuursnummer
Bestuur met overwegend (V)SO-scholen?

41506
nee

BO6

teldatum 1 oktober
directie
onderwijzend personeel
onderw. onderst. personeel (incl. LIO)
FTE totaal

2013
63,24
731,64
170,96
965,84

2014
59,87
686,45
159,84
906,16

2015
55,78
664,21
146,63
866,62

2016
53,80
595,97
123,12
772,89

2017
54,10
597,81
136,94
788,85

2018
50,94
552,95
170,52
774,41

2019
50,03
542,17
167,56
759,76

2020
49,24
533,68
165,44
748,36

2021
49,44
535,64
165,66
750,74

totaal aantal leerlingen (bo/sbo/(v)so)

10.856

10.473

9.779

9.422

9.308

9.109

8.999

8.824

8.724

Baten
Rijksbijdragen
Overige overh.bijdragen en -subs.
Coll-,cursus-,les-en examengeld.
Baten werk i.o.v. derden
Overige baten
totaal baten

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

68.793.150
382.628
3.362.006
72.537.784

66.529.327
355.537
3.703.201
70.588.065

64.940.550
338.807
2.151.477
67.430.834

61.106.665
306.369
1.733.891
63.146.925

60.926.671
322.679
2.199.437
63.448.787

59.075.424
279.226
1.173.384
60.528.034

60.468.418
261.128
990.136
61.719.682

59.029.397
248.054
889.263
60.166.714

58.361.895
248.006
877.623
59.487.524

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
totaal lasten
waarvan afschrijvingen G&T

59.856.845
1.539.762
4.547.171
4.567.587
70.511.365
177.485

59.059.414
1.630.238
5.182.804
4.733.487
70.605.943
183.618

54.604.003
1.631.302
5.784.940
5.205.403
67.225.648
188.009

50.684.810
1.621.923
5.072.614
4.162.675
61.542.022
191.036

51.069.031
1.678.001
4.805.671
4.162.138
61.714.841

50.468.261
1.785.621
4.867.367
3.801.848
60.923.097

52.022.028
1.806.686
4.898.730
3.775.573
62.503.017

50.621.125
1.776.505
4.858.933
3.616.140
60.872.703

50.301.435
1.693.642
4.841.838
3.611.543
60.448.458

2.026.419

17.878-

205.186

1.604.903

1.733.946

359.261
19.786
339.475

162.188
13.604
148.584

109.565
15.479
94.086

98.089
11.336
86.753

22.355
8.542
13.813

2.365.894

130.706

299.272

1.691.656

1.747.759

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Saldo financiële baten en lasten
Resultaat
Buitengewoon resultaat
Netto resultaat
begroot resultaat

-

-

-

-

-

2.365.894

130.706

299.272

1.691.656

1.747.759

468.280-

1.260.121-

1.014.596-

93.477

395.063-

783.335-

25.252
6.915
18.337

17.018
1.385
15.633

376.726-

767.702-

376.726-

705.989-

960.934-

9.483
595
8.888

125
125

697.101-

960.809-

767.702-

697.101-

960.809-

172.569

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

11.823.548
2.353.621
14.177.169

11.622.526
2.011.154
13.633.680

10.958.405
677.558
11.635.963

10.779.698
600.000
11.379.698

11.177.814
350.000
11.527.814

11.655.650
350.000
12.005.650

11.780.583
11.780.583

11.225.115
11.225.115

10.653.452
10.653.452

5.762.825
878.387
2.587.635
9.228.847

5.748.732
348.949
4.094.587
10.192.268

6.014.129
1.339.027
5.022.361
12.375.517

5.674.503
76.779
8.947.357
14.698.639

5.161.564
250.000
12.962.894
18.374.458

5.161.564
12.206.964
17.368.528

5.161.564
350.000
11.598.689
17.110.253

5.161.564
10.133.511
15.295.075

5.161.564
8.668.253
13.829.817

Totale Activa
waarvan gebouwen en terreinen (G&T)
cum. aanschafw. MVA
cum. aanschafw. MVA (excl. G&T)

23.406.016
3.100.984
21.521.868
15.893.781

23.825.948
3.026.434
22.951.083
17.213.928

24.011.480
2.894.511
23.262.634
17.473.668

26.078.337
2.750.644
24.532.420
18.700.769

29.902.272
3.053.872
26.028.783
19.699.856

29.374.178
3.053.872
26.028.783
19.699.856

28.890.836
3.053.872
26.028.783
19.699.856

26.520.190
3.053.872
26.028.783
19.699.856

24.483.269
3.053.872
26.028.783
19.699.856

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

11.815.575
1.921.893
18.394
9.650.154

11.946.281
3.054.525
19.389
8.805.753

12.245.553
4.496.702
20.384
7.248.841

13.937.209
4.862.270
21.379
7.257.479

15.684.968
6.199.248
22.373
7.995.682

15.308.242
6.047.881
22.373
7.995.682

14.540.540
6.332.241
22.373
7.995.682

13.843.439
4.658.696
22.373
7.995.682

12.882.630
3.582.584
22.373
7.995.682

Totale Passiva
waarvan privaat vermogen

23.406.016
483.167

23.825.948
641.403

24.011.480
581.255

26.078.337
581.441

29.902.271
847.746

29.374.178
847.746

28.890.836
847.746

26.520.190
847.746

24.483.269
847.746

Activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vaste activa
Voorraden
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen
Vlottende activa

1

EVALUATIE FINANCIEEL BELEID PRIMAIR ONDERWIJS

Innovo, St. voor Kath. Onderw.

Kapitalisatiefactor

Solvabiliteit 2

1. Vermogensbeheer
solvabiliteit 2
kapitalisatiefactor
kapitalisatiefactor (incl. privaat vermogen)
mogelijk te hoge buffer

signaal
< 30%
38%
38%

2013
59%
27%
28%

2014
63%
28%
29%

2015
70%
30%
31%

2016
72%
36%
37%

2017
73%
41%
42%
n.v.t.

2018
73%
42%
43%

2019
72%
40%
42%

2020
70%
38%
39%

2021
67%
35%
36%
n.v.t.

50%

80%

40%

60%

30%

40%

20%

20%

2. Budgetbeheer
signaal
rentabiliteit
< 10%
rentabiliteit (driejaarsgemiddelde)
< 0%
verschil netto resultaat - begroot resultaat
liquiditeit (current ratio)
< 0,75
netto werkkapitaal
< 0%
ontwikkeling resultaat t.o.v. vorig jaar (x1.000)
ontwikkeling liquiditeit t.o.v. vorig jaar (x1.000)

2013
3,2%
2431,0%
1,0
-0,6%

2014
0,2%

2015
0,4%
1,3%
-127,9%
-123,7%
1,2
1,7
2,0%
7,6%
€ 2.235- €
169
€ 1.507 €
928

2016
2,7%
1,1%
-266,7%
2,0
11,8%
€ 1.392
€ 3.925

2017
2,8%
1,9%
912,8%
2,3
16,4%
€
56
€ 4.016

2018
-0,6%
1,6%

2019
-1,2%
0,3%

2020
-1,2%
-1,0%

2021
-1,6%
-1,3%

2,2
2,1
1,9
1,7
15,5%
14,8%
12,1%
9,8%
€ 2.124- €
391- €
71 €
264€
756- €
608- € 1.465- € 1.465-

3. Weerstandsvermogen
weerstandsvermogen
weerstandsvermogen PO

signaal
< 10%
< 5% - 20% >

2013
16%
0%

2014
17%
0%

2015
18%
2%

2016
22%
5%

2017
25%
7%

2018
25%
6%

2019
24%
5%

2020
23%
4%

2021
22%
4%

4. Exploitatiekengetallen
rijksbijdragen / totale baten
overige overheidsbijdragen / totale baten
overige baten/ totale baten
personele lasten/totale baten (max. 90%)
totale baten/ rijksbijdragen
totale lasten/ rijksbijdragen
personele lasten/ rijksbijdragen (max. 95%)
materiële lasten/ rijksbijdragen
huisvestingsratio (max. 10%)
veroudering mat. vaste activa (min. 30%)
materiële vaste activa per leerling
voorziening per leerling

benchmark
93,1%
2,9%
3,8%
80,1%
107,4%
106,6%
86,1%
20,6%
8,3%
37,4%
€ 1.060
€ 470

2013
94,8%
0,5%
4,6%
82,5%
105,4%
102,5%
87,0%
15,5%
6,7%
54,9%
€ 1.089
€
177

2014
94,3%
0,5%
5,2%
83,7%
106,1%
106,1%
88,8%
17,4%
7,6%
49,9%
€ 1.110
€
292

2015
96,3%
0,5%
3,2%
81,0%
103,8%
103,5%
84,1%
19,4%
8,9%
46,1%
€ 1.121
€
460

2016
96,8%
0,5%
2,7%
80,3%
103,3%
100,7%
82,9%
17,8%
8,6%
42,9%
€ 1.144
€
516

2017
96,0%
0,5%
3,5%
80,5%
104,1%
101,3%
83,8%
17,5%
7,8%
41,2%
€ 1.201
€
666

2018
97,6%
0,5%
1,9%
83,4%
102,5%
103,1%
85,4%
17,7%
8,0%
43,7%
€ 1.280
€
664

2019
98,0%
0,4%
1,6%
84,3%
102,1%
103,4%
86,0%
17,3%
7,8%
44,3%
€ 1.309
€
704

2020
98,1%
0,4%
1,5%
84,1%
101,9%
103,1%
85,8%
17,4%
8,0%
41,5%
€ 1.272
€
528

2021
98,1%
0,4%
1,5%
84,6%
101,9%
103,6%
86,2%
17,4%
8,0%
38,6%
€ 1.221
€
411

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

baten per leerling (excl. financiële baten)
lasten per leerling (excl. financiële lasten)
index baten per leerling
index lasten per leerling

6.682
6.495
99
96

6.740
6.742
100
100

6.895
6.874
102,3
102,0

6.702
6.532
99,4
96,9

6.817
6.630
101,1
98,3

6.645
6.688
98,6
99,2

6.859
6.946
101,8
103,0

6.819
6.899
101,2
102,3

6.819
6.929
101,2
102,8

10%

0%

0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Rentabiliteit (driejaarsgemiddelde)

Liquiditeit

3,0%

2,5

2,0%

2,0
1,5

1,0%

1,0

0,0%
-1,0%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

benchmark
7,2%
76,1%
16,7%

2013
6,5%
75,8%
17,7%
11,24
171,66
14,84
63,50
97
98
97
97

2014
6,6%
75,8%
17,6%
11,56
174,93
15,26
65,52
100
100
100
100

2015
6,4%
76,6%
16,9%
11,28
175,31
14,72
66,69
98
100
96
102

2016
7,0%
77,1%
15,9%
12,19
175,13
15,81
76,53
105
100
104
117

2017
6,9%
75,8%
17,4%
11,80
172,05
15,57
67,97
102
98
102
104

2018
6,6%
71,4%
22,0%
11,76
178,82
16,47
53,42
102
102
108
82

2019
6,6%
71,4%
22,1%
11,84
179,87
16,60
53,71
102
103
109
82

2020
6,6%
71,3%
22,1%
11,79
179,20
16,53
53,34
102
102
108
81

2021
6,6%
71,3%
22,1%
11,62
176,46
16,29
52,66
101
101
107
80

0,5
0,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-2,0%

Veroudering materiële vaste activa

Weerstandsvermogen
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Personele lasten t.o.v.
totale baten
95%

0,0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

100%

Personele lasten t.o.v.
rijksbijdragen

95%

90%

90%

85%

85%

80%

80%

75%

5. Personeels- en leerlingkengetallen
percentage directie
percentage OP
percentage onderwijs OOP/OBP
leerling- FTE ratio
leerling- directie ratio
leerling- OP ratio
leerling- OOP ratio
index leerling- FTE ratio
index leerling- directie ratio
index leerling- OP ratio
index leerling- OOP ratio

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

75%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Baten en lasten per leerling

Leerling - FTE ratio
20,00

€ 7.000

15,00

€ 6.800

10,00

€ 6.600

5,00

€ 6.400
€ 6.200

0,00
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
lln - FTE

lln - FTE OP

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
baten per ll

blauwe lijn: bovengrens; rood: ondergrens; geel: kritieke bovengrens; grijs/zwart: uitkomst.
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lasten per ll

CONTINUÏTEITSPARAGRAAF: MEERJARENPERSPECTIEF 2017 - 2021

Innovo, St. voor Kath. Onderw.

teldatum 1 oktober
directie
onderwijsgevend personeel
onderwijsondersteunend personeel
FTE totaal
totaal aantal leerlingen

2017
54,10
597,81
136,94
788,85
9.308

2018
50,94
552,95
170,52
774,41
9.109

2019
50,03
542,17
167,56
759,76
8.999

2020
49,24
533,68
165,44
748,36
8.824

2021
49,44
535,64
165,66
750,74
8.724

1. Activa
1.1 Immateriële vaste activa
1.2 Materiële vaste activa
1.3 Financiële vaste activa
Vaste activa

2017

2018

2019

2020

2021

11.177.814
350.000
11.527.814

11.655.650
350.000
12.005.650

11.780.583
11.780.583

11.225.115
11.225.115

10.653.452
10.653.452

1.4 Voorraden
1.5 Vorderingen
1.6 Effecten
1.7 Liquide middelen
Vlottende activa

5.161.564
250.000
12.962.894
18.374.458

5.161.564
12.206.964
17.368.528

5.161.564
350.000
11.598.689
17.110.253

5.161.564
10.133.511
15.295.075

5.161.564
8.668.253
13.829.817

Totale Activa

29.902.272

29.374.178

28.890.836

26.520.190

24.483.269

2. Passiva
2.1 Eigen vermogen
waarvan publiek eigen vermogen
waarvan privaat eigen vermogen
2.2 Voorzieningen
2.3 Langlopende schulden
2.4 Kortlopende schulden

15.684.968
14.837.222
847.746
6.199.248
22.373
7.995.682

15.308.242
14.460.496
847.746
6.047.881
22.373
7.995.682

14.540.540
13.692.794
847.746
6.332.241
22.373
7.995.682

13.843.439
12.995.693
847.746
4.658.696
22.373
7.995.682

12.882.630
12.034.884
847.746
3.582.584
22.373
7.995.682

Totale Passiva

29.902.271

29.374.178

28.890.836

26.520.190

24.483.269

3. Baten
3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overh.bijdragen en -subs.
3.3 Coll-,cursus-,les-en examengeld.
3.4 Baten werk i.o.v. derden
3.5 Overige baten
totaal baten

2017

2018

2019

2020

2021

60.926.671
322.679
2.199.437
63.448.787

59.075.424
279.226
1.173.384
60.528.034

60.468.418
261.128
990.136
61.719.682

59.029.397
248.054
889.263
60.166.714

58.361.895
248.006
877.623
59.487.524

4. Lasten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten
totaal lasten

51.069.031
1.678.001
4.805.671
4.162.138
61.714.841

50.468.261
1.785.621
4.867.367
3.801.848
60.923.097

52.022.028
1.806.686
4.898.730
3.775.573
62.503.017

50.621.125
1.776.505
4.858.933
3.616.140
60.872.703

50.301.435
1.693.642
4.841.838
3.611.543
60.448.458

Saldo baten en lasten

1.733.946

395.063-

783.335-

705.989-

960.934-

13.813
-

18.337
-

15.633
-

8.888
-

125
-

1.747.759

376.726-

767.702-

697.101-

960.809-

Saldo financiële bedrijfsvoering
Saldo buitengewone baten en lasten
Netto resultaat
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Bijlage 2: Verantwoording regeling prestatiebox PO
Vanuit het Bestuursakkoord PO-Raad-OCW heeft INNOVO een bedrag van € 1,4 miljoen
ontvangen voor de prestatiebox voor kalenderjaar 2017.
In het strategisch beleidsplan wordt - zonder inzet van deze extra middelen - reeds ingezet op
opbrengstgericht werken door middel van sturing, interne audits op werkprocessen en
professionalisering van personeel.
De ontvangen prestatieboxmiddelen zijn geheel ter beschikking van de scholen gekomen.
Zoals beoogd, zijn deze middelen vooral ingezet voor extra professionalisering van personeel,
cultuureducatie en verbetering van opbrengstgericht werken. Ten dele is dit laatste ingevuld
door extra handen voor de klas, waardoor er binnen het personeelsbestand op school meer
ruimte is om aandacht te hebben voor (verbetering van) kwaliteit.
Toegekende middelen voor onderwijsachterstanden ad € 0,5 miljoen en impulsgebieden ad € 0,8
miljoen zijn in 2017 geheel ten gunste gekomen van het onderwijs voor de betreffende scholen.
Dit is ingezet in de vorm van meer onderwijsgevend personeel per leerling en extra
begeleiding.
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