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Ten geleide 
INNOVO is ultimo 2015 het bevoegd gezag van 48 basisscholen en vier scholen voor speciaal 
basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Zuid- en Midden-Limburg. Op 1 augustus 
2015 is de Mgr. Hanssenschool overgegaan naar Vitus Zuid en is er sprake van een fusie van De 
Plenkert en St.-Joseph in basisschool Valkenburg. Met bijna tienduizend leerlingen en ruim 
elfhonderd medewerkers [920 fte] is INNOVO een van de grotere instellingen voor primair 
onderwijs in Nederland. Onderwijs op maat is de leidende gedachte in ons aanbod en in onze 
benadering van goed onderwijs voor onze kinderen, leerkrachten en omgeving. 

RIJNLANDS ORGANISEREN 
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 worden 
meer en meer zichtbaar en leiden tot het ervaren van meer ruimte voor eigenaarschap bij 
leerlingen, leerkrachten, medewerkers en directies. Vertrouwen, verbinding en vakmanschap 
vormen de onderlegger voor onze maatschappelijke opdracht. De versterking van de 
samenwerking met directeuren en de kanteling van de organisatie is voortgezet en dat stemt 
tot tevredenheid. 

10 JAAR INNOVO 
In 2015 hebben wij aandacht besteed aan ons tweede lustrum ingebed in de traditie van 100 
jaar goed onderwijs in Heerlen en ruime omgeving. Onder het motto: ‘iedere scholier een eigen 
mier’ hebben ruim elfduizend leerlingen in het voorjaar een bezoek gebracht aan Gaia Zoo te 
Kerkrade. INNOVO heeft het verblijf van de bladsnijdermieren geadopteerd en als teken 
daarvan staan de namen van alle leerlingen op het nieuwe verblijf vermeld. Voor alle 
medewerkers was er op 14 oktober een geanimeerde ontmoeting in de schouwburg van 
Heerlen onder de titel ‘1o jaar INNOVO’ met een inkijk in eigen pareltjes qua onderwijsaanbod 
anno 2015. Meer en meer ontwikkelt zich het ‘INNOVO-gevoel’ en dat is zichtbaar en 
merkbaar in de hele organisatie. 

STRATEGIE 2015-2020 
In 2013 hebben wij een begin gemaakt met de opstart van het strategietraject voor de periode 
2015-2020. Het medio 2014 gesloten Bestuursakkoord Primair Onderwijs geldt daarin als een 
relevant en richtinggevend kader. Op basis van een intensieve dialoog intern met directeuren, 
leerkrachten, medewerkers en leerlingen over de koers voor 2020 en extern met ouders, 
ketenpartners en omgeving is dit proces in 2015 afgerond. Raad van Toezicht en GMR hebben 
eveneens positief gereageerd op de strategische agenda voor INNOVO, waarin drie lijnen 
nadrukkelijk aandacht krijgen: vitale medewerker, onderwijs anders organiseren en inzet ICT in 
het onderwijs. 

WOORD VAN DANK 
Onderwijs is mensenwerk. Zonder de 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, 5 april 2016 
 
College van Bestuur INNOVO, 
 
 
Bert Nelissen            Joan van Zomeren  



INNOVO | jaarverslag 2015 

2 

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 2015 is op basis van het kalenderjaar en bevat daarmee elementen 
uit schooljaar 2014-2015 en uit schooljaar 2015-2016. Het College van Bestuur is in zijn huidige 
samenstelling actief sinds augustus 2012. Hoewel er sprake is van een portefeuilleverdeling, 
geldt dat uitdrukkelijk sprake is van een 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 bovenschoolse ondersteuningsprocessen een adviesrol naar College van Bestuur 
en directeuren op basis van vraagarticulatie. De directeuren zijn 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. 

SCHOOL GEEFT KLEUR AAN HET ONDERWIJS 
De school heeft een geschiedenis opgebouwd in en met de directe omgeving. Binnen een 
gemeenschap heeft de school een eigen functie passend bij omgeving en leerlingenpopulatie. 
Het kleurenpalet van een school is uniek. De kleuring van de school leidt tot de keuze van 
methoden, omgangsvormen, inrichting van het gebouw en communicatie met de omgeving. 
Directeur, team, leerlingen en ouders van de school ontwikkelen samen de kleuring 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 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 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 
onbekende en dat alles in het belang van goed onderwijs. 

CONCERNTEAM EN INNOVO-BERAAD 
Afstemming, planning en coördinatie van beleidsontwikkeling geschiedt in het concernteam, 
waarin College van Bestuur, voorzitters en vice-voorzitters van de beleidswerkgroepen, 
concerncontroller en directeur servicebureau/bestuurssecretaris zitting hebben. Het INNOVO-
beraad is de ontmoeting van het College van Bestuur met alle directeuren en kent steeds een 
insteek rondom thema’s uit de domeinen: onderwijs, personeel en bedrijfsvoering. Het 
INNOVO-beraad is gericht op verkenning en uitwisseling van opvattingen om zo tot gedragen 
beleid te kunnen komen. Wie het weet, mag het zeggen binnen INNOVO en dat betekent dat 
ook leerkrachten en andere medewerkers kunnen deelnemen aan het INNOVO-beraad. 

EXTERNE ORIËNTATIE COLLEGE VAN BESTUUR 
Verbinding met de omgeving is een opdracht aan het College van Bestuur. Op landelijk, 
provinciaal, regionaal en lokaal niveau zijn verbindingen gelegd via bestuurslidmaatschappen 
landelijk bij PO-raad en LECSO en regionaal, toezichtsrol bij aanpalende sectoren in de regio 
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als zorg en VO en deelname aan landelijk en regionaal overleg. Op deze wijze wil het College 
van Bestuur proactief betrokken zijn bij en INNOVO in een medebepalende positie brengen in 
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 cliënt, … ervan? 
 
Bestuurlijke samenwerking in de regio krijgt meer en meer vorm. De PO-tafel Zuid-Limburg 
fungeert goed als tafel van overleg en afstemming. Transitie-atlas, regionaal talentcentrum, 
opvang nieuwkomers, aanpak Wet Werk en Zekerheid zijn concrete voorbeelden van hoe de 
samenwerking tussen schoolbesturen gestalte krijgt. 

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 
opbrengstgerichter kunnen werken. Tegelijk kan zo aan belanghebbenden verantwoording 
worden afgelegd en informatie voor ouders beschikbaar worden gesteld o.a. met het oog op 
schoolkeuze. Data zijn afkomstig van DUO en Inspectie en uiteraard van de scholen zelf. 

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. Wij koesteren hoge verwachtingen. 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. 

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 de omgang met verschillen. Wij verzorgen onderwijs met solidariteit als 
kernwaarde. Wij gaan zorgvuldig met elkaar om als mensen en waarderen iedereen in zijn 
kwaliteit als mens. Een goede en duurzame omgang met de natuur en de wereld waarin wij 
leven, hoort daar evenzeer bij. 

ONDERWIJSKWALITEIT 
De INNOVO-scholen hebben allemaal een basisarrangement. In 2014-2015 hebben drie scholen 
een attendering gekregen van de inspectie. Uiteraard zijn passende maatregelen getroffen om 
de opbrengsten weer op het minimaal gewenste peil te brengen. Qua opbrengsten scoren vier 
van de vijf INNOVO-scholen beter dan de landelijke norm; 55% van de scholen scoort zelfs 
boven de bovengrens. Op een aantal scholen vallen de eindopbrengsten wat tegen. Het in tijd 
eerder afgegeven schooladvies vormt daarvoor een verklaring en daarmee het relatieve belang 
van de Citoscore; over calculerende burgers gesproken … 
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INTERNE AUDIT 
De interne audit is ook in 2015 voortgezet. Zestien scholen hebben deelgenomen aan de 
tranches 5, 6 en 7. 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. 
 
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. 
Nieuw is de vorming van een kernteam dat als vast deel van het auditteam samen met 
leerkrachten de audit verzorgt. 

PASSEND ONDERWIJS 
Passend onderwijs heeft meer en meer gezicht gekregen in de regio. INNOVO is een groot 
pleitbezorger voor regionale samenwerking met steeds het schoolbestuur zelf aan zet. Door de 
bijdragen van velen trekken de samenwerkingsverbanden goed samen op en krijgt beleid 
gestalte vanuit een visie die sterk aansluit bij onze eigen visie. Opschaling naar samenwerking 
op Zuid-Limburgse schaal van PO en nadien ook VO heeft onze voorkeur. 
 
Ook het (voortgezet) speciaal onderwijs zal krimpen de komende jaren. De ontvlechting 
SO|VSO is niet langer imperatief en kan nu een keuze zijn van schoolbesturen. Uitgangspunt 
moet zijn dat een leerling onderwijs volgt op die school, die het beste past bij zijn of haar 
mogelijkheden en bij voorkeur thuisnabij. Samenwerkingsverbanden zijn verder ingericht en 
de ondersteuningsprofielen zijn beschreven. INNOVO heeft leerkrachten en ouders goed 
voorbereid op deze aanpassing van het onderwijs. Scholen hebben hun mogelijkheden 
beschreven in het eigen schoolondersteuningsprofiel en kunnen desgewenst ondersteund 
worden door ambulante specialisten. 

OVERGANG MGR. HANSSENSCHOOL NAAR VITUS ZUID 
Voor de Mgr. Hanssenschool [cluster 2] heeft de invoering van passend onderwijs de overgang 
betekend naar de nieuwe instelling Vitus Zuid per 1 augustus 2015. Samen met SSOE uit 
Eindhoven heeft INNOVO deze nieuwe zelfstandige onderwijsinstelling vorm gegeven. De 
overgang van ca. 350 leerlingen, 150 collega’s en 10% aan concerninkomsten betekent een 
gevoelig verlies in vele opzichten. Het is goed te constateren, dat de onderlinge samenwerking 
van de scholen hieronder niet heeft geleden. Niettemin blijven wij als College van Bestuur van 
oordeel dat ook de cluster-2 scholen beter af zijn als onderdeel van de regionale 
samenwerkingsverbanden. 

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 
en bekostigd voor specialisten en IB-ers. De keuze om eigen-risico-drager [ERD]te worden bij 
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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 en in 2015-2016 zien wij 
daarvan de eerste resultaten. 

DIRECTIES 
In 2015 heeft in de directievoering op de scholen een enkele wisseling plaatsgevonden. Ook is 
er sprake geweest van langdurige uitval door ziekte. Komende jaren zal door uitstroom en 
verdere verdichting van scholen opnieuw een aantal nieuwe benoemingen aan de orde zijn. 
INNOVO kent al een aantal jaren geen interim-directeuren meer. Uitval van directeuren is een 
onderwerp dat aandacht verdient. Tijdig anticiperen op een adequate opvang van de uitstroom 
is hier de opdracht. 
 
Directeuren werken samen in collegiale platforms op thema’s als nieuwe regelgeving, 
mobiliteit en boventalligheid, scholing, enz. Binnen INNOVO zijn nu vijf collegiale platforms 
actief: Heuvelland/Geuldal, Heerlen, Nuth/Voerendaal, Westelijke Mijnstreek/Midden-
Limburg en Speciaal Onderwijs. Wij overwegen om Speciaal Onderwijs niet langer als 
zelfstandig platform aan te houden, maar deel te laten uitmalen van de regionale platforms om 
uitwisseling en samenwerking krachtiger te bevorderen. 
 
Eerder gestarte interne opleidingstrajecten ‘leiding geven’ voor adjuncten en directeuren zijn 
opnieuw opgepakt samen met een externe opleider met als doel om tot een erkende en 
gewaardeerde afronding te komen en zo ook naar de toekomst te voorzien in 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 aanvragen van directeuren. Daarnaast is er een 
organisatiebreed MD-traject Rijnlands organiseren van start gegaan en ook in 2015 voortgezet 
voor alle directeuren plus een deelnemer uit iedere school met ondersteuning vanuit De 
Limes-groep. 
 
Als resultaat van dit MD-traject geldt de gezamenlijke keuze om missie, onderwijsvisie en 
besturingsfilosofie te baseren op vakmanschap, verbinding en vertrouwen. 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. 

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. Dit advies is niet overgenomen door de staatssecretaris, waardoor er 
feitelijk geen ondergrens meer is. Voor verantwoord en goed onderwijs is een leerlingaantal 
van tenminste 80 wenselijk en binnen INNOVO verliest een school zijn bestaansrecht wanneer 
het leerlingenaantal onder 50 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. 
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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 2015 is wederom teruggelopen door krimp met ruim 300 
leerlingen en door de overgang van Mgr. Hanssenschool naar Vitus Zuid met nog eens 350 
leerlingen tot net onder tienduizend leerlingen. Het sluiten van de Piramide-scholen door 
Movare in Heerlen heeft een toeloop van zestig leerlingen bewerkstelligd. 
 
In zijn algemeenheid zien wij een sterkere krimp dan verwacht in het landelijk gebied 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. 
 
In 2015 is sprake van een fusie van de basisscholen St-Joseph en De Plenkert in Valkenburg in 
het kader van nieuwbouw/renovatie tot de nieuwe basisschool Valkenburg, die in het voorjaar 
van 2016 zal worden betrokken. Begin 2015 zijn steeds wisselend 30 tot 50 kinderen als 
nieuwkomers gehuisvest in twee opvangklassen eerst in de voormalige basischool St.-Theresia 
in Slenaken en nadien in á Hermkes te Epen. 
 
Op basis van toepassing van het eigen beleid uit Klaar voor de Krimp is de levensvatbaarheid 
van kleine scholen onderzocht in samenspraak met team en ouders in de gemeenten 
Valkenburg aan de Geul, Gulpen-Wittem en Onderbanken. Op basis van de prognoses op 1 
oktober 2016 zal besluitvorming over open houden, fusie of sluiten tegen 1 augustus 2017 
vervolgens plaats vinden. Op 1 augustus 2016 zal basisschool ‘t Pannesjop worden overgedragen 
aan Movare en fuseren met OBS Theo Thijssen in het kader van de ontwikkeling de BMV MSP. 

FINANCIËN 
De ontvlechting en overdracht van Mgr. Hanssenschool in 2015 leidt naast de teruggang in 
leerlingenaantallen door de krimp tot aanzienlijke daling in baten en lasten voor INNOVO. 
Vergeleken met de cijfers over 2014 dalen de baten met € 3,2 miljoen en de lasten met € 3,4 
miljoen en is het resultaat € 0,2 miljoen hoger. Vergeleken met de begroting voor 2015 zijn de 
baten € 2,9 miljoen hoger en komen uit op € 67,4 miljoen. Tegelijk is sprake van een extra 
lastenstijging van € 1,3 miljoen en leidend tot een totaal aan lasten van € 67,2 miljoen. Het 
jaarresultaat over 2015 beloopt van € 0,3 miljoen positief, waar een verlies van € 1,3 miljoen 
werd verwacht. 
 
Voor INNOVO geldt de handreiking Verantwoording van Financiën als richtsnoer voor de 
waardering van de financiële performance. De kapitalisatiefactor bedraagt 31% en blijft 
daarmee ruim binnen de bovengrens van 44%. Het aanwezige kapitaal wordt efficiënt ingezet 
gegeven de totale behoefte aan kapitaal en bezittingen. De solvabiliteit bedraagt 46% en ligt 
daarmee ruim boven de ondergrens van tenminste 30%. INNOVO koerst op weg naar 2020 
naar een bovenschools weerstandsvermogen van 15%; ultimo 2015 was deze waarde 11%. Het 
toegroeien naar 15% zal via de weg van de geleidelijkheid geschieden door meevallers in de 
realisatie aan de reserves toe te voegen. Bovendien vertonen de baten door de krimp meerjarig 
een dalende lijn, zodat – bij een sluitende begroting – het weerstandsvermogen procentueel 
‘vanzelf’ zal toenemen. 
 
Innovatie vraagt om investeringen. De voorgenomen strategische programma’s zullen worden 
voorzien van een adequate aanpak en programmasturing inclusief een financiële paragraaf en 
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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. 

1.5  Toekomstperspectieven en risico’s 

TOEKOMSTPERSPECTIEVEN 
In voorgaande paragrafen is per thema reeds een doorkijk gegeven naar voorgenomen beleid in 
komende verslagjaren. Een nadere toelichting op de meerjarenraming en financiële 
kengetallen is opgenomen in hoofdstuk 6. Hiermee wordt invulling gegeven aan de voor 
INNOVO relevante elementen van de gegevensset van de continuiteitsparagraaf. 

RISICO’S 
Om risico’s inzichtelijk te maken en beheersingsmaatregelen te benoemen, stelt INNOVO 
periodiek een risicomatrix op. In deze matrix wordt rekening gehouden met de impact, de 
kans en het soort risico, gekoppeld aan de doelen uit 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. 
 
Hieronder is de samenvattende risicomatrix per ultimo december 2015 weergegeven. 
 
              KANS: 
IMPACT: 

Beperkt 
nauwelijks aanwezig 

Gemiddeld 
aanwezig 

Hoog 
nadrukkelijk aanwezig 

Hoog 
financieel: 
> € 1 mio. 
imago: 
landelijk 
 

  Inzet vervangers [PKF] 

Gemiddeld 
financieel: 
€ 300k-€ 1 mio 
imago: 
regio 

Ontwikkeling DWO (PKF) 
 
 
Ervaringen pilot 
outsourcing facilitair (KF) 

Kwaliteit gesprekkencyclus o.a. 
ICT (PK) 
 
Personele capaciteit voor 
proces/systeemoptimalisatie 
(P) 
 

Implementatie ‘onderwijs anders 
organiseren’ (P) 
 
Beperkte personele ‘ontwikkelen 
en bewegen’ (K) 
 
Prijs/kwaliteit SEB-
dienstverlening (PKF) 

Beperkt 
financieel: 
< €300k 
imago: 
geen/intern 

Afhaken pilot E-learning 
(PK) 
 

  

Risico’s P = procesmatig risico F = financieel risico K = kwalitatief risico 

 
Tabel 1: risicomatrix INNOVO per ultimo december 2015 
 
Op basis van de risicoanalyse worden maatregelen genomen en/of wordt (aanvullend) beleid 
ontwikkeld. De 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. 
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In zijn algemeenheid zijn deze beheersingsmaatregelen vooral gelegen in nauwe monitoring 
van de voortgang en (bij)sturing door het College van Bestuur en/of proceseigenaar. 
 
Voor de voornaamste risico’s (zie de rood gearceerde cellen) zijn specifiek de volgende 
beheersingsmaatregelen getroffen: 
 
Risico Beheersingsmaatregel 
Onvoldoende beschikbare en inzetbare 
vervangers en/of opbouw van ongewenste 
verplichtingen 

Per 1-4-2016 indienst nemen van ca. 80 fte 
met min/max-urencontracten (flexforce), 
waardoor INNOVO WWZ-proof is. 

Uitblijven implementatie ‘onderwijs anders 
organiseren’ 

Er zal in 2016 een stuurgroep worden 
opgestart om regie te voeren en de invoering 
op scholen te monitoren. 

Beperkte ‘ontwikkeling en beweging’ van 
personeel 

Er is eind 2015 een Regionaal Talent Centrum 
(RTC) i.s.m. Baandomein opgericht, dat in 
toenemende mate een rol zal gaan vervullen 
in stimulering en facilitering van mobiliteit 
van medewerkers. 

Prijs/kwaliteit-verhouding van 
dienstverlening door het Servicebureau staat 
onder druk 

Er wordt in 2016 een plan van aanpak 
opgesteld met een ondergrens voor 
basisdienstverlening in prijs en kwaliteit. 

 
Daarnaast is er in toenemende mate aandacht in de organisatie voor soft controls, zoals blijkt 
uit het opgestelde plan van aanpak met betrekking tot integriteit (zie verder bij paragraaf 5.5). 
 
Tevens is als vertrekpunt van het strategietraject voor 2015-2020 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. 
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Tot slot is het risicomanagement-model van de PO-raad gehanteerd. Risico’s en 
beheersingsmaatregelen zijn ingevuld door de concerncontroller en besproken met het College 
van Bestuur. Hieruit volgen de volgende vier aandachtsgebieden:  

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

Deze uitkomst vormt grotendeels een bevestiging van de risico’s, waarop reeds lopende 
maatregelen van toepassing zijn.  



INNOVO | jaarverslag 2015 

10 

2. Verslag Raad van Toezicht 

2.1 Werkzaamheden Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht heeft in 2015 zeven 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 nieuwe leden van de GMR werd naar aanleiding van de 
presentatie van de toetsmatrijs Klaar voor de Krimp een dialoog gevoerd over krimp in relatie 
tot vastgoedbeheer. 
 
Daarnaast zijn er in 2015 ook werkbezoeken gebracht aan enkele INNOVO scholen. Zo werden 
basisschool De Lindegaerd, De Gansbeek en Op ’t Hwagveld, alle in Meersen 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 Werkgeverscommissie, 
Bedrijfsvoering en Onderwijs en Identiteit. Deze commissies vergaderen 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 Werkgeverscommissie 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 Werkgeverscommissie vertegenwoordigd door de voorzitter Raad van 
Toezicht. 
 
De commissie Bedrijfsvoering houdt zich primair bezig met bedrijfsvoering gerelateerde 
aangelegenheden, waaronder de concernbegroting, concernjaarstukken, treasury, bouw en 
facilitaire zaken. 
 
De commissie Onderwijs en Innovatie buigt zich over de verschillende (inhoudelijke) 
beleidsontwikkelingen op terreinen van onderwijs, personeel en organisatie en ICT in het 
onderwijs. 

PROFIELEN, WERVING & SELECTIE 
In 2015 zijn er geen wijzigingen geweest in de samenstelling van de Raad. 

PROFESSIONALISERING EN EVALUATIE FUNCTIONEREN 
De Raad van Toezicht evalueert periodiek het eigen functioneren. De evaluatie in juni 2015 
heeft geleid tot: 

- het selecteren van een voorzitter per RvT-commissie; 
- het inplannen van een intern vooroverleg vóór elke RvT-vergadering; 
- de wens om in gesprek te gaan met schooldirecteuren; 
- de wens om het contact met de GMR te intensiveren; 
- de wens om een intercollegiale toetsing met andere ’Raden van Toezicht’ te organiseren; 
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- deelname aan de benchmark zelfevaluatie van de Rijksuniversiteit Groningen; 
- de intentie om bij toekomstige vacatures te kijken naar de huidige samenstelling van de 

leden en welke expertise aan de Raad moet worden toegevoegd. 

Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid om binnen de Raad van Toezicht 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. Tevens 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. Ook in 2015 heeft de 
Raad het functioneren van het College geëvalueerd en vastgelegd. De Raad van Toezicht volgt 
en begeleidt de leden van het College van Bestuur daarbij als ‘critical friend’ en staat hen ook 
bij met advies in voorkomende gevallen. In 2015 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 reguliere thema’s zoals de voortgang van het nieuwe 
strategisch beleidsplan 2015-2020, de concernbegroting en de concernjaarrekening. Deze 
thema’s zijn statutair vastgelegd als onderwerpen waar de Raad van Toezicht 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; 
- 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 de 
gesprekken 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 2015 diverse thema’s binnen de Raad van Toezicht 
besproken. Tot de belangrijkste thema’s van 2015 behoorden: 

PASSEND ONDERWIJS 
In verband met de Wet Passend Onderwijs, zijn onderwijsorganisaties in cluster 2, als bedoeld 
in de Wet op de expertisecentra voor leerlingen met een auditieve of communicatieve 
handicap, verplicht om per 1 augustus 2015 te komen tot één instelling (voor de zuidelijke 
regio). INNOVO heeft samen met de Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven (SSOE) een 
nieuwe stichting opgericht: Vitus Zuid. De Mgr. Hanssenschool (locatie Hoensbroek en 
Roermond) is per 1 augustus 2015 overgedragen aan deze nieuwe stichting en vormt samen met 
Taalbrug De Horst (Eindhoven) en Taalbrug De Beemden de nieuwe cluster 2-voorziening. De 
Raad van Toezicht van INNOVO heeft hieraan haar goedkeuring verleend. 
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STRATEGIE 
Het College van Bestuur heeft tijdens enkele strategiesessies met schooldirecteuren, 
leerkrachten, leerlingen en de medezeggenschap de thema’s besproken, die in het strategische 
beleidsplan 2015-2020 een plek hebben gekregen. De Raad van Toezicht is tussentijds 
geïnformeerd over de voortgang en heeft het nieuwe strategisch beleidsplan 2015-2020 in juli 
2015 goedgekeurd.  

2.2 Formele besluiten 

De Raad van Toezicht heeft in 2015 de volgende besluiten genomen: 
- Vaststelling van de kadernota 2015-2016; 
- Vaststelling van het jaarverslag 2014, inclusief de jaarrekening en accountantsverklaring; 

instemming met de voorgestelde resultaatbestemming 2014 en decharge aan het College 
van Bestuur voor het gevoerde beleid in 2014; 

- Goedkeuring strategisch beleidsplan 2015-2020; 
- Goedkeuring inbreng eigen vermogen Mgr. Hanssenschool naar Stichting Vitus Zuid 

van K€ 717 per 1 augustus 2015 en vaststelling inbrengbalans; 
- Goedkeuring van het concernjaarplan en de begroting van 2015-2016; 
- Goedkeuring van het treasuryplan van 2015-2016. 

2.3 Honorering 

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een all-in vergoeding voor hun inzet. De 
vergoedingsregeling is per 1 september 2015 in lijn gebracht met de honorering van 
bestuurders. De nieuwe maandelijkse vergoeding voor RvT-leden past ruimschoots binnen de 
kaders van de WNT en de bestuurders CAO. De vergoeding voor de RvT-voorzitter is 
ongewijzigd. Naast de vaste maandelijkse vergoeding hebben de RvT-leden de mogelijkheid 
om hun reiskosten apart te declareren. 
 

functie bruto onkostenvergoeding (maand) 

 01.01.2015- 
31.08.2015 

01.09.2015- 
31.12.215 

Voorzitter € 700 € 700 

Lid € 350 € 470 

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 
van intern toezicht. 
 
In de jaarstukken 2015 wordt verantwoording afgelegd in aansluiting op de uitgangspunten van 
de code goed bestuur Primair onderwijs. De Raad van Toezicht heeft herziening van de 
statuten en het huishoudelijk reglement verdaagd naar 2016. 
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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 in 2015 uit zeven leden. Dit is het maximale aantal leden dat conform de 
statuten de Raad van Toezicht vormt. 
 
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 College van 
Bestuur 

60 15.06.2012 01.08.2012 n.v.t. 

Te vermelden nevenfuncties 2015: 
- lid Raad van Toezicht SVO|PL; 
- bestuurslid Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs [LECSO]; 
- voorzitter Bestuurdersvereniging voor Primair Onderwijs[BvPO] per 1 juli 2015; 
- voorzitter IBA Ontwikkelraad Onderwijs en Talentontwikkeling per 1 december 2015. 

drs. J.W.M.G. 
(Joan) van 
Zomeren 

Lid College van Bestuur 49 13.07.2009 01.11.2009 n.v.t. 

Te vermelden nevenfuncties 2015: 
- Lid Algemeen Bestuur PO-raad; 
- Lid Raad van Toezicht Koraalgroep; 
- Lid Raad van Toezicht Vitus Zuid per 1 augustus 2015; 
- Provinciaal ambassadeur Kindermishandeling en seksueel misbruik. 

Raad van Toezicht 

naam | kwaliteit commissie(s) benoemd herbenoemd termijn aftredend 

mr. H.M.A. Dumont 
(Huub), voorzitter 

Agenda/werkgeverscie; 
Bedrijfsvoering 

01.01.2011 01.01.2014 tweede 31.12.2016 

Te vermelden nevenfuncties 2015: 
- Voorzitter van de Stichting PILON 
- Voorzitter Raad van Toezicht Mondriaan Zorggroep 
- Bestuurslid stichting De Weijerhorst 

Kapelaan F.C.S. Beijk 
(Frederik); identiteit 

Onderwijs+Identiteit 01.07.2007 01.07.2013 derde 30.06.2016 

Te vermelden nevenfuncties 2015: 
Geen 

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

Onderwijs+Identiteit 01.07.2010 01.07.2013 tweede 30.06.2016 

Te vermelden nevenfuncties 2015: 
- Hoofd Beleid en Strategieontwikkeling Bedrijfsvoering bij de Open Universiteit 
- (plaatsvervangend) voorzitter geschillencommissie studentenaangelegenheden Universiteit Maastricht 
- lid AWB bezwarencommissie inzake personele aangelegenheden Universiteit Maastricht 
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naam | kwaliteit commissie(s) benoemd herbenoemd termijn aftredend 

mr. J.J.M. Mommers 
(Jack); HRM 

Onderwijs+Identiteit 01.07.2010 01.07.2013 tweede 30.06.2016 

Te vermelden nevenfuncties 2015: 
Director Human Resources bij Sitech Services bv. 

P. Vermeulen 
(Paul); ICT 

Onderwijs+Identiteit 01.07.2013 - eerste 30.06.2017 

Te vermelden nevenfuncties 2015: 
Oprichter/mede-eigenaar "Q-Onderwijs BV", uitgeverij en dienstverlener t.b.v. maatwerk leren in het VO. 
drs. L.C.M. van Wersch RA 
(Leo); financiën 

Bedrijfsvoering 01.07.2013 - eerste 30.06.2017 

Te vermelden nevenfuncties 2015: 
- Bestuurder, head of audit en audit partner RSM Nederland 
- Bestuurslid Stichting Powerteam 
- Bestuurslid Stichting Vrung harmonie St. Caecilia Eygelshoven 
- Penningmeester Stichting Wereld Muziek Concours 

dr. H.H.M. Leenders 
(Hélène); onderwijs en 
zorg 

Onderwijs+Identiteit 01.07.2013 - eerste 30.06.2017 

Te vermelden nevenfuncties 2015: 
- 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 SV0601 ‘Verschillende ouders, verschillende leerkrachten. 

Educatief partnerschap en oudergesprekken in het primair onderwijs’ 
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3. Medezeggenschap 
Voor de GMR stond in 2015 het motto “zichtbaarder worden in de organisatie” centraal. De in 
2014 ingezette weg werd gecontinueerd. Niet alleen bleef de GMR Nieuwsbrief gehandhaafd - in 
2015 ging deze vier keer rond in de organisatie - ook werden directeuren geïnformeerd over de 
besluiten (instemmingen en adviezen) die de GMR nam. 
 
Dat de GMR al aan zichtbaarheid won, werd duidelijk uit het stijgend aantal vragen en reacties 
vanuit de MR-en en zelfs een enkele directeur benaderde de GMR met een verzoek om advies 
inzake medezeggenschap. Daarnaast verzorgde het secretariaat een tweetal keren op aanvraag 
een informatieavond rondom de basis van medezeggenschap en organiseerde de GMR een 
bijeenkomst rondom medezeggenschapsaspecten in de nieuwe CAO-PO. Tevens werd de GMR 
regelmatig door het College van Bestuur uitgenodigd deel te nemen aan informatieavonden 
(o.a. het RTC) en was er één bijeenkomst College van Bestuur, RvT en GMR. 
 
Instemmingen en adviezen werden gegeven aan onder meer het bestuurformatieplan, de keuze 
voor het overleg- versus het basismodel, de concernbegroting, de kadernota, de 
vakantieregeling en de wijziging van het functiehuis. 
 
Sinds 2015 vindt er ook regelmatig gezamenlijk overleg plaats met de GMR-en van Kindante en 
Movare. Er vindt uitwisseling plaats over aspecten van de medezeggenschap, gezamenlijke 
belangen, problemen en hoe daar mee om te gaan. 
 
Binnen medezeggenschapsorganen wordt nogal gewisseld van bezetting. Ook dit jaar verlieten 
een aantal leden de GMR. Het vertrek uit de organisatie van de Mgr. Hanssenschool leidde tot 
het vertrek van Kim Heuschen en Karel Clignet. Martin van Roon ging eerder met pensioen en 
Carlo Habets verliet de GMR omdat zijn kinderen naar het voortgezet onderwijs gingen. 
 
Er moesten dus ook in 2015 verkiezingen georganiseerd worden. Twee vacatures voor ouders 
en vier voor personeel moesten ingevuld worden. De campagne middels posters, een extra 
nieuwsbrief en frequent onder de aandacht brengen van de verkiezingen leverde vooral veel 
reacties van ouders. Uiteindelijk waren er vier kandidaten voor de twee plaatsen. Bij het 
personeel zag het omgekeerd uit: twee kandidaten voor vier vacatures. Voor het eerst werd 
gebruik gemaakt van digitaal stemmen. Helaas lukte het niet om de twee open blijvende 
vacatures in te vullen. Ook bleek dat kort voor de vakantie weinig MR-en meer actief waren. 
Het aantal uitgebrachte stemmen was vrij gering. 
 
Voor 2015 zag de bezetting van de GMR er als volgt uit tot 1 september 2015: 
 

GMR personeel ouder 

1 Karel Clignet Kim Heuschen 

2 Hans Dam Dagmar Schouteten (voorzitter) 

3 Martin van Roon Miguel Eijnwachter 

4 Ton Verhiel (secretaris) Raymond Gorissen 

5 vacature Carlo Habets  

6 vacature Roel Meens 
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en vanaf 1 september 2015: 
 

GMR personeel ouder 

1 Sylvia Voeten Nelleke Litjens 

2 Annelies van Westerop Dagmar Schouteten (voorzitter) 

3 Hans Dam Miguel Eijnwachter 

4 Ton Verhiel (secretaris) Raymond Gorissen 

5 vacature Henri Lechner 

6 vacature Roel Meens 
 
De WMS schrijft voor, dat iedere (G)MR een activiteitenplan maakt en verslag doet van haar 
werkzaamheden. Daarom heeft de GMR ook voor het schooljaar 2015-2016 een activiteitenplan 
uitgewerkt en is er ook een jaarverslag over het schooljaar 2014-2015 geschreven. Zowel 
activiteitenplan als jaarverslag zijn terug te vinden op de website van INNOVO. Het jaarverslag 
is ook naar alle personeelsleden van INNOVO gestuurd. 
 
Voor meer informatie staan nieuwsbrieven, het activiteitenplan, het communicatieplan en het 
jaarverslag van de GMR op de website van INNOVO. Kijk onder het kopje “Organisatie”, dan 
“Wie zijn we?” en tot slot “Medezeggenschap”. 
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4. Klachten 
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 in de persoon van de heren Paul Nijpels en Bert van Oosterbosch. 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 afhandeling 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. 
Naast de interne klachtencommissie kan een klager de klacht voorleggen aan deze landelijke 
klachtencommissie. 

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN 
Ten opzichte van 2014 zien we een kleine toename van het aantal formele klachten. Het 
ongekend lage aantal klachten in 2014 is daarmee mogelijk een eenmalige trendbreuk geweest. 
Er zijn twee opvallende zaken ten opzichte van voorgaande jaren: 

- Er worden méér klachten eerst aangemeld bij de landelijke klachtencommissie en dan bij de 
eigen interne klachtencommissie; 

- Een relatief hoog aantal ingetrokken klachten in verhouding tot de ingediende klachten. 
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Grafiek 1: totaal aantal formele klachten meerjarig 
 

 
 

Grafiek 2: verdeling behandelde klachten meerjarig 
 
Daar waar een klacht via de landelijke klachtencommissie tot het bestuur komt, wordt de 
interne klachtencommissie ingezet om onderzoek te doen. In gesprek met de klagers bleek in 
alle drie de casussen, dat er sprake was van onwetendheid met de klachtenregeling. Het 
bestaan van een interne klachtencommissie was bij deze ouders onbekend, ofschoon deze 
regeling al sinds jaar en dag beschreven staat in de schoolgids en ook op de website van 
INNOVO makkelijk vindbaar en leesbaar is. 
 
In twee van de drie klachten neergelegd bij de GCBO heeft dit geleid tot intrekking van de 
klacht na een eerste gesprek met de interne klachtencommissie. De derde klacht ingediend bij 
de GCBO, heeft geleid tot een advies en een bestuurlijk standpunt. De verwachting is dat de 
klacht niet meer door de GCBO zal worden behandeld (afronding 2016). 
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Naast formele klachten, benaderen ouders en verzorgers het bestuur of de vertrouwens-
personen geregeld voor vragen, het delen van zorgen, of het afgeven van signalen die mogelijk 
tot een formele klacht leiden. 
 
De vertrouwenspersonen signaleren in hun contacten met klagers in 2015, dat er in 
toenemende mate sprake is van irreële verwachtingspatronen die leiden tot spanningen, een 
beperkt bewustzijn van hoe verantwoordelijkheden binnen het onderwijs zijn verdeeld, het 
onvoldoende onderkennen van de eigen rol/bijdrage, dan wel moeite hebben met nuanceren 
en relativeren en in hun verontwaardiging doorschieten. Een duidelijkere afbakening en 
bescherming van het professionele domein, door bestuur, leerkrachten en leidinggevenden is 
noodzakelijk om verbale of fysieke agressie een halt toe te roepen. 

OVER DE GRENS VAN HET TOELAATBARE 
In de meeste gevallen volstaat het als teams met elkaar in gesprek gaan over de professionele 
ruimte die medewerkers hebben en mogen nemen in omgang en communicatie met ouders. 
Directeuren hebben een rol in het vaststellen van duidelijke grenzen, deze te bewaken, 
uitdragen en actief ingrijpen bij overschrijdingen. Daarbij worden zij met raad en daad 
ondersteund door het bestuur. 
 
Helaas zien we ook in 2015  weer gevallen waarbij mondigheid doorschiet naar verbale en soms 
zelfs fysieke agressie. Als bestuur vinden wij dit ontoelaatbaar. Scholen en schoolleiders 
kennen dit standpunt en zochten in 2015 enkele malen contact met het bestuur om escalaties 
een halt toe te roepen. 
 
Met name op enkele scholen in de gemeente Heerlen vonden net als in 2013 diverse incidenten 
plaats die te maken hadden met agressie van leerlingen en ouders. Er wordt inmiddels sneller 
contact gezocht met het bestuur en maatregelen worden per ommegaande in overleg genomen 
om escalatie te voorkomen. Instrumenten die daarbij worden ingezet zijn bijvoorbeeld een 
waarschuwingsbrief, een direct schoolverbod voor de grensoverschrijdende ouder / verzorger, 
aangifte tot zelfs het opstarten van verwijderingsprocedure.  
 
Een bijzondere categorie van voor scholen moeilijke situaties, vormen de vechtscheidingen. 
Scholen worstelen met de rechten en plichten van beide ouders en de pogingen van sommige 
ouders om middels obstructie van de school de ex-partner in beweging te krijgen. In enkele 
gevallen loopt dit dusdanig uit de hand, dat er voor het personeel een onwerkbare situatie 
ontstaat en men zich verbaal of juridisch geïntimideerd wordt.  

MAATREGELEN 
Het afgelopen jaar is op veel scholen aandacht geweest voor het belang van goede 
ouderbetrokkenheid en professionele communicatie. De trainingen die in 2014 hiervoor zijn 
opgestart, zijn in 2015 gecontinueerd. Steeds meer scholen hebben met hun teams 
deelgenomen aan deze gerichte trainingen ter verbetering van de communicatie. 
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INHOUDELIJK OVERZICHT KLACHTEN 2015 
 

 onderwerp uitspraak  opmerking / maatregelen 

1. Communicatie -- Klacht rechtstreeks ingediend bij 
de GCBO. 
Na bemiddeling ingetrokken.   Procedure nazorg bij buitenschoolse activiteiten --  

 

2. Ontbreken gericht schoolbeleid of protocol 
gericht op preventie en reductie bij leerlingen 

Gegrond Klacht is behandeld door de 
interne klachtencommissie.  
 
Invoering SPBS programma. 
Passende disciplinaire maatregel 
m.b.t. leerkracht. 

 Onacceptabel ingrijpen door leerkracht met 
(fysiek en emotioneel) letsel tot gevolg 

Gegrond 

 

3. Aanpak pestenproblematiek -- Klacht is behandeld door de 
interne klachtencommissie. 
 
Na bemiddeling ingetrokken. 

 

4. Ontevreden met beleid -- Klacht rechtstreeks ingediend bij 
de GCBO. 
 
Na bemiddeling ingetrokken. 

 

5. Aanpak pestenproblematiek Ongegrond 
(voorlopig 
advies) 

Klacht rechtstreeks ingediend bij 
de GCBO. 
 
Voorlopig advies interne 
klachtencommissie. 
 
Intrekking klacht GCBO verwacht.  

 Onzorgvuldig informeren ouders Gegrond 
(voorlopig 
advies) 

 Onzorgvuldige overdracht informatie naar VO Gegrond 
(voorlopig 
advies) 

 

 
Tabel 2: overzicht behandelde klachten in 2015, uitspraak en maatregelen 
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5. Algemene kenmerken 
INNOVO is een stichting voor katholiek onderwijs 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 plaatsen waarin deze zijn gevestigd. 
 
INNOVO verzorgt onderwijs op maat aan 9.908 leerlingen in de leeftijd van 3 tot 20 jaar op 
teldatum 1 oktober 2015. Eind 2015 wordt onderwijs verzorgd op 52 scholen, waarvan 48 
behoren tot het reguliere basisonderwijs en vier tot het (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs. 
De scholen voor speciaal onderwijs participeren in rec 3 en 4 verband. 
 
De INNOVO scholen bevinden zich in een regio, die reeds vele jaren sterk te kampen heeft 
met ontgroening en vergrijzing. Als gevolg van Passend Onderwijs is per 1 augustus 2015 de 
enige rec 2 school van INNOVO, SO/VSO Mgr. Hanssen, ontvlochten en opgegaan in Vitus 
Zuid. Dit heeft geleid tot een extra daling van 347 leerlingen. 

5.1 Doelstelling organisatie 

SCHOLEN GEVEN ZELF KLEUR AAN HET ONDERWIJS 
De school heeft een geschiedenis opgebouwd in en met de directe omgeving. 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 kleuring 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. 
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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 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 het mogelijk om de leerling echt centraal te stellen en steeds onderwijs op maat te 
bieden. 
 
Wij betrekken ouders, leerlingen, de medezeggenschap en de Raad van Toezicht bij onze 
ontwikkeling en onze doelen én beschouwen hen als ervaringsdeskundigen. Graag leggen wij 
rekenschap af aan ouders, omgeving en inspectie. Wat 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. 
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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. 

ONZE ONDERWIJSVISIE 
- goed onderwijs ‘tot de derde’ betekent goed onderwijs voor leerling, leerkracht en 

omgeving; 
- onderwijs op maat is de opdracht van en voor iedereen; 
- de kwaliteit van de leerkracht, de directie en alle andere medewerkers in de school 

maken het verschil; 
- partnerschap met ouders en omgeving is voorwaardelijk; 
- INNOVO als organisatie is een lerend netwerk. 

ONZE KERNWAARDEN 
- 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. 

 

 
 

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. 
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Deze waardering of ideologie vormt het DNA van de onderwijsorganisatie. Deze keuze heeft 
een basis in de Noord-West Europese cultuurgeschiedenis en christelijke traditie. 
 
Het VN-kinderrechtenverdrag benoemt onze omgang met alle kinderen en de omgang met 
verschillen. Wij verzorgen onderwijs met solidariteit als kernwaarde. Wij gaan zorgvuldig met 
elkaar om als mensen en waarderen iedereen in zijn kwaliteit als mens. Een goede en 
duurzame omgang met de natuur en de wereld waarin wij leven, hoort daar evenzeer bij. 

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. 

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 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. 

Onze besturingsfilosofie 
- binnen INNOVO stuurt het College van Bestuur in de lijn samen met de directeuren; 
- de schooldirecteur is eindverantwoordelijk voor onderwijsprofiel en onderwijskwaliteit 

en belast met integrale personeelszorg voor alle collega’s op school, gaat verstandig om 
met geld en wordt facilitair ontzorgd; 

- het servicebureau focust op bedrijfsvoering en bovenschoolse services en adviseert op 
basis van vraagarticulatie; 

- beleidsontwikkeling ontstaat zowel top-down als bottum-up in een dialoog van 
experts, betrokkenen en belanghebbenden. 

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.  
 
Verantwoordelijk voor het servicebureau is de directeur servicebureau | bestuurssecretaris, die 
daarin voor het domein bedrijfsvoering wordt ondersteund door een manager bedrijfsvoering 
De functie van concern control is onafhankelijk gepositioneerd en wordt aangestuurd door het 
bestuur.  

KLEINE SCHOLEN 
Om de instandhouding van kleine scholen beter mogelijk te maken, werkt INNOVO met 
gemeenschappen van scholen. Dit zijn kleine scholen (gemiddeld < 100 leerlingen) die 
geografisch verbonden zijn en onder leiding van één gezamenlijke directie zijn gebracht. In het 
kader van duurzame samenwerking werken de scholen binnen de gemeenschap zoveel 
mogelijk samen op onderwijs, onderwijsontwikkeling, zorg en personeelsontwikkeling. Zo 
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blijft het mogelijk om ook in de 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 ´foto´s´ zijn leidend voor het gesprek met bestuur 
en schoolgemeenschap over de toekomst van de school. Eén van de consequenties van de 
aanhoudende daling van het aantal leerlingen is, dat meer scholen een schooldirecteur delen. 
 
Per 1 augustus 2015 zijn de locaties van basisscholen De Plenkert in Valkenburg en St. Joseph 
Broekhem gefuseerd vooruitlopend op de oplevering van (ver)nieuwbouw op de huidige 
locatie van De Plenkert die in 2016 wordt opgeleverd. 

COLLEGIALE PLATFORMS 
Alle INNOVO-scholen zijn geclusterd in een vijftal collegiale platformen. In dit collegiale 
platform zoeken de schooldirecteuren onderlinge afstemming en intervisie op regioniveau. De 
huidige vijf collegiale platformen zijn: 

- Heerlen; 
- Nuth enVoerendaal; 
- Geuldal en Heuvelland; 
- Zuid-West- en Midden-Limburg; 
- (Voortgezet) Speciaal (basis) Onderwijs. 

ENKELVOUDIG DIRECTEURSCHAP 
De volgende directeuren sturen één school aan [peildatum 1 augustus 2015]: 
 

directeur basisscho0l gemeente 

Roy Bleeser De Bolster Nuth 

Jean van den Booren Windekind Heerlen 

Jo Budie ’t Pannesjop Heerlen 

Maud Deckers Tarcisius Heerlen 

Frank Feron St. Martinus Heerlen 

Wiel Gulpen Verrekijker Schinnen 

Anita Heiligers ’t Kirkeveldsje Nuth 

Jeff Hodiamont De Triangel Gulpen-Wittem 

Ad Jeurissen De Triangel Maasgouw 

Susanne Kikken De Wegwijzer Heerlen 

Lilian Knooren Hulsberg Nuth 

Jack Meis Het Avontuur Sittard-Geleen 

Jan Nauts Broederschool Heerlen 

Bert Peeters Cortemich Voerendaal 

Emmy Rutten De Windwijzer Heerlen 

Vivian Spapens St. Dionysius Schinnen 

Birgit Vrijman St. Franciscus Brunssum 

Ron Winkens Franciscus Bunde 
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GEDEELD DIRECTEURSCHAP 
De volgende directeuren sturen twee of meer scholen aan [peildatum 1 augustus 2015]: 
 

directeur basisscholen gemeente 

Cas Trausel À Hermkes, St. Franciscus, A gene 
Wienberg en De Driesprong 

Gulpen-Wittem 

Roel van den Bosch De kleine Wereld, Op de Top, A gene 
Wienberg en De Driesprong 

Vaals - Gulpen-Wittem 

Irene Hermens De Plenkert-St. Joseph, St. Antonius en St. 
Gerlachus 

Valkenburg a/d Geul 

Monique Frusch Vilt en Heilig Hart Valkenburg a/d Geul 

John Bruls St. Stefanus en Klavertje Vier Nuth / Gulpen-Wittem  

José Winckelmolen Ummer Clumme, St. Theresia en Bergop Voerendaal 

Jos Bertrand De Spil en St. Gertrudis Onderbanken 

Max Mannheims De Horizon en Eikenderveld Heerlen 

Swen Schellings St. Paulus en De Schakel Heerlen 

Ton Giessen De Draaiende Wieken en Keuningshöfke Roerdalen – Echt-Susteren 

Pierre de Rooij De Triangel en Ondersteboven Meerssen 

Christa Somers Op ’t Hwagveld, De Gansbeek en De 
Lindegaerd 

Meerssen 

DIRECTEURSCHAP SBO | SO | VSO 
De volgende directeuren sturen een school aan voor Speciaal Basis Onderwijs, Speciaal 
Onderwijs of Voortgezet Speciaal Onderwijs [peildatum 1 augustus 2015]: 
 

directeur scho0l voor SBO | SO | VSO gemeente 

José Habets De Griffel [SBO] Heerlen 

Jos Vandewall Bernardus [SBO] Gulpen-Wittem 

Fernand Perrée Catharina [SO+VSO-REC3] Heerlen 

Chrit Héman De Pyler [SO+VSO-REC4] 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 College van Bestuur en directeuren of op eigen initiatief van 
adviseurs. 

5.2 Personeel 

Goed onderwijs start met bekwame leerkrachten. INNOVO werkt voortdurend aan het 
verbeteren van de bekwaamheid van haar 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 



INNOVO | jaarverslag 2015 

28 

zich specialiseren. Bij de invoering van de functiemix is gekozen voor de specialisaties taal, 
rekenen en gedrag. In 2011 zijn hier nog de specialisaties remedial teaching, het jonge kind, 
coaching & begeleiding en hoogbegaafdheid bijgekomen. In 2013 is op verzoek van de 
directeuren de specialisatie management-ondersteuning nog aan de functiemix toegevoegd. In 
2015 is geen nieuwe specialisatie toegevoegd aan de functiemix. Wel is de naam van de 
specialisatie management-ondersteuning omgedoopt tot schoolondersteuning.  
 
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. Na aanvankelijk de doelstellingen behaald te hebben zat 
INNOVO in 2014 ruim onder de in het beleid genoemde eindpercentages van 46% LB in het 
BO en 14% LC in het SO. 
 
Op 31 juli 2015 had er in het Basisonderwijs 195,25 (= 46%) van het totaal aantal fte leerkrachten 
in het bo benoemd moeten zijn in een LB-functie. In het Speciaal Onderwijs hadden in het 
SBO 4,12 (= 14%) en in het (V)SO 9,74 (= 14%) van het totaal aantal fte leerkrachten in een LC 
functie benoemd moeten zijn. 
 

Quato functiemix Leerkrachten  BO  SBO (V)SO 
Percentage conform Norm 46% 14% 14% 
Aantal fte conform Norm 195,25 4,12 9,74 
Aantal fte gerealiseerd 192,78 5,4 8,61 
Aantal fte verschil 2,47 -1,28 1,13 
Tabel 3: Quota functiemix  

 
Uit bovenstaande tabel valt te concluderen dat INNOVO bijna volledig (99%) op schema ligt 
qua functie mix. Van de 209,1 functiemixplaatsen die er conform de norm moeten zijn, zijn er 
206,79 ingevuld.  
 
Daarnaast werken bij INNOVO buiten de LB leerkrachten 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 INNOVO 
IB’ers geen klassenverantwoordelijkheid en worden zij op IB-taken ingezet. In onderstaande 
tabel staan de aantallen weergegeven. 
 

Intern Begeleiders BO  SBO (V)SO 
Aantal fte IB’ers 25,58 3 4,54 
Tabel 4: Aantal Intern Begeleiders 

INTEGRAAL PERSONEELSBELEID 
In 2015 is de ontwikkeling van een integraal personeelsbeleid verder opgepakt. De 
ontwikkeling van personeel en management is een vast speerpunt van INNOVO beleid. 
Directeuren zijn verder geschoold in het Rijnlands Denken. Er is beperkt uitvoering gegeven 
aan een centraal opleidingsplan voor de gehele organisatie. Het uiteindelijk doel is om een 
centraal opleidingsplan te realiseren ten behoeve van alle medewerkers en dit uit te voeren. 
 
Professionalisering is in 2015 vooral individueel benaderd tussen leidinggevenden en 
medewerker conform de regeling ‘Opleiding en Training’. Professionaliseringsactiviteiten 
omvatten scholing op teamniveau en individuele scholing ten laste van het 
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professionaliseringsbudget van € 500 per fte. Professionalisering van directeuren komt ten 
laste van centrale opleidingsgelden. Voor bijscholing van directeuren was minimaal € 2000 per 
schoolleider per jaar beschikbaar en dit is deels naar het centrale opleidingsbudget gegaan 
waarvoor o.a. de Rijnlandse sessies georganiseerd zijn. Voor overige informatie zie het 
onderdeel ‘Onderwijs’ in dit jaarverslag. 
 
In 2015 is de afspraak losgelaten dat elke leidinggevende minimaal één functioneringsgesprek 
per jaar en één beoordelingsgesprek per vier jaar voert met iedere medewerker. De 
verslaggeving van de gesprekken wordt ingevoerd in Igrow. INNOVO streeft naar een ‘daar 
waar het nodig is ‘uitvoering van de gesprekkencyclus. In 2012-2013 was er bij 84% van de 
medewerkers een gesprek geregistreerd. In 2014 was 17,8% van de medewerkers een gesprek 
gerealiseerd (191 gesprekken geregistreerd). In 2015 zijn 379 gesprekken geregistreerd, waarvan 
247 functioneringsgesprekken, 83 beoordelingsgesprekken en 67 overige gesprekken. Ten 
opzicht van 2014 is het aantal gesprekken dus bijna verdubbeld. 
 
In het kader van de besturingsfilosofie gebaseerd op vertrouwen, verbinding en vakmanschap 
is er aan leidinggevenden meer ruimte gegeven om de gesprekkencyclus meer vormvrij op te 
pakken. Dit gaat wel ten koste van de meetbaarheid van het aantal geregistreerde gesprekken. 
 

Gesprekstype Geaccordeerd Geannuleerd Niet geaccordeerd Gepland Totaal 

Beoordelingsgesprek 83   3 21 107 
Functioneringsgesprek/ 
POPgesprek 247 5 15 81 348 
Observatie teamvergadering   10 3 11 24 
Plenaire reflectie       2 2 
Reflectiegesprek 14 1   5 20 
Voortgangsgesprek/ 
POPgesprek 53   1 41 95 
 
Eindtotaal 397 16 22 161 596 

 
Gesprekkencyclus periode 1-1-2015 tot en met 31-12-2015 (Bron IGROW) 

INTEGRAAL GEZONDHEIDSBELEID 
INNOVO heeft eind 2014 afscheid genomen van ArboVitale en per 1-1-2015 Human Capital Care 
(HCC) als nieuwe arbodienstverlener aangetrokken. De werkwijze is echter ongewijzigd. 
Iedere medewerker heeft een eigen verantwoordelijkheid voor zijn eigen gezondheid, vitaliteit 
en fit-to-the-job-zijn. De leidinggevende vervult daarin samen met bedrijfsarts en 
personeelsadviseur een ondersteunende en faciliterende rol. De bevindingen van de 
bedrijfsarts worden jaarlijks gerapporteerd en besproken met College van Bestuur en GMR op 
basis van het ARBO-jaarverslag. In het jaarverslag over 2015 vraagt HCC aandacht voor het feit 
dat het ziekteverzuim gestegen is naar 7,5%. 
 
Net als voorgaande jaren was er veel psychisch verzuim. Psychisch verzuim is nog steeds de 
hoofdoorzaak van het ziekteverzuim (zie onderstaande grafiek). Een aanzienlijk deel  hiervan 
is werk gerelateerd bepaald. Hierbij blijven thema’s als ervaren werkdruk, administratieve 
ballast en problemen met ICT een belangrijke rol spelen. 
 
 
 



INNOVO | jaarverslag 2015 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werkdruk speelt al jaren een rol en een verbetering hierin ziet HCC niet optreden. Het advies 
is de werkdruk aan te pakken waarvoor het programma Vitale Medewerker de komende jaren 
aanknopingspunten kan bieden. 
 
INNOVO heeft besloten de aansluiting bij het Vervangingsfonds te beëindigen per 31-12-2015 
en eigen risicodrager te worden. Om dit proces te ondersteunen is in 2015 de projectgroep ERD  
in het leven geroepen. Doelstelling van deze groep is enerzijds het eigen risicodragerschap van 
het vervangingsfonds te faciliteren en in te voeren maar anderzijds ook te anticiperen op de 
gevolgen van de Wet werk en zekerheid welke vanaf 1-7-2016 noopt tot een andere aanpak van 
vervangingen. Een belangrijk onderdeel voor een succesvolle invoering van het 
eigenrisodragerschap en de WWZ is dat gewerkt wordt aan het vitaal houden en maken van 
medewerkers. De projectgroep ERD speelt ook hierbij een centrale rol. 
 
In 2015 is de in het kader van de Tender Werkplezier ontwikkelde toolbox in gebruik genomen. 
Op een twintigtal scholen zijn activiteiten voortkomend uit de werkpleziertoolbox uitgevoerd. 
Deze tool is geëvalueerd en er is besloten deze tool verder niet financieel te ondersteunen. 

VERZUIM 
In onderstaande tabel staat de ontwikkeling van het verzuimpercentage in de verzuimklassen: 
kortdurend tot 1 week, 1 tot 6 weken, 6 weken tot 1 jaar en langer dan 1 jaar over de maanden 
van 2015. Opvallend is dat het meeste verzuim in de categorie 6 weken tot 1 jaar ligt. (Bron 
Afas) 
 

2 0 4 1 0 1 1 7 5 

35 35 

1 3 3 2 

Diagnose: relatieve bijdrage 
verzuimpercentage  
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In onderstaand overzicht worden de verzuimcijfers van INNOVO in 2015 weergegeven. Ook 
het branche jaargemiddelde 2014 wordt vermeld. De cijfers zijn gebaseerd op de informatie die 
uit het AFAS systeem komt. 
 

 Jaartotaal Landelijk 

 2015 2014 ** 

gemiddelde personeelssterkte   

aantal ziekmeldingen   

meldingsfrequentie 0,9 1,1 

totaal aantal verzuimdagen   

verzuimpercentage 7,5% 6,1% 

kort verzuim 0,7%  

middellang verzuim 1,3%  

lang verzuim 6,8%  

gemiddelde verzuimduur  22 

Tabel uit het INNOVO arbojaarverslag 2015 van HCC 
 

legenda: 
- Alle in dit rapport vermelde verzuimgegevens zijn exclusief zwangerschap / exclusief vangnet 

overig; 
- ** Bron: Verzuimonderzoek PO en VO 2014, Ministerie van OCW; de Nationale Enquête 

Arbeidsomstandigheden rapporteert over 2014 verzuimpercentage van 4,07% en meldings-
frequentie 1,38 in de branche Onderwijs. 

- Bron: INNOVO, excel tab: VPVS en MF jaar 
Gegegevens moeten nog aangeleverd worden door Bedrijfsvoering. Zodra deze binnen zijn 
We zien dat het verzuimpercentage is gestegen in 2015.  Zowel t.o.v. de eigen jaarcijfers uit 
2014 als ook t.a.v. het gemiddelde verzuimcijfer in de onderwijsbranche. De meldings-
frequentie is gelijk gebleven t.o.v. 2014 en ligt t.o.v. het landelijk gemiddelde iets lager. 
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LEEFTIJDSFASEBEWUST PERSONEELSBELEID 
INNOVO heeft een relatief hoog percentage ouder personeel. Leeftijdsfasebewust 
personeelsbeleid is integraal in verschillende beleidsonderdelen van personeelszorg 
opgenomen en er is aandacht voor vitalisering, werkdruk en bevlogenheid. Deze problematiek  
is landelijk in de PO sector vandaar dat PO-raad en vakbonden in de CO PO 2014-2015 
overeengekomen zijn specifiek beleid op duurzame inzetbaarheid op te nemen. Iedere fulltime 
medewerker krijgt ongeacht de leeftijd binnen de jaartaak 40 uur te besteden aan duurzame 
inzetbaarheid. Voor ouderen is  binnen de cao de mogelijkheid geschapen om meer uren voor 
duurzame inzetbaarheid te verkrijgen. (cao PO 2014-2015, artikel 8A). 

PERSONELE KENGETALLEN 
INNOVO krimpt ten gevolge van de leerlingdaling al enige jaren. Door het vertrek van de Mgr. 
Hanssenschool met ingang van het schooljaar 2015 is dit effect versterkt.  Hierdoor waren op  1-
8-2015 nog zo’n 935 medewerkers in dienst, zijnde 718,22 fte. Deze waren zoals in onderstaande 
tabel is weergegeven over de functiecategorieën Directie, OP en OOP verdeeld. 
 

Verdeling van het aantal fte over Directie, OP en OOP Aantal fte 
Aantal fte Directeuren en Adjuncten op 1-8-2015 49,96 
Aantal fte OP op 1-8-2015 514,40 
Aantal fte OOP op 1-8-2015 153,86 

 
De 718,22 fte zijn conform onderstaande figuur en tabel procentueel verdeeld over de 
betreffende leeftijdsklassen. 

 
 

Leeftijdsklasse % 0-24 % 25-34 % 35-44 % 45-54 % 55-59  % 60-99 
Percentage 0,6 18,14 25,65 17,04 15,97 22,60 
Fte 4,31 130,29 184,22 122,38 114,70 162,32 

 
Hoewel het aandeel 60-plussers nog steeds erg hoog is op 1-8-2015, is de verdeling over de 
leeftijdsklassen gelijkmatiger geworden dan het in het recente verleden ooit was. 
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Op 1-8-2015 was de man/vrouw verdeling 22%/78%. De 718,22 fte waren opgebouwd uit 159,34 
fte mannen en 558,88 fte vrouwen. 

BELEIDSWERKGROEP PERSONEEL 
De beleidswerkgroep heeft een coördinerende en voorbereidende taak voor het concernteam 
van INNOVO. Het concernteam adviseert het College van Bestuur in beleidszaken die te 
maken hebben met personeelsaangelegenheden. Het College van Bestuur neem vervolgens een 
besluit. Verschillende projectgroepen verzorgden op voorspraak van de beleidswerkgroep 
personeel, diverse notities en aanbevelingen. Deze dienden als onderlegger voor de 
beleidswerkgroep personeel om het concernteam te adviseren. 
 
De samenstelling van de projectgroepen was heel divers en wisselend van samenstelling  o.a. 
directeuren, HRM medewerkers, interne begeleiders of leerkrachten konden participeren in de 
projectgroep al naar gelang expertise of speciale affiniteit met het onderwerp. Via deze 
werkwijze verkrijgen we - bottum up - input en wordt draagvlak verworven voor 
beleidsaanbevelingen aan het College van Bestuur door het concernteam. 
 
De belangrijkste projecten en thema’s van het afgelopen jaar en het jaar ervoor waren: 

- Verzuimreductie en de tender werkplezier; 
- Taakbeleid/implementatie Cupella; 
- Omgaan met bovenformativiteit en leegloop in de organisatie; 
- Vervangingsfonds afschaffen verlofregeling 8.8; 
- Vervangingsfonds Eigen Risicodragerschap; 
- De Wet Werk en Zekerheid; 
- Participatiewet en Quotumwet; 
- Implicaties nieuwe CAO PO 2014-2015; 
- Borging RI&E/Stoplichtrapportage/toetsing; 
- Communicatie en implementatie van beleidsstukken; 
- Ontwikkelen en bewegen. 

 
Deze nieuwe werkwijze - gestoeld op de ‘Rijnlandse werkwijze’ - vergroot voor de medewerkers 
van INNOVO de inbrengmogelijkheden in nieuw te ontwikkelen beleid. Door deze grotere 
betrokkenheid van medewerkers is de verwachting, dat het vertrouwen en draagvlak voor 
nieuw beleid verder zal toenemen. Tevens wordt op deze wijze gebruik gemaakt van de 
aanwezige expertise onder de medewerkers in het werkveld. 

5.3 Onderwijs 

EINDOPBRENGSTEN 2015 
Van de 49 basisscholen binnen INNOVO hebben er 48 deelgenomen aan de Cito Eindtoets. 
Basisschool St. Paulus heeft in het kader van een pilot gebruik gemaakt van Route 8, een 
eindtoets-op-maat die beter aansluit bij de kenmerken van haar leerlingenpopulatie. 
 
Van alle 1252 leerlingen uit groep 8 op 48 basisscholen hebben 1054 leerlingen (84,2 %) de 
Eindtoets en 172 leerlingen (13,7 %) de niveautoets gemaakt. Om gelegitimeerde redenen 
(uitzonderingen 1 -5) zijn 26 leerlingen (2,1 %) uitgesloten van de definitieve score Cito 
Eindtoets. 
 
Algemeen gesteld is er dit schooljaar gemiddeld 538,4 gescoord t.o.v. 537,9 vorig schooljaar. 
Uiteraard geldt dan dat er ook voor taal en rekenen gemiddeld hoger is gescoord. Voor taal is 
dit 102,1 t.o.v. 75,7 ; voor rekenen 64,4 t.o.v. 43,5.  
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Onderstaand een vergelijking van de schoolscores van de afgelopen drie schooljaren, volgens 
de inspectienorm boven- en ondergrens in aantal en in percentages. 
 

Vergelijking schoolscores 2015  2014 2013 

Hoog >Bovengrens 27 (55%) 26 (53%) 17 (35%) 

Acceptabel  >Gewogen landelijk gemiddelde en <bovengrens 12 (25%) 12 (24%) 17 (35%) 

Kritisch >Ondergrens en < gewogen landelijk gemiddelde   7 (14%)  9 (18%) 12 (24%) 

Attendering <Ondergrens 3  (6%) 2  (4%) 3  (6%) 

EXTERN TOEZICHT – INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS 
In 2015 hebben 14 scholen een Inspectiebezoek gehad. Een school kreeg een vierjaarlijks 
onderzoek (VSO); twaalf scholen kregen een kwaliteitsonderzoek, waarvan 4 scholen in het 
kader van een pilot Gedifferentieerd Toezicht en een school kreeg een kort onderzoek (SBO). 
 
Alle INNOVO-scholen, basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs en (voortgezet) 
speciaal onderwijs is een basisarrangement toegewezen. Drie basisscholen hebben vanwege 
onvoldoende opbrengsten bij de eindtoets een attendering. 

PASSEND ONDERWIJS 
Alle INNOVO-scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel (SOP), waarmee zij aangeven 
in welke mate zij toegerust zijn om passend onderwijs te verzorgen. De basisscholen in 
Samenwerkingsverband PO 31-04 Sittard-Geleen e.o., PO 31-05 Maastricht e.o. en PO 31-06 
Heerlen e.o. hebben het profiel in de zomer van het onderhavige verslagjaar geactualiseerd. 
 
De middelen, die onze basisscholen voor basisondersteuning ontvingen, waren in het eerste 
transitiejaar 2014-2015 nog relatief laag. In PO 31-02 was dat € 35 en in PO 31-04, 31-05 en 31-06 
was dat € 30 per leerling. De middelen voor basisondersteuning zijn bestemd voor het 
verbeteren van het niveau van basisondersteuning. Via de inzet van deskundigheid in de 
school uit de expertisepool vindt aanvulling van deskundigheid en bijscholing plaats die in het 
schoolondersteuningsprofiel nog ontbreekt. 
 
Basisscholen hebben in het eerste transitiejaar, naast inzet van de ambulante begeleiding voor 
leerlingen die nu voor het laatst in aanmerking komen voor leerlinggebonden financiering, ook 
gebruik gemaakt van 3.453 uren extra ondersteuning uit de expertisepool. In het eerste jaar 
waren deze uren voor scholen ‘om niet’. Ze zijn eenmalig bekostigd met de ‘terugploeg-gelden.’ 
 
De trajectbegeleiders in PO 31-04, 31-05 en 31-06 hebben in het eerste transitiejaar aangetoond 
van toegevoegde waarde te zijn bij de begeleiding van basisschool en van ouders in het proces 
naar een tijdelijke toelaatbaarheidsverklaring. 
 
In schooljaar 2014-2015 zijn er totaal 73 tijdelijke toelaatbaarheidsverklaringen afgegeven voor 
leerlingen van de INNOVO-scholen in PO 31-05 en PO 31-06. In PO 31-05 is dat 0,76%; waarvan 
0,62% SBO en 0,14 % SO. In PO 31-06 is dat 1,10%; waarvan 0,71% SBO en 0,39 % SO. Er zijn in 
het eerste transitiejaar geen klachten over passend onderwijs bij het bestuur beland. 

OPVANG NIEUWKOMERS 
In de gemeente Gulpen-Wittem is een AZC-opvang gerealiseerd voor asielzoekers die al een 
status hebben gekregen. Rond de 50 kinderen uit deze AZC opvang volgen vanaf 1 augustus 
2015 onderwijs op basisschool à Hermkes in Epen nadat zij eerder vanaf 2 februari 2015 in de 
voormalige basisschool St. Theresia in Slenaken waren gehuisvest. 
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In Parkstad Limburg zijn Opvangklassen gestart op initiatief van de samenwerkende 
schoolbesturen INNOVO en Movare. Elk bestuur heeft een Trajectbegeleider NT-2 die analoog 
aan passend onderwijs het proces van toeleiding naar de opvangklas en de reïntegratie naar de 
basisschool van keuze begeleidt en ondersteunt. Bassischool St. Paulus start begin 2016 met 
een Opvangklas. 

SCHOLING: 
Scholing IB’ers 
In 2015 hebben 78 IB’ers/ schaduw IB’ers de scholing afgerond, genaamd ‘Klaar voor Passend 
Onderwijs; afstemmen op ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeften door opbrengst- en 
handelingsgericht werken’ en hiervoor een certificaat ontvangen. Aansluitend zijn 73 IB’ers 
gestart met een verdere verdieping van opbrengstgericht werken (follow up) en hebben ze deel 
genomen aan een training gespreksvoering met kinderen. 
 
In het verlengde van de scholing ‘Klaar voor Passend Onderwijs’ hebben de IB’ers een viertal 
formats ontwikkeld (analyseformulier, groepsplan, groepsoverzicht en OPP). Deze formats 
worden op een aantal scholen momenteel uitgeprobeerd. Doel is om te komen tot uniformiteit 
in de gegevensverwerking en gegevensuitwisseling. Naast de scholing zijn de IB’ers twee keer 
in het IB-netwerk bij elkaar gekomen. 
Scholing specialisten 
Voor alle specialisten (LB- en LC’ers) zijn specialistenbijeenkomsten georganiseerd op het 
gebied van taal/lezen, rekenen, gedrag, jonge kind en hoogbegaafdheid. De inhoud van deze 
bijeenkomsten is bepaald door de specialisten zelf. Er hebben 152 specialisten deel- genomen 
aan de bijeenkomsten. De kenniskring NT2 is in samenwerking met Movare gestart. Zij hebben 
drie bijeenkomsten georganiseerd die eveneens goed bezocht zijn. 

JEUGDZORG 
Transitie Jeugdzorg 
In 2015 is de transitie binnen het domein jeugd een feit: gemeenten zijn vanaf dit jaar 
verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het jaar 2015 kan gekenmerkt worden door een zoektocht 
van alle ketenpartners hoe de nieuwe rol in te vullen. Daarnaast spelen krimp en fusies een rol 
bij de discontinuïteit bij ketenpartners. Het onderwijs heeft zich zodoende meer dan flexibel 
dienen op te stellen om toch de goede dingen te blijven doen voor hun leerlingen. 
 
Elke gemeente heeft de toegang tot de zorg op een andere wijze geregeld. De ene gemeente 
heeft bijv. een Toegangsteam, de andere gemeente werkt met Sociale Buurt Teams. De scholen 
zijn allen geïnformeerd door hun gemeente op welke wijze de gemeente e.e.a. georganiseerd 
heeft. 
ZorgAdviesTeams 
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het tot stand brengen en in stand houden van een of 
meerdere ZorgAdviesTeams, kortweg: ZAT genoemd. Een zorg- en adviesteam is een 
structureel multidisciplinair team op bovenschools niveau, waarin hulpverleningsinstellingen 
samenwerken aan complexe problemen met het onderwijs. Alle scholen van INNOVO 
participeren in een ZAT. Afhankelijk van het gemeentelijk beleid wisselt de grootte en de 
samenstelling van het ZAT. 
 
Vanuit de gemeente Heerlen heeft INNOVO een duidelijke taakstelling ten aanzien van de 
ZAT’s. In 2015 is het totale aantal ZAT’s binnen de gemeente Heerlen gehandhaafd op 10. Elk 
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ZAT komt vijf keer per schooljaar bij elkaar. Vanuit het onderwijs nemen de besturen Movare, 
Vrije School Helianthus, Islamitische School El Wahda en INNOVO deel. Vaste ketenpartners 
in het ZAT zijn de JGZ 0-4 jarigen, JGZ 4-18 jarigen, BJZ en Alcander. Afhankelijk van de 
casussen sluit Peuterspeelzaalwerk al dan niet aan. De ZAT’s worden voorgezeten door een 
medewerker van Movare (4 ZAT’s) en van INNOVO (6 ZAT’s). 
 
Naast het externe ZAT, werken de scholen ook met een intern ZAT. In het interne ZAT 
werken minimaal de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts en de schoolmaatschappelijke 
werker samen met de school. Snel kunnen handelen en laagdrempeligheid vormen de 
kernwoorden van het interne ZAT. 
1G1P1R (1 Gezin 1 Plan 1 Regisseur) 
INNOVO participeert in de projectgroep van 1G1P1R. Inmiddels werken we met versie 3 van het 
1G1P1R. IB’ers worden regelmatig bevraagd op hun bevindingen t.a.v. het Plan. 
Verwijsindex 
De verwijsindex valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Elke gemeente zorgt dat 
er voldoende partners vanuit de domeinen: zorg voor de jeugd, jeugdgezondheidszorg, 
gezondheidszorg, welzijn, onderwijs, werk en inkomen, politie en justitie aansluiten bij de 
samenwerkingsconvenant. Het convenant voor de regio Parkstad en Maastricht-Heuvelland 
sluiten nauw op elkaar aan. Toenadering wordt gezocht naar Sittard-Geleen. 
 
Binnen de Verwijsindex Parkstad is INNOVO koploper als het gaat om het registreren van 
leerlingen; scholen weten hoe ze de VIP dienen te gebruiken en hebben duidelijk zicht op de 
criteria wanneer te registreren. 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
Alle scholen van INNOVO werken met de Meldcode huiselijk geweld en mishandeling. Elke 
school heeft een aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze heeft als 
taak de Meldcode continu onder de aandacht te brengen van zijn of haar collega’s. De taak van 
de aandachtsfunctionaris is belegd bij de IB’er van de school. 
 
Zeven medewerkers hebben in 2015 een verdiepende scholing als aandachtsfunctionaris 
gevolgd. Daarnaast is er een eerste aanzet gegeven voor alle scholen van INNOVO in het kader 
van het Collectief Tegen Kindermishandeling. 

VERBETERENDE KWALITEIT 
Interne Audits 
In 2015 hebben 16 scholen deelgenomen aan de 5e, 6e en 7e tranche Interne Audits. De 
bevindingen uit de lesobservaties en de gesprekken zijn vastgelegd in een rapportage. Elke 
rapportage wordt afgesloten met een managementreactie door de schooldirecteur en de 
vermelding van voorgenomen verbeteracties. 
 
De uitgevoerde Interne Audits zijn geëvalueerd, op basis waarvan het auditproces op 
onderdelen is bijgesteld c.q. aangescherpt. Dit betreft o.a. de kwaliteit van de rapportage en de 
uitbreiding met indicatoren voor Passend Onderwijs. Vanaf tranche 7 is een kernteam 
gevormd, bestaande uit drie IB’ers en een beleidsmedewerker van het Servicebureau als vast 
onderdeel van iedere uit te voeren interne audit. 
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VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE (VVE) 
Ouderbetrokkenheid  
Als vervolg op de pilot VVE-thuis hebben in het najaar van 2015 acht INNOVO-basisscholen in 
Heerlen het project Ouderbetrokkenheid voortgezet. Het project richt zich op ouders van 
kleuters die deelnemen aan vroegschoolse educatie in de groepen 1 en 2. Per basisschool start 
er per schooljaar één groep van maximaal 25 ouders. 
 
Het doel van VVE Thuis is het vergroten van de onderwijskansen van kleuters door ouders te 
stimuleren thuis activiteiten uit te voeren, gericht op het bevorderen van de taal- en 
denkontwikkeling van hun peuter. VVE Thuis begint bij de plaatsing van de peuter op de 
peuterspeelzaal en versterkt en begeleidt een lijn van doorgaande ontwikkeling en leren. De 
basisschool stemt de uitvoering met deze peuterspeelzaal af. 

5.4 Bedrijfsvoering 

INSOURCEN PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE 
Vanaf januari 2015 is INNOVO gestart met het zelfstandig beheren van de personeels- en 
salarisadministratie. Voordurende problemen met de externe dienstverlener in relatie tot de 
salarisverwerking (juistheid van de salarisberekeningen, adequate aansluitingen en correcte 
afdrachten aan derden), alsmede het adequaat kunnen volgen van het ziekteverzuim, hebben 
geleid tot dit in 2014 genomen besluit. 
 
Na een weerbarstige implementatiefase, mede als gevolg van onvolledige en onjuiste 
overdracht, is de salarisverwerking inmiddels zo ver dat deze betrouwbaar en conform 
planning verloopt. Het PSA team is zowel kwantitatief als kwalitatief op sterkte gebracht. 
 
Parallel aan de insourcing is gestart met het uniformeren, digitaliseren en optimaliseren van de 
diverse workflows. Door de uitrol van het employee en management selfservice platform Profit 
Insite, is een eerste aanzet gemaakt om de kwaliteit, betrouwbaarheid en toegankelijkheid, 
aansluitend op de visie van INNOVO, van de processen rondom financiën, personeel en salaris 
te optimaliseren. In 2016 zal hieraan verder vervolg worden gegeven. 

GEBOUWELIJKE ZAKEN 
Onderstaand een overzicht van de bouwactiviteiten van INNOVO in 2015. 
Haalbaarheid(onderzoek): 

- Revitalisering St Tarcisius ( gemeente Heerlen); 
- (Ver-)nieuwbouw A gene Wienberg ( gemeente Gulpen-Wittem); 
- (Ver-)nieuwbouw De Verrekijker ( gemeente Schinnen); 
- IKC Meerssen – nieuwbouw voor basisscholen Op ‘t Hwagveld en De Gansbeek ( gemeente 

Meerssen). 
In voorbereiding: 

- Brede voorziening Bingelrade / Jabeek / Doenrade voor de basisscholen De Spil, St.-Gertrudis en 
St. Jozef Doenrade (gemeente Onderbanken en Schinnen). 

In uitvoering: 
- Basischool Valkenburg – nieuwbouw voor basisscholen St. Joseph, Broekhem en renovatie De 

Plenkert – (gemeente Valkenburg aan de Geul). 
Gerealiseerd: 

- Brede Maatschappelijke Voorziening Molenberg – de Broederschool (gemeente Heerlen); 
- Unilocatie SO/VSO De Pyler (gemeente Heerlen); 
- Brede School Treebeek – St. Franciscus (gemeente Brunssum); 
- Revitalisatie Bs Swentibold (gemeente Sittard-Geleen). 
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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. INNOVO stuurt op basis van vertrouwen, 
maar wenst op elk moment over adequate stuurinformatie te kunnen beschikken en 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 
afleggen van verantwoording aan de geledingen. In 2015 zijn zowel aan de inhoud, de vorm als 
de gehanteerde software wijzigingen doorgevoerd. De indicatoren zijn herijkt in aansluiting op 
het nieuwe strategische beleidsplan 2015-2020, de presentatie van alle informatie is 
teruggebracht tot één A4-tje en het ingekochte softwarepakket is vervangen door een zelf 
ontwikkelde rapportagetool. Ook in de toekomst blijft sprake van een continue 
doorontwikkeling van het MIS. 
 
Elke school heeft met behulp van de cijfers uit het MIS 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 wordt dit in het 
periodieke monitorgesprek door het College van Bestuur met de directeur besproken. Waar 
aan de orde zijn vervolgacties afgesproken. 
 
In het geval dat het College van Bestuur constateert dat de school zich in een risicozone 
bevindt op bijvoorbeeld onderwijskundig en/of financieel gebied, vindt minimaal één extra 
monitorgesprek plaats. 
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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. Focus van de aanbevelingen 
lag op het verder verbeteren van de beheersing van de personeels- en salarisadministratie na 
de insourcing van deze activiteiten per 1 januari 2015. 
 
Verder is geconstateerd dat aanbevelingen uit eerdere managmentletters weliswaar zijn 
overgenomen, maar op onderdelen niet of nog niet voldoende worden nageleefd. Er zal 
daarom strikter worden toegezien op een effectieve implementatie. Bij de toetsing van de door 
de leden van het College van Bestuur in 2015 gedeclareerde kosten zijn geen bijzonderheden 
geconstateerd. 

FRAUDEBEHEERSING 
Een aanbeveling van de externe accountant had betrekking op het inrichten en formaliseren 
van een fraudebeheersingsproces. Op basis van het door INNOVO opgestelde plan van aanpak 

http://www.vensterspo.nl/
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is in 2014 een frauderisico-analyse uitgevoerd. In 2015 is de uitvoering van het plan van aanpak 
verder ter hand genomen. Daarbij is het integriteitsbeleid beschreven en is een integriteitscode 
opgesteld. In een workshop Integriteit is bij de directeuren specifieke bewustwording voor dit 
thema gecreëerd. Dit heeft onder andere vorm gekregen door bespreking van enkele casussen 
met een integriteitsdilemma. In 2016 zal dit thema ook bij de overige medewerkers van 
INNOVO onder de aandacht worden gebracht. 
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FINANCIEEL BELEID 
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6. Algemeen financieel beleid 
De financiële positie van INNOVO is stabiel. Niettemin blijft het een jaarlijkse opgave om 
adequaat 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 sterk afhankelijk 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. 
 
Voor het beleid omtrent financieringen wordt verwezen naar de betreffende paragraaf in het 
Treasurystatuut. Aangezien INNOVO geen vreemd vermogen (nodig) heeft, is dit verder niet 
aan de orde. 
 
De inspectie ziet toe op de bovengrens voor de kapitalisatiefactor en de ondergrens voor 
solvabiliteit. Hoewel de financiële kengetallen van INNOVO voldoen aan de inspectienormen, 
blijven deze achter op het sectorgemiddelde. 
 
In 2015 heeft het College van Bestuur na uitvoerige discussie met de Raad van Toezicht bepaald 
dat intern wordt gestuurd op een bovenschools weerstandsvermogen van minimaal 15%. Het 
toewerken naar deze norm zal geleidelijk gerealiseerd worden volgens het principe ‘begroten op 
nul, meevallers in de realisatie toevoegen aan de reserves’. 

TREASURY 
Met inachtneming van de eisen die OCW stelt in de Regeling beleggen en belenen is een 
treasurystatuut van toepassing. Binnen het kader van een vastgesteld risicomijdend profiel 
wordt daarbij gestreefd naar het maximaliseren van de renteopbrengsten. 
 
Het College van Bestuur laat zich adviseren via een interne treasurycommissie en indien aan de 
orde door externe deskundigen. Jaarlijks wordt een treasuryplan opgesteld. Over de uitvoering 
daarvan wordt in de periodieke concernmonitor gerapporteerd. De portefeuille bestaat geheel 
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uit obligaties. De expiratiedatum daarvan is evenwichtig verdeeld over de komende jaren tot en 
met 2020. 
 
Vrijvallende middelen zijn in 2015 niet herbelegd. Overtollige middelen zijn uitgezet met korte 
looptijden (spaarrekening/deposito), gezien de momenteel lage rentestand op obligaties. De 
beschikbare kredietfaciliteit dient om pieken en dalen in de liquiditeitsbehoefte te kunnen 
opvangen. In 2015 is van deze faciliteit geen gebruik gemaakt. 

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 
2015 is daarom een samenvoeging van een tweetal begrotingen: 7/12e van de begroting over 
schooljaar 2014-2015 en 5/12e van de begroting over schooljaar 2015-2016. Het begrote resultaat 
is als volgt opgebouwd vanuit de door de Raad van Toezicht goedgekeurde (deel)begrotingen: 
 

aandeel in begroot resultaat over 2015 € 

7/12e begroting 2014-2015: (-/- € 768.608)  -/- € 448.355 

5/12e begroting 2015-2016: (-/- € 1.948.237) -/- € 811.766  

Totaal  -/- € 1.260.121   

 
Tabel 8: begroot resultaat 2015 

 
De begroting 2014-2015 is goedgekeurd in de RvT-vergadering van 3 juli 2014 en de begroting 
2015-2016 in de RvT-vergadering van 9 november 2015. Het College van Bestuur heeft op 19 
april 2016 een voorgenomen besluit genomen over de begroting 2016-2017. Onderdeel hiervan 
is een meerjarenraming voor de schooljaren 2017-2018/2019-2020. Na verkregen instemming op 
de begroting/meerjarenraming van de GMR, heeft de Raad van Toezicht deze op 16 juni 2016 
goedgekeurd. 
 
In Bijlage 2: Toetsingskader zijn deze concept-cijfers op overeenkomstige wijze toegerekend 
aan de kalenderjaren 2016-2018. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan de verplichte 
continuïteitsparagraaf. Als toelichting hierop geldt het volgende. 

CONTEXT 
In de voorbije jaren was het telkens voor veel scholen noodzakelijk om (een deel van de) 
beschikbare schoolreserves in te zetten, om een beheersbare groepsomvang en kwaliteit van 
het onderwijs te borgen. Zo was er voor het lopende schooljaar 2015-2016 een onttrekking van € 
0,8 miljoen begroot. Bij het opstellen van de schoolbegrotingen 2016-2017 is echter gebleken, 
dat de inzet van schoolreserves nog slechts zeer minimaal nodig is. Extra middelen vanuit het 
Bestuursakkoord hebben voor meer financiële ‘lucht’ gezorgd. In komende jaren zullen deze 
middelen zelfs verder toenemen. 
 
Een specifieke begrotingspost in 2015-2016 betreft de inbreng van eigen vermogen in de nieuwe 
stichting Vitus Zuid voor een bedrag van € 0,8 miljoen door de ontvlechting van de Mgr. 
Hanssenschool ten gevolge van wetgeving Passend Onderwijs voor Cluster 2. 
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CONCERNBEGROTING 2016-2017 
De concernbegroting 2016-2017 sluit met een plus van € 0,3 miljoen (voor resultaat-
bestemming). Op hoofdlijnen is dit als volgt samengesteld: 
 

Scholen             + 0,5 mio. 
Bovenschools   - 0,2 mio. 
Totaal                    + 0,3 mio. 

 
De cumulatieve schoolbegroting ad € 0,5 miljoen is als volgt opgebouwd:  
- 41 scholen positief sluitend, cumulatief € 0,6 miljoen; 
- 10 scholen negatief sluitend, cumulatief -/- € 0,1 miljoen; gedekt uit beschikbare 

schoolreserves. 
 
De bovenschoolse begroting ad - € 0,2 miljoen is als volgt opgebouwd: 
- College van Bestuur: -/- € 0,1 miljoen, te dekken uit bovenschoolse/algemene reserves; 
- Servicebureau: -/- € 0,1 miljoen, te dekken uit bovenschoolse/algemene reserves; 
- Bovenschoolse kosten: € 0. 
 
Onderdeel van de College van Bestuur-begroting is een bedrag van € 0,4 miljoen voor 
“projecten” (ICT, personele capaciteit en 50-70-100 regeling). Dit is beduidend meer dan de € 
0,1 miljoen die in de Kadernota hiervoor is benoemd.  

CONCERN-MEERJARENRAMING 
De meerjarenraming is taakstellend op 0 gezet. In bijlage 2 is deze taakstelling, gegeven het 
vaste format, verrekend in de personele lasten. 
scholen 
Voor de scholen zal de verwachte daling van het leerlingaantal moeten worden vertaald in een 
daling van de benodigde personele bezetting. Uit het bestuursformatieplan volgt dat, bij 
ongewijzigd beleid, in de komende jaren de vergrijzing (uitstroom personeelsbestand) harder 
gaat dan de ontgroening (krimp leerlingaantal). Hierdoor is per saldo zelfs werving van 
personeel nodig om de benodigde personele bezetting te realiseren. Vanuit financieel oogpunt 
vormt het realiseren van de taakstelling voor de scholen dus geen risico. Het risico ligt wel 
besloten in het aantrekken van voldoende gekwalificeerde nieuwe medewerkers. 
bestuur 
Bij het handhaven van een projectenbudget van € 0,1 miljoen is de College van Bestuur-
begroting meerjarig sluitend. Gegeven de strategische programmalijnen (onderwijs anders 
organiseren, vitale medewerker en ICT in het onderwijs) is het de verwachting dat ook in 
komende jaren echter meer projectmiddelen nodig zullen zijn. Daarom is het raadzaam om in 
de volgende Kadernota een hoger bedrag voor projecten op te nemen. De dekking hiervoor 
dient in de exploitatie gevonden te worden (eventueel verhoging afdracht scholen). Indien het 
bovenschools weerstandsvermogen boven het streefcijfer van 15% ligt, kan de dekking ook uit 
dit surplus gefinancierd worden. 
servicebureau 
Voor het onderdeel Servicebureau loopt het tekort – bij ongewijzigd beleid - geleidelijk op van 
€ 0,1 miljoen tot € 0,2 miljoen in 2019/2020. Hierbij is geen sprake van intensiveringen, maar 
veelal betreft dit het doortrekken van historische bedragen, rekening houdend met 
verminderde afdracht van de scholen door de daling van het leerlingaantal. Goed onderwijs 
vereist ook goede en deskundige ondersteuning door het servicebureau op de lange termijn. 
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Als INNOVO wensen wij een goede en tegelijk betaalbare basisvoorziening, waarin alle 
afnemers een fair deel van de kosten dragen. Hier ligt de opgave om kosten en dekking in 
evenwicht te brengen en tegelijk de ondergrens te bepalen voor basisdienstverlening in prijs en 
kwaliteit (binnen een zekere bandbreedte van het leerlingaantal). Deze opdracht maakt deel 
uit van het strategisch programma voor de komende periode. 
bovenschoolse kosten 
De eerste jaren blijft de dekking voor bovenschoolse kosten voldoende. Deze dekking bestaat 
naast de afdracht van de scholen vooral uit meerjarige middelen van fusies die in voorbije jaren 
hebben plaatsgevonden. Als vanaf 2019/2020 de ontvangen fusiemiddelen minder worden, 
ontstaat er echter een tekort van € 0,4 miljoen. Er zullen in komende jaren dus nieuwe fusies 
moeten plaatsvinden om de dekking op peil te houden en/of andere dekking/bezuinigingen 
moeten worden gerealiseerd. 
financieringsstructuur 
In de financieringsstructuur zijn de komende tijd geen noemenswaardige wijzigingen te 
verwachten. De reservepositie blijft voldoende. De solvabiliteit blijft hierdoor onverminderd 
voldoen aan de daaraan door de inspectie gestelde eisen. Het streven van INNOVO is dat het 
bovenschoolse weerstandsvermogen 15% bedraagt. Aangezien financiële vaste activa die 
vrijvallen niet worden herbelegd, zal de liquiditeitspositie zich positief blijven ontwikkelen. Zie 
verder bij paragraaf 6.5 Kengetallen. 
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6.3 Financiële positie  

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van het schoolbestuur dienen de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening.

Vergelijkend balansoverzicht

EUR % EUR %
Activa
Materiële vaste activa 10.958.405 45,6% 11.622.526 48,8%
Financiële vaste activa 677.558 2,8% 2.011.154 8,4%
Vorderingen 6.014.129 25,0% 5.748.732 24,1%
Effecten 1.339.027 5,6% 348.949 1,5%
Liquide middelen 5.022.361 20,9% 4.094.587 17,2%

Totaal activa 24.011.480 100,0% 23.825.947 100,0%

Passiva
Eigen vermogen 12.245.553 51,0% 11.946.281 50,1%
Voorzieningen 4.496.703 18,7% 3.054.525 12,8%
Langlopende schulden 20.384 0,1% 19.389 0,1%
Kortlopende schulden 7.248.841 30,2% 8.805.753 37,0%

Totaal passiva 24.011.480 100,0% 23.825.947 100,0%

31-12-2015 31-12-2014
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Analyse financiële positie

Verschillen tussen de balansposities per ultimo 2015 en ultimo 2014 kunnen op hoofdlijnen als volgt
worden verklaard:

1 Materiële vaste activa: in 2015 is er voor € 1,5 miljoen geïnvesteerd en voor € 1,6 miljoen afgeschreven.
   Tevens hebben voor € 0,5 miljoen desinvesteringen plaatsgevonden door de ontvlechting van de
   Mgr. Hanssenschool.
2 Financiële vaste activa: deze post daalt door de overboeking naar het kortlopend gedeelte 
   ad € 1,3 miljoen.
3 Vorderingen: per saldo betreft de mutatie een toename ad € 0,3 miljoen. De vordering op overige
   overheden (huisvestingsvoorziening van m.n. Plenkert) stijgt met € 0,2 miljoen, de overige vorderingen
   stijgen met € 0,2 miljoen m.n. door de bouw in Treebeek en de nog te ontvangen bedragen met
   € 0,2 miljoen m.n. door de vordering op het SWV Parkstad VO.
   Hier tegenover staat een daling met € 0,1 miljoen van de vordering op OCW en van € 0,1 miljoen op VVF.
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 neemt toe met 3% door het positieve exploitatieresultaat over 2015.
7 De stand van de voorzieningen is € 1,4 miljoen hoger dan ultimo 2014. Deze toename wordt met name 
   veroorzaakt door de toename van de onderhoudsvoorziening. Enerzijds is er een toename ad € 0,7 miljoen 
   doordat er minder onttrokken is dan de jaarlijkse dotatie. Anderzijds is er sprake van een extra dotatie
   aan de onderhoudsvoorziening ad € 0,4 miljoen, welke voortvloeit uit het nieuwe meerjarenonderhouds-
   plan. Tenslotte is er een toename van € 0,3 miljoen door de ontvlechting van de Mgr. Hanssenschool.
8 Voor de langlopende schulden wordt verwezen naar de toelichting onder de langlopende schulden 
   bij onderdeel 2.3.
9 Kortlopende schulden: deze post is met € 1,6 miljoen afgenomen ten opzichte van ultimo 2014.
   De schulden aan kredietinstellingen zijn € 0,4 miljoen afgenomen. Mede door de ontvlechting van 
   de Mgr. Hanssenschool is er een afname van posten als loonheffing en premies sociale verzekeringen,
   pensioenen en vakantiegeld (totaal € 0,8 miljoen). Ook is er een afname van de nog te besteden 
   overige subsidies met € 0,5 miljoen tengevolge van vooral besteding door (V)SO de Pyler. Daarentegen
   stijgen de overige schulden met € 0,1 miljoen door een schuld aan Vitus Zuid.



INNOVO | jaarverslag 2015

48

6.4 Resultaat 

Het resultaat over 2015 bedraagt positief € 299.272 tegenover positief € 130.706 over 2014 en negatief
€ 1.260.121 begroot. Deze resultaten kunnen als volgt worden samengevat:

Gecorr.*
Realisatie Begroting Realisatie Realisatie 

2015 2015 2014 2014
EUR EUR EUR EUR

Baten
Rijksbijdragen 64.940.550 63.018.426 66.529.327 63.425.401
Overige overheidsbijdragen en -subsidies 338.807 279.066 355.537 346.796
Overige baten 2.151.477 1.235.665 3.703.201 3.640.645

Totaal baten 67.430.834 64.533.157 70.588.065 67.412.842

Lasten
Personeelslasten 54.604.003 54.351.959 59.059.415 56.498.399
Afschrijvingen 1.631.302 1.725.957 1.630.238 1.591.227
Huisvestingslasten 5.784.940 4.988.031 5.182.804 5.042.511
Overige lasten 5.205.404 4.849.668 4.733.487 4.505.892

Totaal lasten 67.225.649 65.915.615 70.605.944 67.638.029

Saldo baten en lasten 205.186 -1.382.458 -17.879 -225.187 

Financiële baten en lasten 94.086 122.337 148.585 148.585      

Resultaat 299.272 -1.260.121 130.706 -76.602 

* Door de impact van de ontvlechting per 1-8-2015 van de Mgr.Hanssenschool  op de vergelijkende
cijfers, is ook een gecorrigeerde W&V-rekening 2014 gepresenteerd. Hierin is de exploitatie van de 
Mgr.Hanssenschool over periode augustus t/m december 2014 niet meegenomen.

Genormaliseerd resultaat
2015 2014

mio. EUR mio. EUR

Resultaat 0,3 0,1

Baten opheffing oude SWV/REC -0,4 -0,5 
Extra dotatie onderhoudsvoorziening 0,4             0,8
Ontvlechting Mgr. Hanssenschool 0,7             -             
Aanpassing disconteringsvoet jubileavoorziening 0,1             -             

Genormaliseerd resultaat 1,1 0,4
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Analyse resultaat vs. begroting

Het resultaat 2015 bedraagt € 0,3 miljoen en is € 1,6 miljoen gunstiger dan begroot.

Baten

De baten in het verslagjaar 2015 zijn per saldo € 2,9 miljoen hoger dan begroot.
* De rijksbijdragen zijn € 1,9 miljoen hoger dan begroot:
  - Er zijn extra middelen ontvangen uit Bestuursakkoord en Loonakkoord (nieuwe cao) ad € 1,2 miljoen.
  - De overige OCW-subsidies zijn € 0,3 miljoen hoger door vrijval van projectsubsidies Lerarenbeurs
     en Startgroepen peuters (idem bij overige personele lasten).
  - De middelen die via het samenwerkingsverband voor zware ondersteuning zijn ontvangen zijn
     € 0,4 miljoen hoger.
* De overige overheidsbijdragen zijn € 0,1 miljoen hoger dan  begroot door gemeentelijke bijdragen.
* De overige baten zijn € 0,9 miljoen hoger dan begroot. Dit komt voornamelijk door baten uit opheffing
   van de REC's ad € 0,5 miljoen. De buitenschoolse activiteiten worden niet begroot. Deze baten bedragen
   € 0,4 miljoen (idem bij lasten uit buitenschoolse activiteiten).

Lasten

De lasten zijn per saldo € 1,3 miljoen hoger dan begroot.
* De personele lasten zijn € 0,3 miljoen hoger dan de begroting.
   - De lonen & salarissen zijn per saldo € 0,4 miljoen lager. Dit wordt m.n. veroorzaakt door premiedalingen
      ad € 0,9 miljoen (vervangingsfonds, participatiefonds, pensioen en sociale verzekeringen) en 
      verschuiving van vast personeel naar inhuur ad € 0,8 miljoen. Vooral door de nieuwe cao staat
      hier een toename tegenover ad € 1,0 miljoen.
   - De totale overige personele lasten zijn € € 0,6 miljoen hoger. De inhuurkosten (deels i.p.v. vaste formatie)
      zijn € 1,1 miljoen hoger, en de vrijval van projectsubsidies is € 0,2 miljoen hoger (idem bij Rijksbijdrage). 
      De opleidingskosten zijn daarentegen € 0,4 miljoen lager.
* De afschrijvingslasten zijn € 0,1 miljoen lager, doordat begrote investeringen niet/later hebben 
   plaatsgevonden.
* De huisvestingslasten zijn € 0,8 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de
   dotatie aan de onderhoudsvoorziening € 0,7 miljoen hoger is. Hiervan heeft € 0,4 miljoen betrekking op
   het nieuwe meerjarenonderhoudsplan en € 0,3 miljoen op de ontvlechting van de Mgr. Hanssenschool.
   De overige huisvestingslasten zijn € 0,3 miljoen hoger door meerkosten schilderwerk t.ov. MOP. 
   Energie/water en schoonmaaklasten zijn elk € 0,1 miljoen lager.
* De overige lasten zijn € 0,4 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 inbreng in Vitus Zuid is € 0,4 miljoen hoger doordat in de begroting 2015/2016 naar rato 7/12 aan
      2016 is toegerekend. De inbreng heeft echter geheel in 2015 plaatsgevonden.
   - De overige instellingslasten zijn € 0,2 miljoen lager, omdat de hierin opgenomen begrotingspost
      onvoorzien op diverse andere posten is gerealiseerd.
   - De communicatiekosten zijn € 0,1 hoger door de nieuwe huisstijl, website en strategisch beleidsplan.
   - Voor mogelijk oninbare vorderingen is € 0,1 miljoen gedoteerd aan de voorziening.
   - De begrote kosten voor het administratiekantoor ad € 0,2 miljoen zijn niet gerealiseerd door de
      insourcing van de PSA-activiteiten.
   - De kosten voor leermiddelen (OLP) zijn € 0,1 miljoen lager.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten zijn vergelijkbaar met de begroting.
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Analyse resultaat 2015 vs. 2014

Het resultaat 2015 bedraagt € 0,3 miljoen en is € 0,2 miljoen hoger dan in 2014.

Het effect van de ontvlechting per 1-8-2015 van de Mgr.Hanssenschool op de vergelijkende
cijfers, is in de analyse geduid door de exploitatie van de Mgr.Hanssenschool  over augustus t/m
december 2014, waar van toepassing, buiten beschouwing te laten.

Baten

De baten in het verslagjaar 2015 zijn per saldo € 3,2 miljoen lager dan in 2014.
* De rijksbijdragen zijn € 1,6 miljoen lager dan in 2014. Enerzijds is sprake van een afname door de 
   ontvlechting van de Mgr. Hanssenschool ad € 3,1 miljoen en de krimp van het leerlingaantal.
   Anderzijds is sprake van een toename door de middelen van het Bestuursakkoord en Loonakkoord
   en prijsbijstelling (indexatie). Door wetgeving Passend Onderwijs heeft een verschuiving plaatsgevonden
   van direct ontvangen Rijksbijdrage naar ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV.
   De overige subsidies OCW zijn m.n. lager door de eenmalige subsidie Jonge leerkrachten in 2014.
* De overige overheidsbijdragen zijn in lijn met 2014.
* De overige baten zijn € 1,5 miljoen lager dan in 2014:
   - De baten samenwerkingsverband zijn € 1,1 miljoen lager, omdat er minder baten uit opheffing van
      de oude samenwerkingsverbanden zijn ontvangen. Tevens zijn door de invoering van Passend 
      Onderwijs vanaf 2014/2015 geen reguliere middelen meer ontvangen van de SWV.
   - De baten uit buitenschoolse activiteiten zijn € 0,3 miljoen lager dan in 2014 (idem lasten).
   - De overige baten zijn € 0,3 miljoen hoger, vooral door hogere baten uit opheffing van de REC's.
   - De baten externe uitleen derden zijn € 0,3 miljoen lager door lagere detacheringsvergoedingen SWV
      sinds de invoering van Passend Onderwijs.

Lasten

De lasten zijn per saldo € 2,1 miljoen lager dan in 2014.
* De personele lasten zijn € 4,5 miljoen lager dan in 2014.
   - De lonen & salarissen zijn per saldo € 4,8 miljoen lager. Dit wordt vooral veroorzaakt door afname
      van het personeelsbestand ten gevolge van de ontvlechting van de Mgr. Hanssenschool (effect ca.
      € 2,5 miljoen) en krimp van het leerlingaantal. Tevens zijn de premies voor vervangingsfonds en 
      pensioen in 2015 verlaagd. Ook is er sprake van een verschuiving van vast personeel naar inhuur. 
      Daarentegen is er een toename door premies voor participatiefonds en de cao-indexatie.
   - De overige personele lasten zijn € 0,3 miljoen hoger door hogere inhuurkosten (interim-
      directeuren en verschuiving van vast personeel).
* De afschrijvingslasten zijn nagenoeg gelijk aan 2014.
* De huisvestingslasten zijn € 0,6 miljoen hoger dan in 2014. Dit komt vooral door de hogere dotatie aan de 
   onderhoudsvoorziening ad € 1,0 miljoen. Deze hogere dotatie betreft het buitenonderhoud dat vanaf 2015 
   is overgeheveld van de gemeenten naar INNOVO. Daarentegen is de extra dotatie in 2015 € 0,4 miljoen 
   lager dan in 2014.
* De overige lasten zijn € 0,5 miljoen hoger dan in 2014:
   - De inbreng in Vitus Zuid ad € 0,7 miljoen.
   - De overige instellingslasten zijn € 0,2 miljoen hoger door o.a. activiteiten rondom 10-jaar INNOVO.
   - De communicatiekosten zijn € 0,1 hoger door de nieuwe huisstijl, website en strategisch beleidsplan.
   - De kosten voor het administratiekantoor zijn € 0,4 miljoen lager door insourcing van de PSA-activiteiten.
   - De lasten uit buitenschoolse activiteiten zijn € 0,2 miljoen lager dan in 2014 (idem baten).

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten zijn per saldo € 0,1 miljoen lager dan in 2014.
Het verschil wordt met name veroorzaakt door afname van de effectenportefeuille. 
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6.5 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.

Vermogensbeheer (kapitalisatiefactor) en budgetbeheer (solvabiliteit)
Uit het toetsingskader blijkt dat de bestuursspecifieke signaleringsgrens (bovengrens) van de
kapitalisatiefactor 43% bedraagt. Aangezien de kapitalisatiefactor ultimo 2015 op 30% ligt, is ten
opzichte van de gehanteerde signaleringsgrens geen financiële (over)ruimte aanwezig. Dit wil 
zeggen dat het aanwezige kapitaal efficiënt wordt ingezet, gegeven de totale behoefte aan kapitaal/
bezittingen. In Euro’s uitgedrukt bedraagt de financiële ruimte (kapitaal onder de bovengrens)
-/- € 8,5 miljoen. Dit betekent overigens niet dat de financiële positie van INNOVO als slecht moet 
worden beoordeeld. Voor de kapitalisatiefactor is immers door OCW geen ondergrens geformuleerd.

Wel is door OCW een ondergrens voor het vermogen gegeven: de solvabiliteit moet tenminste 30%
bedragen. De solvabiliteit ligt ultimo 2015 op 51% (2014: 50%) en ligt dus ruim boven deze ondergrens.

De conclusie luidt dat de financiële positie van INNOVO zich ultimo 2015 ruim boven de ondergrens
(solvabiliteit) en licht onder de bovengrens (kapitalisatiefactor) bevindt. Op basis hiervan is er geen
reden tot (acute) bijsturing. Dit geldt ook voor komende jaren.

Weerstandsvermogen
Naast de kapitalisatiefactor en solvabiliteit koerst INNOVO ook op het realiseren van een bovenschools
weerstandsvermogen (= bovenschoolse algemene reserve / baten) van minimaal 15% in 2020.
Per 31-12-2015 is de waarde van deze indicator 13%.
Het toegroeien naar 15% zal niet gebeuren door "geforceerd" overschotten te begroten. Gekozen wordt voor
de weg der geleidelijkheid, door meevallers in de realisatie aan de reserves toe te voegen.
Bovendien vertonen de baten door de krimp meerjarig een dalende lijn, zodat - bij een sluitende begroting - 
het weerstandsvermogen "vanzelf" zal toenemen.

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
Met betrekking tot de liquiditeit kan geconstateerd worden dat deze in de afgelopen jaren per 31-12
steeds verder is opgelopen. Ook ultimo 2015 is deze toereikend. Dit is ook de verwachting voor komende
jaren.

Rentabiliteit
Het vierde opeenvolgende jaar is de rentabiliteit positief. Ook voor komende jaren worden geen tekorten
verwacht.

Leerlingen en Personeel
Door de krimp zal het leerlingaantal en de personele omvang ook in komende jaren verder dalen.

Bijzonderheden
Door twee factoren vertonen een aantal kengetallen in de bijlage een vertekend beeld:
- in kengetallen met peildatum 31.12.2015 zijn de leerlingen en eigen vermogen van de Mgr.Hanssenschool
   uiteraard niet meegenomen, maar wel de baten t/m juli 2015. Dit heeft een negatief effect op bijv.
   kapitalisatiefactor en weerstandsvermogen.
- vanaf april 2016 zijn ruim 50fte 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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JAARREKENING
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Jaarrekening 2015

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. 

Ontvlechting Mgr.Hanssenschool
Per 31 oktober 2013 hebben INNOVO en SSOE de stichting “Op weg naar Zuid” opgericht. Per 
1 augustus 2015 is de Mgr.Hanssenschool met bijbehorende activa en passiva ingebracht in de
definitieve nieuwe instelling onder de naam "Vitus Zuid", zoals bedoeld in de wet Passend 
Onderwijs (Cluster 2).

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 € 500,- per actief. Indien echter investeringen door (een 
budgeteenheid van) INNOVO worden gedaan, die van materiele omvang (voor die eenheid) zijn, maar 
waarbij de waarde per actief lager is dan € 500,- vindt toch activering plaats, als dit vanuit het oogpunt 
van kostenspreiding of het verhogen van het inzicht noodzakelijk is.

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 regeling beleggen en belenen van OCW.
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 

Algemeen
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. 

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 2015 uit de loonkosten van de op 31-12-2015 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 2015. De dotatie aan de 
voorziening is bepaald door het afzetten van het saldo dat er zou moeten zijn per 31-12-2015 tegen
dat van 31-12-2014, 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 disconteringsvoet van 2%. In voorbije jaren werd 4% gehanteerd, maar in 2015 is deze meer in lijn 
gebracht met de actuele marktrente. De onttrekking die heeft plaatsgevonden betreft de daadwerkelijk in 
2015 uitbetaalde jubileumgratificaties. 
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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 40 jaar 
Terreinen / Gebouwen in aanbouw  Hierover wordt niet afgeschreven
Verbouwingen 5 tot 40 jaar 
ICT  3, 5 en 10 jaar
Inventaris 10, 20 en 30 jaar 
Duurzaam OLP 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

VASTE ACTIVA 

1.2 Materiële vaste activa 
Gebouwen en terreinen  2.894.512 3.026.434
Inventaris 4.431.832 4.493.344
Apparatuur 1.654.722   1.862.498
Leermiddelen 1.977.339 2.240.250

10.958.405 11.622.526
1.3 Financiële vaste activa 
Effecten 677.558 2.011.154

VLOTTENDE ACTIVA 

1.5 Vorderingen 
Debiteuren 593.184 625.434
Ministerie van OCW 3.296.000 3.443.875
Overige overheden 569.283 321.458
Overige vorderingen  317.518 164.241
Overlopende activa 1.331.757 1.244.011
Voorziening wegens oninbaarheid -93.613 50.288-       

6.014.129 5.748.732

1.6 Effecten 1.339.027 348.949

1.7 Liquide middelen 5.022.361    4.094.587  

TOTAAL 24.011.480 23.825.947

Nummering conform model A RJ 660

31-12-2015 31-12-2014
EUR EUR
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PASSIVA 

2.1 EIGEN VERMOGEN 
Algemene reserve 10.584.661 10.966.510
Bestemmingsreserves (publiek en privaat) 1.660.892 979.771

12.245.553 11.946.281

2.2 VOORZIENINGEN 
Onderhoudsvoorziening 3.739.228 2.324.961
Overige voorzieningen 757.474 729.564

4.496.703 3.054.525

2.3 LANGLOPENDE SCHULDEN   
Overige langlopende schulden 20.384 19.389

2.4 KORTLOPENDE SCHULDEN 
Schulden aan kredietinstellingen -            446.167      
Crediteuren 1.470.755 1.397.073
Loonheffing en premies sociale verzekeringen 2.160.389 2.464.290
Schulden ter zake van pensioenen 488.295 681.822
Overige schulden 965.587 1.382.946
Overlopende passiva 2.163.814 2.433.455

7.248.841 8.805.753

TOTAAL 24.011.480 23.825.947

31-12-2014
EUR EUR

31-12-2015
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Realisatie Begroting Realisatie 
2015 2015 2014

3 Baten EUR EUR EUR

3.1 Rijksbijdragen 64.940.550 63.018.426 66.529.327
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 338.807 279.066 355.537
3.5 Overige baten 2.151.477 1.235.665 3.703.201
Totaal baten 67.430.834 64.533.157 70.588.065

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 54.604.003 54.351.959 59.059.415
4.2 Afschrijvingen 1.631.302 1.725.957 1.630.238
4.3 Huisvestingslasten 5.784.940 4.988.031 5.182.804
4.4 Overige lasten 5.205.404 4.849.668 4.733.487
Totaal lasten 67.225.649 65.915.615 70.605.944

Saldo baten en lasten 205.186 -1.382.458 -17.879 

5 Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten 109.565 134.912 162.189
5.2 Financiële lasten 15.478 12.575 13.604
Financiële baten en lasten 94.086 122.337 148.585

Resultaat 299.272 -1.260.121 130.706
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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.

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Saldo Baten en Lasten 205.186 -17.879 

Aanpassingen voor:
 - afschrijvingen 1.631.302 1.630.238
 - mutaties voorzieningen 1.442.178 1.132.632
 - desinvestering materiële vaste activa 486.394 47.514

Verandering in vlottende middelen
 - vorderingen -265.397 14.093
 - kortlopende schulden -1.556.912 -1.290.569 
Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties -1.822.309 -1.276.476 

Ontvangen interest 104.133 155.707
Betaalde interest -15.478 -13.604 
Buitengewoon resultaat 88.655        142.103

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 2.031.405 1.658.132

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Investeringen in materiële vaste activa -1.453.575 -1.476.730 
Verkoop van effecten 348.949 878.387

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.104.626 -598.343 

Kasstroom uit financieringssactiviteiten 

Mutatie langlopende schulden 995 995

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 995 995             

Mutatie liquide middelen 927.774 1.060.784

Beginstand liquide middelen 4.094.587 2.587.636
Mutatie liquide middelen 927.774 1.060.784
Eindstand liquide middelen 5.022.361 3.648.420

Eindstand kredietinstellingen -             446.167      
TOTAAL 5.022.361 4.094.587

31-12-2015
EUR

31-12-2014
EUR
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TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

VASTE ACTIVA
31-12-2015 31-12-2014

1.2 Materiële vaste activa EUR EUR

1.2.1 Gebouwen en terreinen 2.894.512 3.026.434
1.2.2 Inventaris en apparatuur:

 - Inventaris 4.431.832 4.493.344
 - Apparatuur 1.654.722 1.862.498

1.2.3 Duurzaam OLP 1.977.339 2.240.250
Totaal materiële vaste activa 10.958.405 11.622.526

Uitsplitsing:
Aanschaf Afschrijving

prijs cumulatief Boekwaarde
31-12-2015 31-12-2015 31-12-2015

EUR EUR EUR
Gebouwen / terreinen 5.788.966 2.894.454  2.894.512    
Inventaris 6.172.783 1.740.951    4.431.832    
Apparatuur 6.623.836 4.969.114   1.654.722    
Duurzaam OLP 4.677.306 2.699.967  1.977.339    
Totaal materiële vaste activa 23.262.892 12.304.487 10.958.405

desinvestering
boekwaarde investering desinvestering afschrijving afschrijving boekwaarde

31-12-2014 2015 2015 2015 2015 31-12-2015
EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Gebouwen / terreinen 3.026.434 56.086 -            188.009      -             2.894.512    
Inventaris 4.493.344 487.148 370.165      311.919 133.424      4.431.832    
Apparatuur 1.862.498 557.460      473.190     636.489 344.443     1.654.722    
Duurzaam OLP 2.240.250 352.881       251.863      494.886 130.958      1.977.339    
Totaal 11.622.526 1.453.575 1.095.218 1.631.302 608.824 10.958.405 

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.   
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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 31-12-2015 31-12-2014
EUR EUR

WOZ-waarde gebouwen en terreinen 2.407.000  2.490.000  
Verzekerde waarde gebouwen 4.526.500  4.526.500   

De gebouwen en terreinen kunnen als volgt nader worden gespecificeerd:
Verkrijgingsprijs Afschrijving

t/m t/m Boekwaarde
31-12-2015 31-12-2015 31-12-2015

Kantoorpand Heerlen (eigendom INNOVO) 3.947.979   2.345.414   1.602.566   
Overige panden/schoolgebouwen (eigendom Gemeenten) 1.840.987   549.041      1.291.947    

5.788.966 2.894.454 2.894.512    

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

1.3 Financiële vaste activa 31-12-2015 31-12-2014
EUR EUR

1.3.6 Effecten 677.558      2.011.154     
Totaal financiële vaste activa 677.558 2.011.154

Uitsplitsing:

boekwaarde overboeking verkoop gearmorti- Boekwaarde
1-1-2015 kortlopende seerde 31-12-2015

effecten kostprijs
EUR EUR EUR EUR EUR

1.3.6.2 Obligaties 2.011.154 1.339.027 -             5.432 677.558
Totaal effecten 2.011.154 1.339.027 -             5.432 677.558

De beurswaarde van de effecten blijkt uit het onderstaande overzicht.

balanswaarde beurswaarde %
31-12-2015 31-12-2015 Balanswaarde

EUR EUR
Obligaties 677.558 736.415 108,7          

677.558 736.415 108,7          

De mutatie van de obligaties ad € 1.333.596 is als volgt te verklaren:
- overboeking naar de kortlopende effecten ad € 1.339.027
- opboeking gearmortiseerde kostprijs ad € 5.432
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VLOTTENDE ACTIVA

1.5 Vorderingen 31-12-2015 31-12-2014
EUR EUR

1.5.1 Debiteuren 593.184 625.434
1.5.2 OCW/EZ 3.296.000 3.443.875
1.5.6 Overige overheden 569.283 321.458
1.5.7 Overige vorderingen 317.518 164.241
1.5.8 Overlopende activa 1.331.757 1.244.011
1.5.9 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid 93.613 50.288
Totaal vorderingen 6.014.129 5.748.732

Uitsplitsing:

1.5.7.1 Personeel:
 - Wga inzake uwv/loyalis 18.581         13.986        

            - Vorderingen reïntegratie 53.374 24.680
1.5.7.2 Overige vorderingen:

 - Overige subsidies 11.815          3.322          
             - Vorderingen scholen/nog te factureren bestuur 205.658 73.393
             - Overige vorderingen 28.090       48.861
Totaal overige vorderingen 317.518 164.241

1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten 713.975       754.361       
1.5.8.2 Verstrekte voorschotten 2.884 14.679
1.5.8.3 Overige overlopende activa:

 - Vordering VVF 274.366 377.961
             - Nog te ontvangen bedragen 340.531 97.009
Totaal overlopende activa 1.331.757 1.244.011

1.5.9.1  Stand per 1-1 50.288       -             
1.5.9.2  Onttrekking 50.288-       -             
1.5.9.3 Dotatie 93.613        50.288
Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid 93.613 50.288        

1.6 Effecten
31-12-2015 31-12-2014

EUR EUR
1.6.2 Obligaties 1.339.027   348.949     
Totaal effecten 1.339.027 348.949

Uitsplitsing: Boekwaarde Verkocht in Kortlopend Boekwaarde
1-1-2015 2015 verkoop 2016 31-12-2015

EUR EUR EUR EUR
1.6.2 Obligaties 348.949    348.949      1.339.027   1.339.027    
Totaal effecten 348.949    348.949      1.339.027   1.339.027     

Alle hier genoemde effecten zijn kortlopend en worden in de loop van 2016 verkocht. De beurswaarde 
van deze obligaties bedroeg per 31 december 2015 € 1.402.278
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1.7 Liquide middelen 31-12-2015 31-12-2014
EUR EUR

1.7.1 Kasmiddelen:
 - Kas bestuur 601 313

        - Kas scholen 2.465 1.160
1.7.2 Tegoeden op bank en giro rekeningen:

 - Bankrekeningen bestuur 4.809.845 3.831.417
          - Bankrekeningen scholen 200.960 243.709
          - Bankrekeningen scholen private geldstroom 4.769 14.471
1.7.4 Overige liquide middelen:

 - Gelden onderweg 350             -             
          - Voorschotten 3.372 3.517
Totaal liquide middelen 5.022.361 4.094.587

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking.
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PASSIVA

2.1 Eigen vermogen
31-12-2015 31-12-2014

EUR EUR

2.1.1 Algemene reserve 10.584.661 10.966.510
2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 1.079.637 338.368
2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) 581.256 641.403
Totaal eigen vermogen 12.245.553 11.946.281

Het totale eigen vermogen is in het verslagjaar toegenomen met € 299.272

Uitsplitsing:
Stand per Resultaat Saldo

1-1-2015 31-12-2015
EUR EUR EUR

2.1.1 Algemene reserve 10.966.510  381.850-      10.584.661 
2.1.2 Bestemmingsreserve publiek:

 - Collectieve Opleidingen 338.368      241.269     579.637      
 - Solidariteit -             500.000    500.000     

2.1.3 Bestemmingsreserves privaat 641.403      60.147-       581.256       

Totaal eigen vermogen 11.946.281   299.272     12.245.553  

Algemene reserve:
Deze is opgebouwd uit € 8.632.861 bovenschoolse/collectieve reserves en € 1.951.800 schoolreserves.

Reserve Collectieve Opleidingen:
Dit betreft het niet benutte deel uit de begroting van de toegekende professionaliseringsmiddelen voor 
directieleden. Dit zal in de komende jaren alsnog worden besteed.

Bestemmingsreserve solidariteit:
Deze reserve is gevormd om knelpunten op te lossen voor organisatie-onderdelen die geen 
sluitende begroting kunnen opleveren.

Bestemmingsreserve privaat:
Dit heeft betrekking op buitenschoolse activiteiten. Jaarlijks wordt het saldo van de baten en lasten 
hiervan gemuteerd op deze post.
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2.2 Voorzieningen 31-12-2015 31-12-2014
EUR EUR

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 757.474 729.564
2.2.3 Onderhoudsvoorziening 3.739.228 2.324.961
Totaal voorzieningen 4.496.703 3.054.525

Uitsplitsing:
Stand per Dotaties Onttrekkingen Stand per

1-1-2015 2015 2015 31-12-2015
EUR EUR EUR EUR

2.2.1 Personeelsvoorzieningen:
 - Voorziening spaarverlof 19.711         672 15.246        5.137           
 - Voorziening Jubilea 709.853     233.927       191.443       752.337       

2.2.3 Onderhoudsvoorziening 2.324.961 2.578.131 1.163.864    3.739.228   

Totaal voorzieningen 3.054.525 2.812.730 1.370.553 4.496.703

Kortlopend Langlopend 
deel < 1 jaar deel > 1 jaar Totaal

EUR EUR EUR
2.2.1 Personeelsvoorzieningen 72.212 685.262 757.474      
2.2.3 Onderhoudsvoorziening 2.250.966 1.488.262 3.739.228
Totaal voorzieningen 2.323.178 2.173.525 4.496.703

2.3 Langlopende schulden 31-12-2015 31-12-2014
EUR EUR

2.3.5 Overige langlopende schulden 20.384 19.389
Totaal langlopende schulden 20.384 19.389

Stand per Ontvangen Saldo Looptijd Looptijd
31-12-2014 bijdragen 31-12-2015 > 1 jaar > 5 jaar Rentevoet

Schuld Kleine Zusters 19.389       995             20.384       n.n.b. n.n.b. 0%

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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2.4 Kortlopende schulden 31-12-2015 31-12-2014
EUR EUR

2.4.1 Kredietinstellingen -             446.167      
2.4.3 Crediteuren 1.470.755 1.397.073
2.4.7 Loonheffing en premies sociale verzekeringen 2.160.389 2.464.290
2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen 488.295 681.822
2.4.9 Overige kortlopende schulden 965.587 1.382.946
2.4.10 Overlopende passiva 2.163.814 2.433.455
Totaal kortlopende schulden 7.248.841 8.805.753

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-maands-
Euribortarief. Er zijn geen zekerheden gesteld. Er is wel een verplichting afgegeven om geen
zekerheidstelling aan derden af te geven (negative pledge).

Uitsplitsing:

2.4.9 Overige kortlopende schulden:
 - Nog te besteden subsidies gemeenten/huisvesting 284.397 312.957
 - Nog te besteden overige subsidies 425.483 949.067
 - Overige subsidies OCW / geoormerkt aflopend 16.002        16.002        
 - Belastingdienst 4.109 2.883
 - Overige schulden gemeente 10.208 5.500
 - Schuld Vitus Zuid 73.472 -             
 - Overige schulden 151.916       96.538

Totaal overige kortlopende schulden 965.587 1.382.946

2.4.10 Overlopende passiva:
 - Overige subsidies OCW 199.444      98.976       
 - Vooruitontvangen OCW -             75.650        
 - Verplichting vakantiegeld / dag van de leraar 1.628.031    1.925.554    
 - Verplichting verlofdagen 133.243       87.623        
 - Overige overlopende passiva 203.095 245.652

Totaal overlopende passiva 2.163.814 2.433.455
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Model G: Verantwoording subsidies

G1 Verantwoording van subsidies waarvan het eventuele overschot wordt toegevoegd aan de lump sum

Omschrijving        
Kenmerk datum

Subsidie voor studieverlof DL/B/110284 18-5-2009

Pilots startgroepen voor peuters
WJZ/303439 

(2774)
10-6-2011

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        
Kenmerk datum

Uitvoering projectplan 
InnovatieImpuls onderwijs

DL/FCA/197112 3-12-2010 643.526€                     643.526€                     627.524€                     16.002€                         

Totaal 643.526€                     643.526€                     627.524€                     16.002€                         

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving        
Kenmerk datum

Totaal 0 0 0 0 0 0

nog niet geheel afgerond

X

X

Toewijzing

geheel uitgevoerd en afgerond

-

-

Saldo nog te 
besteden                 
31-12-2015

Bedrag  toewijzing
Ontvangen                                

1-1-2015
Totale kosten    

> 31-12-2015
Ontvangen in          

verslagjaar
Lasten in verslagjaar

eventueel te 
verrekenen 

overschot 31-12-2015

Totale kosten        > 
31-12-2015

Bedrag  van de 
toewijzing

Ontvangsten t/m                 
verslagjaar

Toewijzing De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking 

Toewijzing
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WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

4.1 Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

2015:

Vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking

Voorzitter college van bestuur J Dhr. H.P.M. Nelissen 1-8-2012 1,00                             117.074                                     -                                 15.019                                     -   
Lid college van bestuur N Mevr. J.W.M.G. van Zomeren 1-11-2009 1,00 118.614                                                                -                                 14.915                                     -   

Vermelding alle toezichthouders

Voorzitter raad van toezicht J Dhr. H.M.A. Dumont 1-11-2011 31-12-2016                               8.400                                     -                                       -                                       -   
Lid raad van toezicht N Kapelaan F.C.S. Beijk 1-7-2007 30-6-2016 4.680                                                                 -                                       -                                       -   
Lid raad van toezicht N Dhr. J.J.M. Mommers 1-7-2010 30-6-2016 4.680                                                                 -                                       -                                       -   
Lid raad van toezicht N Dhr. O.O.G. Spee 1-7-2010 30-6-2016 4.680                                                                 -                                       -                                       -   
Lid raad van toezicht N Mevr. H.H.M Leenders 1-7-2013 30-6-2017 4.680                                                                 -                                       -                                       -   
Lid raad van toezicht N Dhr. P.T.J.M. Vermeulen 1-7-2013 30-6-2017 4.680                                                                 -                                       -                                       -   
Lid raad van toezicht N Dhr. L.C.M. van Wersch 1-7-2013 30-6-2017 4.680                                                                 -                                       -                                       -   

2014:

Vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking

Voorzitter college van bestuur J Dhr. H.P.M. Nelissen 1-8-2012 1,00                             111.039                                     -                                17.940                                     -   
Lid college van bestuur N Mevr. J.W.M.G. van Zomeren 1-11-2009 1,00 112.771                                                                -   15.911                                                                  -   

Vermelding alle toezichthouders

Voorzitter raad van toezicht J Dhr. H.M.A. Dumont 1-11-2011 31-12-2016                               8.400                                     -                                       -                                       -   
Lid raad van toezicht N Kapelaan F.C.S. Beijk 1-7-2007 30-6-2016 4.200                                                                 -                                       -                                       -   
Lid raad van toezicht N Dhr. J.J.M. Mommers 1-7-2010 30-6-2016 4.200                                                                 -                                       -                                       -   
Lid raad van toezicht N Dhr. O.O.G. Spee 1-7-2010 30-6-2016 4.200                                                                 -                                       -                                       -   
Lid raad van toezicht N Mevr. H.H.M Leenders 1-7-2013 30-6-2017 4.200                                                                 -                                       -                                       -   
Lid raad van toezicht N Dhr. P.T.J.M. Vermeulen 1-7-2013 30-6-2017 4.200                                                                 -                                       -                                       -   
Lid raad van toezicht N Dhr. L.C.M. van Wersch 1-7-2013 30-6-2017 4.200                                                                 -                                       -                                       -   

Omvang                                
dienstverband in FTE

Beloning Belastbare vaste en 
variabele 
onkostenvergoeding

Voorzieningen beloning 
betaalbaar op termijn

Uitkeringen wegen 
beëindiging van het 
dienstverband

Functie of functies Voorzittersclausule van 
toepassing

Naam Ingangsdatum 
dienstverband

Einddatum 
dienstverband

Functie of functies Voorzitter Naam Ingangsdatum 
dienstverband

Einddatum 
dienstverband

Beloning Belastbare vaste en 
variabele 
onkostenvergoeding

Voorzieningen beloning 
betaalbaar op termijn

Uitkeringen wegen 
beëindiging van het 
dienstverband

Functie of functies Voorzittersclausule van 
toepassing

Naam Ingangsdatum 
dienstverband

Einddatum 
dienstverband

Omvang                                
dienstverband in FTE

Beloning Belastbare vaste en 
variabele 
onkostenvergoeding

Voorzieningen beloning 
betaalbaar op termijn

Uitkeringen wegen 
beëindiging van het 
dienstverband

Functie of functies Voorzitter Naam Ingangsdatum 
dienstverband

Einddatum 
dienstverband

Beloning Belastbare vaste en 
variabele 
onkostenvergoeding

Voorzieningen beloning 
betaalbaar op termijn

Uitkeringen wegen 
beëindiging van het 
dienstverband
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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 Looptijd Bedrag 
t/m incl. BTW

Schoonmaak Licom Schoon OVR 31-08-2016 734.067     
Glasbewassing Fortron 31-08-2016 27.427        
Sanitaire artikelen Crohill 31-08-2016 25.813        
Vuilafvoer Sita 31-12-2016 41.140        
Reprografie Canon 31-09-2018 499.125      
OLP Koks Gesto 31-12-2019 7.550.400  
Verzekeringen Meeùs 31-01-2016 42.350       
Levering Elektra DVEP 31-12-2020 2.952.400  
Levering gas Eneco 31-12-2020 5.233.250   
Meldkamerdienst en camerabewaki Intergarde 31-12-2016 22.385        
Keyholding en alarmopvolging Polygarde 31-12-2016 14.762        
E-installaties Waterval 1-06-2017 28.995       
W-installaties Unica Thissen 31-12-2016 34.558        
Keuring speeltoestellen Nijha 31-12-2016 7.942         
Liftinstallatie Hopmann liften 30-09-2016 2.746         
Blusmiddelen De Vries 31-12-2016 4.073         
ICT diensten Unilogic 31-4-2016 156.667      
Glasvezel verbinding Ziggo 31-12-2016 165.165       
GSM telefonie T-Mobile 28-02-2018 3.428         
GSM telefonie KPN 28-02-2018 9.015          
Bedrijfsarts HCC 31-12-2017 218.664      
ICT Mediaan 31-12-2016 37.764       
Accountantsdiensten Deloitte 31-12-2016 27.991        
Leasecontract auto Alphabet Lease 21-02-2016 1.978          
Leasecontract auto Zuidlease 20-06-2018 30.060       

Uit een controle van het Vervangingsfonds op ingediende declaraties is naar voren gekomen dat de door 
INNOVO over het tijdvak 1 augustus 2010 tot 1 augustus 2015 gedeclareerde kosten voor de vervanging van
zieke medewerkers, volgens het Vervangingsfonds, niet zouden voldoen aan de voorwaarden van het
Reglement Vervangingsfonds. In een brief van 7 maart 2016 vordert het Vervangingsfonds derhalve een
bedrag van € 908.274 terug. INNOVO heeft op 21 april 2016 een verkennend gesprek gevoerd met het
Vervangingsfonds. INNOVO stelt zich op het standpunt dat sprake is van een bestendige werkwijze die
door partijen over en weer geaccepteerd is, op grond waarvan er volgens INNOVO sprake is van
gerechtvaardigd vertrouwen dat in overeenstemming met de bepalingen van het Vervangingsfonds is
gehandeld. INNOVO is met het Vervangingsfonds overeen gekomen om uiterlijk 1 oktober 2016
documentatie aan te leveren ter onderbouwing van de feitelijke situatie en de gevolgde werkwijze. 
INNOVO laat zich in deze kwestie bijstaan door een extern juridisch adviseur.

Niet uit de balans blijkende rechten:

Betreft Afnemer Looptijd Bedrag 
t/m incl. BTW

Huurcontract kantoorgebouw Rea College 31-12-2017 256.887     
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

Baten Realisatie Begroting Realisatie
2015 2015 2014
EUR EUR EUR

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 61.428.976 60.260.043 63.827.868
3.1.2 Overige subsidies OCW 1.509.193 1.171.769 2.025.280
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV 2.002.381 1.586.614 676.180
Totaal rijksbijdragen 64.940.550 63.018.426 66.529.327

Uitsplitsing:

3.1.1 Rijksbijdragen OCW:
 - Personele vergoeding 46.481.365 46.553.167 48.624.588
 - Materiële instandhouding 8.684.006 8.541.522 8.168.274
 - P&A beleid 5.635.402 4.526.394 5.296.268
 - Rugzakvergoeding  628.203 638.961 1.738.738

Totaal rijksbijdragen OCW 61.428.976 60.260.043 63.827.868

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.2. Overige overheidsbijdragen en -subsidies 338.807 279.066 355.537
Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies 338.807 279.066 355.537

Uitsplitsing:

3.2.2. Overige overheidsbijdragen en -subsidies:
 - Gemeentelijke bijdragen 225.361 183.744 234.120
 - Vergoeding gymzaal 113.446 95.322 121.417

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies 338.807 279.066 355.537
 

3.5 Overige baten 

3.5.1 Verhuur onroerende zaken 506.301 463.232 538.206
3.5.2 Detachering personeel 96.823 102.036 161.711
3.5.6 Overige 1.548.353 670.397 3.003.283
Totaal overige baten 2.151.477 1.235.665 3.703.201

Uitsplitsing:

3.5.6 Overige:
 - Baten dienstverlening 84.829 20.242 24.035
 - Baten samenwerkingsverband 59.640 171.814 1.176.143
 - Baten buitenschoolse activiteiten 435.937 -             722.805
 - Externe uitleen derden 298.575 272.980     567.277
 - Ambulante dienst 11.267 24.583        127.780
 - Overige baten 658.105 180.778 385.243

Totaal overige 1.548.353 670.397 3.003.283
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Lasten Realisatie Begroting Realisatie
2015 2015 2014
EUR EUR EUR

4.1 Personeelslasten

4.1.1. Lonen en salarissen 53.827.832 51.425.776 59.249.182
4.1.2 Overige personele lasten 4.685.886 4.041.049  4.360.464
4.1.3 Af: uitkeringen -3.909.715 -1.114.865 -4.550.231 
Totaal personeelslasten 54.604.003 54.351.959 59.059.415

Uitsplitsing:

4.1.1. Lonen en salarissen: 
 - Loonkosten DIR 4.795.476 4.933.969 5.084.241
 - Loonkosten OP 39.255.423 39.476.788 42.983.554
 - Loonkosten OOP 7.268.139 7.015.019 7.836.007
 - Loonkosten VF 2.508.794 -             3.345.380

Totaal lonen en salarissen 53.827.832 51.425.776 59.249.182

4.1.2 Overige personele lasten :
4.1.2.1 Mutaties personele voorzieningen 234.599 117.848 122.223
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 2.827.423 1.679.108 2.521.403
4.1.2.3 Overige:

 - ARBO-kosten 114.612 114.608 99.774
 - Reis- en verblijfkosten 146.066 163.192 191.737
 - Opleidingskosten/nascholing 568.846 958.464 621.699
 - LEA/begeleidingsgelden 41.449 80.918 66.807
 - Autokosten personeel 49.843 46.000 51.536
 - GMR 63.000 83.862 86.461
 - Werkkostenregeling 275.406 277.104 207.927
 - Overige personele lasten 364.644 519.945      390.896

Totaal overige personele lasten 4.685.886 4.041.049 4.360.464

Onder de loonkosten  zijn in 2015 voor in totaal € 289.121 aan ontslagvergoedingen opgenomen.

De lonen en salarissen zijn inclusief 16,62% sociale lasten (van de totale loonkosten) en inclusief
10,97% pensioenpremies (van de totale loonkosten exclusief sociale lasten). 

Bij onderstaande verdeling is de grondslag het ongewogen gemiddelde aantal FTE's inclusief 
vervangers over het jaar 2015 (en 2014).  

2015 2014
Fte Fte

DIR 55,78          59,87          
OP 664,21        686,45       
OOP 113,08         131,68         
Bovenschools 33,55          28,17           

866,62       906,16        
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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 Begroting Realisatie
2015 2015 2014

4.2 Afschrijvingen EUR EUR EUR

4.2.2. Materiële vaste activa:
 - Gebouwen 188.009 189.254 183.618
 - Inventaris 311.919 319.835 300.134
 - Apparatuur 636.489 672.008 659.134
 - Leermiddelen (DOLP) 494.886 544.861 487.351

Totaal afschrijvingen 1.631.302 1.725.957 1.630.238

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur en gebruiksvergoeding 454.452 374.912 361.117
4.3.2 Verzekering gebouwen 4.969         -             4.969
4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie 277.876 314.825 345.788
4.3.4 Energie en water 920.323 1.036.393 993.022
4.3.5 Schoonmaakkosten 1.170.095 1.259.516 1.285.394
4.3.6 Heffingen 123.191 123.527 119.510
4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 2.578.131 1.870.941 1.873.945
4.3.8 Overige 255.903 7.917          199.060
Totaal huisvestingslasten 5.784.940 4.988.031 5.182.804
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Realisatie Begroting Realisatie
2015 2015 2014

4.4 Overige lasten EUR EUR EUR

4.4.1 Administratie en beheerslasten:
 - Kosten administratiekantoor 520 205.478 373.626

          - Accountantskosten 43.675 43.852 42.931
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen:  

 - Inventaris en apparatuur 16.658 12.138         72.496
           - Leermiddelen 1.512.725 1.666.187 1.486.457
4.4.3 Dotatie overige voorzieningen:

 - Dotatie voorziening oninbaarheid 93.613 -             50.288
4.4.4 Overige:

 - Advies/begeleiding 328.398 328.659 310.429
 - Telefoonkosten 107.999 120.119 120.607
 - ICT-lasten 941.548 934.600 952.123
 - Kosten buitenschoolse activiteiten 363.323 -             518.392
 - Bestuurskosten 53.618 43.075 40.286
 - Communicatie 143.706 63.250 29.846
 - Culturele vorming 105.504 122.969 119.519
 - Abonnement/ documentatie 6.023 15.125 18.930
 - Contributies 41.958 43.750 38.160
 - Schoolzwemmen 42.194 36.819 53.497
 - Inbreng Vitus Zuid 717.075 333.333 -             
 - Overige instellingslasten 686.868 880.315 505.902

Totaal overige lasten 5.205.404 4.849.668 4.733.487

Onder de overige instellingslasten vallen met name de kantinekosten, kosten van evenementen, 
schoolfeesten en representatie.

2015 2014
EUR EUR

Specificatie honorarium
4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening 43.675 39.595
4.4.1.2 Andere controleopdrachten -             1.621
4.4.1.3 Fiscale adviezen 3.850 9.693
4.4.1.4 Andere niet-controlediensten 3.376          62.875        
Accountantslasten 50.901 113.785
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Realisatie Begroting Realisatie
2015 2015 2014

5 Financiële baten en lasten EUR EUR EUR

5.1 Rentebaten 13.424 33.373        52.407
5.3 Waardeverandering fva en beleggingen 5.697 -             10.962
5.4 Overige opbrengsten fva en effecten 90.444 101.539 98.819
Totaal financiële baten 109.565 134.912 162.189

5.5 Lasten:
 - Rentelasten (-/-) 69 -             523
 - Overige financiële lasten (-/-) 15.409 12.575 13.081

Totaal financiële laten 15.478 12.575 13.604

Totaal financiële baten en lasten 94.086 122.337 148.585



INNOVO | jaarverslag 2015

77

Heerlen, 16 juni 2016 Heerlen, 16 juni 2016

College van Bestuur: Raad van Toezicht:

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

drs. J.W.M.G. van Zomeren, Lid Kapelaan drs. F.C.S. Beijk

dr. H.H.M. Leenders

mr. J.J.M. Mommers MBA

drs. O.O.G. Spee

P.T.J.M. Vermeulen

drs. L.C.M. van Wersch RA
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OVERIGE GEGEVENS
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(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, stichting voor katholiek onderwijs, stelt voor haar resultaat  
ad € 299.272 als volgt te verdelen. In de jaarrekening is de resultaatbestemming conform dit voorstel 
reeds verwerkt.

2015 2014
ten laste van de algemene reserve -381.850 -251.668 
ten gunste van de bestemmingsreserve Collectieve Opleidingen 241.269 224.139
ten gunste van de bestemmingsreserve Solidariteit 500.000 -             
ten laste van de bestemmingsreserve privaat -60.147 158.234

299.272 130.706



INNOVO | jaarverslag 2015

80

GEBEURTENISSEN NA BALANS DATUM 

Er hebben geen gebeurtenissen na balans datum plaatsgevonden.
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Bijlage 1: Gegevens van de rechtspersoon 
 
Bestuursnummer: 41506 
Naam: INNOVO 
Adres: Ruys de Beerenbroucklaan 29a  

6417 CC Heerlen 
Telefoonnummer: 045-5447144 
E-mailadres: mail@innovo.nl 

Internetsite: www.innovo.nl 

  BRIN-nummers:  
  

03HF Bs de Draaiende Wieken  Posterholt  
03OB Bs Ummer Clumme  Klimmen  
03RG Bs Bergop  Ubachsberg  
03WE Bs Franciscus Bunde  Meerssen  
04ZI Bs Keuningshofke  Koningsbosch  
05JL Bs St. Franciscus  Brunssum  
05JV Bs Cortemich  Voerendaal  
05KC Bs de Driesprong Wahlwiller  
06HH St. Joseph  Valkenburg a/d Geul t/m 31-7-2015 
06KH Bs de Bolster  Nuth  
06MS Bs Op de Top  Vijlen  
06NS Bs de Wegwijzer  Heerlen  
06SL Bs de Verrekijker  Amstenrade  
06SY Bs de Spil  Bingelrade  
06UR Bs St. Gertrudis  Jabeek  
06XF Bs St. Stefanus  Wijnandsrade  
07RE Bs St. Dionysius  Schinnen  
07TX Bs het Avontuur  Buchten  
08JQ Bs Vilt  Berg en Terblijt  
08ZL Bs Swentibold  Born  
09AU Bs a Hermkes  Epen  
09JO Bs St. Antonius  Schin op Geul  

09WD Bs Triangel  Linne  
09XR Bs A gene Wienberg  Mechelen  
10EY Bs H. Hart  Sibbe  
10HO Bs Windekind  Heerlen  
10KI RK bs de Kleine Wereld  Vaals  
100A Bs Hulsberg  Hulsberg  
10QB Bs Klavertje Vier  Eys  
10WG Bs Plenkert  Valkenburg a/d Geul  
11DJ Bs Op't Hwagveld  Meerssen  
11KB Bs St. Theresia  Ransdaal  
11VQ Bs St. Gerlachus  Houthem  
12AW Bs't Kirkeveldsje Schimmert  
12KD  Bs de Gansbeek  Meerssen  

mailto:mail@innovo.nl
http://www.innovo.nl/
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12SP  Bs de Triangel  Ulestraten  
12ZE  Bs Ondersteboven  Moorveld   
13KL  SOVSO Mgr. Hanssen  Hoensbroek t/m 31-7-2015 
13KM  Bs de Lindegaard  Meerssen  
14DK  Bs de Triangel  Gulpen  
14GE  Bs St. Franciscus  Reijmerstok  
14IY  Bs St. Martinus  Heerlen  

14LM  Bs St. Tarcisius  Heerlen  
15VZ  Bs de Windwijzer  Heerlen  
15YD  Bs Broederschool  Heerlen  
16DE  Bs Eikenderveld  Heerlen  
16EO  Bs de Horizon  Heerlen  
16FU  Bs St. Paulus  Heerlen  
16HE  Bs de Schakel  Heerlen  
16JT  Bs 't Pannesjop  Heerlen  
17VV SBO St. Bernardus  Gulpen  
20IF  SOVSO Catharina  Heerlen  
20KL  SBO de Griffel  Heerlen  
21SG  SOVSO de Zonnewijzer  Heerlen  
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Bijlage 2: Toetsingskader 
 
  



GEGEVENS JAARREKENING
Innovo

Bestuursnummer 41506
Bestuur met overwegend (V)SO-scholen? nee

2014 2015 2016 2017 2018 2019
teldatum 1 oktober  1-10-2014  1-10-2015  1-10-2016  1-10-2017  1-10-2018  1-10-2019
directie 59,87 55,78 51,30 49,80 48,10 47,10
onderwijzend personeel 686,45 664,21 620,40 598,80 581,70 573,40
overige  medewerkers 159,84 146,63 137,50 125,20 122,40 119,90
FTE totaal 906,16 866,62 809,20 773,80 752,20 740,40
totaal aantal leerlingen 10.473 9.779 9.502 9.185 9.019 8.889

2014 2015 2016 2017 2018 2019
3. Baten
3.1 Rijksbijdragen 66.529.327             64.940.550             58.407.639            58.469.367            56.684.478            55.058.733            
3.2 Overige overh.bijdragen en -subs. 355.537                  338.807                  276.407                  279.487                  273.477                  273.380                  
3.3 Coll-,cursus-,les-en examengeld. -                                -                                -                                -                                -                                -                                
3.4 Baten werk i.o.v. derden -                                -                                -                                -                                -                                -                                
3.5 Overige baten 3.703.201               2.151.477               828.939                  765.188                  725.522                  725.222                  
totaal baten 70.588.065            67.430.834            59.512.985            59.514.042            57.683.477            56.057.335            

4. Lasten
4.1 Personeelslasten 59.059.414             54.604.003             49.708.568            48.516.415            46.990.247            45.522.738            
4.2 Afschrijvingen 1.630.238               1.631.302               1.716.614               1.770.138               1.727.942               1.656.358               
4.3 Huisvestingslasten 5.182.804               5.784.940               5.046.249               5.245.308               5.181.058               5.127.696               
4.4 Overige lasten 4.733.487               5.205.404               4.148.865               3.848.434               3.800.965               3.795.653               
totaal lasten 70.605.943            67.225.649            60.620.296            59.380.295            57.700.212            56.102.445            

Saldo baten en lasten 17.878-                     205.185                  1.107.311-               133.747                  16.735-                    45.110-                    

5. Financiële baten en lasten
financiële baten 162.188                  109.565                  102.515                  68.145                    57.736                    50.718                    
financiële lasten 13.604                     15.479                     9.798                       6.192                       5.900                       5.608                       
Saldo financiële baten en lasten 148.584                  94.086                     92.717                    61.953                    51.836                    45.110                    

Resultaat 130.706                  299.271                  1.014.594-               195.700                  35.101                    -                                

Buitengewoon resultaat -                                -                                -                                -                                -                                -                                

Netto resultaat 130.706                  299.271                  1.014.594-               195.700                  35.101                    -                                

2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Activa
1.1 Immateriële vaste activa -                                -                                -                                -                                -                                -                                
1.2 Materiële vaste activa 11.622.526             10.958.405             10.893.720            10.820.290            10.489.674            9.915.253               
1.3 Financiële vaste activa 2.011.154               677.558                  600.000                  350.000                  350.000                  -                                
Vaste activa 13.633.680            11.635.963            11.493.720            11.170.290            10.839.674            9.915.253              

1.4 Voorraden -                                -                                -                                -                                -                                -                                
1.5 Vorderingen 5.748.732               6.014.129               5.864.814               5.864.814               5.864.814               5.864.814               
1.6 Effecten 348.949                  1.339.027               77.558                    250.000                  -                                350.000                  
1.7 Liquide middelen 4.094.587               5.022.361               6.563.428               6.548.948               6.903.367               7.073.679               
Vlottende activa 10.192.268            12.375.517            12.505.800            12.663.762            12.768.181            13.288.493            

Totale Activa 23.825.948             24.011.480             23.999.520            23.834.052            23.607.855            23.203.746            
waarvan gebouwen en terreinen 3.026.434              2.894.512              2.894.512               2.894.512               2.894.512               2.894.512               
cumulatieve aanschafwaarde MVA (excl. G&T) 17.213.928            17.473.926            

2. Passiva
2.1 Eigen vermogen 11.946.281             12.245.553             11.230.959            11.426.659            11.461.760            11.461.760            
2.2 Voorzieningen 3.054.525               4.496.703               4.579.434               4.218.266               3.956.968               3.552.859               
2.3 Langlopende schulden 19.389                     20.384                     20.384                    20.384                    20.384                    20.384                    
2.4 Kortlopende schulden 8.805.753               7.248.841               8.168.743               8.168.743               8.168.743               8.168.743               

Totale Passiva 23.825.948             24.011.480             23.999.520            23.834.052            23.607.855            23.203.746            
waarvan privaat vermogen 641.403                  581.256                  581.256                  581.256                  581.256                  581.256                  

Specifieke informatie voor meerjarenbalans 2016 2017 2018 2019

Materiele Vaste Activa per 01-01 10.958.405 10.893.720 10.820.290 10.489.674
Investeringen 1.651.929               1.696.708               1.397.326               1.081.937               
-/- Afschrijvingen 1.716.614               1.770.138               1.727.942               1.656.358               
stand  per 31-12 10.893.720 10.820.290 10.489.674 9.915.253

Stand voorzieningen per 01-01 4.496.703 4.579.434 4.218.266 3.956.968
Dotatie voorziening groot onderhoud 2.116.653               2.272.952               2.208.703               2.155.340               
-/- Onttrekking voorziening groot onderhoud 2.033.922               2.634.120               2.470.001               2.559.449               
Dotatie voorziening overig -                                -                                -                                -                                
-/- Onttrekking voorziening overig -                                -                                -                                -                                
stand  per 31-12 4.579.434 4.218.266 3.956.968 3.552.859



TOETSINGSKADER FINANCIËLE POSITIE PRIMAIR ONDERWIJS 2015
Innovo

I Vermogensbeheer III Kengetallen

Solvabiliteit in % in € 1. Financiële kengetallen signalering 2011 2012 2013 2014 2015
signaleringsgrens 30% 7.203.444€               kapitalisatiefactor 43% 29% 27% 27% 28% 30%
berekening solvabiliteit 51% 12.245.553€             kapitalisatiefactor (incl. privaat vermogen) 43% 29% 28% 28% 29% 31%
Ruimte solvabiliteit t.o.v. ondergrens 5.042.109€              solvabiliteit 1 < 30% 38% 41% 50% 50% 51%

solvabiliteit 2 < 30% 49% 55% 59% 63% 70%
liquiditeit (current ratio) < 1,0 0,7 0,8 1,0 1,2 1,7

Financiële ruimte KF in €  % van TB/ KF weerstandsvermogen PO 5% - 20% -3% -3% 0% 0% 2%
A. Aanwezig kapitaal 20.535.712€             30% weerstandsvermogen VO 10% - 40% 13% 13% 16% 17% 18%
B. Benodigd kapitaal 28.990.168€             43% rentabiliteit 0,0% -1,0% 0,2% 3,2% 0,2% 0,4%
financiele ruimte na toepassing ondergrens 8.454.456-€               
Financiële ruimte n.v.t.

 2. Exploitatiekengetallen benchmark 2011 2012 2013 2014 2015
rijksbijdragen / totale baten 92,1% 93,0% 94,1% 94,8% 94,3% 96,3%
overige overheidsbijdragen / totale baten 2,5% 1,0% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5%
overige baten/ totale baten 5,3% 6,0% 5,3% 4,6% 5,2% 3,2%

II Budgetbeheer personele lasten/totale baten 81,9% 84,4% 83,9% 82,5% 83,7% 81,0%
totale baten/ rijksbijdragen 108,6% 107,6% 106,3% 105,4% 106,1% 103,8%

1. Exploitatiebegroting saldo cumulatief totale lasten/ rijksbijdragen 109,4% 108,5% 107,2% 102,5% 106,1% 103,5%
begroot exploitatieresultaat 2016 1.014.594-€               1.014.594-€               personele lasten/ rijksbijdragen 89,0% 90,8% 89,1% 87,0% 88,8% 84,1%
begroot exploitatieresultaat 2017 195.700€                   818.894-€                   materiële lasten/ rijksbijdragen 20,4% 17,7% 18,1% 15,5% 17,4% 19,4%
begroot exploitatieresultaat 2018 35.101€                     783.793-€                   

3. FTE-leerling ratio's 2011 2012 2013 2014 2015
2. Liquiditeitsbegroting saldo cumulatief teldatum 1 oktober  1-10-2011  1-10-2012  1-10-2013  1-10-2014  1-10-2015
stand liquide middelen per einde 2015 5.022.361                 leerling- FTE ratio 0,00 0,00 0,00 11,56 11,28
saldo inkomsten - uitgaven 2016 1.541.067€               6.563.428€               leerling- directie ratio 0,00 0,00 0,00 174,93 175,31
saldo inkomsten - uitgaven 2017 14.480-€                     6.548.948€               leerling- OP ratio 0,00 0,00 0,00 15,26 14,72
saldo inkomsten - uitgaven 2018 354.419€                   6.903.367€               leerling- OOP ratio 0,00 0,00 0,00 65,52 66,69
toe-/ afname liquide middelen 1.881.006€              baten per leerling (excl. financiële baten) 6.203€          6.357€          6.682€          6.740€          6.895€          

lasten per leerling (excl. financiële lasten) 6.257€          6.413€          6.495€          6.742€          6.874€          
index baten per leerling 100 102,5 107,7 108,7 111,2
index lasten per leerling 100 102,5 103,8 107,7 109,9

blauwe lijn: bovengrens; rood: ondergrens; geel: middenwaarde;  grijs: uitkomst.
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TOETSINGSKADER FINANCIËLE POSITIE PRIMAIR ONDERWIJS 2015 TOT EN MET 2018
Innovo

Kengetallen

1. Financiële kengetallen signalering 2015 2016 2017 2018 2019
kapitalisatiefactor 43% 30% 34% 34% 35% 35%
kapitalisatiefactor (incl. privaat vermogen) 43% 31% 35% 35% 36% 36%
solvabiliteit 1 < 30% 51% 47% 48% 49% 49%
solvabiliteit 2 < 30% 70% 66% 66% 65% 65%
liquiditeit (current ratio) < 1,0 1,7 1,5 1,6 1,6 1,6
weerstandsvermogen PO 5% - 20% 2% 1% 1% 2% 3%
weerstandsvermogen VO 10% - 40% 18% 19% 19% 20% 20%
rentabiliteit 0% 0,4% -1,7% 0,3% 0,1% -

2. Exploitatiekengetallen benchmark 2015 2016 2017 2018 2019
rijksbijdragen / totale baten 92,1% 96,3% 98,1% 98,2% 98,3% 98,2%
overige overheidsbijdragen / totale baten 2,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
overige baten/ totale baten 5,3% 3,2% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3%
personele lasten/ totale baten 81,9% 81,0% 83,5% 81,5% 81,5% 81,2%
totale baten/ rijksbijdragen 108,6% 103,8% 101,9% 101,8% 101,8% 101,8%
totale lasten/ rijksbijdragen 109,4% 103,5% 103,8% 101,6% 101,8% 101,9%
personele lasten/ rijksbijdragen 89,0% 84,1% 85,1% 83,0% 82,9% 82,7%
materiële lasten/ rijksbijdragen 20,4% 19,4% 18,7% 18,6% 18,9% 19,2%

3. FTE-leerling ratio's 2015 2016 2017 2018 2019
teldatum 1 oktober  1-10-2015  1-10-2016  1-10-2017  1-10-2018  1-10-2019
leerling- FTE ratio 11,28 11,74 11,87 11,99 12,01
leerling- directie ratio 175,31 185,22 184,44 187,51 188,73
leerling- OP ratio 14,72 15,32 15,34 15,50 15,50
leerling- OOP ratio 66,69 69,11 73,36 73,68 74,14
baten per leerling (excl. financiële baten) 6.895€          6.263€          6.479€          6.396€          6.306€          
lasten per leerling (excl. financiële lasten) 6.874€          6.380€          6.465€          6.398€          6.311€          
index baten per leerling 111,2 90,8 94,0 92,8 91,5
index lasten per leerling 109,9 92,8 94,0 93,1 91,8

blauwe lijn: bovengrens; rood: ondergrens; geel: middenwaarde;  grijs: uitkomst.
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Bijlage 3: Verantwoording regeling prestatiebox PO 
 
Vanuit het Bestuursakkoord PO-Raad-OCW heeft INNOVO een bedrag van € 1,0 miljoen 
ontvangen voor de prestatiebox voor kalenderjaar 2015. 
 
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 € 0,9 
miljoen zijn in 2015 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. 
 


	JRR2015
	Ten geleide
	1. Verslag College van Bestuur
	1.1 Algemeen
	1.2 Onderwijs
	1.3  Personeel
	1.4  Bedrijfsvoering
	1.5  Toekomstperspectieven en risico’s

	2. Verslag Raad van Toezicht
	2.1 Werkzaamheden Raad van Toezicht
	2.2 Formele besluiten
	2.3 Honorering
	2.4 Governance Code 
	2.5 Gegevens bestuurders en toezichthouders

	3. Medezeggenschap
	4. Klachten
	5. Algemene kenmerken
	5.1 Doelstelling organisatie
	5.2 Personeel
	5.3 Onderwijs
	5.4 Bedrijfsvoering
	5.5 Risicobeheersing- en controlesystemen

	6. Algemeen financieel beleid
	6.1 Investeringen en financieringsbeleid
	6.2 (Meerjaren)begroting
	6.3 Financiële positie
	6.4 Resultaat
	6.5 Kengetallen

	Jaarrekening 2015
	Controleverklaring onafhankelijke accountant

	JRR2015.2
	Jaarrekening enkelvoudig 2015
	Model G
	Model WNT

	JRR2015.3
	invoer
	analyse
	toekomst

	EV.pdf
	Jaarrekening enkelvoudig 2015

	EV.pdf
	Jaarrekening enkelvoudig 2015

	1.2 tm 1.5 + 1.7) Jaarrekening Innovo 2015 15-6-2016.pdf
	Jaarrekening enkelvoudig 2015




