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Ten geleide 
Voor u ligt het INNOVO-verslag over 2021 met als titel Het verlangen naar de zee; het thema van 
onze INNOVO-onderwijsdag op 20 oktober 2021. Deze dag kent een traditie. Bij ons tweede 
lustrum als INNOVO in 2015 hebben wij een aantal scholen het podium geboden en dat smaakte 
naar meer. Deze editie-0 [nul] is in 2017 opgevolgd door scholen geven kleur met een staalkaart 
van iedere school, waarin eigen kleur en sterktes naar voren kwamen. In 2019 hebben wij onder 
het motto : = x [delen is vermenigvuldigen] aandacht gegeven aan INNOVO als lerend netwerk 
en gezien hoe wij van elkaar kunnen leren en samen verder ontwikkelen. Om met Nelson 
Mandela te spreken: alleen ga je sneller, samen kom je verder. 
 

INNOVO-onderwijsdag 2021 
Bij editie 2021 sluiten wij aan bij een uitspraak van Antoine de Saint-Exupérie: “Als je een schip 
wil bouwen, roep dan geen mensen bij elkaar om hout te verzamelen, ga geen werk verdelen en 
geef geen orders. Leer hen in plaats daarvan te verlangen naar de eindeloze zee …”. INNOVO 
staat in een onderwijstraditie anno 1914. Solidariteit en goed onderwijs voor de katholieke jeugd 
was de opdracht toen en is in feite de opdracht gebleven, maar nu voor alle kinderen. 
 

Wie gelijke kansen nastreeft voor alle kinderen, houdt rekening met verschillen en past onderwijs 
daarop aan. Ieder kind wil immers het liefst zelf leren en zelf met zijn/haar ontwikkeling aan de 
slag. Voor het onderwijs is dat de mooiste uitdaging. Inspiratie, nieuwsgierigheid, samen leren en 
ontwikkelen, alle ruimte voor experiment, het zweet op de juiste rug en fouten maken 
mag/moet, zijn daarmee onlosmakelijk verbonden en zo komt eigenaarschap tot ontwikkeling en 
kan gedijen door het verlangen naar de zee. 
 

Scholen 
INNOVO is het bevoegd gezag van veertig basisscholen, twee scholen voor speciaal 
basisonderwijs en twee scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Zuid- en Midden-
Limburg. In 2021 heeft INNOVO iets meer dan 9.000 leerlingen op teldatum 1 oktober. Het 
basisonderwijs daalt na een periode van drie jaar relatieve rust nu met 175 leerlingen; het SBO 
stabiliseert [450 leerlingen] en SO/VSO stijgen licht [+25]. De stabilisering in de periode 2018-
2020 van op en nabij 9.200 leerlingen toont nu een daling met 150 leerlingen. 
 

Daling leerlingenaantal – verdichting problematiek 
Ook voor 2022 en volgende jaren wordt een verdere (minimale) daling verwacht. Deze 
stabilisering c.q. lichte daling van het leerlingenaantal is niet zozeer het gevolg van méér aanwas 
door geboorten in het voedingsgebied, als wel door zij-instroom uit andere delen van Nederland 
en de komst kinderen van arbeidsmigranten. Deze specifieke instroom van leerlingen en de 
hogere toestroom naar het speciaal onderwijs blijven onverminderd aandacht vragen. De 
samenstelling van de leerlingenpopulatie verandert en dat vraagt om een daarbij passend 
aanbod inclusief voortzetting van initiatieven om zo veel mogelijk kinderen op vierjarige leeftijd 
in het basisonderwijs te laten starten. 
 

Kernwaarden 
Onze kernwaarden: vertrouwen, verbinding en vakmanschap vormen de onderlegger voor onze 
publieke opdracht. De kanteling van de organisatie in de klas, in de school, tussen de scholen in 
de clusters en in het servicebureau is opgepakt vanuit het model van Rijnlands Organiseren. 
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Leerlingen, medewerkers en directies ervaren ruimte voor eigen initiatief en dragen 

eigenaarschap uit. Vanuit de opgave goed onderwijs3 – goed onderwijs voor kinderen, 

medewerkers en omgeving – zijn onze professionals nadrukkelijk zelf met de invulling van het 
hoe aan zet in een ontwikkelingsgerichte aanpak binnen heldere kaders en verwachtingen. 
 

Invloed corona 
Net als in 2020 bleef ook in 2021 de pandemie COVID-19 ons leven in belangrijke mate bepalen. 
Bij het schrijven van dit voorwoord – maart 2022 - gaat de samenleving stap voor stap weer 
helemaal open en laten wij hopelijk lock downs, mondkapjesplicht en andere beperkende 
maatregelen achter ons. De afgelopen twee jaar heeft een forse wissel getrokken op het leven 
van iedereen. Groepen moesten naar huis, activiteiten konden niet doorgaan, collega’s en 
kinderen in quarantaine en een hybride onderwijsprogramma op school én thuis op afstand. 
Gaandeweg heeft dat bij velen geleid tot bezorgdheid, gevoel van druk en ook vermoeidheid. Wij 
prijzen ons zeer gelukkig met de grote inzet en betrokkenheid van velen om samen goed 
onderwijs voor kind, collega en omgeving te blijven verzorgen en wij zijn trots op wat in de 
scholen is bereikt. 
 

Ook plussen 
De pandemie heeft ook gezorgd voor versnelling en verdieping in ontwikkeling. De digitale 
vaardigheden van collega’s én leerlingen hebben een enorme vlucht genomen. Innovatie van 
onderwijs qua aanbod en diepgaande analyse van bereikte resultaten zijn voortvarend opgepakt 
niet in de laatste plaats met steun van de NPO-middelen. De scholen hebben ParnasSys 
[LAS/LVS] in gebruik genomen. AVG en privacy hebben ook de nodige aandacht gekregen. Ook 
het werken in clusters is geëvalueerd en deze samenwerking van scholen krijgt verdere 
verdieping. Zowel de bestuurlijke visitatie door peers als het vierjaarlijks bestuursonderzoek door 
de inspectie is in dit verslagjaar opgepakt en grotendeels afgerond. 
 

Onderwijs = mensenwerk én onderwijs = maatwerk 
Krapte op de arbeidsmarkt zorgt al langer voor bezettingsproblemen in de onderwijssector. 
Goed werkgeverschap, brede werving en functiedifferentiatie zijn instrumenten om hieraan het 
hoofd te bieden. Hoewel de instroom op De nieuwste PABO [DnP] in Sittard-Geleen behoorlijk 
toeneemt, zal de uitstroom van nieuwe leerkrachten nog enige tijd nemen en niet toereikend zijn 
voor de grote vervangingsvraag van schoolbesturen in Zuid- en Midden-Limburg. 
 

Onderwijsondersteuners A + B 
Bij INNOVO werken meer en meer onderwijsondersteuners, die als lid van het onderwijsteam op 
school hun bijdrage leveren aan onderwijs op maat. Samen met ROC VISTA geven wij inhoud aan 
de opleiding en benoemen belangrijke accenten voor de praktijk. Voor komende periode gaan wij 
aan de slag met Fontys Hogeschool om een associate degree in te richten voor de functie 
onderwijsondersteuner B, die met meer zelfstandigheid en inzet van eigen expertise bijdraagt 
aan het onderwijs en bij voorkeur groepsoverstijgend in een bouw of unit. 
 

Samen werken aan samenwerken in clusters 
In onze opvatting kan nauwe samenwerking in clusters van nabijgelegen scholen versterkend 
werken voor alle scholen. In 2021 is de samenwerking in de zeven clusters geëvalueerd. Ambities 
en doelen zijn goed bekend bij de schoolleiding en intern begeleiders. Het daadwerkelijk 
betrekken van alle collega’s in de scholen bij de clusteropgave: een continuüm van onderwijs, 
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personeel en ondersteuning vraagt zeker nog aandacht en inspanning. De INNOVO-
onderwijsdag op 20 oktober 2021 was daar mede voor bedoeld naast de ontmoeting van alle 
clustercollega’s. 
 

Onderwijskwaliteit, brede ontwikkeling en onderwijs is meer dan taal, lezen en rekenen 
Onderwijs is meer dan taal, lezen en rekenen. Een kind moet zich steeds naar eigen 
mogelijkheden kunnen ontwikkelen tot een betrokken wereldburger van morgen. Goede 
onderwijskwaliteit wordt gerealiseerd als leerlingen vanuit hun mogelijkheden een gestage groei 
in ontwikkeling laten zien. De keuze voor formatief handelen en een brede ontwikkeling 
nastreven voor elk kind zijn daarin de ankers voor INNOVO. Een ontwikkelingsgerichte aanpak 
vraagt ook om zichtbare resultaten en daartoe hanteren wij een eigen kwaliteitsstandaard 
onderwijs voorzien van monitoring en interne audits. Uiteraard vindt vanuit de inspectie externe 
monitoring plaats en als bestuur is onze aandacht en zorg voor onderwijskwaliteit als voldoende 
beoordeeld. 
 

Passend Onderwijs 
Binnen INNOVO hanteren wij als uitgangspunt dat elk kind aanspraak kan maken op passend 
onderwijs en dat betekent onderwijs op maat, waarbij zo thuisnabij en zo inclusief mogelijk het 
uitgangspunt is voor het onderwijsaanbod. Onze basisscholen slagen in de regel goed in die 
opgave door te voorzien in de ondersteuningsniveaus 1-4 met inschakeling van kennis en kunde 
vanuit het expertiseplatform door onze clusterondersteuners passend onderwijs. Waar meer zorg 
of andere specifieke ondersteuning voor een kind nodig is, komt het gespecialiseerd onderwijs is 
beeld na verwijzing. 
 
Initiatieven als start- en kantelklassen zijn opgestart om voor ieder kind in principe op vierjarig 
leeftijd een goede start in het (basis)onderwijs te realiseren. Waar zorg voorliggend is, is de 
kantelklas de aangewezen route naar onderwijs als vervolg. Waar de ondersteuningsvraag nog 
onvoldoende duidelijk is, wordt deze vraag beantwoord in de startklas. Het kind vervolgt bij 
voorkeur het onderwijs in de basisschool al dan niet met extra ondersteuning. Wanneer een kind 
qua ontwikkeling toch beter zal kunnen gedijen in het gespecialiseerd onderwijs zal het daar 
onderwijs gaan volgen, maar ook dan met de optie van terugkeer in het basisonderwijs. 
 

Vierjaarlijks bestuursonderzoek: oordeel voldoende 
Alle INNOVO-scholen vallen onder het basisarrangement van de inspectie. Alle scholen hebben 
hun basiskwaliteit op orde en scoren in 2021 ruim boven de signaleringswaarde en driekwart 
scoort zelfs boven het landelijk gemiddelde. Aan het einde van 2021 heeft INNOVO de 
bevindingen van de inspectie ontvangen vanuit het vierjaarlijks bestuursonderzoek. Wij 
herkennen ons goed in de bevindingen en waarderen het afgegeven oordeel op de standaarden 
BKA1, BKA2 en BKA3 plus het eindoordeel – alles voldoende – als een belangrijke graadmeter 
voor de kwaliteit van ons bestuurlijk handelen en als uitnodiging om gericht met de 
verbeteringen verder aan de slag te gaan. 
 

Bestuurlijke visitatie 
Ook hebben wij in 2021 - voor de tweede maal - deelgenomen aan de bestuurlijke visitatie via de 
PO-raad. De basis vormt een zelfevaluatie gericht op ons bestuurlijk handelen en het articuleren 
van ontwikkelpunten en nader geadstrueerd door een onafhankelijk onderzoeker met zowel 
intern opgehaalde beelden en oordelen als ook daarbuiten. Onder leiding van een externe 
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voorzitter spreekt een panel bestaande uit collega-bestuurders [peers] over de zelfevaluatie en de 
externe bevindingen op de ontwikkelpunten met het bestuur en spreekt ook met deze partijen. 
Door op deze wijze het gesprek aan te gaan met collega-bestuurders en als onderwijsorganisatie 
te reflecteren op het eigen bestuurlijk denken en handelen, versterken wij onze bestuurlijke 
kwaliteit en dragen wij zo bij aan verbetering van het onderwijs voor alle leerlingen. 
 

Woord van dank 
Voor INNOVO was 2021 een uitdagend en intens jaar. We zijn voor onverwachte uitdagingen 
geplaatst en het is gelukt om daar passende antwoorden op te vinden. Scholen hebben gemerkt 
dat veel teams goed op elkaar zijn ingespeeld tijdens crisissituaties, maar ook dat de 
aanhoudende crisis veel van iedereen vraagt. Zonder de grote inzet en bijdragen van al onze 
INNOVO-collega’s, onze leerlingen, de ouders en onze maatschappelijke partners is goed en 
duurzaam onderwijs niet mogelijk. Voor deze inbreng en bijdragen spreken wij heel graag aan 
ieder onze grote dank uit. 
 
Heerlen, 23 juni 2022 
 
College van Bestuur INNOVO | Onderwijs op Maat 
 
 
Bert Nelissen en Nicole van Wolven 
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1 INNOVO | Onderwijs op Maat – de opdracht 
INNOVO | Onderwijs op Maat kent een lange historie. Onze ‘oermoeder’, de Parochiale 
Schoolvereniging Heerlen, is op 30 juli 1914 opgericht. Langs de lijn van KSV-Limburg en 
Ambiorix is uiteindelijk INNOVO ontstaan in de verbinding van tal van scholen en 
schoolbesturen. Waar bij de start begin 2005 nog ruim 12.500 leerlingen onze zestig scholen 
bezochten, zijn dat ultimo 2021 iets meer dan 9.000 leerlingen op 44 scholen in Zuid- en Midden-

Limburg. INNOVO anno 1914 is trots op een onderwijstraditie van ruim een eeuw. 

 
Zorg voor goed onderwijs 
Wie zich verdiept in de tijd van toen en kijkt naar nu, ziet grote verschillen en tegelijk één lijn 
tussen de doelstellingen van de organisatie van toen en die van nu. De zorg voor goed onderwijs 
aan de katholieke jeugd was de opgave in 1914. In die tijd was er sprake van een sterke groei van 
de bevolking door de opkomende mijnindustrie. De financiële gelijkstelling van openbaar en 
bijzonder onderwijs liet nog even op zich wachten en volgde pas in 1917. De schoolvereniging 
moest eigen middelen vinden om onderwijs te kunnen verzorgen en dat lukte ook. Hoewel de 
demografische en financiële omstandigheden nu anders zijn, is vandaag de dag Onderwijs op 
Maat voor elk kind nog steeds de opdracht binnen netwerk INNOVO. 
 
Ontwikkeling van het kind centraal 
Onze onderwijstraditie kenmerkt zich door voor kinderen steeds naar kansen te kijken en 
mogelijkheden te zoeken. Wij willen door het bieden van goed onderwijs het verschil maken voor 
ieder kind, voor hun ouders en voor de omgeving. Binnen het samenwerkingsverband INNOVO 
kijken we consequent naar wat mogelijk is, gaan uit van hoge verwachtingen en richten ons 
aanbod op het kind in plaats van andersom. Het kind en zijn/haar mogelijkheden zijn leidend en 
niet het systeem of het beschikbare budget. 
 
Analogie 
We geloven sterk in samen leren en ontwikkelen en in de kracht van analogie. Dezelfde dingen 
verlopen zoveel mogelijk op dezelfde wijze. Zoals we willen omgaan met de leerlingen in het 
onderwijs, zo gaan we ook om met de leerkrachten en ondersteuners in de school en dat geldt 
ook voor de omgang met de directeuren, de ouders en de omgeving binnen INNOVO. Deze 
analogie verwachten we in de omgang met elkaar, in de toepassing van regels, in het bieden van 
ruimte, in de aanpak van innovatie, in het open tegemoet treden van het nieuwe en het 
onbekende en in het nemen van verantwoordelijkheid voor de ander en de omgeving waarin we 
leven. 

 Profiel 
Missie, visie en besturingsfilosofie 
 
‘Wie het weet, mag het zeggen; wie het niet weet, stelt een vraag …’ 
Onze missie, onderwijsvisie en besturingsfilosofie zijn gebaseerd op vertrouwen, verbinding en 
vakmanschap. Samen met onze kernwaarden: solidariteit, eigenaarschap, professionaliteit en 
zingeving, vormen ze de onderlegger voor onze publieke opdracht. 
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Missie 
Onze missie luidt: ’inspireren om te leren’. Deze missie vloeit voort uit onze diepgewortelde 
overtuiging, dat iedereen het liefst zelf aan de slag wil met zijn eigen ontwikkeling. Open staan 
voor nieuwe dingen, koesteren van nieuwsgierigheid, zelf blijven nadenken en plezier in het werk 
zijn dan essentieel. 
 
Besturingsfilosofie 
De organisatie in de klas, in de school, tussen de scholen en in het servicebureau is ingericht 
vanuit het bestuursmodel Rijnlands Organiseren. We creëren met elkaar een omgeving, waarin 
eigenaarschap wordt gevoeld en zichtbaar is in gedrag. Binnen (en ook buiten) helder gestelde 
kaders – het WAT– is er alle ruimte om eigenaarschap te laten groeien en initiatief te ontplooien. 
Het HOE laten wij graag over aan de professional samen met de collega’s in de school of op het 
servicebureau. 
 
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 steeds de ontwikkeling en groei van elk kind 
naar eigen vermogen. Professionals zijn in teamverband goed geschoold en weten zich gesteund 
door de organisatie. Als de collectieve ambitie gekend en gedeeld wordt, komt iedereen beter tot 
zijn recht en draagt zo bij aan onze primaire opdracht als neergelegd in onze onderwijsvisie. 
 
Onze onderwijsvisie komt in hoofdpunten neer op: 

- onderwijs op maat is de opdracht van en voor iedereen; 
- goed onderwijs ‘tot de derde’ betekent goed onderwijs voor de leerling, voor de 

medewerker en voor de omgeving; 
- kwaliteit van de medewerkers (onderwijsteam, directie, servicebureau en medewerkers in 

school) maakt het verschil; 
- partnerschap met ouders en omgeving is voorwaardelijk; 
- INNOVO als organisatie is een lerend netwerk. 
 
Strategisch beleidsplan 
Ons strategisch beleidsplan 2015-2020 is in te zien via de website. In het najaar van 2020 zijn we 
aan de slag gegaan met de opvolger: VBNB  VLNR&WT; op weg naar 2025 en verder. De 
definitieve vaststelling is in een afrondende fase, waarna het plan op de website zal worden 
gepubliceerd. 

 Organisatie 
Overzicht scholen 
INNOVO is het bevoegd gezag van veertig basisscholen, twee SBO-scholen en twee SO/VSO-
scholen in Zuid- en Midden-Limburg. Een actueel scholenoverzicht van alle INNOVO-scholen is 
opgenomen als bijlage A bij dit verslag. 
 
Juridische structuur  
INNOVO is een stichting met een two-tier-bestuursmodel in de vorm van een College van Bestuur 
(CvB) en een Raad van Toezicht (RvT). Hiermee voldoet INNOVO aan de wettelijke verplichting 
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tot functiescheiding. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) geeft inhoud aan 
de medezeggenschap vanuit medewerkers en ouders op concernniveau. Naast de statuten van 
de stichting en de specifieke reglementen geeft de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs 
richting aan bestuur, toezicht en medezeggenschap. 
 
College van Bestuur (CvB ) 
INNOVO heeft een tweehoofdig collegiaal bestuur, waarin beide bestuurders gezamenlijk 
integraal verantwoordelijk zijn voor het geheel en beiden over een zelfstandige bevoegdheid 
beschikken. Er is sprake van een verdeling van aandachtsgebieden op basis van ervaring, 
expertise en persoonlijke affiniteit. In het verslagjaar bestond het College van Bestuur uit Bert 
Nelissen, voorzitter en Nicole van Wolven, lid. 
 
Raad van Toezicht (RvT) 
De Raad van Toezicht van INNOVO bestaat uit vijf leden. In het verslagjaar is de samenstelling 
gewijzigd door het vertrek per 1 juli en 1 september 2021 van drie leden. Hélène Leenders en Paul 
Vermeulen zijn afgetreden vanwege het bereiken van de statutaire zittingstermijn. Monique van 
Kleef is teruggetreden vanwege het aanvaarden van een functie bij de Provincie Limburg, die niet 
te verenigen is met het toezichthouderschap bij INNOVO. 
 
De Raad van Toezicht heeft in deze verslagperiode voorzien in de opvolging van de statutair 
vertrekkende leden met de komst van Fabiènne Hendricks en Yvette van Rijswick per 1 juli 2021. 
Ook heeft de RvT gezocht naar een opvolger voor het tussentijds vertrekkende lid. In die 
procedure is tegelijk voorgesorteerd op het vertrek van de huidige voorzitter per 1 juli 2022. Per 1 
februari 2022 zullen John Welzen en René Segers-Hoogendoorn als nieuwe leden aantreden. 
Daardoor zal de Raad van Toezicht in de periode februari– juni 2022 tijdelijk bestaan uit zes 
leden. 
 
Samenstelling en wisseling van personen, functies en aandachtsgebieden zijn opgenomen in 
onderstaand overzicht: 

- Leo van Wersch, voorzitter, profiel bestuur en governance; 
- Paul Vermeulen, lid, profiel onderwijs en ICT (tot 1 juli 2021); 
- Hélène Leenders, lid, profiel onderwijs & zorg/jonge kind (tot 1 juli 2021); 
- Monique van Kleef, vicevoorzitter, profiel HRM (tot 1 september 2021); 
- Jean-Louis Bours, lid, profiel audit en control; 
- Fabiènne Hendricks, lid, profiel onderwijs en identiteit, (vanaf 1 juli 2021); 
- Yvette van Rijswick, lid, profiel onderwijs en identiteit, (vanaf 1 juli 2021); 
- John Welzen, vicevoorzitter, profiel bedrijfsvoering, (vanaf 1 februari 2022); 
- René Segers-Hoogendoorn, lid profiel onderwijs en identiteit, (vanaf 1 februari 2022). 
 
De Raad van Toezicht toont zich als een positief betrokken en tegelijk kritische partij met het 
belang van goed onderwijs als richtsnoer in de uitoefening van het toezicht, de adviesfunctie en 
het werkgeverschap voor het CvB. De RvT is zichtbaar binnen INNOVO bij evenementen en 
activiteiten en onderhoudt goede contacten met de GMR en andere toezichthouders in de regio. 
Het verslag van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht in 2021 is als hoofdstuk 2 
opgenomen in dit verslag. 
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Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 
Een scholenkoepel als INNOVO kent een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 
naast een medezeggenschapsraad (MR) voor elke school. De GMR bestaat, net als de MR, uit een 
Personeelsgeleding (PGMR) en een oudergeleding (OGMR). De GMR is via eigen verkiezingen 
rechtstreeks gekozen door medewerkers en ouders. Er is geen sprake van een getrapte 
verkiezing vanuit of door de MR-en. Het dagelijks bestuur van de GMR overlegt regelmatig met 
het College van Bestuur over de ontwikkelingen binnen INNOVO en de gang van zaken binnen de 
GMR. De contacten van bestuur en toezicht met de GMR zijn in de regel positief en constructief 
en dat geldt voor ook de vergaderingen. Het verslag van de werkzaamheden van de GMR in 2021 
is als hoofdstuk 3 opgenomen in dit verslag. 
 
Code Goed Bestuur 
In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn de basisprincipes vastgelegd voor goed 
bestuur in de sector. Goed onderwijs vraagt om goed en professioneel bestuur en dito toezicht. In 
het najaar van 2020 heeft de PO-Raad een nieuwe versie van de code vastgesteld. Belangrijke 
veranderingen daarin zijn: 
- de code is gebaseerd op principes in plaats van op regels; 
- het ‘uitvlucht’-beginsel ‘pas toe OF leg uit’ is verlaten en vervangen door ‘pas toe EN leg uit’; 
- een aantal verplichtende bepalingen, waaraan ieder schoolbestuur moet voldoen. 
 
Doel van de code is de versterking van het bestuurlijk handelen op het gebied van 
kwaliteitsverbetering van het onderwijs, financieel management, organisatieontwikkeling en 
HRM. De deskundigheid en het moreel kompas van bestuur en toezicht zijn hierbij onontbeerlijk.  
Wat betreft de professionalisering van de bestuurder zelf volgen wij de thema’s uit 
Onderwijsbestuurder: een uitdagende professie, zoals door werkgevers (VTOI-NVTK) en 
werknemers (VvOB) voor bestuurders in het funderend onderwijs is vastgesteld. 
 
Afwijking Code 
In de laatste statutenwijziging in 2019 heeft INNOVO de keuze gemaakt om in uitzonderlijke 
gevallen en om redenen van continuïteit een derde benoemingstermijn van maximaal twee jaar 
voor een toezichthouder mogelijk te maken (tot maximaal 10 jaar). In de nieuwe code is de 
maximale zittingstermijn voor een toezichthouder van acht jaar als verplichtende bepaling 
opgenomen, waarvan niet kan worden afgeweken. Hierdoor heeft deze statutaire bepaling uit 
2019 zijn betekenis verloren en zal bij een eerstvolgende aanpassing van de statuten weer 
geschrapt worden. 
 
Organisatiestructuur 
INNOVO kent een platte organisatiestructuur met de scholen, het servicebureau en bestuur en 
toezicht als actoren. Qua besturingsfilosofie kiezen wij voor sturen in de lijn samen met de 
directeuren van de scholen. Het servicebureau heeft naast de eigen disciplines personeel, 
onderwijs, financiën en bedrijfsvoeringen een brede en integrale adviesrol voor College van 
Bestuur en directeuren op basis van vraagarticulatie. 
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Directeuren zijn voor het College van Bestuur de belangrijkste partners in de ontwikkeling en 
implementatie van beleid. Binnen INNOVO is de schooldirecteur eindverantwoordelijk voor 
onderwijsprofiel en onderwijskwaliteit en belast met integrale personeelszorg voor alle collega’s 
op school. Een directeur gaat verstandig om met geld en laat zich facilitair ontzorgen door het 
servicebureau. 
 
INNOVO als overkoepelende stichting is stevig en duidelijk aanwezig op de achtergrond en 
steunt, adviseert, faciliteert de scholen zo goed mogelijk. Waar nodig treedt INNOVO op als 
hitteschild en acteert lokaal, regionaal en ook landelijk in het belang van goed onderwijs voor de 
scholen. 
 
Scholen geven kleur aan het onderwijs 
INNOVO is de onderwijskoepel voor vierenveertig scholen in Heerlen en ruime omgeving. Elke 
school kent een eigen geschiedenis, is verbonden met de eigen omgeving en vervult de eigen 
opdracht passend bij leerlingenpopulatie en wensen van ouders. Het kleurenpalet van iedere 
school is daarmee uniek en verschillend. De kleur van de school komt tot uiting in de keuze van 
methoden, onderlinge omgangsvormen, de inrichting van het gebouw en communicatie met de 
omgeving. 
 
Clustervorming 
De verschillende scholen van INNOVO zijn gegroepeerd in clusters. Intensievere samenwerking 
van scholen in clusters maakt meer mogelijk voor iedereen: ‘Alleen ga je sneller, samen kom je 
verder!’ Scholen in een cluster hebben samen de zorg voor een continuüm van personeel, 
onderwijs en ondersteuning. Samenwerking van nabijgelegen scholen werkt versterkend en 
creëert (veel) meer mogelijkheden. Tegelijkertijd blijven scholen ook hun eigen kleur geven aan 
het onderwijs; binnen INNOVO willen we immers géén eenheidsworst! 
 
Ultimo 2021 zijn zeven clusters actief binnen INNOVO: 
1. Heerlen-Zuid + Voerendaal; 
2. Heerlen-overig; 
3. MeerVal (Meerssen + Valkenburg) 
4. Beekdaelen; 
5. Heuvelland (Vaals + Gulpen-Wittem); 
6. Zuid-West- en Midden-Limburg; 
7. gespecialiseerd onderwijs (SBO, SO en VSO). 
 
Concernteam 
In de sturing van de organisatie en het betrekken van belanghebbenden bij beleidsontwikkeling 
onderscheiden we het concernteam en het INNOVO-beraad. Het concernteam bestaat vanaf 
augustus 2019 uit het College van Bestuur, adviseurs en directeuren met de rol van 
clusterintermediair. De primaire taak is gericht op de reguliere jaarcyclus en afstemming van 
effecten van voorgenomen beleid plus de uitwisseling met de scholen in een cluster. In de 
afgelopen periode vertolkte het concernteam ook de stem en adviseur vanuit de scholen in de 
corona-aanpak met ruimte voor uitwisseling van zorgen en ervaringen. 
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INNOVO-beraad 
Het INNOVO-beraad is de ontmoeting van het College van Bestuur met alle directeuren en alle 
andere belanghebbenden uit de organisatie. Naast enkele operationele zaken zijn thema’s uit de 
programmalijnen onderwerp van gesprek. Dit beraad is gericht op verkenning, uitwisseling en 
verdieping van opvattingen met oog voor de uitvoeringspraktijk. Om tot goed en gedragen 
beleid te kunnen komen, is een kritische dialoog van belang., het liefst met alle directeuren 
samen en in elkaars aanwezigheid. De beperkingen door COVID-19 zijn voelbaar en merkbaar en 
vragen om een hernieuwing en herijking van de verbindingen met de directeuren in de komende 
periode. 
 
Regionale samenwerking 
Verbinding met de omgeving is van nature een opdracht aan het College van Bestuur. Op 
landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal niveau zijn inmiddels vele verbindingen gelegd. Op deze 
wijze wil het College van Bestuur proactief betrokken zijn bij relevante ontwikkelingen en 
INNOVO steeds in een medebepalende positie brengen op het brede gebied van onderwijs, 
educatie en jeugdzorg. 
 
Bestuurlijke samenwerking in de regio krijgt meer en meer vorm. De PO-tafel Zuid-Limburg 
fungeert goed als platform van overleg en afstemming. Werving en behoud van personeel, 
Educatieve Agenda Limburg, Onderwijskaart, Regionaal Talent Centrum, STEAM Limburg en 
PO-in actie zijn concrete voorbeelden van hoe de samenwerking tussen schoolbesturen gestalte 
krijgt. 
 
Niettemin constateren we ook verschillen tussen educatieve organisaties in de regio, in 
ontwikkeling, in aanpak of accent of in tempo en prioriteiten. Daardoor laat verdergaande 
samenwerking soms op zich wachten of ligt deze niet voor de hand. Goed nabuurschap blijft voor 
INNOVO een belangrijk uitgangspunt en leidend in onze maatschappelijke opdracht. We zoeken 
actief naar mogelijkheden voor samenwerking en nemen daartoe ook graag het initiatief. 
 
Horizontale dialoog en verbonden partijen 
INNOVO als grote onderwijsorganisatie voor primair onderwijs maakt deel uit van tal van 
netwerken en is in dialoog en overleg met een groot aantal organisaties in het brede domein van 
onderwijs en jeugdzorg, zowel landelijk, regionaal als lokaal. INNOVO is bestuurlijk betrokken bij 
de volgende organisaties en overlegorganen (de lijst is niet uitputtend): 
 
Landelijk 
PO-Raad, Sectorraad GO, Onderwijsinspectie, VvOB, NVTO-VTKO, SIVON. 
 
Provinciaal 
EAL (Educatieve Agenda Limburg), Regioplatform PO-VO-Gemeenten, Gezondheidsakkoord, 
STEAM Limburg, PO-tafel Zuid-Limburg, Opleiden in de School. 
 
Gemeentelijk 
OOGO Passend Onderwijs, LEA (Lokaal Educatieve Agenda), OAB (Onderwijs Achterstand 
Beleid),VIOS (Veiligheid in en om de school), Jeugdagenda, HWC (Handle with Care). 
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Samenwerkingsverbanden PO en VO 
PO 31-02 Midden-Limburg, PO 31-04 Westelijke Mijnstreek, PO 31-05 Maastricht-Heuvelland, PO 
31-06 Parkstad, VO 31-04 Westelijke Mijnstreek, VO 31-05 Maastricht-Heuvelland, VO 31-06 
Parkstad. 

 Klachten en geschillen 
Om onderwijs op maat te kunnen bieden, is het belangrijk om een goede samenwerking en 
dialoog met ouders te hebben. In verreweg de meeste situaties gaat dat naar volle tevredenheid 
van zowel school als ouders, zoals ook blijkt uit de resultaten van opeenvolgende 
tevredenheidsonderzoeken onder ouders en personeel. 
 
Desondanks kan het toch voorkomen dat er fricties ontstaan over het educatief partnerschap en 
ouders niet tevreden zijn over het handelen van de school. Bijvoorbeeld omdat er verschillen van 
inzicht zijn in de verwachtingen die partijen ten opzichte van elkaar hebben. Dat kan gaan over 
verwachting ten aanzien van de invulling van rollen, taken en verantwoordelijkheden van de 
school. 
 
In die gevallen waar de samenwerking tussen school en ouders niet naar tevredenheid verloopt, 
is er beleid en zijn er voorzieningen om geschillen te (helpen) beslechten. Ons beleid en de 
daarvoor ingerichte voorzieningen zijn er primair op gericht om communicatie en samenwerking 
tussen ouders en school te herstellen, zodat samen naar een oplossing gezocht kan worden.  
 
Beleidskader omgang met klachten 
Het is belangrijk dat school en ouders met elkaar in dialoog zijn over de invulling van het 
educatief partnerschap. Klachten zijn belangrijke signalen die kunnen wijzen op 
onduidelijkheden over de rol en invulling die we geven aan dit educatief partnerschap. Als ouders 
en school de verbinding met elkaar kwijtraken, dan daalt vertrouwen en wordt al snel het 
vakmanschap van de ander in twijfel getrokken.  
 
Ons uitgangspunt is om oplossingsgericht, laagdrempelig klagers en scholen te ondersteunen bij 
het herstellen van de verbinding. We stimuleren daarom om klachten zoveel mogelijk 
bespreekbaar te maken op het niveau, waar ook oplossingen geboden kunnen worden. Vaak is 
dat de leerkracht, de intern begeleider of de schooldirectie. In verreweg de meeste gevallen is het 
herstellen van de verbinding voldoende om weer vooruit te kunnen. 
 
Wanneer klagers zich onvoldoende gehoord voelen, of er niet uitkomen, zijn er alternatieve 
voorzieningen om school en klagers te ondersteunen bij het herstellen van de dialoog of het 
vinden van een oplossing.  
 
Schoolcontactpersonen 
Op elke school is een schoolcontactpersoon als wegwijzer voor klagers (ouders, leerlingen of 
personeel) in het klachtrecht en de klachtenregeling. Deze schoolcontactpersoon neemt de 
klacht niet zelf in behandeling, maar verwijst door. Bijvoorbeeld naar een vertrouwenspersoon of 
naar de klachtencommissie van het bestuur.  
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Vertrouwenspersonen 
INNOVO heeft twee onafhankelijke vertrouwenspersonen waar medewerkers, ouders en ook 
anderen terecht kunnen voor advies en een luisterend oor. Herstel van de relatie en dialoog is 
hun insteek, naast advies over klachtafhandeling. Jaarlijks voert het CvB een evaluatiegesprek 
met de vertrouwenspersonen over ontwikkelingen en trends. 
 

Onderwijsconsulenten 
Met de komst van de Wet Passend Onderwijs in 2014 heeft de overheid onderwijsconsulenten 
aangesteld, die inzetbaar zijn bij vraagstukken rondom plaatsing, schorsing en verwijdering van 
leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Onderwijsconsulenten zoeken ook mee naar 
oplossingen voor kinderen, die langdurig thuiszitten zonder uitzicht op een onderwijsplaatsing. 
Binnen INNOVO onderhouden we goede contacten met de onderwijsconsulent voor Limburg. 

 
Eerstelijns helpdesk bestuur  
Binnen INNOVO is één functionaris specifiek belast met de eerstelijns helpdesk voor vragen over 
actuele onderwijswetgeving, bestuursbeleid, schoolbeleid, procedures, passend onderwijs en de 
klachtafhandeling. Door het bieden van een luisterend oor, toepassen van hoor- en wederhoor en 
door een rol te spelen in het verbinden van klager en school, zorgt deze functionaris in veel 
gevallen tot een snel herstel van de dialoog. Resultaat van deze aanpak is een duidelijke afname 
van het aantal formele klachten dat door klachtencommissies in behandeling genomen moet 
worden.  

 
Klachtenregeling 
De klachtenregeling beschrijft de mogelijkheden en procedure die klagers kunnen volgen om 
klachten formeel bespreekbaar te maken. Klagers hebben de mogelijkheid om een formele 
klacht voor te leggen aan de interne klachtencommissie van INNOVO of voor te leggen aan een 
externe klachten- en geschillencommissie. De klachtenregeling staat op de website van 
INNOVO. U kunt de regeling hier vinden. 
 
Interne klachtencommissie 
Via de lijn van de interne klachtencommissie kunnen belanghebbenden rechtstreeks hun klacht 
bij het CvB kenbaar maken. Deze onafhankelijke commissie adviseert het bestuur na toepassing 
van hoor- en wederhoor en op basis van gedegen dossieronderzoek. Het advies benoemt de 
gegrondheid van de klacht en doet voorstellen voor de te nemen curatieve of preventieve 
maatregelen. 
 

Geschillencommissie bijzonder onderwijs 
In sommige situaties wensen klagers een behandeling van hun klacht buiten het bestuur om. Om 
die reden is INNOVO aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. 
 

Trends en ontwikkelingen 
Formele klachten  
In 2021 zijn er drie formele klachten ingediend. Deze klachten zijn in behandeling genomen door 
de interne klachtencommissie. Twee daarvan zijn in het verslagjaar afgerond, de derde in het 

https://www.innovo.nl/regelingen/klachten.html
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eerste kwartaal van 2022. Eén klacht, die in het laatste kwartaal van 2020 was ingediend, is begin 
2021 afgerond.  
 
Een van de klachten was aanvankelijk aangedragen bij een externe klachtencommissie. De 
landelijke klachtencommissie heeft deze klacht teruggelegd bij het bestuur en verzocht om een 
standpunt in te nemen. Na behandeling door de interne klachtencommissie, is deze klacht 
uiteindelijk ingetrokken door de klager. 
 

 
 Grafiek totaal aantal formele klachten meerjarig 
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 ONDERWERP KLACHT UITSPRAAK OPMERKING/MAATREGELEN 

* Continuïteit in zorg aanpak Ongegrond Klacht is behandeld door de interne 
klachtencommissie. 
* Ingediend in 2020. 
 

 Aanpak pestprobleem Ongegrond 

 Onderbouwing schooladvies Ongegrond 

 Communicatie en afstemming  
school–ouders 

Gegrond 

1 Onderwijs op maat Gegrond Klacht is behandeld door de interne 
klachtencommissie.  Toetsen Ongegrond 

 Communicatie school–ouders Gegrond 

2 Communicatie school Ongegrond Klacht is ingediend bij de landelijke 
klachtencommissie en is door klager 
ingetrokken na onderzoek en advies 
interne klachtencommissie 

 Informatievoorziening school Gegrond 

 Frauduleus handelen directie Ongegrond 

De derde formele klacht is afgehandeld in het eerste kwartaal van 2022. 

 Tabel: Inhoudelijk overzicht behandelde formele klachten in 2021 
 
Signalen en meldingen 
Sinds 2018 worden niet alleen formele klachten, maar alle binnenkomende signalen en 
meldingen geregistreerd en gecategoriseerd. Dit geeft een betere indicatie van wat op scholen 
speelt dan de formele klachten. Elk half jaar worden deze trends gerapporteerd en besproken 
met het CvB. 
 

HOOFDCATEGORIE SUBCATEGORIE 

Privacy Privacy ouder geschonden - Privacy leerling geschonden 

Passend onderwijs Aanmelden leerling – Groepsindeling - Ondersteuning 

Sociale veiligheid Psychisch geweld - Verbaal geweld - Grensoverschrijdend 
gedrag ouder - Grensoverschrijdend gedrag leerling - 
Sociale media 

Fysieke veiligheid Fysiek geweld door leerling - Fysiek geweld door leerkracht 
- Naleving protocol ongevallen - Onveilig speeltoestel - 
Onveilige situatie schoolplein - Verkeersveiligheid 

Disciplinaire maatregel leerling Schorsing leerling 

Toegangsverbod ouder  Grensoverschrijdend gedrag 

Uitvoering schoolbeleid  Oudergesprekken - Informatieverstrekking - Gescheiden 
ouders  

Communicatie   

Pedagogisch handelen leerkracht Schooladvies/interactie leerkracht-leerling 

Formele klacht Selectie maken uit subcategorieën 

Tabel: classificatie meldingen 
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Grafiek categorisering meldingen 
 
Ten opzichte van 2020 zien we een verschuiving van aantal en soort meldingen.  
In 2020 waren er in totaal 66 geregistreerde meldingen, in 2021 is dit meer dan verdubbeld naar 
150 meldingen. Ook de aard van de meldingen is in 2021 wezenlijk anders dan in 2020. In 2020 
bestond de top 3 uit disciplinaire maatregelen t.o.v. leerlingen, uitvoering schoolbeleid en 
passend onderwijs. In 2021 bestaat de top 3 uit ‘klachten’ over de uitvoering van het schoolbeleid, 
passend onderwijs en fysieke veiligheid.  
 
Over de grens van het toelaatbare 
De verstandhouding en communicatie met verreweg het merendeel van de ouders verlopen naar 
tevredenheid, maar er zijn momenten waarin sprake is van (verbale en fysieke) agressie van een 
ouder. Dit heeft grote impact op personeel en leerlingen. Waar er ruimte is voor emotie, is die er 
niet voor agressie. Binnen INNOVO hanteren we het beleid om te de-escaleren waar mogelijk, 
met passende maatregelen om negatief (ouder)gedrag te reguleren. Maatregelen die ingezet 
worden variëren van een waarschuwingsbrief of het instellen van een korte coolingdownperiode 
met terugkeergesprekken tot zwaardere sancties als ontzegging van de toegang tot de school 
voor bepaalde tijd en bij grensoverschrijdende agressie aangifte bij de politie.  
Zorgelijk is dat we ook in 2021 weer een toename hebben gezien van incidenten waarbij ouders 
(verbaal of fysiek) agressief zijn tegen het personeel. In totaal hebben scholen in 2021 18 
meldingen gemaakt van grensoverschrijdend gedrag van ouders.  
 
COVID-19  
Ook in 2021 heeft de COVID-19-pandemie grote gevolgen gehad voor onze scholen. Van 
medewerkers is een hoge mate van flexibiliteit, creativiteit en aanpassingsvermogen gevraagd 
om onder de continu wijzigende omstandigheden leerlingen zo goed als mogelijk onderwijs te 
kunnen geven. Er is een groot beroep gedaan op het geduld en begrip van ouders voor de 
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ingestelde preventieve maatregelen, de quarantaineprotocollen en de gevolgen daarvan, zoals 
groepen die thuis moesten blijven en scholen die gesloten moesten worden.  
De onvrede over deze situatie en de verdergaande polarisatie in de maatschappij over (de impact 
van) het gevoerde coronabeleid, de maatregelen en handhaving daarvan, hebben ook op onze 
scholen geleid tot oplopende spanningen. Deze discussies tussen voor- en tegenstanders van het 
beleid hebben een negatief effect op de veiligheidsbeleving van medewerkers op scholen. Om 
scholen te ondersteunen en af te schermen voor negatieve reacties, zijn er vanuit het bestuur 
meerdere algemene ouderbrieven opgesteld om het coronabeleid en de maatregelen toe te 
lichten. Daarnaast stond het coronacrisisteam schoolleiders bij met raad en advies.  
Er was een duidelijke link met de COVID-19-maatregelen waarneembaar bij 40 van de in totaal 150 
meldingen, verdeeld over de diverse categorieën..  
 

Overige geschillen en bezwaren 
In 2021 zijn er geen klachten of geschillen voorgelegd aan de Geschillencommissie Passend 
Onderwijs. Ook bij de bezwaar- en beroepscommissie Personele geschillen zijn in 2021 geen 
besluiten aanhangig gemaakt. 
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2 Verslag intern toezicht 2021 

Met het voorliggende ‘Verslag intern toezicht 2021’ legt de Raad van Toezicht van INNOVO 
zowel naar de interne als de externe stakeholders verantwoording af over de manier waarop 
invulling is gegeven aan het toezicht in de volle breedte. De Raad van Toezicht heeft hierbij de 
Code Goed Bestuur Primair Onderwijs als kader gebruikt. De bestuurlijke inrichting en het 
bestuurlijk functioneren is getoetst aan de principes en uitwerkingen van de Code Goed Bestuur. 
 
In meerdere opzichten was 2021 een bijzonder jaar voor de Raad van Toezicht. In een periode 
waarin als gevolg van COVID-19 meer dan ooit behoefte was aan nabijheid, moest het toezicht 
opnieuw grotendeels digitaal - en daarmee op fysieke afstand van de organisatie - worden vorm 
gegeven. Ook wisselde de Raad van Toezicht van samenstelling; drie leden traden af en twee 
nieuwe leden maakten hun opwachting. 

 Samenstelling intern toezicht 
Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht van INNOVO telde ultimo 2021 vier leden en twee openstaande vacatures: 

• De heer L.C.M. (Leo) van Wersch (voorzitter); 
• De heer J.L.C. (Jean-Louis) Bours; 
• Mevrouw Y.A.M.C. (Yvette) van Rijswick; 
• Mevrouw F.A.I.A. (Fabiènne) Hendricks. 

 
Gedurende het verslagjaar zijn twee leden afgetreden wegens het bereiken van het einde van de 
tweede zittingstermijn, te weten de heer Paul Vermeulen en mevrouw Hélène Leenders. 
Mevrouw Monique van Kleef heeft, in verband met het aanvaarden van een functie elders, ervoor 
gekozen de Raad van Toezicht vroegtijdig te verlaten. Het vertrek van mevrouw van Kleef in 
combinatie met het aflopen van de tweede zittingstermijn van de voorzitter medio 2022, heeft 
de Raad van Toezicht doen besluiten reeds eind 2021 twee vacatures vacant te stellen. Met 
ingang van 1 februari 2022 zijn deze vacatures ingevuld in de personen van John Welzen en René 
Segers-Hoogendoorn. 
 
De Raad van Toezicht werd gedurende het verslagjaar bijgestaan door adjunct-secretaris Nadine 
Pantus. Van de vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn verslagen gemaakt waarin de 
besprekingen en eventuele besluiten en acties schriftelijk zijn vastgelegd. De Raad van Toezicht 
heeft in 2021 zes keer met het College van Bestuur vergaderd. Wat betreft de (neven)functies van 
de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht kan worden gesteld dat er sprake is van 
onafhankelijkheid. 
 
Naam RvT-lid Werkzaam als  Overige nevenfunctie(s)  
Leo van Wersch  Lid Dagelijks Bestuur RSM 

Netherlands Holding N.V.; 
Partner RSM Netherlands 
Accountants N.V.  

Vicevoorzitter RvT/ voorzitter commissie 
bedrijfsvoering Stichting MIK & PIW Groep; 
Bestuurslid Stichting Vrung harmonie St. Caecilia 
Eygelshoven 

Jean-Louis Bours  Directeur Finance en Control Open 
Universiteit  

Lid werkgroep richtlijnen jaarverslaggeving overheid 
namens de Universiteiten van Nederland (UNL) 

Yvette van Rijswick  Zelfstandig bestuursadviseur 
Onderwijs – Kinderopvang – 
Welzijn  

Voorzitter RvT ATO scholenkring ’s Hertogenbosch; 
Bestuurslid Voedselbank Limburg-Noord  

Fabiènne Hendricks  Head of Talent & Performance 
Management, Tata Steel Europe  

Lid RvT Hogeschool Utrecht – commissie Onderwijs en 
Onderzoek; 
Lid RvT Gilde Opleidingen – commissie Onderwijs; 
Voorzitter Bestuur Stichting Technasium. 

Rooster van aftreden 
De Raad van Toezicht kent het volgende rooster van aftreden: 
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Naam Datum benoeming  Datum aftreden / 

herbenoeming  
Termijn  Einde maximale 

zittingstermijn  
Leo van Wersch  01-07-2013  01-07-2017  tweede  01-07-2022*  
Jean-Louis Bours  01-07-2020  01-07-2024  eerste  01-07-2028  
Yvette van Rijswick  01-07-2021  01-07-2025  eerste  01-07-2029  
Fabiènne Hendricks  01-07-2021  01-07-2025  eerste  01-07-2029  
 

*Ten einde de continuïteit van de bezetting van de RvT te waarborgen en de overdracht naar de 
nieuwe leden van de RvT te faciliteren is de tweede termijn met een jaar verlengd. Een en ander is 
gedurende de tweede zittingstermijn in de RvT besproken en formeel besloten. 

 

Commissies  
De Raad van Toezicht heeft een drietal commissies ingesteld. Ultimo 2021 waren deze 
commissies als volgt ingesteld:  
 
Naam commissie Leden  
Agenda- en remuneratiecommissie  Leo van Wersch  
Commissie Bedrijfsvoering  Jean-Louis Bours   

Leo van Wersch  
  

Commissie Onderwijs en Identiteit  Yvette van Rijswick  
Fabiènne Hendricks   

 
Deze commissies vergaderen in de regel twee weken voorafgaand aan elke reguliere vergadering 
van de Raad van Toezicht. Bij de commissies sluiten naast leden van het College van Bestuur op 
verzoek ook inhoudelijke specialisten van het servicebureau aan evenals de externe accountant 
(afhankelijk van de onderwerpen op de agenda van de commissie bedrijfsvoering). 
 
Agenda en remuneratiecommissie  
De Agenda- en remuneratiecommissie heeft tot taak de agenda van het overleg tussen de Raad 
van Toezicht en het College van Bestuur inhoudelijk en procedureel voor te bereiden. Daarnaast 
worden in deze commissie alle zaken rondom het functioneren, de bezoldiging en overige 
arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van Bestuur besproken. 
 
Commissie Bedrijfsvoering  
De commissie Bedrijfsvoering houdt zich primair bezig met bedrijfsvoeringsgerelateerde 
aangelegenheden zoals de concernbegroting, de jaarrekening, treasury, bouw, facilitaire zaken 
en ICT. 
 
Commissie Onderwijs en Identiteit  
De commissie Onderwijs en Identiteit buigt zich voornamelijk over verschillende 
beleidsinhoudelijke vraagstukken op het gebied van onderwijs, P&O en de inzet van ICT in het 
onderwijs. 

 
Vergoedingsregeling  
Sinds de invoering van de Wet Normering Topinkomens (WNT) is de honorering van 
toezichthouders gekoppeld aan de bezoldiging van de bestuurder. Op de bestuurder is (nu nog) 
de bestuurders CAO-PO van toepassing. Concreet betekent dit dat de honorering van de 
toezichthouders van INNOVO gekoppeld is aan de salarisschaal van de bestuurder. De wettelijke 
ruimte binnen de WNT ligt (ruim) boven de huidige honoreringsschalen en -maxima in de CAO 
voor bestuurders. De maximale ruimte voor de honorering van de toezichthouders is vastgesteld 
op 10% voor een lid en 15% voor een voorzitter. Deze ruimte wordt echter niet volledig benut. De 
RvT van INNOVO heeft altijd bewust gekozen voor een conservatieve beloning. De vaste 
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maandelijkse vergoeding voor RvT-leden bedraagt € 600,- en voor de voorzitter en vicevoorzitter 
€ 750,-. E.e.a. is vastgelegd in de ‘vergoedingsregeling leden raad van toezicht INNOVO’ welke 
laatstelijk is vastgesteld per 1 januari 2020. 
 
Toewijzing accountant  
In het voorjaar van 2017 zijn door INNOVO aan EY (Ernst & Young Accountants LLP), op basis van 
een meervoudige uitvraag door RvT en CvB gezamenlijk, de accountantsdiensten aanbesteed 
voor de boekjaren 2017 t/m 2020 met een optie tot verlenging voor de boekjaren 2021 en 2022. 
 
Bij een evaluatie van de samenwerking in 2020 hebben partijen over en weer hun tevredenheid 
uitgesproken en is het lichten van de optie tot verlenging als een goede keuze beschouwd. Op 
basis van een aanbod van EY passend binnen de aanbestedingsregels en de voorgestane 
controle-aanpak, heeft de RvT in mei 2021 de accountant opnieuw benoemd conform de optie 
uit de aanbieding 2017 in combinatie met de daarop ontvangen aanvulling in maart 2021, voor de 
boekjaren 2021 en 2022 alsook de boekjaren 2023 en 2024. 

 Vormgeving intern toezicht 
In de statuten van de stichting zijn de taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht 
omschreven. De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen: 

1. Toezichthouder van de stichting; 
2. Werkgever van het College van Bestuur; 
3. Klankbord / adviseur van het College van Bestuur; 

 

Toezichthouder van de stichting 
De Raad van Toezicht van INNOVO heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het 
College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de door de 
stichting in standgehouden scholen. De Raad van Toezicht kijkt naar de naleving van de 
procedures en richtlijnen voor de totstandkoming van de financiële verslaglegging. Daarnaast 
wordt getoetst of de financiële middelen effectief en efficiënt zijn ingezet. Voor dit specifieke 
beleidsterrein heeft de Raad van Toezicht de eerder genoemde commissie Bedrijfsvoering 
ingesteld die bestaat uit twee financieel deskundigen.  
 
De commissie heeft naast een voorbereidende rol voor de reguliere vergaderingen van de Raad 
van Toezicht vooral een informerende, sonderende en adviserende functie. Samen met de 
voorzitter van het College van Bestuur en de concern controller heeft de commissie 
Bedrijfsvoering in 2021 vijfmaal vergaderd, te weten op 25 januari, 17 mei, 8 juni, 4 oktober en 6 
december. In het kader van de hiervoor beschreven werkzaamheden heeft de commissie 
Bedrijfsvoering (en nadien de voltallige Raad van Toezicht) onder meer de navolgende 
documenten ontvangen en besproken: 

• INNVOVO-monitor 
• Financiële rapportage 
• Concernjaarplan – begroting 
• INNOVO-verslag, jaarrekening en accountantsverslag 
• Treasuryplan en treasurystatuut 
• Hoofdlijnen van de kadernota 

 
Tijdens een (digitale) heidag begin 2021 heeft de Raad van Toezicht de dialoog gevoerd met het 
College van Bestuur over het samenspel tussen bestuur en toezicht (Rijnlandse gedachtengoed 
versus controle-rol RvT/ toekomstig functioneren), de visie van het College van Bestuur op 
onderwijs en de route van INNOVO op weg naar 2025 en verder. 
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Voorts heeft de Raad van Toezicht gedurende het verslagjaar aan de hand van drie concern-
monitorrapportages met het College van Bestuur gesproken over de ontwikkelingen ten aanzien 
van onderwijskwaliteit en de voortgang ten aanzien van het realiseren van de onderwijsvisie. Ook 
de vorm en inhoud van de monitor zelf is meermaals onderwerp van gesprek geweest. Het proces 
van verdere verfijning zal in de loop van 2022 verder vormgegeven worden. 
 
Naast de statutair bepaalde onderwerpen die ter goedkeuring of ter vaststelling aan de Raad van 
Toezicht dienen te worden voorgelegd of die specifiek tot het aandachtsveld van de Raad van 
Toezicht behoren, zijn er in 2021 diverse andere thema’s binnen de Raad van Toezicht 
besproken. Tot de belangrijkste thema’s behoorden het ontwikkeltraject van het servicebureau, 
het AVG-verbeterplan, de jaarrapportage verzuimanalyse 2020 en de kadernota 2022-2023. Voor 
een uitgebreider overzicht van behandelde thema’s wordt verwezen naar paragraaf 2.3 van dit 
jaarverslag. Op 20 oktober 2021 heeft een delegatie van de Raad van Toezicht deelgenomen aan 
de INNOVO Onderwijsdag. 
 
Hoewel dit verslag bedoeld is om terug te blikken op het voorbije jaar, hecht de Raad van 
Toezicht eraan te benoemen dat in de loop van 2022 in de nieuwe bezetting van de Raad van 
Toezicht tijd en energie zal worden gestoken in een (nieuwe) toezichtvisie en een (nieuw) 
toezichtkader. Met de wisselingen die in 2021 en begin 2022 hebben plaatsgevonden, is het voor 
de Raad van Toezicht van belang een toezichtvisie en -kader op te stellen waarin de kennis van 
en ideeën over goed toezicht van de nieuwe leden is verwerkt. 

 
Werkgever van het College van Bestuur 
De werkgeversrol van de Raad van Toezicht uit zich onder meer in het jaarlijks beoordelen van 
het functioneren van het College van Bestuur. Hiertoe heeft de remuneratiecommissie zowel met 
het College van Bestuur gezamenlijk, als met de individuele bestuurders een gesprek gevoerd. 
 
Voorts heeft de Raad van Toezicht aan het einde van het verslagjaar, onder begeleiding van 
adviesbureau K+V, een (wervings)profiel opgesteld voor de voorzitter van het College van 
Bestuur. Dit met het oog op de op te starten procedure begin 2022 wegens het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd van de huidige voorzitter en de overeengekomen einddatum van 1 
augustus 2022. 
 

Klankbord voor het College van Bestuur 
De Raad van Toezicht ondersteunt en begeleidt de leden van het College van Bestuur als 
‘kritische sparringpartner’ en staat hen ook bij met advies in voorkomende gevallen. Evenals in 
2020 heeft het College van Bestuur ook in 2021 de Raad van Toezicht regelmatig bijgepraat over 
de ontwikkelingen binnen INNOVO rondom de COVID-19 crisis. 
 
De Raad van Toezicht wenst in dit verslag te benadrukken onder de indruk te zijn van de energie, 
de creativiteit, het uithoudingsvermogen en de professionaliteit van het College van Bestuur én 
alle medewerkers om iedere dag opnieuw het best mogelijke onderwijs te verzorgen op afstand 
thuis en met gepaste maatregelen in de klas. De inzet heeft veel gevraagd van medewerkers en 
leerlingen. Wij spreken hiervoor onze lof en waardering uit. De onderlinge verbondenheid binnen 
INNOVO is krachtig en iets om trots op te zijn! 
 
Verder vindt er vanuit de klankbordrol minimaal eenmaal per jaar overleg plaats tussen de Raad 
van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van INNOVO. In 2021 heeft de 
voltallige Raad van Toezicht op 29 juni en op 21 september gesproken met de GMR. De aanpak 
van de opvolging van de voorzitters van de RvT, het CvB en de GMR alsmede de actuele 
dagelijkse onderwijspraktijk stonden in deze overleggen centraal. 
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Tegen het einde van het jaar is de GMR nauw betrokken bij het opstellen van de functieprofielen 
voor de nieuwe voorzitters (RvT en CvB) en heeft een delegatie van de GMR deel uit gemaakt van 
de betreffende benoemingsadviescommissies. 

 Professionalisering van het toezicht  
De leden van de Raad van Toezicht zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het integrale toezicht, 
doch is er een onderscheid gemaakt in profielen en is er in de samenstelling gezocht naar 
voldoende diversiteit in specialismen. De profielen zijn zodanig samengesteld dat de Raad van 
Toezicht als geheel in staat is een deugdelijk en onafhankelijk toezicht uit te oefenen. Bij de 
wijzigingen in de samenstelling van de raad in 2021 en 2022 is gekeken naar de behoefte van de 
organisatie. Thans zijn de volgende profielen in de raad vertegenwoordigd: 

• Financiën  
• Onderwijs  
• Maatschappij   

De overtuiging is dat hierin de professionaliteit en deskundigheid is geborgd. Goed om te 
vermelden is dat niet alleen kritisch naar de profielen is gekeken, maar dat ook op openbare wijze 
de nieuwe RvT-leden geworven zijn. 
 
Voorts zijn alle leden geregistreerd bij VTOI-NVTK. Dit maakt het voor de toezichthouders 
mogelijk goed geïnformeerd te zijn en te beschikken over (recente) kennis van het vakgebied. Elk 
lid van de Raad van Toezicht wordt geacht zelf (ook) verantwoordelijk te zijn voor het 
kennisnemen van de ontwikkelingen in het onderwijs in het algemeen en in het primair onderwijs 
in het bijzonder. Vanuit die invalshoek maakt (bij)scholing deel uit van de evaluatie van het 
functioneren van de Raad van Toezicht. 
 
Tot slot wordt opgemerkt dat de Raad van Toezicht periodiek het eigen functioneren evalueert. 
In 2021 is bewust geen formele zelfevaluatie uitgevoerd als gevolg van de beperkingen ten 
gevolge van COVID-19, in combinatie met de diverse wisselingen in de RvT. Afgesproken is in de 
loop van 2022 de zelfevaluatie in de nieuwe bezetting van de RvT vorm en inhoud te geven. 

 Verslag over het kalenderjaar 
Vergaderingen Raad van Toezicht en commissies 
De voltallige Raad van Toezicht is in 2021 zesmaal bijeengekomen, te weten op: 4 februari, 15 
februari, 27 mei, 17 juni, 14 oktober en 14 december. De bijeenkomst op 15 februari betrof, zoals 
reeds in paragraaf 2.1 is vermeld een heidag met het College van Bestuur. 
 
Naast deze plenaire vergaderingen vindt er, zoals eerder aangegeven, in een drietal commissies 
afstemming plaats met het College van Bestuur. Het is gebruikelijk dat de commissies circa twee 
weken voorafgaand aan een reguliere RvT-vergadering plaatsvinden, zo ook in 2021. In dit jaar 
hebben de drie commissies vergaderd op: 25 januari, 17 mei, 8 juni, 4 oktober en 6 december. 

Besluitvorming vindt enkel plaats in de plenaire RvT-vergadering. 
 
Onderstaand is een overzicht geboden van de besluitvorming die in 2021 heeft plaatsgevonden. 
 
Formele besluiten 

De Raad van Toezicht heeft in 2021 de navolgende besluiten genomen:   
• Vaststelling klasseindeling WNT  
• Verlenging arbeidsovereenkomst bestuurder na AOW-datum  
• Aanpassing honorarium bestuurder  
• Benoeming Y. van Rijswick en F. Hendricks tot lid Raad van Toezicht  
• Benoeming externe accountant  
• Goedkeuring besluit CvB tot invoeren schatkistbankieren  
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• Goedkeuring INNOVO-verslag 2020  
• Vaststelling jaarrekening en accountantsverslag 2020  
• Verlening decharge aan College van Bestuur voor gevoerde beleid in 2020  
• Goedkeuring concernjaarplan/ begroting 2021-2022  
• Goedkeuring treasuryplan 2022  
• Vaststelling rooster van aftreden RvT  
• Vaststelling profiel voorzitter en lid RvT  
• Goedkeuring treasury statuut  

 

Behandelde thema’s 
Naast de onderwerpen die in besluitvormende zin besproken zijn in de Raad van Toezicht, is er 
ook stilgestaan bij en gesproken over diverse andere thema’s: 

• Managementletter 2020  
• INNOVO monitor   
• Rapportage tevredenheidsonderzoek 2020  
• Financiële rapportage  
• Bestuursformatieplan - meerjarenformatiebeleid 2021-2022  
• Jaarrapportage verzuimanalyse 2020  
• AVG Verbeterplan  
• Roadmap ontwikkeltraject servicebureau  
• Ondersteuning Raad van Toezicht  
• Concept kadernota 2022-2023  

 
Bij zijn werkzaamheden ziet de Raad van Toezicht er op toe dat de inzet van publieke middelen 
door INNOVO voldoet aan de vereisten ten aanzien van rechtmatigheid en doelmatigheid. 
Hieraan wordt aandacht besteed bij de behandeling van de begroting en de jaarrekening en bij 
de behandeling van andere documenten die de bedrijfsvoering van INNOVO betreffen, 
waaronder de managementletter van de extern accountant en periodieke interne rapportages (in 
casu de INNOVO-monitor) over resultaatontwikkeling, vermogenspositie en risicobeheersing. 
 

Tot slot 
Ondanks alle gevolgen en beperkingen die het afgelopen jaar met zich meebracht, kijkt de Raad 
van Toezicht positief terug op het voorbije jaar. INNOVO heeft laten zien dat de organisatie in 
staat is gebleken om op een goede, creatieve en flexibele wijze in te spelen op de snel 
veranderende omstandigheden. Er is met het College van Bestuur regelmatig gesproken over de 
impact van COVID op de leerlingen, maar zeker ook op het onderwijzend en ondersteunend 
personeel. Daarnaast is er veel aandacht geweest voor de kwaliteit van het onderwijs, de weg 
naar 2025 en verder en zijn goede stappen gezet in de doorontwikkeling van de drie 
programmalijnen: Vitale medewerker, Onderwijs Anders Organiseren en Villa Kakelbont. Dit 
maakt dat de Raad van Toezicht met vertrouwen naar de toekomst kijkt. 
 
L.C.M. van Wersch, 
Voorzitter Raad van Toezicht, 
 
Stichting INNOVO | Onderwijs op Maat 
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3 Jaarverslag GMR INNOVO 2020-2021 

 
 

Inleiding 

 Het schooljaar 2020 - 2021 is door het voortduren van de coronapandemie 
anders verlopen dan de jaren voor de pandemie. De coronamaatregelen, die gedurende het 
afgelopen schooljaar gelden, hebben wederom grote impact op het onderwijs gehad. 
 
Scholen zijn een aantal weken gesloten geweest. Leerkrachten hebben zich in een razend tempo 
aangepast aan digitaal lesgeven of andere vormen van thuisonderwijs. Toen de scholen weer 
open konden, waren er leerlingen afwezig of gingen klassen in quarantaine. 
 
Ook leerkrachten voelden zich niet altijd veilig om op de werkplek te zijn. Schoolbesturen en 
directies moesten improviseren en soms werden er klassen naar huis gestuurd of zelfs hele 
scholen gesloten. 
 
Ook aan INNOVO is de pandemie niet ongemerkt voorbij gegaan. Bestuur, directies, 
leerkrachten en ondersteunend personeel hebben grote inspanningen geleverd om het onderwijs 
zo goed mogelijk door te laten gaan. Voor buitenstaanders leek het of dat allemaal snel, 
makkelijk en soepel geregeld kon worden. Dat was natuurlijk niet zo en het zal duidelijk zijn dat 
iedereen die betrokken is bij en begaan is met het lot van de leerlingen hier heel hard voor heeft 
moeten werken. Al deze mensen verdienen groot respect. 

 
Ook de GMR heeft zich moeten aanpassen, omdat het vaak niet mogelijk, verantwoord of 
vertrouwd was om bij elkaar te komen om te vergaderen. Een aantal vergaderingen is digitaal 
georganiseerd en andere zijn als hybride vergadering doorgegaan. Zo heeft de GMR gezorgd 
voor continuïteit in de medezeggenschap en konden lopende zaken worden opgepakt. 
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Voor de GMR is het schooljaar 2020 - 2021 gestart met een nieuwe aanpak. De aanleiding hiervan 
was een ambitiegesprek. Dit ambitiegesprek zorgde voor een andere kijk op vergaderen, 
speerpunten van de GMR, communicatie met MR`en en betrokken worden in beleid van 
Innovo.  In september is dit voornemen toegelicht aan de RvT en het CvB en positief ontvangen. 
Gedurende het schooljaar heeft de GMR onderzocht welke aanpak en nieuwe manier van werken 
passend is. Dit was een proces waarin het woord communicatie vaak viel. Het streven is om in het 
schooljaar 2021- 2022 te kunnen starten met de nieuwe ingeslagen weg. 
 
 

Vergaderingen  

De GMR vergadert een keer per maand. Dit noemen we een interne vergadering. De interne 
vergaderingen worden afgewisseld met een overlegvergadering met het CvB. Voor de 
vergaderingen met het CvB vindt altijd een vooroverleg plaats tussen het dagelijks bestuur 
(voorzitter en secretariaat) van de GMR en het CvB. Tijdens dit overleg wordt besproken welke 
punten er op de agenda komen. 
 
Aan het begin van het schooljaar vergadert de GMR met het CvB en de RvT. Dit is een 
themabijeenkomst waarin afwisselend door de verschillende gremia onderwerpen worden 
aangedragen. Op het einde van het schooljaar vergadert de GMR ook met de RvT. Dit is een 
afsluitende vergadering waarin teruggekeken wordt naar het afgelopen schooljaar en 
vooruitgekeken naar het nieuwe schooljaar. 
 
Verder nemen leden, zowel personeelsleden als ouderleden, van de GMR deel aan commissies 
om bepaalde onderwerpen te bespreken met beleidsmedewerkers van het servicebureau. 
Voorbeelden van deze commissies zijn de Kadernota, de begroting, ICT enz. 
 

Besluiten en aandachtspunten 

  
September 2020 

• De vergadering van september was samen met de RvT en het CvB. Tijdens deze vergadering 
heeft de GMR de uitkomsten van zijn ambitiegesprek gepresenteerd en is daarna met elkaar 
besproken wat dit betekent voor de toekomstige invulling van de medezeggenschap. 

 
Oktober 2020 

• De vergadering van oktober is gesplitst in een overlegvergadering met het CvB en een 
interne vergadering van de GMR.  

• De GMR heeft in zijn eigen vergadering besloten om positief te adviseren over het voorstel 
betreffende ERD (Eigen Risicodragerschap) en vraagt wel om na een jaar te evalueren. 
Belangrijk voor de GMR is dat we uit de evaluatie kunnen zien dat het persoonlijke belang 
van de zieke werknemer boven het financiële belang gesteld wordt.  

• De GMR heeft naar aanleiding van een incident besloten om zich te beraden over acties om 
met het bevoegd gezag in gesprek te gaan over de manier waarop medezeggenschap wordt 
ingevuld.  
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• De GMR vraagt aan het CvB in de toekomst een voorlegger bij de stukken aan te bieden met 
een samenvatting en een opsomming van de consequenties voor onderwijs, personeel en 
financiën.  

• De GMR heeft besloten om de abonnementen op de tijdschriften Regelingen Onderwijs en 
SchoolManagement van Sdu op te zeggen.  

• De GMR stelt een verkiezingscommissie in om de werving en zo nodig verkiezingen van 
nieuwe GMR-leden te organiseren.  

 
November 2020 

• De GMR besluit om het contract voor ondersteuning door de CNV-Academie voort te zetten 
en uit te breiden met een module voor financiële ondersteuning.  

• Er wordt een werkgroep ingesteld die de mogelijkheden voor contact tussen de GMR en de 
clusters gaat onderzoeken.  

• De GMR besluit om voorlopig, gezien de coronacrisis, geen fysiek aanbod voor een 
medezeggenschapscursus aan de MR’en te doen en het voorlopig te houden bij een 
verwijzing naar de digitale cursussen die op de INNOVO-academie beschikbaar zijn.  

• De GMR besluit om op een later tijdstip in te gaan op de uitnodiging van het bestuur om te 
reageren op de manier waarop vergaderingen verlopen.  

• De GMR besluit om een aantal voorstellen van de GMR over de nieuwe INNOVO-monitor aan 
het CvB door te geven.  

• De GMR bereidt het gesprek met de RvT over het functioneren van de medezeggenschap 
voor. 

 
December 2020 

• De vergadering van december is een overleg geweest tussen GMR, CvB en RvT waarin de 
GMR een aantal voorstellen heeft gedaan om de medezeggenschap in de toekomst op een 
andere manier vorm en inhoud te geven. Er is afgesproken dat er gezocht wordt naar externe 
ondersteuning bij een ambitiegesprek tussen GMR en CvB.  

 
Januari 2021 

• De GMR heeft besloten om in te stemmen met de gedragscode IBP.  
• Er is bij het CvB uitstel gevraagd om in te stemmen met de herwaardering van het 

functiegebouw, omdat de GMR over een aantal punten advies wil vragen bij de vakcentrale 
CNV.  

• De GMR geeft een positief advies over de vakantieregeling 2021-2022.  
• Er zijn acties gestart om het contact tussen de GMR en de MR’en op het niveau van de 

clusters op te pakken. De GMR-leden nemen in koppels van een personeelslid en een 
ouderlid de taak op zich om met een cluster contact te houden en digitaal een vergadering te 
bezoeken.  

• Aan het bestuur is een verantwoording gevraagd over de inzet van de middelen voor Passend 
Onderwijs tijdens het schooljaar 2019-2020.  

• Er is besloten om aan de vakcentrale CNV advies te vragen over de kadernota op het 
moment dat het advies van de GMR gevraagd wordt.  

• Met enkele aanpassingen in de lay-out wordt het jaarverslag van de GMR over het 
kalenderjaar 2020 vastgesteld.  

• De communicatie tussen de verkiezingscommissie van de GMR en het servicebureau verloopt 
stroef. 

 
Februari 2021 

• In de oudergeleding kunnen we Daan Werts als nieuw lid van de GMR welkom heten.  
• De leden van de P-geleding voeren overleg met het CvB over de herwaardering van het 

functiehuis.  
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• Tijdens deze vergadering geeft de voorzitter van het CvB een toelichting op de Strategische 
notitie 2020 – 2025.  

• De GMR besluit om bij het CvB na te vragen welke acties van de GMR verwacht worden t.a.v. 
de Kadernota en hoe men verder wil met de Strategische notitie.  

• Er wordt afgesproken om een extra (digitaal) vergadermoment te plannen om te bespreken 
hoe de GMR verder wil met het verbeteren van de relatie met het CvB.  

• Aan het CvB wordt een aangepaste voorlegger over de herwaardering van het functiehuis, op 
basis van de eerder tijdens deze vergadering gemaakte afspraken, gevraagd.  

• Enkele leden zullen een voorstel uitwerken om de vergaderingen van de GMR effectiever te 
laten verlopen.  

• De GMR is gaan werken met een agendacommissie die de vergaderingen van de GMR 
voorbereidt en een voorzet doet voor de te bespreken stukken.  

• De P-geleding van de GMR stemt in met de herwaardering van het functiehuis met de 
opmerking dat deze volledig afgerond dient te worden per 1 augustus 2021 (gaat over nieuwe 
functie CPO).  

 
Maart 2021 

• Afgesproken wordt dat de koppels van GMR-leden voor de meivakantie een overlegmoment 
plannen met de MR’en van hun cluster(s).  

• De GMR-leden zijn tevreden met de ontvangen verantwoording over de inzet van de 
middelen voor Passend Onderwijs over het schooljaar 2019-2020.  

• Enkele GMR-leden bewaken een aan te leggen speerpuntenlijst waarop aandachtspunten uit 
het tevredenheidsonderzoek geplaats kunnen worden door GMR-leden.  

• Op een vergelijkbare manier wordt gehandeld met de INNOVO-monitor.  
• De verkiezingscommissie start de voorbereiding van de verkiezingen die voor het begin van 

het nieuwe schooljaar georganiseerd moeten worden.  
• Aandachtspunt bij de verkiezingen is dat aan het einde van het volgende schooljaar 2021-

2022 een nieuwe voorzitter van de GMR moet aantreden.  
 
April 2021 

• Op 1 april wordt een ingelaste (digitale) vergadering van de GMR gehouden om het gesprek 
met het CvB over het verbeteren van de onderlinge relatie en samenwerking voor te 
bereiden.  

• Op 6 april vindt een overleg plaats tussen GMR en CvB met als doel meer duidelijkheid te 
krijgen waarom de communicatie niet tot tevredenheid verloopt.  

 
Mei 2021 

• Er wordt gemeld dat twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht benoemd zijn.  
• Er wordt gesproken over en toelichting gegeven op de bedoeling van de clusterreserves en 

het gedeeltelijk inzetten van de NPO-gelden op clusterniveau.  
• Het CvB meldt dat na vaststelling van het functiehuis er enkele aanpassingen nodig zijn met 

name wat betreft de onderwijsondersteuners. De GMR vraagt dringend om de betreffende 
medewerkers daarover te informeren.  

• De inzet van de NPO-gelden wordt besproken en er wordt uitgesproken dat het nodig is om 
dit thema voorlopig regelmatig terug te laten komen in het overleg ondanks dat de 
instemming ligt bij de MR op schoolniveau.  

• In mei is een ingelaste vergadering gehouden. Een groot deel van die vergadering is besteed 
aan het vormen van een beeld over de communicatie tussen GMR en CvB. 

• Er wordt besloten om een jaarplanning voor het komende schooljaar te vragen. 
• Er wordt ook besloten om een extra vergadering te plannen om kennis te maken met een 

extern communicatiebureau dat mogelijk de GMR en het CvB kan ondersteunen. 
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• De ICT-commissie gaat een voorstel uitwerken om ICT in te zetten om de communicatie in de 
GMR en met de achterban te verbeteren.  

• Er zijn vragen geformuleerd met betrekking tot het bestuursformatieplan, het 
concernjaarplan en de begroting om voor te leggen aan het CvB.  

• De PGMR stemt in met de inzet van zelftesten voor corona onder de voorwaarde dat 
uitdrukkelijk gecommuniceerd wordt dat die niet bedoeld zijn om in te zetten bij klachten.  

• De verkiezingscommissie werkt aan de opvolging van vertrekkende GMR-leden.  
• En alle GMR-leden kijken of de tekst bij hun foto op de website nog passend is.  
 
Juni 2021 

• Aan het CvB en het bestuurssecretariaat wordt gevraagd om mee te denken hoe de vacature 
in de P-gelding van de GMR opgevuld kunnen worden.  

• De GMR-leden die contact hebben gehad met MR’en in hun cluster geven een 
terugkoppeling over hoe dit contact verlopen is en wat het heeft opgeleverd.  

• Naar aanleiding van het bestuursformatieplan vraagt de GMR aan het CvB om de GMR in de 
toekomst eerder te betrekken tijdens de uitwerking van beleidsvoorstellen.  

• Er wordt nogmaals van het CvB aandacht gevraagd voor communicatie over de zelftests en 
de herwaardering van de functie van onderwijsondersteuner.  

• In juni besteedt de GMR een extra vergadering aan kennismaking met de mensen van 
communicatiebureau Coredaet. 

• Het schooljaar wordt afgesloten met een overleg tussen GMR en RvT. Er wordt over en weer 
kennis gemaakt met de nieuwe leden van de RvT.  

• De laatste ontwikkelingen in de relatie tussen GMR en CvB worden besproken.  
• De opvolging van de vertrekkende voorzitters van de RvT, het CvB en de GMR aan het einde 

van het volgende schooljaar wordt besproken, waarbij aandacht wordt besteed aan de 
procedures en tijdpaden die gevolgd zullen worden.  

• Ook worden de actuele ontwikkelingen in het onderwijs besproken waarbij de GMR aandacht 
voor het monitoren en borgen van de verschillende programmalijnen die in gang zijn gezet.  

• Er is een sollicitatieprocedure opgezet voor het werven van een ambtelijk secretaris. De 
geselecteerde kandidaat heeft uiteindelijk de functie niet aanvaardt.  

• Hierdoor is de GMR gaan kijken naar een andere invulling die voor een deel gevonden is in 
uitbreiding van de taakuren voor de personeelsleden van de agendacommissie die daarmee 
ook een groot deel van de secretariaatstaken op zich gaan nemen.  

 

Samenstelling 

In het schooljaar 2020  - 2021 bestond de GMR uit de volgende leden. 
 
Naam  Geleding  Functie  
Berend Jan Molijn  Ouder    
Anke Paas  Personeel    
Annemiek Pustjens  Personeel    
Marjolijn van Roon  Personeel    
Marcel Schmitz  Ouder    
Dagmar Schouteten-Moonen  Ouder  Voorzitter  
Raymond Smeets  Ouder    
Martijn Valk  Ouder    
Sylvia Voeten  Personeel    
Daan Werts  Ouder    
 
Per 1 augustus 2020 hebben Hans Dam, Miguel Eijnwachter en Ton Verhiel de GMR verlaten. 
Vanaf eind april 2020 ondersteunt Wiel Pieters de GMR in de rol van ambtelijk secretaris.  
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Daan Werts is na de verkiezingen begin 2021 toegetreden tot de oudergeleding van de GMR en 
heeft in februari haar eerste vergadering bijgewoond.  
 

Vooruitblik 

De GMR gaat in het schooljaar 2021 - 2022 aan de slag met: 
 

 
 

• Een agendacommissie bestaande uit twee personeelsleden en een ouderlid die de 
vergaderingen gaan voorbereiden. De ambtelijk secretaris zal de GMR zo lang als nodig 
ondersteunen met het maken van de verslagen en indien gewenst adviseren over 
beleidsvoornemens of vragen met betrekking tot wet- en regelgeving. 

 

• De GMR zal aan het begin van het schooljaar een keuze maken of wel of niet gebruik 
gemaakt gaat worden van begeleiding door communicatiebureau Coredaet. 

 

• De CNV-Academie blijft in de toekomst ondersteuning bieden wat betreft lezen en 
beoordelen van financiële stukken, zoals bijvoorbeeld de Kadernota, de Begroting en de 
Jaarrekening. 

 

• Werving van nieuwe personeelsleden voor de GMR heeft de volle aandacht. Hiervoor zal de 
GMR een presentatie verzorgen tijdens kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe 
personeelsleden aan het begin van het nieuwe schooljaar.  

 

• Met behulp van ICT wordt gewerkt aan makkelijkere en betere contacten met de MR’en in de 
clusters om langs deze weg de contacten met de MR’en te onderhouden en te intensiveren. 
Er zal, als het weer mogelijk is, een themabijeenkomst door de GMR worden georganiseerd 
voor alle MR’en.   

 

• In het ambitiegesprek van juni 2020 heeft de GMR prioriteiten geformuleerd die de GMR als 
referentiepunt blijft gebruiken voor het beoordelen van beleidsvoorstellen ook in het 
schooljaar 2021-2022. 
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4 Verantwoording beleid 
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over het beleid van het bestuur. Het is opgedeeld in vier 
paragrafen over de beleidsterreinen: onderwijs & kwaliteit, personeel & professionalisering, 
huisvesting & facilitaire zaken en financieel beleid. Het hart van deze paragrafen wordt gevormd 
door de verantwoording over de gestelde doelen, behaalde resultaten en vervolgstappen. De 
laatste paragraaf van dit hoofdstuk behandelt risico’s en risicobeheersing. 

 Onderwijs & kwaliteit 
Elk kind wil van nature zelf leren en is in principe toegerust om zichzelf te ontwikkelen en daartoe 
ook intrinsiek gemotiveerd. Dit potentieel tot wasdom laten komen, vraagt om uitdaging en 
ondersteuning en tegelijk om (zelf)vertrouwen en hoge verwachtingen. Leren gebeurt steeds in 
interactie en samen met anderen. Daarom heeft de leerling een relatie nodig met een leerkracht, 
specialist of onderwijsondersteuner die aanwezig is, verbindt, vertrouwt, talent oproept, werkt 
vanuit de persoon van de leerling en die uiteraard het vak verstaat en steeds het kind ziet. Samen 
leren en van elkaar leren staan hoog in het vaandel bij de scholen en bij de kinderen zelf, zowel op 
school als thuis bij onderwijs op afstand. 
Scholen hebben door corona in 2021 veelvuldig te maken gehad met lockdowns, quarantaines 
van leerlingen en leerkrachten en het noodgedwongen switchen van fysiek naar hybride 
onderwijs. Dit heeft gezorgd voor een verdere discontinuïteit van het onderwijs en heeft de 
kwaliteit ervan verder onder druk gezet. 
 
In ons strategisch beleidsplan 2015-2020 Vertrouwen – Verbinding – Vakmanschap hebben we ons 
meerjarenbeleid uitgewerkt in strategieën, gericht op de groei in ontwikkeling van medewerker, 
onderwijs en ondersteuning. De concretisering vindt plaats langs de weg van drie 
programmalijnen, voorzien van twee ondersteuningsprogramma’s plus één overkoepelende lijn 
in coördinatie en facilitering. 
  

programmalijn strategie 

Onderwijs anders Organiseren (OAO) brede en gelaagde aanpak gericht op duurzame 
onderwijsvernieuwing 

Villa Kakelbont onderwijs op maat/passend onderwijs 

Vitale Medewerker ontwikkeling personeel en verzuimreductie 

ondersteuningsprogramma ondersteuning 

Klaar voor de Krimp structureel onderzoek naar levensvatbaarheid scholen 

Inzet ICT in het onderwijs onderdeel programmalijn Onderwijs anders Organiseren 

coördinatie/facilitering service 

Maat-werk(t)! INNOVO-breed verbinding tussen programmalijnen en 
articulatie van gewenste ondersteuning op clusterniveau en 
schoolniveau binnen de uitgangspunten van Services 2020. 

  
INNOVO streeft de voortdurende verbetering na van de eigen kwaliteit op drie niveaus: 
leerlingen, school en bestuur. Consequent toegepast kwaliteitsbeleid en monitoring zijn hierin 
belangrijk. 
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Onderwijs in coronatijd 
Net als 2020 is ook het jaar 2021 in meerdere opzichten een bijzonder jaar geworden, waarin 
INNOVO-scholen voor pittige uitdagingen werden gesteld. Op 14 december 2020 besloot de 
Nederlandse regering wederom tot een lockdown en was er hierdoor geen fysiek onderwijs 
mogelijk tot 19 januari 2021. De scholen schakelden weer noodgedwongen over op onderwijs op 
afstand. 
 
Hoewel het vanaf februari 2021 wat betreft de coronapandemie beter leek te gaan en er meer en 
meer door de regering versoepeld werd, was de realiteit anders. Het gehele jaar hadden scholen 
te kampen met besmettingen, zowel onder leerlingen als leerkrachten. De continuïteit en 
kwaliteit van het onderwijs stond voortdurend onder druk. In november 2021 stak een nieuwe 
variant van het virus de kop op en dit leidde in december 2021 opnieuw tot een harde lockdown 
en scholensluiting. 
 
In maart 2021 vond de eerste, formele aankondiging van het Nationale Programma Onderwijs 
(NPO) plaats, in mei gevolgd door een nadere uitwerking: informatie over de aanpak, een 
menukaart, besteding van middelen en monitoring en verantwoording. Alle INNOVO-scholen 
zijn hier – ondanks alle perikelen – voortvarend mee aan de slag gegaan. 
 
Er vonden ook in 2021 vrijwel geen interne audits plaats (slechts één) vanwege de maatregelen 
rondom COVID-19. Daarom is besloten om in analogie met formatief handelen ‘kleine lussen’ te 
creëren, waarbij INNOVO cyclisch de ontwikkeling op de scholen volgt, ondersteunt, bijstuurt en 
scholen met elkaar verbindt. Onderstaand overzicht geeft dit op chronologisch wijze weer:  

- Tot 19 januari 2021 was er sprake van een scholensluiting. Toen fysiek onderwijs daarna 
weer mogelijk was, hebben scholen de eerste ‘gouden weken’ stevig geïnvesteerd in de 
relatie met en tussen de leerlingen. 

- In januari vond een netwerkbijeenkomst van interne begeleiders (IB’ers) plaats, met als 
belangrijkste agendapunt de evaluatie van doelen op basis van de analyse van beschikbare 
rijke data, om directe onderwijsafstemming op groeps- en leerlingniveau te realiseren en 
te komen tot nieuwe realistische doelen. Ook is de discussie gevoerd over de uitdaging van 
een schoolzelfevaluatie in coronatijd.  

- In februari is de opbrengst van het IB-netwerk vertaald naar een INNOVO-handreiking 
Onderwijsvervolg. Later die maand is er aandacht gegeven aan de kwaliteit van het proces 
van kansrijk adviseren. De notitie INNOVO-richtlijnen t.a.v. Toetsing en Kansrijk adviseren 
ondersteunt dat proces op de scholen. 

- In maart werd het Nationale Programma Onderwijs (NPO) aangekondigd en was het 
advies aan de INNOVO-scholen om zoveel als mogelijk aan te sluiten bij bestaande 
onderwijspraktijken uit de eigen kwaliteitsagenda.  

- Gedurende het gehele jaar vonden op de scholen zgn. inspiratiesessies Formatief 
Handelen plaats. Hierin versterkten teams vanuit een gezamenlijke visie op formatief 
handelen hun inhoudelijke kennisbasis van doelgericht werken, het toepassen van 
activerende didactiek, het verzamelen en interpreteren van rijke data in de kleine lus en 
het vervolgens realiseren van de juiste afstemming. 

- In maart vond wederom een IB-netwerkbijeenkomst plaats, met dit keer heel specifiek 
aandacht voor de schoolzelfevaluatie in coronatijd. Er is kennis en ervaring uitgewisseld 
over de vier belangrijkste vragen: 
- Leren leerlingen genoeg? 
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- Voelen ze zich veilig en uitgedaagd? 
- Krijgen ze goed les/onderwijs? 
- Krijgen ze een rijk en passend aanbod? 

- In april gingen alle directeuren tijdens het INNOVO-beraad met elkaar (in clusters) in 
overleg, om – analoog aan de scholing van de IB’ers – zicht te krijgen op de ontwikkeling 
op schoolniveau. 

- In april vond de eindtoets voor groep 8 plaats. De onderwijsinspectie liet weten dat deze 
resultaten niet meetellen bij de beoordeling van scholen. Scholen hebben deze 
leeruitkomst in relatie tot andere data wel gebruikt om te kunnen bevestigen waar een 
individuele leerling staat.  

- De uitkomsten van de gevoerde kwaliteitsdialogen – van zowel directeuren als IB’ers – 
werden vertaald naar een Handreiking NPO – Kwaliteitszorg INNOVO – deel 1 – Schoolscan.  

- Er werd speciaal voor het thema NPO een taskforce ingesteld, die zich met name op de 
randvoorwaardelijke aspecten richtte (onder andere werving personeel, inhuur externe 
partijen etc.). 

- In juni werd er op INNOVO-niveau een uitvraag gedaan naar de schoolzelfevaluatie 
(schoolscan) om zicht te krijgen op de belangrijkste conclusies uit de diepteanalyse, de 
zelfevaluatie, de belangrijkste groeps- en schooldoelen en de voorgenomen interventies. 

- De belangrijkste bevindingen op basis van deze uitvraag zijn onder andere dat de 
leervertraging over het algemeen beperkt is. Zorgsignalen concentreren zich voornamelijk 
op begrijpend- en technisch lezen en de automatisering van rekenen. Scholen baseren zich 
hierbij meestal op meerdere databronnen. Interventies die vaak worden gekozen zijn 
samenwerkend leren, instructie in kleine groepjes en één-op-één begeleiding met behulp 
van de inzet van onderwijsondersteuners. 

- Medio 2021 verscheen deel 2 van de Handreiking NPO – Kwaliteitszorg INNOVO, met als 
thema ‘de Menukaart’.  

- In oktober vond de INNOVO-dag plaats rondom het thema ‘Verlangen naar de Zee’. 
Tijdens deze dag hebben collega’s kennis en ervaring op tal van onderwijskundige thema’s 
gedeeld en uitgewisseld. 

- Tijdens een INNOVO-beraad in oktober vond voor alle directeuren een bijpraatsessie 
plaats met betrekking tot Formatief Handelen. 

- Tijdens het IB-netwerk in november ging het dit keer over data-verzameling in relatie tot 
de vier kwaliteitsvragen en (de implementatie van) ParnasSys. 

- In november voerde het CvB en Team Onderwijs met alle scholen/directeuren 
monitorgesprekken, waarbij het onderwerp NPO een belangrijk deel van de agenda innam. 
Gesproken werd over de belangrijkste bevindingen uit de schoolscan, de schooldoelen, de 
gekozen interventies en de voortgang van de uitvoering van het eigen NPO-plan.  

- Aan het einde van het kalenderjaar vond nog een IB-netwerkbijeenkomst plaats, waarin 
het met name ging over rijke-dataverzameling in relatie tot doelen. 

Onderwijsontwikkeling 
De maatschappelijke opdracht van INNOVO om te zorgen voor goed onderwijs ‘tot de derde’ 
verwijst naar drie nauw met elkaar samenhangende dimensies: goed voor de kinderen, goed voor 
de medewerkers en goed voor de omgeving waarin de school actief is. De drie programmalijnen 
haken in op deze dimensies en hebben zowel een complementaire als ondersteunende rol om 
goed onderwijs ‘tot de derde’ als resultaat te realiseren. 
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Hoewel de geplande ontwikkeling van de programmalijnen door de coronacrisis enigszins op de 
achtergrond kwam, is er op een aantal thema’s toch voortgang geboekt en kwam een enkel 
thema zelfs in een stroomversnelling. 
 
Programmalijn Onderwijs Anders Organiseren 
Leermiddelen als Innovatie 
Dit project houdt in: het bewust en gericht inzetten van alle mogelijkheden die digitale en folio 
(papieren) leermiddelen bieden om onderwijs op maat te optimaliseren. Het beoogde resultaat is 
explicitering van de behoeften van scholen op dit gebied en een aanbod op maat door intensief 
partnerschap met leermiddelendeskundigen. Door een gezamenlijk inhoudelijk gesprekskader te 
gebruiken voor de aanscherping van de vraagarticulatie van de school, is de vertaling hiervan 
naar een kwalitatief aanbod van dienstverlening en leermiddelen-op-maat sterk verbeterd. Uit 
een brede evaluatie blijkt dat de meeste scholen in de samenwerking met de leermiddelen-
deskundigen (in)zicht gekregen hebben in de mogelijkheden voor de inzet van leermiddelen, 
passend bij hun visie en schoolspecifieke ontwikkelingen. Nog lang niet alle scholen maken 
optimaal gebruik van deze expertise en daar liggen ook de kansen en uitdagingen voor het 
vervolgtraject. Van de scholen die wel van de mogelijkheden gebruikgemaakt hebben, is het 
effect op de doelen van de school positief en wordt de samenwerking goed gewaardeerd. 
 
INNOVO Onderwijsondersteuner (OWO) 
Ook het vierde jaar van dit project is gericht op de versterking van de positie en de inzet van de 
onderwijsondersteuner in heterogene onderwijsteams. Binnen INNOVO zijn in 2021 circa 200 
onderwijsondersteuners werkzaam die met leerkrachten en vakspecialisten onderwijs op maat 
verzorgen aan groepen leerlingen in units, bouwen (onder-, midden-, bovenbouw) en ‘bubbles’. 
Door te werken vanuit heterogene teams zijn de mogelijkheden om het onderwijs anders te 
organiseren toegenomen en is de differentiatiecapaciteit vergroot. Het heeft de 
schoolorganisaties flexibeler gemaakt en scholen zijn daardoor ook beter in staat onvoorziene 
omstandigheden het hoofd te bieden. 
 
In drie modules hebben onderwijsondersteuners hun kennis en vaardigheden op het gebied van 
didactiek, gedrag & pedagogiek en onderwijs aan het jonge kind kunnen vergroten. Deze 
modules worden onderdeel van het reguliere nascholingsaanbod binnen de stichting. Ook de 
samenwerking met onze opleidingspartner VISTA college is verder geïntensiveerd. Dit gebeurde 
door het concept van Opleiden in School (OiS) samen vorm te geven, een twintigtal nieuwe 
praktijkbegeleiders te certificeren en in vier pilotscholen het concept OiS verder door te 
ontwikkelen door de gezamenlijke begeleiding te intensiveren. 
 
In het project Functiegebouw is het functieprofiel voor Onderwijsondersteuner A herschreven en 
is een nieuwe functie Onderwijsondersteuner B ontworpen. Dit was een uitdagend proces, maar 
met een goed resultaat. De differentiatiecapaciteit in de scholen zal verder toenemen en taken 
en verantwoordelijkheden in het onderwijsproces kunnen nu nog beter verdeeld worden binnen 
het onderwijsteam. Met de implementatie van de nieuwe functie Onderwijsondersteuner B 
wordt in januari 2022 gestart.  
 
Doorgaande lijn PO-VO 
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De samenwerking tussen het primair onderwijs (PO) en het voortgezet onderwijs (VO) is verder 
geïntensiveerd door vanuit een gezamenlijk kader (PvA) met als missie ‘Succes voor álle 
leerlingen’ aan vier thema’s te werken: Taalontwikkeling, Executieve functies, 
Ouderbetrokkenheid en Gezondheid en welbevinden. In verschillende pilots, in nieuwe 
directienetwerken PO-VO, in inhoudelijke werkgroepen van docenten VO en leerkrachten PO en 
met een onderzoekslijn vanuit de Universiteit van Maastricht (UvM) wordt aan deze thema’s 
gewerkt om zo een echte doorgaande lijn PO-VO te realiseren, waardoor alle leerlingen een 
soepele en kansrijke overgang kunnen maken. 
 
Met betrekking tot het proces van overgang van PO naar VO is veel aandacht besteed aan de 
kwaliteit van het Onderwijskundig rapport en is op de Heerlense basisscholen in pilotvorm 
gewerkt aan de Warme Overdracht+. Hierbij is vooral gelet op ouderbetrokkenheid en 
eigenaarschap van de leerling als belangrijke succesfactoren in de overgang van PO naar VO. 
 
Programmalijn Villa Kakelbont (passend onderwijs) 
Expertiseplatform 
INNOVO-scholen werken samen in clusters, waaraan structureel specifieke (speciaal onderwijs-) 
expertise is gekoppeld. Deze specialisten (CPO’ers: clusterverbinders passend onderwijs) 
ondersteunen scholen om op systeemniveau sterker te worden. Bovendien verbinden ze 
specifieke zorgvragen aan beschikbare expertise (‘zorgmakelen’). Op bestuursniveau werken 
twee procesbegeleiders, die de scholen ondersteunen in de kwaliteitsverbetering van de 
dossiervorming op de ondersteuningsniveaus 3 en 4. Ook zijn bovenschools vier orthopedagogen 
op afroep beschikbaar voor specifieke onderzoeken of specialistische ondersteuningsbehoeften 
van leerlingen. In 2021 is de ontwikkeling en inbedding van het expertiseplatform, mede in relatie 
tot de clustervorming, geëvalueerd. Op basis hiervan zullen in het voorjaar 2022 enkele 
aanpassingen worden doorgevoerd. 
 
Doelgroepbeschrijvingen en -arrangementen 
Aan het einde van schooljaar 2020-2021 hadden alle scholen van het gespecialiseerd onderwijs 
van INNOVO een zgn. doelgroepbeschrijving gereed. Aangezien de diversiteit onder de 
leerlingen in het SBO, SO en VSO heel groot is, is met behulp van een landelijk ontwikkeld model 
per school in kaart gebracht welke eindniveaus de leerlingen per type onderwijs kunnen behalen 
en met welke benodigde ondersteuning. Door de doelgroepbeschrijvingen van alle 
gespecialiseerde voorzieningen in de regio naast elkaar te leggen, wordt duidelijk of er sprake is 
van een dekkend aanbod voor alle typen ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Daarnaast kan 
met behulp hiervan opnieuw gekeken worden naar een logische spreiding van specifieke 
arrangementen. Dit staat voor 2022 op de rol. 
 
Naast doelgroepbeschrijvingen zijn SBO De Griffel, SO/VSO Catharina en SO/VSO De Pyler in 
schooljaar 2021-2022 met een proeftuin 'doelgroeparrangement' gestart. Dit is een integraal 
programma voor specifieke (groepen) leerlingen. Er is sprake van een aanvullende inzet van 
jeugdhulp om onderwijsdeelname mogelijk te maken, met als uitgangspunt de 
ondersteuningsbehoefte van de doelgroep. De expertise van beide sectoren wordt in samenhang 
aangeboden en versterkt elkaar. 
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Op basis van een eerste evaluatie met betrokkenen (november 2021) kan gesteld worden, dat de 
proeftuinen voortvarend verlopen en de effecten van de multidisciplinaire samenwerking al 
enigszins zichtbaar worden. 
 
Start- en Kantelklas 
Enkele INNOVO-scholen beschikken over een bijzondere voorziening, een zogenaamde 
startklas. Zo’n klas is bedoeld voor 4-jarige kinderen, die zeker in het begin nog veel extra 
(gemeentelijke) zorg nodig hebben. Door in de startklas onderwijs én zorg intensief met elkaar te 
combineren, krijgen deze kinderen een kans om na 1 jaar door te stromen naar een (andere) 
reguliere basisschool. Zonder startklas werden deze kinderen vaak meteen naar het speciaal 
onderwijs verwezen. 
 
Uit een tussenevaluatie in 2020 bleek dat ongeveer 75% van alle startklaskinderen regulier kan 
doorstromen. De eerste resultaten wijzen er dus op dat met deze voorziening en werkwijze het 
beoogde hoofddoel voor een groot deel gehaald wordt. Hoewel dit hoopgevende eerste cijfers 
zijn, moeten de effecten op lange termijn afgewacht worden. Omdat in 2020 door corona maar 
relatief weinig fysiek onderwijs mogelijk was, is door alle betrokken partners in het project 
Startklassen (onderwijs, gemeente, samenwerkingsverband) besloten om deze pilot met nog één 
jaar te verlengen. In december 2021 is een tweede evaluatie gedaan, waarbij ook is gekeken hoe 
de startklasleerlingen het in het vervolgjaar op de reguliere basisschool doen. Deze evaluatie 
bevestigt dat de startklassen financieel, inhoudelijk en organisatorisch passende voorzieningen 
zijn, die ervoor zorgen dat kinderen meer kans maken op regulier, thuisnabij onderwijs.  Op 
grond van deze evaluatie wordt in de tweede helft van schooljaar 2021-2022 een (nieuwe) 
businesscase voor het vervolg opgesteld. Daarmee zal deze voorziening een structureel en 
duurzaam karakter krijgen. 
 
Een vergelijkbare voorziening is de kantelklas, maar dan op een school voor gespecialiseerd 
onderwijs. Bij leerlingen in dit type onderwijs is de zorg voorliggend. Het is de bedoeling dit in 
een kantelklas te kantelen, zodat voor leerlingen in zo’n klas meer onderwijs mogelijk wordt. 
De evaluatie van het eerste jaar van de kantelklas laat zien dat er bij deze leerlingen 
daadwerkelijk sprake is van een kanteling. Van de 8 leerlingen werd 1 leerling teruggeplaatst naar 
het regulier onderwijs, 4 leerlingen bleven in het SBO en 3 leerlingen gingen naar het SO. Voor al 
deze leerlingen geldt dat door de kanteling voor hen meer onderwijs mogelijk is gemaakt. 
 
Breed schakelen Parkstad 
Het traject Breed Schakelen is gestart in het schooljaar 2020-2021. Alle VO- en VSO-scholen van 
Parkstad hebben zich hieraan gecommitteerd. Het doel van dit traject is dat leerlingen van het 
VSO volgens het 3S-Model een tussentijdse overstap maken naar het reguliere VO-onderwijs. 
Het 3S-model staat voor Signaleren, Synchroniseren en Schakelen. Er zijn zes kritische 
succesfactoren opgesteld voor Breed Schakelen.  
 
Voor het schooljaar 2020-2021 waren 8 leerlingen gesignaleerd, zijn 7 leerlingen gestart, 
6 leerlingen zijn vervolgens geschakeld en 1 leerling zit nog in het traject. Door de 
coronaproblematiek zijn minder leerlingen geschakeld dan in eerste instantie gepland was. 



INNOVO-verslag 2021 

37 

Voor het schooljaar 2021-2022 zijn 25 leerlingen gesignaleerd, 15 leerlingen zijn reeds gestart 
waarvan 2 leerlingen geschakeld. 13 leerlingen zitten nog in het schakeltraject. Er is een website 
gelanceerd voor ouders, scholen en zorginstanties: breedschakelenparkstad.nl. 
 
Verwijzingen naar het gespecialiseerd onderwijs 
De verwijzingen van basisonderwijs (BAO) naar speciaal (basis)onderwijs (SO/SBO) vertoonden 
de afgelopen schooljaren een dalende tendens. In schooljaar 2020-2021 zijn de verwijzingen in 
absolute zin gestegen, met name in het SO voor de samenwerkingsverbanden 3104 (Westelijke 
Mijnstreek) en 3106 (Parkstad). Een verklaring voor deze stijging is niet eenduidig te geven, maar 
het lijkt wel een voorbode te zijn van ontwikkelingen die INNOVO eerder al zagen aankomen. Er 
is enerzijds een zijinstroom uit andere regio's zichtbaar, waarbij al min of meer direct sprake is 
van een bepaalde zorgbehoefte. Anderzijds lijkt er een toenemende verdichting van de 
leerlingproblematiek te zijn. Er zijn grote zorgen wat op de middellange- en lange termijn de 
effecten van de coronapandemie zullen zijn op de leerlingen. 
 
In bijlage B is een meer uitgebreide verantwoording opgenomen, gebaseerd op een format van 
de samenwerkingsverbanden Zuid-Limburg.  
 

Formatief handelen 
Wie aan de slag gaat met kanteling van eigenaarschap naar de leerling door onderwijs anders te 
organiseren en daarin de doorgaande ontwikkeling van leerlingen centraal stelt, raakt daarmee 
ook aan de vraag naar de functie van toetsen. Summatieve toetsen (toetsen achteraf) geven (te) 
weinig informatie over het leerproces, dat leerlingen doormaken en zijn weinig voorspellend over 
de borging van het geleerde. Formatieve instructie en evaluatie geven die informatie wel. 
Formatief handelen maakt duidelijk, waarin de leerling zich al heeft ontwikkeld en waarin nog 
niet en laat ook zien waar en hoe de leerling ondersteund kan worden om nog niet behaalde 
leerdoelen zelfstandig te bereiken. 
 
Onze gezamenlijk ontwikkelde visie op formatief handelen is verwoord in vijf kernboodschappen: 

1. De doelen die we beogen, zijn leidend voor het vormgeven van ons onderwijs, niet de 
toetsen. 

2. We komen tot zorgvuldige beslissingen over leerlingen op basis van verschillende en rijke 
informatiebronnen. 

3. In ons onderwijs gaan we voor succeservaringen voor alle leerlingen. 
4. We investeren voortdurend in activerende didactiek om het formatief handelen van 

leerkrachten en onderwijsondersteuners te versterken. 
5. Formatief handelen met leerlingen betekent formatief leren werken als team. 
 
Om vorm en inhoud te geven aan deze kernboodschappen is ingezet op versteviging van de 
kennisbasis en ervaring opdoen met formatief handelen voor verschillende doelgroepen. 

- Scholingstraject voor IB’ers over de vijf kernboodschappen in relatie tot actuele 
ontwikkelingen en de rol van de IB’er. 

- Vragen(v)uurtjes voor IB’ers om praktijk gerelateerde vragen op maat te kunnen 
bespreken. 
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- Leertraject voor CPO’ers om de kennisbasis te verstevigen, voorbeelden uit de praktijk te 
delen en te werken aan kwaliteitsbesef in de rol van CPO’er. 

- Bijpraatsessies voor directeuren in het INNOVO-beraad om helderheid te blijven geven 
over formatief handelen en de rol van de directeur bij de implementatie ervan.  

- Clustersessies met directeuren om kennis te ontwikkelen over interventies in de 
schoolontwikkeling, die door formatief handelen versterkt kunnen worden. 

- Consultsessies voor teams (in navolging van de inspiratiesessies) om specifieke vragen ten 
aanzien van formatief handelen te bespreken.  

 
In mei is breed gereflecteerd op de langetermijndoelstellingen van het traject formatief 
handelen. Hieruit blijkt dat de visie op formatief handelen breed gedragen wordt binnen de 
scholen en richting geeft aan actuele onderwijskundige ontwikkelingen, zoals doel- en 
leerlijngericht (i.p.v. toetsgericht) werken, eigenaarschap van leerlingen, activerende didactiek 
en het kortcyclisch proces van leren als team. Er zijn voor verschillende doelgroepen handvatten 
geboden om met formatief handelen in de praktijk aan de slag te gaan en daar liggen nog veel 
kansen voor het vervolg. Directeuren geven aan dat er nu nog een disbalans is tussen toetsing 
gericht op het leerproces en de gestandaardiseerde toetsing. De activiteiten binnen dit traject 
formatief handelen leveren een positieve bijdrage aan het vinden van deze balans. 
 

ParnasSys 
In schooljaar 2021-2022 hebben alle scholen van INNOVO een nieuw 
leerlingadministratie/leerlingvolgsysteem (LAS/LVS) in gebruik genomen, te weten ParnasSys. In 
dat schooljaar zijn alle relevante data technisch gemigreerd en is er een uniforme inrichting 
gerealiseerd. In schooljaar 2021-2022 is fase II ingezet, de implementatie van specifieke 
(leerlingvolg-)functionaliteiten in relatie tot inhoudelijke processen en ontwikkelingen. Hierbij 
wordt aangesloten bij de principes van formatief handelen. 
 

Onderwijsresultaten 
De inspectie heeft de overstap gemaakt naar beoordeling van de resultaten van de eindtoets op 
basis van referentieniveaus. De score van het referentieniveau wordt gebaseerd op een 
gemiddelde van de laatste drie jaar (vanwege COVID-19 zijn in 2020 geen eindtoetsen zijn 
afgenomen). Alle INNOVO-scholen scoren in 2021 ruim boven de inspectie-signaleringswaarde 
van het fundamentele niveau (1F); 73% van de scholen scoort hierbij zelfs boven het landelijk 
gemiddelde. Op drie scholen na scoren ook alle scholen boven de signaleringswaarde van het 
hogere streefniveau (2F/1S); 63% van de scholen scoort hierbij boven het landelijk gemiddelde. 
Bij (V)SO is de realisatie conform ontwikkelingsperspectief (OPP) hoog tot zeer hoog. Alle 
leerlingen van VSO De Pyler die examen hebben afgelegd, zijn geslaagd: 100% score. 
 
Inspectie 
Door de COVID-19 maatregelen hebben de inspectieonderzoeken in 2021 overwegend digitaal 
en/of telefonisch plaatsgevonden. 

- Themaonderzoeken: 
o Kwaliteitsverbetering en de leerlingenpopulatie (3 basisscholen) 
o Kwaliteit van afstandsonderwijs (2 basisscholen) 
o Analyse en afstemming (2 basisscholen) 
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o Gevolgen van de coronacrisis in het basisonderwijs (4 basisscholen) 
o Peil Burgerschap (1 SBO-school) 
o Kwaliteitsverbetering en de leerlingenpopulatie op speciale basisscholen (1 SBO-

school) 
- Doorstroomonderzoek  

o Schoolloopbanen COVID-19 (1 basisschool) 
- Stelselonderzoek 

o Leskwaliteit in het speciaal onderwijs (1 SO-school) 
 
In de periode november–december 2021 heeft de Inspectie van het Onderwijs een digitaal 
vierjaarlijks onderzoek naar bestuur en scholen uitgevoerd. 

 Personeel & professionalisering 
Wij geloven intrinsiek dat medewerkers het succes bepalen van onze organisatie en dat iedereen 
het liefst zelf aan de slag wil met zijn eigen ontwikkeling. Professionals voelen zich gesteund 
door de INNOVO-organisatie, waarbij de collectieve ambitie door eenieder gekend en gedeeld 
wordt. 
Voor ons personeelsbeleid gebruiken we de kernwaarden van INNOVO als basis:  

- 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. 
 
Programmalijn Vitale Medewerker 
Eind 2015 is gestart met de programmalijn Vitale Medewerker, gericht op het vergroten van de 
vitaliteit van personeel en organisatie. De programmalijn kent een beleids- en maatregelenkader 
gericht op de thema’s: gezondheid, functioneren & ontwikkelen, mobiliteit en organisatie & 
leiderschap. De ambities en doelen van de programmalijn worden frequent besproken en 
afgestemd in het programma-overleg, waarin ook de programmalijnen Villa Kakelbont en 
Onderwijs anders Organiseren en de ondersteunende programma’s besproken worden. 
 

Corona 
Corona heeft ook in 2021 nog een enorme impact gehad op onze medewerkers en de organisatie. 
Zoals eerder al benoemd, heeft corona veel van onze medewerkers gevraagd, maar kunnen we 
ook concluderen dat binnen INNOVO een enorme ontwikkelkracht en wendbaarheid aanwezig 
is. Op alle aspecten van personeelsbeleid: gezondheid, functioneren & ontwikkelen, mobiliteit en 
organisatie & leiderschap, heeft corona in meer of mindere mate invloed gehad. Zorgen zijn er 
over de invloed op lange termijn op de (psychische) belastbaarheid van onze collega’s. Daarom 
wordt geïnvesteerd in preventieve middelen en het toegankelijk maken van professionele hulp 
voor hen die dat nodig hebben. Grote waardering is er voor de inzet en betrokkenheid van al 
onze medewerkers, die in deze bijzonder lastige omstandigheden het onderwijsaanbod vorm en 
inhoud zijn blijven geven. Voor de collega’s die gedurende deze periode structureel langere 
periodes hebben thuisgewerkt, is op twee momenten (in juni en in december) een 
thuiswerkvergoeding uitgekeerd. Tevens is in 2021 een thuiswerkbeleid ontwikkeld en 
vastgesteld.  
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Gezondheid 
Binnen INNOVO hanteren we sinds 2017 de verzuimvisie ‘Heel de mens’. Een visie die uitgaat van 
een holistische benadering waarin vertrouwen, verbinding en vakmanschap worden 
geconcretiseerd. In onze verzuimaanpak staat het gedragsmodel centraal. In dat model gaan we 
ervan uit dat verzuim (niet de ziekte!) te definiëren is in termen van gedrag en dat gedrag 
beïnvloedbaar is. Voor de hand ligt dan om op zoek te gaan naar de onderliggende oorzaken van 
dit gedrag en die oorzaken aan te pakken. 
 
In januari 2021 hebben in samenwerking met Falke en Verbaan herhalingstrainingen 
plaatsgevonden, naast de basistraining voor nieuwe leidinggevenden. Deze herhalingstrainingen 
zijn gericht op het verder bekwamen van leidinggevenden, vooral met het oog op preventie van 
verzuim. Daarbij is specifieke aandacht voor arbeidsmotivatoren en -demotivatoren en de meest 
effectieve stijl van leidinggeven in verzuimbegeleiding.  
 
Verzuim 
Het verzuimpercentage in 2021 is 5,8%. Dit is een toename van 0,4% ten opzichte van 2020. De 
toename wordt veroorzaakt door een stijging van het verzuim in de maanden november en 
december. Een toename van het landelijk aantal coronabesmettingen zal deze toename (deels) 
verklaren. De meldingsfrequentie is met 0,63 nagenoeg gelijk gebleven.  
De toename van het verzuim in 2021 is verder een gevolg van een toename van het lange 
verzuim en een lichte toename van het middellange verzuim. 78% van het totale verzuim betreft 
(extra) lang verzuim. 
 
De verdeling van verzuimoorzaken in het langdurig verzuim is als volgt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het aandeel psychisch verzuim in 2021 is 50,4% van het totale langdurige verzuim. Het verzuim 
ten gevolge van psychische aandoeningen is hiermee licht gedaald: 2,0% (in 2020: 2,2%). 
Ondanks dat dit nog steeds hoog is, is hiermee het aandeel psychische klachten bij INNOVO 
gelijk aan de benchmark Onderwijs van Human Capital Care (50,2% in 2021) en is licht gedaald 
met 1,6% binnen INNOVO (in 2020 was het aandeel psychisch verzuim namelijk 52%). De 
dalende lijn zet zich daarmee door in deze categorie verzuim. Dat impliceert dat het investeren in 
preventie door middel van de inzet van coaching en het scholen van leidinggevenden in de 
verzuimvisie en -aanpak op dit complexe deel van verzuim blijft renderen. 
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We zien dat het verzuim bij vrouwen in alle categorieën hoger is dan bij de benchmark. Bij de 
mannen is het verzuim in alle categorieën lager dan bij de benchmark.  
Het verzuimpercentage in de groep medewerkers met een dienstverband van 1 tot 2 jaar is met 
7,1% het grootst. Dit betreft een forse toename ten opzichte van 2020 (2,9%). Opgemerkt moet 
worden dat deze groep vergeleken met de andere groepen in aantallen en fte relatief weer klein 
is. Het verzuim in de groep 55+ is gestegen naar 8,4% (2020: 6,8%). In de groep 35-<44 stijgt het 
verzuim verder naar 6,5% (2020: 2%). Aangezien dit de grootste groep betreft, heeft deze groep 
de grootste impact op het verzuim. In beide groepen wordt de helft van het langdurige verzuim 
veroorzaakt door psychische aandoeningen en is de stijging van het verzuim toe te schrijven aan 
de categorie fysieke aandoeningen overige. 
 

Duurzame inzetbaarheid 
Om medewerkers te ondersteunen in het kader van duurzame inzetbaarheid is naast de 
beschikbare interne begeleiding geïnvesteerd in externe professionele begeleiding. Aan de hand 
van een providerboog worden medewerkers waar noodzakelijk door ons doorverwezen. In het 
kader van loopbaancoaching, outplacement en begeleiding bij een tweede spoor re-integratie is 
bijna € 189K geïnvesteerd in 2021.  
 

Functioneren & ontwikkelen 
Onze missie is ‘inspireren om te leren’ , van ‘moeten leren’ naar ‘willen leren’. Het gaat om 
openstaan voor nieuwe dingen en het koesteren van nieuwsgierigheid, maar ook over steeds zelf 
blijven nadenken en het hebben van veel werk- of leerplezier. Onderwijs op maat en persoonlijk 
leren lukt het beste in een omgeving met veel ruimte en daarbij passende controle.  
Onze ambitie is om medewerkers eigenaarschap te geven over de ontwikkeling van hun eigen 
vakmanschap. Ook hier zoeken we bewust naar de analogie: wat we onze leerlingen toewensen, 
geldt ook voor onze medewerkers. 
 
Scholing en ontwikkeling 
Om scholing en ontwikkeling zo laagdrempelig mogelijk te maken, hebben we in 2018 de 
INNOVO-academie opgericht. Dit is een digitaal platform waar alle medewerkers terecht kunnen 
met (individuele) scholings- en ontwikkelingsvraagstukken en waar in- en extern 
scholingsaanbod, digitaal én offline, ontsloten wordt. Medewerkers kunnen, passend bij de eigen 
behoeftes zelfstandig en direct hun kennis en vaardigheden verder ontwikkelen.  
Het digitale aanbod aan trainingen is groot, gevarieerd zowel wat betreft aanbod als niveau, sluit 
aan bij belangrijke (leerkracht)competenties én is zonder additionele kosten direct op te starten.  
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In het schooljaar 2019-2020 kwam de inzet van de academie goed op stoom. In november en 
januari van dat jaar en de periode vanaf 15 maart 2020 tot eind april is het aantal opgestarte  
e-trainingen groot geweest. Dit viel samen met de eerste corona scholen lockdown.  
Leerkrachten hebben deze periode gebruikt om thuis te werken aan hun vaardigheden en 
competenties. In 2021 was het totaal aantal gevolgde cursussen weer ongeveer gelijk aan 2019. 
Dit is voornamelijk te wijten aan de in 2020 en 2021 voortdurende coronapandemie. 
 
De e-cursussen die in 2021 wel zijn gevolgd betreffen met name trainingen die in het onboarding 
programma voor nieuwe medewerkers zijn opgenomen. De top 5 bestaat uit:  

1. Augeo – Werken met een meldcode leerkrachten 
2. Executieve functies 
3. Augeo – Steun bieden in de klas 
4. Lesontwerp – De 4 sleutels voor een effectieve les  
5. Augeo – Herhaling werken met een meldcode  
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Er is een flinke afname van het aantal deelnemers aan offline scholingsactiviteiten 
(netwerkbijeenkomsten, workshops, etc.). Door de in 2021 geldende coronamaatregelen konden 
veel activiteiten helaas geen door gang vinden.  
 

 
 
INNOVO-studiedag 20 oktober 2021 
Wat wel door is gegaan, maar niet in de cijfers is verwerkt, is de INNOVO-studiedag van 20 
oktober 2021. Deze studiedag, met als thema ‘verlangen naar de zee’, kende een gezamenlijk 
onderwijsinhoudelijk ochtendprogramma en een middagprogramma op clusterniveau. 
 
In onderstaande tabel staan de totale investeringen in training en opleiding in 2021. 

ONDERDEEL KOSTEN 2021 
Licenties cursussen INNOVO-academie € 192k (+/- € 150 per medewerker)  
INNOVO-studiedag 20 oktober 2021 € 118k 
Totaal scholingen en trainingen (individueel en op team niveau) € 300k 

 
TMA 
Om medewerkers meer inzicht te geven in hun eigen ontwikkelperspectief wordt een Talent 
Motivatie Analyse (TMA) beschikbaar gesteld. Nieuwe medewerkers krijgen deze analyse 
aangeboden als onderdeel van hun selectieprocedure. Medewerkers die al in dienst zijn van 
INNOVO, kunnen gebruik maken van deze mogelijkheid als zij daar aanleiding toe zien. In 2021 is 
ruim € 68K besteed aan het beschikbaar stellen van de TMA, voornamelijk in werving-en-
selectietrajecten. 
 
Onboarding 
Ook in 2021 hebben we te maken gehad met beperkingen ten gevolge van corona. 
Bijeenkomsten in het kader van de onboarding voor nieuwe medewerkers zijn daarop aangepast. 
Voor iedere medewerker is een vast programma beschikbaar van thematische 
(scholings)bijeenkomsten en individuele coaching en begeleiding. Door corona kon een aantal 
geplande scholingsbijeenkomsten fysiek niet doorgaan. 
 
Gesprekkencyclus 
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In 2019 is het beleid omtrent de gesprekkencyclus gemoderniseerd en na instemming van de 
PGMR vastgesteld. Vanuit onze kernwaarden is deze gesprekkencyclus meer 
ontwikkelingsgericht opgesteld. Minimaal jaarlijks voert de medewerker met diens 
leidinggevende een ontwikkelgesprek. Wij vinden het belangrijk dat ontwikkeling aan de hand 
van de meerdere databronnen wordt gevoerd. Lesobservaties en de uitkomst van de reflectieve 
gesprekken kunnen hiervoor input leveren. Slechts daar waar concrete vraagstukken ontstaan, 
kan een leidinggevende kiezen om over te gaan tot een functionerings- of beoordelingsgesprek. 
 
De coronapandemie en de getroffen preventieve maatregelen hebben ertoe geleid dat in 2021 
het aantal uitgevoerde lesobservaties en ontwikkelgesprekken op veel scholen is achtergebleven. 
De verwachting is wel dat de organisatie bij normalisatie van de situatie en versoepeling van de 
coronamaatregelen, de onderdelen in de gesprekkencyclus weer gaat oppakken. Het draagvlak 
onder leidinggevenden en medewerkers is hiervoor in ruime mate aanwezig.  
 

Mobiliteit 
Al sinds 2018 zijn er zorgen over de krapte op de arbeidsmarkt, met name wat betreft het aanbod 
leerkrachten dat beschikbaar is. Waar in het verleden door de daling van de leerlingenaantallen 
ook minder leerkrachten nodig  waren, stabiliseert de vraag door afvlakking van de daling van de  
leerlingenaantallen. Tegelijkertijd nemen de beschikbare aantallen leerkrachten af door de daling 
van start bekwame leerkrachten vanuit de PABO en toename van uitstroom door het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd. Tegelijkertijd stijgt de vraag naar gekwalificeerde 
leerkrachten doordat er na jaren weer meer geïnvesteerd wordt in het onderwijs. 
 
Zij-instroom en herintreders 
Deze zorgen hebben in 2019 geleid tot een stevige impuls binnen INNOVO om voldoende 
gekwalificeerd personeel binnen te halen. Dat heeft destijds geleid tot circa 150 nieuwe 
medewerkers. In 2021 hebben we circa 80 nieuwe medewerkers kunnen aantrekken, onder 
andere door extra budgetten (NPO). 
 
In 2020 heeft de trend dat met name herintreders uitvallen en daarmee uitstromen doorgezet. 
De motivatie om te starten is in die groep heel groot geweest, maar de aanzienlijke investering 
om dit tot een goed einde te brengen, is voor velen van hen te groot gebleken. Nieuwe 
zijinstroomtrajecten zijn na evaluatie in 2020, voor 2021 on hold gezet. De evaluaties wezen erop 
dat de opbrengsten niet in lijn liggen met de investeringen die INNOVO hiervoor gedaan heeft. 
 
Interne mobiliteit 

Mobiliteit biedt een kans voor persoonlijke ontwikkeling en een kans op ontwikkeling op 
organisatieniveau. Om dat te kunnen waarmaken, stelt INNOVO zichzelf ten doel om te 
investeren in personeel op de middellange en lange termijn. Vrijwillige mobiliteit en flexibiliteit 
worden daarbij gezien als een waardevolle pijler, die we willen stimuleren. Gezien de huidige 
krapte op de arbeidsmarkt en met het vooruitzicht op een groter wordende uitdaging in dat 
kader, willen wij een goede werkgever zijn die mensen aan zich bindt. Dit heeft ertoe geleid dat 
er een mobiliteitsproces is ontwikkeld waarbij vrijwilligheid de basis vormt voor het oplossen van 
over- of onderformatie op scholen. 
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De mobiliteitsronde in 2021 heeft plaatsgevonden van 1 april tot aan de zomervakantie. Het 
proces is tussentijds waar noodzakelijk bijgestuurd. De mobiliteitsronde heeft ertoe geleid dat in 
2021 61 medewerkers in dienst van INNOVO hebben gewisseld van functie. Dit hoge aantal is 
grotendeels te verklaren door het gewijzigde functiegebouw dat in 2021 is vastgesteld. Verder 
zijn 82 medewerkers overgestapt naar een andere school en zijn 81 nieuwe medewerkers in 
dienst gekomen. In totaal heeft dit geleid tot een kleine toename van 4 wft op concernniveau. 
 
Het doorlopen proces wordt jaarlijks na de zomervakantie geëvalueerd met leidinggevenden, 
medewerkers en betrokken adviseurs van het servicebureau. De daaruit geleerde lessen zijn 
vervolgens verwerkt in een bijgestelde uitvoeringsregeling voor de nieuwe mobiliteitsronde in 
2022. Deze gaat van start op 1 februari 2022. Wederom is gekozen voor het uitgangspunt dat er 
binnen INNOVO geen boventalligheid aan de orde zal zijn. 
 
Uitstroom 
In totaal zijn in 2021 95 medewerkers uit dienst gegaan. Daarvan zijn 6 medewerkers uit dienst 
gegaan met een ontslagvergunning wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. In 2021 is van 8 
medewerkers afscheid genomen door middel van een overeenkomst met wederzijds 
goedvinden. Van 6 medewerkers is de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wegens 
moverende redenen niet verlengd. 45 medewerkers zijn uit dienst gegaan op eigen initiatief, 
bijvoorbeeld vanwege (vervroegde) pensionering, een overstap naar een andere werkgever of 
anderszins. In totaal is aan ontslag- en transitievergoedingen ruim € 180K uitgekeerd, waarvan 
het deel dat betrekking had op uitdiensttredingen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 
conform geldende regelgeving bij het UWV gedeclareerd zijn.  
 
Uitkeringen na ontslag 
In 2021 is binnen INNOVO € 17.145 besteed aan uitkeringen voor medewerkers die ziek uit dienst 
zijn gegaan, in het kader van het eigenrisicodragerschap ziektewet. Per 1 januari 2021 is de 
uitvoering hiervan belegd bij Robidus. 
 
Eigen risicodragerschap 
Per 1 januari 2021 is INNOVO uit het publieke stelsel gestapt en eigenrisicodrager geworden voor 
de kosten volgend uit de WIA (WGA en IVA). De WGA-risico’s zijn verzekerd bij Loyalis. 
 
Preventieve maatregelen 
Maatregelen die binnen INNOVO worden ingezet om verzuim- en werkloosheidskosten in de 
toekomst te voorkomen, zijn gevarieerd en over de volledige breedte van het instrumentarium 
van HR aan de orde. Denk daarbij aan verzuimbegeleiding, de gesprekkencyclus, het inzetten van 
interventies bij loopbaanvraagstukken, het aanbieden van opleidingen en cursussen, begeleiding 
van werk naar werk in verzuim- of functioneringskwesties, enzovoorts. 
 
Een onderzoek naar de (optimalisatie van de) uitvoering van de overige SV (sociale verzekerings)-
regelingen is uitgevoerd in het laatste kwartaal van 2021. Per juni 2022 zal de monitoring, 
verwerking en toetsing deze regelingen ondergebracht worden bij het SV-servicecenter van 
Robidus. De interne organisatie zal zich richten op het tijdig en adequaat informeren en 
communiceren van actoren betrokken bij de uitvoering van deze regelingen. 
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Ooievaarsnest 
Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdelijk vervangen van personeel. Ook in 2021 hebben 
we geconcludeerd dat dit vraagstuk op veel scholen een ingewikkelde puzzel is, die creatieve 
oplossingen vraagt. De vervanging van personeel met zwangerschaps-, bevallings- en 
partnerverlof is ondergebracht in het zogenaamde Ooievaarsnest. Onder regie van twee 
directeuren wordt een poule van medewerkers (leerkrachten en onderwijsondersteuners) voor 
dit soort vervangingen aan scholen beschikbaar gesteld. 
 
Steeds beter inzicht en meer ervaring heeft geleid tot een aanpassing van de afspraken rondom 
inzet, financiering en registratie van medewerkers in het Ooievaarsnest. Door structurele 
ondercapaciteit op de scholen zijn leegloopkosten tot een minimum beperkt. Uitdaging is het 
continue en tijdig vinden van geschikt personeel voor deze poule, zeker omdat we zien dat de 
meerderheid van de medewerkers die instromen in het Ooievaarsnest, nog binnen een jaar 
overstapt naar een vaste plek op een school.  
 
Organisatie & leiderschap 
Scholen geven binnen INNOVO kleur aan het onderwijs en dat betekent dat iedere school inhoud 
geeft aan een eigen onderwijskundige identiteit en schoolprofilering. In het totale aanbod kiest 
INNOVO voor maatwerk en daarmee voor passend onderwijs voor ieder kind.  
 
Werken in clusters 
In 2019 is binnen INNOVO gestart met het werken in clusters. Binnen het cluster geven de 
scholen samen vorm aan een continuüm van onderwijs, zorg en ondersteuning en personele 
inzet. Alleen door intensievere samenwerking tussen scholen is het mogelijk om aan deze 
opdrachten te voldoen. In 2021 zien we steeds vaker dat samenwerking binnen het cluster 
uitgangspunt is in de besturing van de organisatie. Zo is in 2020 gesteld dat overformatie die niet 
wordt opgelost, voor rekening komt van het volledige cluster. Dat heeft geleid tot een intensieve 
samenwerking in de mobiliteitsronde tussen scholen. Ook zonder een dergelijke impuls zien we 
steeds vaker dat er creatieve oplossingen worden gezocht voor de inzet van medewerkers, 
bijvoorbeeld als er sprake is van een re-integratienoodzaak, maar ook bij de besteding van de 
middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Scholen waar door langdurige uitval 
wegens verzuim een probleem ontstaat, kunnen steeds meer rekenen op de collegiale inzet van 
medewerkers van andere scholen uit het cluster. 
 
Management development  
Ondanks de voortdurende Corona-beperkingen is het gelukt om in september een tweedaagse 
fysieke bijeenkomst te organiseren voor onze directeuren. Tijdens deze bijeenkomst was er 
speciale aandacht voor elkaar ontmoeten na lange tijd. Verder is gesproken over Rijnlands 
Organiseren en een masterclass evidence informed werken in het onderwijs. 
 

Herwaardering en actualisering functiegebouw 
In navolging van de CAO Primair Onderwijs 2019-2020 artikel 5.6 heeft INNOVO in 2020 de 
functies in de categorieën Onderwijsondersteunend Personeel (OOP) en Directie heroverwogen 
en geactualiseerd.  
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Uitgangspunten 
Het College van Bestuur heeft een aantal uitgangspunten vastgesteld.  
- Binnen INNOVO streven we naar een functiegebouw dat inhoudelijk aansluit bij de ambities, 

strategie en missie van de organisatie en de daadwerkelijke taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden die in een functie aan de orde zijn.  

- De waardering van de betreffende functies dient passend te zijn, vastgesteld te worden in de 
landelijke systematiek en aan te sluiten op de ontwikkelingen in de (regionale) arbeidsmarkt.  

- Een maatwerk functiegebouw is noodzakelijk, omdat de voorbeeldfuncties zoals vastgesteld 
in de cao onvoldoende toepasbaar zijn voor INNOVO.  

 
Project 
In afstemming met de PGMR is het functiegebouw op 16 december 2020 ter instemming 
aangeboden. Deze instemming is verleend in januari 2021. Daarop zijn alle betrokken 
medewerkers geïnformeerd over de uitkomsten van het project (inhoudelijk en 
arbeidsvoorwaardelijk). In enkele gevallen heeft dit traject geleid tot bezwaren. De behandeling 
van deze bezwaren heeft bij een beperkt aantal functies geleid tot een bijstelling van het profiel. 
Zo zijn de functies van de adjuncten, intern begeleiders (V)SO, onderwijsondersteuners A en B en 
clusterondersteuners Passend Onderwijs (CPO) en een enkele ondersteunende functie binnen 
het servicebureau, opnieuw beschreven, gewaardeerd en ter instemming voorgelegd aan de 
PGMR. Het volledige project is afgerond in het eerste kwartaal van 2022.  
 
CAO 
De herwaardering en actualisering van het functiegebouw voor OOP en Directie werd in de cao 
opgenomen als ‘oplossing’ voor de ontstane scheefgroei na de ophoging van lerarensalarissen in 
2018. Doordat echter de methodiek van FUWA-PO (functiewaardering in het primair onderwijs) 
op de functies van OOP en Directie toegepast moest worden in combinatie met het feit dat de 
salarisschalen van de adjunct-directeuren en directeuren niet zijn verhoogd, is de scheefgroei 
echter niet opgelost, maar versterkt. Daardoor is bij onze adjunct-directeuren en directeuren het 
gevoel ontstaan dat zij onvoldoende gewaardeerd worden. De verwachting dat al dan niet 
geconstateerde omissies hersteld konden worden in de herbeschrijving en -waardering van de 
directiefuncties, is in de praktijk niet ingevuld. Als werkgever maken wij ons daar grote zorgen 
over, zeker gezien de huidige arbeidsmarktkrapte op deze functies.  
 

Verantwoording inzet middelen werkdrukverlaging 
In kalenderjaar 2021 wordt door INNOVO ruim 2,2 miljoen extra werkdrukmiddelen uit het 
regeerakkoord ontvangen. Omdat er sprake is van lumpsum-financiering, is in principe niet 
eenduidig aan te geven waar deze middelen aan worden besteed. Deze middelen worden 
immers toegevoegd aan de totale rijksbijdrage, waarmee de scholen hun begroting rondmaken. 
 
Het maken van bestedingsplannen met het team en de MR over de besteding van de 
werkdrukmiddelen is nu onderdeel van de begroting. In de praktijk zien we ook dat veel meer 
middelen worden ingezet en verantwoord voor werkdrukverlaging. Al blijft ook hier discutabel in 
hoeverre je een besteding enkel en alleen kunt toerekenen aan werkdrukverlaging. Als uit extra 
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middelen bijvoorbeeld de inzet van een extra leerkracht wordt bekostigd, gebeurt dat namelijk 
ook om meer kwaliteit te kunnen bieden. 
 
Financiële verantwoording 
Uit de ontvangen bestedingsplannen 2021 (7/12 van 2020/2021 en 5/12 van 2021/2022) van de 
schooldirecteuren blijkt dat € 2,7 miljoen aan werkdrukvermindering wordt toegerekend. Dat is 
€ 0,5 miljoen hoger dan het ontvangen extra budget. De besteding bedraagt € 2.707k over 
kalenderjaar 2021. Vrijwel het geheel (93%) wordt aan extra personeel besteed. Hiervan betreft 
73% een onderwijsassistent, 13% een leerkracht, 12% een vakleerkracht bewegingsonderwijs en 
2% overig (conciërge/administratie en vakleerkracht muziek). Van de resterende 7% van het 
budget gaat 1,2% naar materiaal, 0,9% naar professionalisering en 4,9% naar ondersteuning 
door het servicebureau. 
 

BESTEDINGSCATEGORIE BESTEED BEDRAG 

(KALENDERJAAR 2021) 
TOELICHTING 

Personeel € 2.530k 73% onderwijsassistent 
13% leerkracht 
12% vakleerkracht bewegingsonderwijs 
2% overig (conciërge/administratie en 
vakleerkracht muziek) 

Materiaal € 30k Inrichting leerpleinen, ICT e.d. 
Professionalisering € 22k  
Overig € 125k Ondersteuning servicebureau 
Totaal € 2.707k  

 
Proces 
Op de scholen is het gesprek gevoerd over de knelpunten die werknemers ervaren en de 
oplossingen die zij hiervoor voorzien en bepalen. In het gesprek over de aanpak van de werkdruk 
zijn bovengenoemde maatregelen geopperd. Deze zijn in voorbereiding genomen en uiteindelijk 
aan het volledige team gepresenteerd, waarna de PMR instemming heeft verleend. De PMR van 
de school wordt na afloop van het schooljaar door de schooldirecteur geïnformeerd over de 
besteding van de extra werkdrukmiddelen in het voorgaande schooljaar. Over de niet-bestede 
middelen worden door de schooldirecteur in samenspraak met het team en de PMR nadere 
bestedingsafspraken gemaakt conform de doelen en verwachtingen van het bestedingsplan. 
 
Niet-financiële maatregelen 
Er zijn legio niet-financiële maatregelen genomen. Denk hierbij aan: 

- andere opzet overlegrooster; 
- kortere bijeenkomsten in een andere frequentie; 
- inzichtelijk maken van normjaartaak en daaraan verbonden taakbeleid;  
- duidelijke standpunten innemen in de doorgeschoten dienstverlening naar ouders en/of 

externe partners; 
- keuzes maken in het aanbod vanuit de maatschappij;  
- keuzes maken uit de enorme stroom verzoeken om deel te nemen aan een enquête; 
- keuzes maken in buitenschoolse activiteiten; 
- onderwijskundige vernieuwing vervolgen door Onderwijs Anders Organiseren verder vorm 

te geven; 
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- vrijroosteren voor administratieve werkzaamheden;  
- focus op vermindering van verzuim, met name door aandacht voor preventie; 
- etc. 
 
Verwachtingen 
Meer leerkrachten betekent minder leerlingen per groep. Door de inzet van 
onderwijsondersteuners zullen diverse werkzaamheden die geen HBO-denkniveau vragen, 
uitgevoerd worden door MBO-opgeleide medewerkers. Hierdoor krijgen leerkrachten meer tijd 
voor het voorbereiden van lessen, het analyseren van toetsgegevens en het opstellen van 
begeleidingsplannen voor de leerlingen. Inzet van nieuwe ICT-middelen moet ertoe leiden dat 
leerkrachten minder nakijkwerk hebben. 

  Huisvesting & facilitair 
Binnen INNOVO zijn Huisvesting & facilitair belegd bij adviseurs van het servicebureau en gericht 
op het ontzorgen van schooldirecteuren. Contractmanagement, aansturing van facilitaire 
dienstverlening, aanbestedingen, projectmatig en planmatig onderhoud en de voorbereiding en 
ontwikkeling van nieuwbouw en grootschalige renovatie wordt centraal vanuit INNOVO ten 
behoeve van de scholen uitgevoerd. Uiteraard betrekt INNOVO de scholen als gebruiker van 
gebouwen en diensten bij de keuzes en hebben zij een stem in het bepalen van specificaties 
(uitvraag) en het kiezen van leveranciers (gunning) in aanbestedingstrajecten. 
 

Doelen en resultaten 
Overzicht van de bouwactiviteiten van INNOVO in 2021: 

 

 

Project Kind- en buurtcentrum Passart  

Scholen Basisschool St. Paulus 

Doel Vervangende nieuwbouw en ontwikkeling van een kindcentrum met 
peuteropvang en zorgaanbieder Alcander.  

Fase Exploitatie 

Realisatie/planning Oplevering: Q2 2021 

Status In gebruik genomen per 01.08-2021 

Project Kindcentrum Welten 

Scholen Basisschool Sint Martinus 

Doel Renovatie, functionele aanpassingen en upgrading naar kindcentrum met 
peuteropvang en buitenschoolse opvang. 

Fase Exploitatie 

Realisatie/planning Oplevering: Q2 2021 

Status In gebruik genomen per 01.08-2021 

Project Kindcentrum Bekkerveld 

Scholen Basisschool St. Tarcisius en SO Catharina 



INNOVO-verslag 2021 

50 

 

 

 

 

Doel Vervangende nieuwbouw voor beide scholen in het gebouw van de 
voormalige HTS aan het Bekkerveld. Ontwikkeling van een kindcentrum met 
kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang. 

Fase Realisatiefase 

Realisatie/planning Q1 2022 

Status Op planning 

Project Kindcentrum Amstenrade  

School Basisschool De Verrekijker, Amstenrade 

Doel Vervangende nieuwbouw en ontwikkeling van een kindcentrum met 
peuteropvang en buitenschoolse opvang 

Fase Definitiefase 

Realisatie/planning Q4 2023 

Status Op planning 

Project Open Club Klimmen 

Scholen Basisschool Ummer Clumme 

Doel Binnen het Open Club-concept realisatie van kindcentrum Klimmen - 
nieuwbouw voor basisschool Ummer Clumme te Klimmen met peuteropvang, 
buitenschoolse opvang, sportverenigingen en maatschappelijke partners 

Fase Definitiefase  

Realisatie/planning Q4 2023 

Status Op planning 

Project Brede Maatschappelijke Voorziening Heerlerbaan 

Scholen Basisschool De Windwijzer & OBS De Tovercirkel (Movare) 

Doel Binnen een Brede Maatschappelijke Voorziening realisatie van nieuwbouw 
van twee basisscholen met peuteropvang, buitenschoolse opvang en 
maatschappelijke partners 

Fase Definitiefase 

Realisatie/planning Q4 2023 

Status Op planning 

Project Kindcentrum Posterholt 

Scholen Basisschool De Draaiende Wieken 

Doel Realisatie van een kindcentrum met peuteropvang en buitenschoolse 
opvang 

Fase Initiatieffase – onderzoek renovatie bestaande bouw of nieuwbouw 
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Ontwikkelingen 
Nu de coronapandemie onder controle lijkt, richt INNOVO het vizier vooruit. Het binnenklimaat 
in de scholen is een veelbesproken onderwerp met evenveel meningen over de aanpak. In 
december 2021 heeft de College van Bestuur besloten tot de uitrol van opnemers/meters om het 
binnenklimaat in beeld te brengen. Er is gekozen voor een gekalibreerd meetsysteem dat naast 
CO2 ook de temperatuur, de luchtvochtigheid en fijnstof registreert. Het systeem is op afstand 
uit te lezen en stuurt ook de verwarming en indien aanwezig het luchtbehandelingssysteem aan. 
Deze optimalisatie van het binnenklimaat zorgt ook voor energiebesparing. Na een meetperiode 
zal waar nodig een plan van aanpak worden opgesteld voor het verbeteren van het 
binnenklimaat. 

 Financieel beleid 
Doelen en resultaten 

Doel Exploitatieresultaat binnen begroting 

Realisatie Gehaald 

Toelichting Maandelijkse monitoring van realisatie versus begroting. 

 

Doel Bovenschools weerstandsvermogen >= 15% 

Realisatie Gehaald 

Toelichting Jaarlijkse monitoring van realisatie versus norm; bijstelling in Kadernota via aanpassing 
bijdrage van scholen. 

 

Doel Liquiditeit (current ratio) >=1.2 

Realisatie Gehaald 

Toelichting: Maandelijkse monitoring van realisatie versus norm; bijstelling in Kadernota via 
aanpassing bijdrage van scholen. 

 
Opstellen begroting/meerjarenraming 
INNOVO heeft meerjarige strategische doelen voor de beleidsperiode 2020-2025 geformuleerd. 
De concretisering hiervan wordt jaarlijks op hoofdlijnen in de Kadernota uitgewerkt. De 
begroting en het jaarplan worden vervolgens opgesteld binnen de uitgangspunten van de 
vastgestelde Kadernota. Onder verantwoordelijkheid van de directeuren stellen de adviseurs 
financiën & control de (school)begroting op. Het College van Bestuur stelt vervolgens de 
begroting vast, zo nodig na voorafgaand een begrotingsgesprek met de directeur te hebben 
gevoerd. 
 

Toekomstige ontwikkelingen 
Afname liquiditeitspositie 
Bij ongewijzigd beleid zal de liquiditeit (current ratio) van INNOVO in de komende jaren onder de 
interne norm dalen. Daarom is de bijdrage van scholen aan de bovenschoolse begroting in de 
begroting 2022-2023 verhoogd. 

Realisatie/planning Q2 2024 

Status Op planning 
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Bekostiging per kalenderjaar 
Door de landelijke Vereenvoudiging bekostiging gaat de bekostiging van de schoolbesturen van 
schooljaarbekostiging naar bekostiging per kalenderjaar. In de huidige schooljaarbekostiging 
krijgt een schoolbestuur in de eerste vijf maanden van het schooljaar (augustus t/m december) 
minder dan 5/12-deel van de totale bekostiging. Hierdoor heeft elk schoolbestuur in de 
administratie per balansdatum 31 december een vordering van 7,12% op het ministerie van OCW. 
Door de overgang naar kalenderjaarbekostiging vanaf 2023 vervalt deze vordering per 
balansdatum 31-12-2022. Voor INNOVO gaat dit over een totaalbedrag van circa € 3 miljoen. Een 
gevolg van de Vereenvoudiging Bekostiging is dat de vermogenspositie van INNOVO per 31-12-
2022 lager wordt. De vermogenspositie van INNOVO zal niettemin toereikend blijven. 
 
Regeerakkoord 
De onderwijsplannen in het coalitieakkoord van kabinet-Rutte IV van 15 december 2021 spreken 
over het dichten van de salariskloof met het VO en structurele bekostiging bij een ‘masterplan’ 
voor versterking van de onderwijskwaliteit. De inschatting van de PO-Raad op basis van de 
budgettaire bijlage bij het coalitieakkoord is dat de budgetten voor het PO structureel met ca. 
20% zullen toenemen. Hiervan heeft 10% betrekking op betere arbeidsvoorwaarden om de 
loonkloof met het VO te dichten. De overige 10% is voor ‘kwaliteitsverbetering’. 
 

Investeringsbeleid 
Onder verantwoordelijkheid van de directeuren stellen de adviseurs financiën & control niet 
alleen de exploitatiebegroting op, maar ook de investeringsbegroting. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de levensduur van de activa. Het College van Bestuur stelt vervolgens de 
begroting vast. 
 

Treasury 
Het treasurystatuut van INNOVO voldoet aan de bepalingen zoals opgenomen in de Regeling 
beleggen, lenen en derivaten. Binnen het kader van een vastgesteld risicomijdend profiel wordt 
daarbij gestreefd naar het maximaliseren van de renteopbrengsten. 
Voor het beleid omtrent financieringen verwijzen wij naar de betreffende paragraaf in het 
treasurystatuut (zie bijlage E). Aangezien INNOVO geen langlopend vreemd vermogen (nodig) 
heeft, is dit verder niet aan de orde. Het College van Bestuur laat zich adviseren via een interne 
treasurycommissie en indien aan de orde door externe deskundigen. Jaarlijks wordt een 
treasuryplan opgesteld en besproken met de commissie Bedrijfsvoering van de Raad van 
Toezicht. Over de uitvoering daarvan wordt periodiek in de INNOVO-monitor gerapporteerd. 
 
De laatste obligatie in portefeuille (Rabobank, € 350.000) is in 2020 geëxpireerd. In 2021 waren er 
geen obligaties meer in portefeuille. Overtollige middelen zijn uitgezet met korte looptijden 
(spaarrekening/deposito), gezien de nog steeds lage rentestand op obligaties. Door spreiding 
over verschillende bankrekeningen is het betalen van negatieve rente zoveel als mogelijk 
beperkt. Medio 2021 is overgestapt op schatkistbankieren bij de Rijksoverheid. Er is daarbij 
tevens een kredietfaciliteit ad € 3 miljoen beschikbaar gesteld. 
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Nationaal Programma Onderwijs 
In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) hebben alle scholen van INNOVO 
een schoolscan gemaakt. Mede op grond daarvan hebben de scholen interventies voor het 
schoolprogramma opgepakt. Uit het landelijk aangeboden NPO-menu is met name gekozen 
voor effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren (interventie B) 
en extra inzet van personeel en ondersteuning (interventie E). Daarnaast is ook regelmatig 
gekozen voor sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van kinderen (interventie C). De 
overige interventies zijn in veel mindere mate toegepast. De schooldirectie heeft met (een 
vertegenwoordiging van) de schoolteams afstemming gezocht over deze NPO-interventies. Via 
de personeelsgeleding van de school-MR zijn ook de ouders betrokken bij deze trajecten. De MR-
en van de scholen hebben ingestemd met het schoolprogramma. Zo’n 26% van de middelen is 
ingezet voor personeel niet in loondienst (PNIL). Dit betreft vooral inhuur van vakdocenten 
gymnastiek, muziek en tekenen/handvaardigheid en logopedie/taalvaardigheid. De uitvoering 
van de NPO-activiteiten is met ingang van schooljaar 2021-2022 (september 2021) ter hand 
genomen. Het is nog te vroeg om de effecten hiervan te meten. Er zijn geen middelen uit het 
NPO bovenschools ingezet.  
 

Allocatie van middelen 
Financiële uitgangspunten 
Solidariteit en subsidiariteit zijn belangrijke organisatieprincipes sinds het ontstaan van INNOVO. 
Dit heeft zijn weerslag op de belangrijkste financiële uitgangspunten, die sinds de invoering van 
de lumpsumfinanciering worden gehanteerd: 
- een meerjarig sluitende begroting/meerjarenraming voor elk organisatieonderdeel; 
- 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; 
- bijdrage van scholen voor bovenschoolse kosten naar rato van schoolbaten. 
 

Bij het opstellen van de Kadernota als opmaat voor de begroting per schooljaar, worden de 
financiële uitgangspunten jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Bespreking hiervan vindt 
plaats met adviseurs, schooldirecteuren, de GMR en de Raad van Toezicht. Na vaststelling van de 
Kadernota door het CvB heeft de GMR formeel adviesrecht. 
 
Bovenschoolse kosten 
De bovenschoolse personele kosten van het servicebureau en College van Bestuur bedragen in 
totaal ruim € 3 miljoen. Alle overige bovenschoolse kosten bedragen circa € 10 miljoen. 
Hieronder vallen onder andere alle huisvestingskosten, maar ook collectieve (ICT-)contracten en 
scholingsbudgetten. De kosten voor ouderschaps- en zwangerschapsverlof worden eveneens 
vanuit het collectief betaald. INNOVO heeft in voorbije jaren deelgenomen aan de overhead 
benchmark van Berenschot. Hieruit blijkt dat de overheadkosten licht onder het gemiddelde van 
vergelijkbare besturen liggen. Voor komende jaren zal gebruikgemaakt worden van de 
benchmark van de PO-Raad. 
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Onderwijsachterstandsmiddelen 
Overeenkomstig de uitgangspunten in de Kadernota worden de onderwijsachterstandsmiddelen 
op basis van de schoolscores van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de scholen 
verdeeld. Na advies van directeuren en GMR is de Kadernota door het CvB vastgesteld. Deze 
middelen zijn ingezet voor meer onderwijsgevend personeel per leerling en extra begeleiding, 
vanuit de overtuiging dat hiermee de problematiek het best het hoofd kan worden geboden. 
 

Prestatiebox 
De middelen voor de prestatiebox zijn t/m schooljaar 2020-2021 (juli 2021) beschikbaar gesteld. 
INNOVO heeft deze middelen toegevoegd aan de schoolbudgetten. Scholen hebben dit vooral 
uitgegeven aan twee lijnen van het landelijke bestuursakkoord: talentonwikkeling en 
professionele scholen. 

 Continuïteitsparagraaf 
De volgende onderdelen uit de continuïteitsparagraaf zijn opgenomen in de verantwoording op 
het financieel beleid: 

- prognose voor medewerkers en leerlingen in hoofdstuk 3.1;  
- meerjarenbegroting in hoofdstuk 3.2. 
De rapportage van het toezichthoudend orgaan is opgenomen in het verslag intern toezicht. 
 

Intern risicobeheersingssysteem  
‘Wil je iets weten, dan moet je het meten.’ Dit is de onderliggende gedachte 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 
steeds in staat te zijn om rekenschap af te leggen op grond van de publieke taak. Instrumenten 
die daartoe zijn ingericht, worden hierna 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. 
 
MIS 
Het managementinformatiesysteem (MIS) verzamelt en rapporteert op centraal niveau kritische 
prestatie-indicatoren in relatie tot in het strategisch beleidsplan gestelde normen, ten behoeve 
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van strategische sturing op met name de aspecten onderwijs, personeel en financiën. Dit 
instrument wordt ingezet ten behoeve van de integrale monitoring van INNOVO en de scholen 
en het afleggen van verantwoording aan de geledingen. De indicatoren sluiten aan op het 
strategische beleidsplan. Er blijft sprake van een continue doorontwikkeling van het MIS op basis 
van voortschrijdende ontwikkelingen en gebruikersbehoeften. 
 
INNOVO-monitor 
In de INNOVO-monitor wordt twee keer per jaar integraal gerapporteerd over de verschillende 
prestatie-indicatoren, zoals die in het strategisch beleidsplan zijn vastgelegd. Tevens wordt de 
voortgang van de opgenomen maatregelen uit het jaarplan toegelicht. De INNOVO-monitor is 
steeds besproken met de diverse geledingen: Raad van Toezicht, GMR en directeuren. Elke 
school heeft met behulp van de cijfers uit de facts & figures een toelichting op de status en 
ontwikkelingen opgesteld. Deze is aangevuld met informatie van de diverse adviseurs van het 
servicebureau en een reflectie van de concerncontroller. Vervolgens zijn deze bevindingen in het 
periodieke monitorgesprek door het College van Bestuur met de directeur besproken. Waar aan 
de orde zijn vervolgacties afgesproken en vastgelegd. In de gevallen dat het College van Bestuur 
heeft geconstateerd, dat een school zich in een risicozone bevindt op bijvoorbeeld 
onderwijskundig en/of financieel gebied, heeft minimaal één extra monitorgesprek 
plaatsgevonden. 
 
De belangrijkste indicatoren zijn: 

Onderwijs: 
- resultaten/referentieniveaus eindtoets, 
- resultaten tussentoetsen, 
- gestandhouding VO-advies 3e jaar, 
- ouder- en leerlingtevredenheid, 
- sociale veiligheid leerlingen, 
- scores in Schoolondersteuningsplan (SOP), 
- kwaliteit werkprocessen. 

Personeel: 
- verzuim (voortschrijdend en frequentie), 
- tevredenheidscore, 
- sociale veiligheid personeel. 

Financiën: 
- exploitatieresultaat versus begroting, 
- weerstandsvermogen/reserve, 
- liquiditeit. 
 
Vensters PO 
In opdracht van de PO-Raad voert Kennisnet het beheer over de website ‘Scholen op de kaart’. 
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), leerlingenpopulatie, waardering en bedrijfsvoering. De informatie komt 
van DUO en van de Inspectie van het Onderwijs, maar de scholen kunnen ook zelf informatie 
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toevoegen via het programma Vensters. Naast transparante en open informatie voor alle 
belanghebbenden (ouders, gemeenten, inspectie, enzovoort) biedt Vensters ook diverse 
mogelijkheden tot vergelijken (benchmarken).Begin 2021 is ook een PO/VO-benchmark op 
bestuursniveau gelanceerd. 
 
Besluitvorming 
Voordat besluitvorming door het College van Bestuur plaatsvindt, worden per casus de 
onderkende risico’s en beheersingsmaatregelen vanuit meerdere invalshoeken (onderwijs, 
financieel, personeel, juridisch, organisatorisch) in kaart gebracht. Hierbij zijn de adviseurs, de 
directeur servicebureau, de bestuurssecretaris en de concerncontroller betrokken. Op deze wijze 
worden casussen integraal benaderd en risico’s beperkt. 
 
Integriteitsbeheersing 
Tot slot is in de organisatie ruime aandacht voor soft controls. In de voorbije jaren is uitvoering 
gegeven aan het inrichten en formaliseren van een integriteitsbeheersingsproces met 
fraudebeheersing als een van de onderdelen. Ontwikkelingen op het gebied van sociale media, 
privacy (AVG) en sociale veiligheid blijven vragen om prominente aandacht.  
 

Belangrijkste risico’s en onzekerheden  
Corona 
INNOVO monitort de ontwikkelingen met betrekking tot corona en neemt zo nodig maatregelen 
om de risico's te beheersen. De overheidsmaatregelen ten aanzien van de coronacrisis vormen 
een risico voor de ongestoorde doorgang van activiteiten van INNOVO, maar inmiddels is ook 
gebleken dat ze nieuwe kansen bieden. 
 
Strategische risico’s 
Met input van alle gremia is een SWOT-analyse opgesteld om te zien wat de belangrijkste 
sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen zijn. De bedreigingen (strategische risico’s) zijn als 
volgt geclusterd: 
 

Kind en omgeving: 
- verdichting van problematiek en wijziging leerlingenpopulatie (K&O1); 
- toenemend ongewenst gedrag bij ouders (K&O2); 
- beperking van samenwerking met Jeugdzorg door bezuinigingen (K&O3); 
- onvoldoende ketendenken bij partnerorganisaties (K&O4); 
- daling van sociale veiligheid en mogelijke reputatieschade (K&O5). 
 

Personeel: 
- onvoldoende geschikt personeel (P1); 
- toename werkdrukbeleving (P2); 
- vergrijzing (P3); 
- sociale veiligheid (P4); 
- onevenredig hoog aandeel langdurig verzuim (P5); 
- minder binding van medewerkers (P6). 
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Bedrijfsvoering: 
- toenemende complexiteit en eisen aan governance / externe verantwoording (B1); 
- ICT-veiligheid, privacy/datalek (B2). 
 

Financiën: 
- onzekerheid overheidsfinanciering, afhankelijk van politieke besluitvorming (F1); 
- minder financiële middelen door verevening Passend Onderwijs (F2); 
- geleidelijke afbouw regeling fusie-overgangsbudgetten (F3); 
- liquiditeitsontwikkeling (F4). 

 
Om risico’s inzichtelijk te maken en beheersingsmaatregelen te benoemen, hanteert INNOVO 
een risicomatrix. In deze matrix wordt rekening gehouden met de impact en de kans. De 
risicomatrix wordt periodiek bijgewerkt.  
In de volgende tabel is de samenvattende risicomatrix voor 2021 opgenomen. 
 

 KANS: 

 

IMPACT: 

BEPERKT 

NAUWELIJKS AANWEZIG 

GEMIDDELD 

AANWEZIG 

HOOG 

NADRUKKELIJK AANWEZIG 

HOOG 

 

FINANCIEEL: > € 1 MIO 

IMAGO: LANDELIJK 

  F1 

GEMIDDELD 

 

FINANCIEEL:  

€ 300K-€ 1 MIO 

IMAGO: REGIO 

 K&O3 
K&O4 
K&O5 

B2 
F2 

K&O1 
P1 
P2 
F4 

BEPERKT 

 

FINANCIEEL: < €300K 

IMAGO: GEEN/INTERN 

P6 P4 
P5 
B1 

K&O2 
P3 
F3 

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

RISICO BEHEERSINGSMAATREGELEN 

Onzekerheid overheidsfinanciering, afhankelijk van 
politieke besluitvorming (F1) 

 

Nauwgezet volgen van landelijke ontwikkelingen, zodat 
geanticipeerd kan worden op (mogelijke) 
ontwikkelingen. 



INNOVO-verslag 2021 

58 

Lobbyen richting politiek/PO-Raad. 

Zorgen voor voldoende weerstandsvermogen. 

Liquiditeitsontwikkeling (F4) Meerjarige liquiditeitsbegroting opstellen, monitoren 
en bijsturen. 

Afsluiten kredietfaciliteit. 

Verdichting van problematiek en wijziging 
leerlingenpopulatie (K&O1) 

 

Doorpakken/versnelling van Onderwijs Anders 
Organiseren (OAO) door samenwerking in clusters. 

Verdieping OAO door: 

- de impuls aan het pedagogisch didactisch handelen 
INNOVO-breed (4 sleutels/SLIM), 

- project Formatief handelen over ‘toetsen als kans 
voor leren’. 

Lobbyen richting politiek/PO-Raad voor extra financiële 
middelen voor de regio. 

Onvoldoende geschikt personeel (P1) INNOVO profileren als aantrekkelijke werkgever. 

Zorgen voor adequate stuurinformatie op basis van 
kwantitatief en kwalitatief Bestuursformatieplan. 

Lobbyen richting politiek/PO-Raad voor marktconforme 
arbeidsvoorwaarden. 

Afstemming en samenwerking met PABO/opleiden in 
school. 

Toename werkdrukbeleving (P2) Doorontwikkelen op schoolniveau van het anders 
organiseren van het onderwijs (via programmalijn 
OAO). 

Doorontwikkelen van de samenwerking op 
clusterniveau om gezamenlijk knelpunten op te vangen 
(via management development-traject directeuren). 

 

Samenhang en ontrafelen causaliteit 
Het feit dat veel ontwikkelingen en de daarbij behorende risico’s onderling met elkaar verbonden 
zijn, zorgt voor een complexe uitdaging. Onder andere de verschillende ontwikkelingen op het 
gebied van onderwijsvernieuwing, opdracht en ambitie in het kader van passend onderwijs en 
onderwijs op maat, kwalitatieve en kwantitatieve personeelskrapte, verzuim en beleving van 
werkdruk zorgen voor deze complexe uitdaging. Onder aansturing van de programmaleiders van 
de stuurgroepen en het ondersteunende project Maat-werk(t), waarbij de scholen in clusters 
samenwerken, wordt deze uitdaging via diverse interventies opgepakt. Uiteraard worden 
ontwikkeling, effecten en resultaten gemonitord en bijgestuurd. 
 
Administratieve organisatie en interne beheersing 
Naast voorgaande strategische risico’s zijn er ook operationele risico’s op het gebied van 
administratieve organisatie en interne beheersing. 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.  
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Uit de managementletter van 2021 blijkt dat de belangrijkste processen (grotendeels) op orde 
zijn. De belangrijkste constatering is dat INNOVO (nog) niet voldoet aan de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG). De PO-sector heeft van de Autoriteit 
Persoonsgegevens een ruimer traject gekregen om te voldoen aan de AVG-vereisten. INNOVO 
ligt op koers om in schooljaar 2021-2022 geheel aan deze vereisten te voldoen. Een externe partij 
(Privacy Huys) ondersteunt INNOVO bij het voldoen aan de AVG. 
 

Horizontaal toezicht 
De Belastingdienst en INNOVO hebben sinds 2017 een convenant voor horizontaal toezicht. Dit 
convenant was ook gedurende heel 2021 van toepassing. In het convenant is afgesproken, dat 
beide partijen een effectieve en efficiënte werkwijze nastreven, waarbij de onderlinge relatie is 
gestoeld op transparantie, begrip en vertrouwen. Wegens wijziging van voorwaarden door de 
Belastingdienst is in goed onderling overleg bepaald dat dit convenant in de loop van 2022 zal 
eindigen. Dit doet overigens geen afbreuk aan de onderliggende waarden en wijze van 
samenwerking.  
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5 Verantwoording financiën 
Dit hoofdstuk bevat de verantwoording over de financiële staat van het bestuur. De eerste 
paragraaf gaat in op ontwikkelingen in meerjarig perspectief, de tweede paragraaf geeft een 
analyse van de staat van baten en lasten en de balans en in de laatste paragraaf komt de 
financiële positie van het bestuur aan bod. 
 
(Meerjaren)begroting 
INNOVO heeft de planning- en controlcyclus en daarmee de begrotingscyclus ingericht op basis 
van het schooljaar. De in de vergelijkende cijfers opgenomen begroting over het kalenderjaar 
2021 is daarom een samenvoeging van een tweetal begrotingen: 7/12e van de begroting over 
schooljaar 2020-2021 en 5/12e van de (bijgestelde) begroting over schooljaar 2021-2022.  
Het begrote resultaat is als volgt opgebouwd vanuit de door de Raad van Toezicht goedgekeurde 
begrotingen. 
 

AANDEEL IN BEGROOT RESULTAAT OVER 2021  
7/12e begroting 2020-2021 (-/- € 4.365.311) -/- € 2.546.432 

5/12e (bijgestelde) begroting 2021-2022 (€ 1.660.319)       €    691.800 
Totaal -/- € 1.854.632 
 
De begroting 2020-2021 is goedgekeurd in de RvT-vergadering van 18 juni 2020 en de begroting 
2021-2022 in de RvT-vergadering van 17 juni 2021. In de RvT-vergadering van 14 oktober 2021 is 
de bijgestelde begroting 2021-2022 goedgekeurd. Hierin zijn ook de effecten van het Nationaal 
Programma Onderwijs en de Vereenvoudiging Bekostiging verwerkt. 
 
Het College van Bestuur heeft op 19 april 2022 een voorgenomen besluit genomen over de 
begroting 2022-2023. Onderdeel hiervan is een meerjarenraming voor de schooljaren 2023-2024 
tot en met 2025-2026. Na verkregen positief advies op de begroting/meerjarenraming van de 
GMR, heeft de Raad van Toezicht deze op 16 juni 2022 goedgekeurd. In onderstaande tabellen 
zijn deze cijfers op overeenkomstige wijze toegerekend aan de kalenderjaren 2022 t/m 2024. 

 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
Leerlingen 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Aantal leerlingen 9.207 9.057 9.384 9.294 9.245 

 

In 2020 en 2021 is de gehanteerde teldatum in bovenstaande tabel 1 oktober. Door de 
Vereenvoudiging Bekostiging ligt de teldatum vanaf 2022 op 1 februari. 
 
Door ontgroening zal het leerlingenaantal in komende jaren verder krimpen, al zijn het 
beduidend lagere krimpcijfers dan in het voorbije decennium. Door onzekere toestroom van 
binnenlandse ‘migratie’ en zijinstroom vanuit (meest) Europese arbeidsmigranten die gezinnen 
stichten in onze regio, alsmede vluchtelingen uit Oekraïne, zal de daadwerkelijke krimp mogelijk 
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minder zijn. Taalachterstanden en sociale problematiek zijn in de regel groot binnen deze 
populatie kinderen. 
 
Fte – full time equivalenten 
 

Aantal fte 2020 2021 2022 2023 2024 

Bestuur/management (DIR) 49 45 42 41 41 

Onderwijzend personeel (OP) 596 545 560 527 514 

Ondersteunend personeel (OOP) 220 264 298 276 273 

Totaal 865 854 900 843 828 

 

Door de inzet van reserves is de personele omvang vanaf schooljaar 2019-2020 fors toegenomen. 
Dit betreft voornamelijk onderwijsondersteuners. Deze toename heeft een neerwaarts effect op 
de gemiddelde personele lasten. Door implementatie van het nieuwe functiegebouw is de functie 
van Intern Begeleider (IB’er) vanaf 2021 verschoven van een OP-functie naar de categorie OOP. 
Dit betreft ca. 32 fte. In komende jaren zal de inzet van reserves afnemen en zal bovendien het 
leerlingenaantal door krimp verder dalen. Daar staan extra middelen uit het Nationaal 
Programma Onderwijs en het nieuwe regeerakkoord tegenover. Hierdoor zal de personele 
omvang in komende jaren naar verwachting per saldo eerst toenemen en vervolgens geleidelijk 
dalen. Er zal een verdere verschuiving plaatsvinden van inzet van leerkrachten naar 
onderwijsondersteuners. Door natuurlijke uitstroom en krapte op de arbeidsmarkt is het de vraag 
of eventuele vacatures met voldoende kwalitatief goede medewerkers ingevuld kunnen worden.  
 

 Staat van baten en lasten en balans 
De verschillen tussen het gerealiseerde resultaat 2021 en enerzijds de begroting 2021 en 
anderzijds het gerealiseerde resultaat 2020 worden onderstaand op hoofdlijnen toegelicht. 
Bovendien worden de belangrijkste balansmutaties nader geduid. Voor een nadere kwantitatieve 
en kwalitatieve analyse wordt verwezen naar de jaarrekening. Tevens worden de belangrijkste 
ontwikkelingen in de meerjarenraming en toekomstige balansmutaties nader geduid. 
 
Baten 
De hogere baten 2021 ten opzichte van zowel begroting 2021 als realisatie 2020 zijn vooral 
veroorzaakt door hogere rijksbijdragen ten gevolge van prijsbijstelling (indexatie) en subsidie 
“Extra handen in de klas”. In vergelijking met de realisatie 2020 zijn er ook extra baten uit het 
Nationaal Programma Onderwijs. 
 
Lasten 
De personeelslasten zijn zowel hoger dan de begroting 2021 als realisatie 2020 door cao-
indexatie en stijging van pensioenpremie. Daar staat tegenover dat de premie 
Werkhervattingskas is vervallen en de premie Participatiefonds is gedaald. Ten opzichte van 
realisatie 2020 is er een afname van fte, waarbij sprake is van een verschuiving van leerkrachten 
naar onderwijsondersteuners.  
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De afschrijvingslasten zijn hoger dan realisatie 2020, maar lager dan begroot door uitstel van (te 
activeren) groot onderhoud. 
 
De huisvestingslasten zijn hoger dan begroting 2021 en realisatie 2020, door prijsstijgingen van 
klein onderhoud en schoonmaak. 
 
De overige lasten zijn hoger dan begroting 2021 en dan realisatie 2020. Dit betreft o.a. ICT-
kosten, advieskosten en een boekverlies op desinvesteringen van niet meer in gebruik zijnde 
activa. Er zijn ook niet-begrote lasten voor buitenschoolse activiteiten. 
 
Resultaat 
Net als in voorgaande jaren zijn in de begroting 2020 (bovenmatige) reserves ingezet om, gezien 
de huidige arbeidsmarktsituatie, vanuit werkgeversperspectief proactief kwalitatief goed 
personeel te werven, te binden en te behouden. Daarnaast wordt met deze extra middelen de 
transitie van ‘onderwijs anders organiseren’ en de clustervorming een impuls gegeven. Het 
gerealiseerde resultaat 2020 is desondanks positief, omdat INNOVO de NPO-middelen die in 
2020 ontvangen zijn, meerjarig zal besteden. Voor de nog te besteden NPO-middelen is een 
bestemmingsreserve gevormd. 
 
Toekomstige ontwikkelingen meerjarenraming 
In komende jaren zal de inzet van reserves afnemen en noopt de ontwikkeling van de liquiditeit 
zelfs tot een verhoging van de bijdrage van de scholen (liquiditeitsheffing). Bovendien leidt de 
Vereenvoudiging Bekostiging tot lagere baten in schooljaar 2022/2023. Tot slot zal het 
leerlingenaantal door krimp verder dalen. Tegenover deze ongunstige financiële ontwikkelingen  
staan extra middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs en het nieuwe regeerakkoord.  
 
Bij het opstellen van de begroting 2022/2023 is een nog te dekken tekort opgetreden. Hiervoor is 
in 2022/2023 een taakstelling van € 500k verwerkt; voor de jaren daarna bedraagt deze 
taakstelling € 3 miljoen. Vooralsnog zijn deze taakstellingen verwerkt bij de personele lasten. De 
definitieve invulling van deze taakstelling zal in samenspraak met de diverse gremia in de 
organisatie vorm worden gegeven.  
 
Per saldo zullen, als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen, de baten en personele lasten in 
komende jaren naar verwachting eerst toenemen en vervolgens dalen. 
 
Uit het Bestuursformatieplan volgt dat in 2022 werving van personeel nodig is om de vereiste 
personele bezetting te realiseren. In de jaren daarna zal de begrote afname van personele lasten 
via natuurlijk verloop gerealiseerd kunnen worden. Vanuit financieel oogpunt vormt het 
realiseren van de personele afbouw voor de scholen dus een beperkt risico. Het risico ligt veel 
meer besloten in het aantrekken en behouden van voldoende en goed gekwalificeerde 
medewerkers, wat gezien de krapte op de arbeidsmarkt een meer dan reëel risico is. 
 
Balans 
Op de volgende posten is een nadere toelichting van toepassing: 
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- Door de stelselwijziging groot onderhoud is de onderhoudsvoorziening per 1 januari 2019 
ad € 5,6 miljoen overgeboekt naar de algemene reserve. Doordat onderhoudskosten vanaf 
dat moment geactiveerd worden, nemen de materiële vaste activa sindsdien jaarlijks toe.  

- Als gevolg van de Vereenvoudiging Bekostiging vervalt eind 2022 de vordering op OCW ad 
€ 3,4 miljoen.  

- De liquide middelen nemen meerjarig af en vragen om strikte monitoring en bijsturing. Om 
schommelingen op te vangen is een kredietfaciliteit van € 3 miljoen beschikbaar. 

- De algemene reserve zal in komende jaren dalen en daarna weer toenemen. 
- De NPO-middelen die in 2021/2022 en 2022/2023 worden ontvangen schuiven deels door 

naar 2023/2024 en 2024/2025. Hiervoor is een bestemmingsreserve NPO  gevormd.
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Staat van baten en lasten 
 

 

Realisatie 

2020 

Begroting  

2021 

Realisatie 

2021 

Begroting 

2022 

Begroting 

2023 

Begroting 

2024 

 Verschil 2021  

t.o.v. begroting 

Verschil 2021 

t.o.v. 2020 

BATEN          

Rijksbijdragen 68.235.689 70.575.053 73.904.372 76.838.693 75.736.948 73.860.315  3.329.318 5.668.683 

Overige overheidsbijdragen en subsidies 300.528 282.163 304.317 255.711 245.088 244.540  22.153 3.788 

Baten werk in opdracht van derden - - - - - -  - - 

Overige baten 1.859.512 915.245 1.512.305 1.177.202 1.119.185 860.221  597.060 -/- 347.207 

TOTAAL BATEN 70.395.729 71.772.461 75.720.993 78.271.606 77.101.221 74.965.076  3.948.532 5.325.264 

LASTEN          

Personeelslasten 63.453.748 62.904.244 63.575.504 66.574.880 66.524.866 63.553.102  671.260 121.757 

Afschrijvingen 2.025.302 2.416.902 2.078.873 2.381.377 2.219.544 2.296.752  -/- 338.029 53.571 

Huisvestingslasten 3.693.745 3.550.182 3.851.267 3.941.114 4.159.820 4.147.752  301.085 157.522 

Overige lasten 4.514.114 4.749.819 5.481.167 5.039.927 5.279.820 5.177.157  731.348 967.053 

TOTAAL LASTEN 73.686.909 73.621.147 74.986.812 77.937.299 78.184.050 75.174.763  1.365.665 1.299.903 

SALDO          

Saldo baten en lasten -/- 3.291.180 -/- 1.848.686 734.181 334.307 --/- 1.082.830 -/- 209.686  2.582.867 4.025.361 

Saldo financiële baten en lasten -/- 29.986 -/- 5.946 -/- 37.965 -/- 7.537 -/- 7.420 -/- 7.420  -/- 32.019 -/- 7.979 

Saldo buitengewone baten en lasten - - - - - -  - - 

TOTAAL RESULTAAT -/- 3.321.165 -/- 1.854.632 696.216 326.771 -/- 1.090.250 -/- 217.106  2.550.848 4.017.382 



 

Balans in meerjarig perspectief 
 

 

Realisatie 

2020 

Realisatie 

2021 

Begroting 

2022 

Begroting 

2023 

Begroting 

2024 

ACTIVA      

VASTE ACITVA      

Immateriële vaste activa - - - - - 

Materiële vaste activa 14.678.659 16.768.110 18.270.740 21.099.737 22.730.054 

Financiële vaste activa - - - - - 

Totaal vaste activa 14.678.659 16.768.110 18.270.740 21.099.737 22.730.054 

VLOTTENDE ACTIVA      

Voorraden - - - - - 

Vorderingen 6.051.236 6.370.382 2.933.740 2.933.704 2.933.740 

Kortlopende effecten - - - - - 

Liquide middelen 10.054.411 8.795.033 11.055.816 7.136.569 5.289.146 

Totaal vlottende activa 16.105.647 15.165.415 13.989.555 10.070.309 8.222.886 

TOTAAL ACTIVA 30.784.306 31.933.525 32.260.295 31.170.046 30.952.940 

PASSIVA      

EIGEN VERMOGEN      

Algemene reserve 19.938.247 18.575.604 15.257.581 14.287.638 17.526.837 

Bestemmingsreserves 861.858 2.920.716 6.565.510 6.445.204 2.988.898 

Overige reserves en fondsen - - - - - 

Totaal eigen vermogen 20.800.104 21.496.320 21.823.091 20.732.842 20.515.735 

VOORZIENINGEN 1.735.083 1.825.796 1.825.796 1.825.796 1.825.796 

LANGLOPENDE SCHULDEN 25.358 26.353 26.353 26.353 26.353 

KORTLOPENDE SCHULDEN 8.223.761 8.585.056 8.585.056 8.585.056 8.585.056 

TOTAAL PASSIVA 30.784.306 31.933.525 32.260.295 31.170.046 30.952.940 
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 Financiële positie 
 
Kengetallen 
 

Kengetal Realisatie 

2020 

Realisatie 

2021 

Begroting 

2022 

Begroting 

2023 

Begroting 

2024 

Signalering 

Solvabiliteit 2 

((=eigen vermogen 
+voorzieningen)/ 

balanstotaal) 

73% 73% 73% 72% 72% Ondergrens: <30% 

Weerstandsvermogen 

(=eigen vermogen/ 

totale baten) 

30% 28% 28% 27% 27% Ondergrens: <5% 

Liquiditeit  

(=vlottende activa/ 
kortlopende schulden) 

2,0 1,8 1,6 1,2 1,0 Ondergrens: <0,75 

Rentabiliteit 

(=resultaat/totale baten 
incl. financiële baten) 

-/- 4,7% 0,9% 0,4% -/-1,4% -/-0,3% Afhankelijk van 
reservepositie van het 
schoolbestuur. 

Indicator reservepositie 

((=publiek eigen 
vermogen -/- 
signaleringswaarde)/ 
totale baten)) 

2% 0,3% <0% <0% <0% Bovengrens: >0% 

 

TIP 
Zie voor nadere informatie over kengetallen de Benchmark PO & VO (onderdeel financiële 
continuïteit): https://benchmarkpovo.nl/  

 
Toelichting op de financiële positie 

 
Solvabiliteit 
De solvabiliteit (incl. voorzieningen) ligt ultimo 2021 op 73% (ultimo 2020: idem 73%). Dit is zeer 
ruim boven de signaleringsgrens van 30%, die de inspectie hanteert. Dit blijft ook komende jaren het 
geval. 
 
Weerstandsvermogen 
INNOVO streeft naar een bovenschools weerstandsvermogen (bovenschoolse algemene 
reserve/baten) van 15%. Zodra deze indicator boven 15% uitkomt, wordt het surplus ingezet in de 
exploitatie, onder voorwaarde dat de liquiditeitspositie dit toelaat. Per 31-12-2021 is de waarde van 
deze indicator afgenomen tot 18% (31-12-2020: 22%). Deze afname is een gevolg van de bewuste 
inzet van reserves om een impuls te geven aan het anders organiseren van het onderwijs en de 

https://benchmarkpovo.nl/
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clustervorming. Gezien de meerjarig verwachte ontwikkeling van de liquiditeit, is een verhoging van 
de bijdrage van scholen aan bovenschools noodzakelijk. Hierdoor zal het bovenschools 
weerstandsvermogen in de komende jaren weer toenemen. 
 
Liquiditeit 
De liquiditeit, in de vorm van de current ratio, per 31-12-2022 bedraagt 1,8 (31-12-2020: 2,0) en is 
meer dan toereikend. De verwachting is dat de liquiditeit de komende jaren fors zal dalen door o.a. 
inzet van de bestemmingsreserve Nationaal Programma Onderwijs en de afboeking van de 
vordering op OCW door de Vereenvoudiging Bekostiging. Er zal op gestuurd worden om te blijven 
voldoen aan de gestelde normen (interne norm = 1,2 en inspectienorm = 0,75). In 2021 is overgestapt 
op schatkistbankieren met een bijbehorende kredietfaciliteit van € 3 miljoen. 
 
Rentabiliteit 
Om een impuls te geven aan het anders organiseren van het onderwijsproces en samenwerking van 
scholen in clusters zijn in voorgaande jaren bewust tekorten begroot en gerealiseerd. Deze worden 
gedekt uit de algemene reserves. De rentabiliteit over 2021 is 0,9% positief. Dit wordt vooral 
veroorzaakt door de nog te besteden middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs.  
 
Indicator reservepositie 
De inspectie hanteert een indicator (= 'mogelijk overschot' publiek eigen vermogen / baten) als 
signaleringswaarde voor een mogelijk te hoge reservepositie. Per 31-12-2021 bedraagt het ‘mogelijk 
overschot’ publiek eigen vermogen € 207.309. Uitgedrukt als percentage van de baten is dit 0,3% 
(31-12-2020: 2%). Dit is net boven de signaleringswaarde van 0%. Zonder de middelen van de 
bestemmingsreserve Nationaal Programma Onderwijs zou deze indicator -2,5% bedragen. 
 
Door een stelselwijziging van groot onderhoud per 1-1-2019 heeft, middels een rechtstreekse 
vermogensmutatie, een overboeking ad € 5,6 miljoen van de onderhoudsvoorziening naar het eigen 
vermogen plaats gevonden. Zonder deze stelselwijziging zou de waarde van deze indicator lager 
zijn. Door de Vereenvoudiging Bekostiging zal per 31-12-2022 een afboeking plaatsvinden van de 
vordering op OCW van € 3,4 miljoen. Hierdoor zal de waarde van de indicator negatief worden. 
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6.  Jaarrekening 2021 
 



JAARREKENING 2021

Stichting INNOVO | Onderwijs op Maat
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FINANCIËLE POSITIE  

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van INNOVO dienen de navolgende
overzichten.

Vergelijkend balansoverzicht

EUR % EUR %
Activa
(1) Materiële vaste activa 16.768.110 52,5% 14.678.659 47,7%
(2) Vorderingen 6.370.382 19,9% 6.051.236 19,7%
(3) Liquide middelen 8.795.033 27,5% 10.054.411 32,7%

Totaal activa 31.933.525 100,0% 30.784.306 100,0%

Passiva
(4) Eigen vermogen 21.496.320 67,3% 20.800.104 67,6%
(5) Voorzieningen 1.825.796 5,7% 1.735.083 5,6%
(6) Langlopende schulden 26.353 0,1% 25.358 0,1%
(7) Kortlopende schulden 8.585.056 26,9% 8.223.761 26,7%

Totaal passiva 31.933.525 100,0% 30.784.306 100,0%

Analyse financiële positie

Verschillen tussen de balansposities per ultimo 2021 en ultimo 2020 kunnen op hoofdlijnen als volgt worden verklaard:

(1) Materiële vaste activa: in 2021 is er voor € 4,4 miljoen geïnvesteerd, voor € 0,2 miljoen gedesinvesteerd (boekwaarde)
      en voor € 2,1 miljoen afgeschreven.
(2) Vorderingen: deze post is met € 0,3 miljoen toegenomen ten opzichte van ultimo 2020. Specificatie:
      De debiteuren zijn € 0,2 miljoen afgenomen. Dit betreft m.n. gemeente Heerlen inzake huisvesting.
      De vordering op ministerie OCW is € 0,1 miljoen toegenomen.
      De vordering op overige overheden is € 0,7 miljoen toegenomen. Dit betreft vorderingen op gemeente Heerlen
      inzake vernieuwbouw van Kindcentrum Bekkerveld en basisschool Sint Martinus.
      De overige vorderingen zijn € 0,3 miljoen afgenomen. Dit betreft m.n. vorderingen op UWV voor compensatie van
      betaalde transitievergoedingen.
      De overlopende activa zijn met € 0,1 miljoen toegenomen.
(3) Voor een toelichting op de ontwikkeling van de liquide middelen wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht.
(4) Het eigen vermogen is met € 0,7 miljoen toegenomen door het positieve exploitatieresultaat over 2021.
(5) De stand van de voorzieningen is € 0,1 miljoen hoger dan ultimo 2020 door een toename van de voorziening voor
      langdurig zieken.
(6) Voor de langlopende schulden wordt verwezen naar de toelichting onder de langlopende schulden bij onderdeel 2.3.
(7) De kortlopende schulden zijn € 0,4 miljoen toegenomen ten opzichte van ultimo 2020. Specificatie:
      De crediteuren zijn € 0,5 miljoen toegenomen door openstaande eigen bijdragen in ver/nieuwbouw huisvesting.
      De loonheffing / premies sociale verzekeringen zijn € 0,5 miljoen afgenomen door vervallen van WHK-premie door
      eigenrisicodragerschap WGA en geen inning van PF-premie in december.
      De te betalen pensioenpremies zijn € 0,1 miljoen toegenomen door premiestijgingen.
      De overige schulden zijn € 0,2 miljoen toegenomen. Dit betreft m.n. subsidie Verlengde Schooldag van gemeente
      Heerlen.

31-12-2021 31-12-2020
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RESULTAAT

Het resultaat over 2021 bedraagt positief € 696.216 (2020: negatief € 3.321.165). 
Begroot was negatief € 1.854.632. Deze resultaten kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie Begroting Realisatie 
2021 2021 2020
EUR EUR EUR

Baten
(8) Rijksbijdragen 73.904.372 70.575.053 68.235.689
(9) Overige overheidsbijdragen en -subsidies 304.317 282.163 300.528
(10) Overige baten 1.512.305 915.245 1.859.512

Totaal baten 75.720.993 71.772.461 70.395.729

Lasten
(11) Personeelslasten 63.575.504 62.904.244 63.453.748
(12) Afschrijvingen 2.078.873 2.416.902 2.025.302
(13) Huisvestingslasten 3.851.267 3.550.182 3.693.745
(14) Overige lasten 5.481.167 4.749.819 4.514.114

Totaal lasten 74.986.812 73.621.147 73.686.909

Saldo baten en lasten 734.181 -1.848.686 -3.291.180 

(15) Financiële baten en lasten -37.965 -5.946 -29.986 

Resultaat 696.216 -1.854.632 -3.321.165 

GENORMALISEERD RESULTAAT
2021 2020

mio. EUR mio. EUR

Resultaat 0,7 -3,3 

Verrekening UWV voorgaande jaren -                  -0,2 

Genormaliseerd resultaat 0,7 -3,5 
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Analyse resultaat vs. begroting

Het resultaat 2021 bedraagt € 0,7 miljoen en is € 2,6 miljoen gunstiger dan begroot.
Dit verschil is de resultante van meerdere mee- en tegenvallers. Onderstaand een analyse van de grootste verschillen.

Baten
De baten in het verslagjaar 2021 zijn per saldo € 3,9 miljoen hoger dan begroot.
(8)   De rijksbijdragen zijn € 3,3 miljoen hoger dan begroot:

   - Er zijn extra lumpsum-middelen ontvangen uit prijsbijstelling (indexatie) en jaarafrekeningen ad € 1,6 miljoen.
     Tevens zijn de baten voor asielzoekers / vreemdelingen € 0,2 miljoen hoger.
   - De overige OCW-subsidies zijn € 1,3 miljoen hoger door m.n. subsidie "Extra handen in de klas" ad € 0,9 miljoen
     en Inhaal en Ondersteunings Programma onderwijs (IOP) ad € 0,2 miljoen (idem bij Overige personele lasten).
   - De middelen die via het samenwerkingsverband zijn ontvangen zijn € 0,3 miljoen hoger (groeiregeling (V)SO,
      regulier budget en ambulante begeleiding).

(9)   De overige overheidsbijdragen (gemeenten) zijn vrijwel gelijk aan de begroting.
(10) De overige baten zijn € 0,6 miljoen hoger dan begroot:

   - De detacheringsbaten zijn € 0,2 miljoen hoger.
   - De overige baten zijn € 0,4 miljoen hoger. Dit wordt veroorzaakt door hogere buitenschoolse activiteiten ad
      € 0,2 miljoen (deze worden niet begroot, idem bij lasten uit buitenschoolse activiteiten), hogere baten 
      dienstverlening ad € 0,1 miljoen en diverse overige baten ad € 0,1 miljoen.

Lasten
De lasten zijn per saldo € 1,4 miljoen hoger dan begroot.
(11) De personele lasten zijn € 0,7 miljoen hoger dan de begroting:

   - De lonen & salarissen zijn per saldo € 0,3 miljoen hoger. Dit wordt vooral veroorzaakt door een hogere cao-stijging
      (2,25%) dan de begrote cao-stijging van 1,5%. Daarnaast is sprake van een hogere pensioenpremie, terwijl de
      premie Werkhervattingskas is vervallen en de premie Participatiefonds lager is.
   - De ontvangen uitkeringen zijn € 1,7 miljoen hoger, door ontvangen subsidie "Extra handen in de klas" en diverse 
      andere projecten/trajecten, o.a. NPO.
   - De totale overige personele lasten zijn per saldo € 2,1 miljoen hoger dan de begroting:
      Het personeel niet in loondienst is € 0,6 miljoen hoger. Dit betreft m.n. Servicebureau (o.a. team HR) en interim- 
      directeuren en voor € 0,2 miljoen extra inhuur van onderwijsgevend personeel voor NPO.
      De mutatie personeelsvoorzieningen is € 0,3 miljoen hoger door toename van de voorziening langdurig zieken
      (toename van aantal langdurig zieken en van kans op ziek uit dienst) en de voorziening jubilea.
      Als gevolg van de corona-crisis zijn de opleidingskosten € 0,2 miljoen lager en de reis- / verblijfkosten € 0,1 miljoen
      De overige personele lasten zijn € 1,5 miljoen hoger. Dit betreft m.n. besteding OCW-projectsubsidies ad 
      € 1,1 miljoen, waarvan € 0,9 miljoen "Extra handen in de klas" en € 0,2 miljoen "Inhaal- en Ondersteunings-
      programma Onderwijs" (idem bij Rijksbijdrage). Tevens zijn de kosten voor eigenrisicodragerschap WGA 
      € 0,3 miljoen hoger door een eerdere ingangsdatum dan begroot.

(12) De afschrijvingslasten zijn € 0,3 miljoen lager, vooral door uitstel van begrote investeringen groot onderhoud.
(13) De huisvestingslasten zijn per saldo € 0,3 miljoen hoger dan de begroting. M.n. de kosten voor klein onderhoud en

    schoonmaak zijn hoger. Dit is mede veroorzaakt door uitstel van overdracht gebouwbeheer aan de gemeente,
    waardoor de kosten voor huur/gebruikersvergoeding lager zijn.

(14) De overige lasten zijn € 0,7 miljoen hoger dan de begroting:
   - De lasten voor buitenschoolse activiteiten bedragen € 0,3 miljoen. Deze worden niet begroot (idem bij baten uit
      buitenschoolse activiteiten).
   - De advieskosten zijn € 0,2 miljoen hoger. Dit betreft uiteenlopende advieskosten op het gebied van facilitair-, HR- 
      en organisatieadvies.
   - De kosten leermiddelen (OLP) zijn € 0,1 miljoen hoger door stijging van (licentie)kosten door toenemende  
      digitalisering onderwijsmateriaal.
   - De ICT-kosten zijn € 0,1 miljoen hoger door aanschaf van kleine devices voor afstandsonderwijs.
   - De overige instellingslasten zijn per saldo gelijk aan de begroting. Enerzijds zijn er door corona-crisis minder 
      kosten voor kantine, evenementen, schoolfeesten, representatie e.d. Anderzijds is er € 0,2 miljoen boekverlies op 
      desinvesteringen van van niet meer in gebruik zijnde activa.

Financiële baten en lasten
(15) De financiële baten en lasten zijn vrijwel gelijk aan de begroting.
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Analyse resultaat 2021 vs. 2020

Het resultaat 2021 bedraagt € 0,7 miljoen en is € 4,0 miljoen hoger dan 2020.
Dit verschil is de resultante van meerdere mee- en tegenvallers. Onderstaand een analyse van de grootste verschillen.

Baten
De baten in het verslagjaar 2021 zijn per saldo € 5,3 miljoen hoger dan in 2020.
(8)  De rijksbijdragen zijn € 5,6 miljoen hoger dan in 2020: 

   - De lumpsum-middelen zijn € 4,6 miljoen hoger dan in 2020. Voor € 3,2 miljoen betreft dit extra middelen uit het
      Nationaal Programma Onderwijs. Daarnaast is voor € 1,4 miljoen sprake van een toename door prijsbijstelling
      (indexatie), jaarafrekeningen en beperkte mutaties in samenstelling en aantal van de leerlingpopulatie.
   - De overige subsidies OCW zijn € 1,1 miljoen hoger dan in 2020. Dit betreft subsidie "Extra handen in de klas".
   - De ontvangen doorbetalingen SWV zijn € 0,1 miljoen lager dan in 2020.

(9)   De overige overheidsbijdragen (gemeenten) zijn vrijwel gelijk aan 2020.
(10) De overige baten zijn € 0,3 miljoen lager dan in 2020:

   - De verhuurbaten zijn € 0,1 miljoen lager.
   - De detacheringsbaten zijn € 0,1 miljoen hoger.
   - De overige baten zijn € 0,3 miljoen lager. Dit wordt m.n. veroorzaakt doordat er in 2020 incidentele baten waren 
      van Participatiefonds ad € 0,2 miljoen voor functieherwaardering gespecialiseerd onderwijs.

Lasten
De lasten zijn per saldo € 1,3 miljoen hoger dan in 2020.
(11) De personele lasten zijn € 0,1 miljoen hoger dan 2020:

   - De lonen & salarissen zijn per saldo € 1,1 miljoen lager. Dit wordt vooral veroorzaakt door een verschuiving van 
      leerkracht-functie naar onderwijsondersteuner, waarbij in totaliteit het personeelsbestand met 11 fte is 
      afgenomen. Bijbehorende afname van salariskosten is groter dan de cao-indexatie van het hele personeels-
      bestand (2,25%).Daarnaast is de premie Werkhervattingskas vervallen en de premie Participatiefonds gedaald, 
      terwijl de pensioenpremie is gestegen.
   - De ontvangen uitkeringen zijn € 1,0 miljoen lager. Dit betreft m.n. inzet subsidie "Extra handen in de klas".
   - De overige personele lasten zijn per saldo € 2,2 miljoen hoger:

      Het personeel niet in loondienst is € 0,6 miljoen hoger. Dit betreft m.n. Servicebureau (o.a. team HR) en interim   
      directeuren en voor € 0,2 miljoen extra inhuur van onderwijsgevend personeel voor NPO.
      De mutaties in personele voorzieningen (jubilea en langdurig zieken) zijn € 0,2 miljoen lager.
      De werkkostenregeling (WKR) valt € 0,1 miljoen lager uit door extra cadeaubonnen voor alle medewerkers in
      De overige personele lasten zijn € 1,9 miljoen hoger. Dit betreft m.n. besteding OCW-projectsubsidies ad € 1,1 
      miljoen, waarvan € 0,9 miljoen "Extra handen in de klas" en € 0,2 miljoen "Inhaal en Ondersteuningsprogramma 
      Onderwijs" (idem bij Rijksbijdrage). Tevens zijn er € 0,5 miljoen kosten voor eigenrisicodragerschap WGA

 vanaf 1-1-2021.
(12) De afschrijvingslasten zijn € 0,1 miljoen hoger dan in 2020. Dit betref m.n. groot onderhoud.
(13) De huisvestingslasten zijn per saldo € 0,2 miljoen hoger dan in 2020:

   - Doordat voor steeds meer scholen onderhoud in extern beheer wordt ondergebracht, zijn de huur en
     gebruikersvergoedingen met € 0,1 miljoen gestegen.
   - Mede als gevolg van prijsstijgingen, zijn de kosten voor klein onderhoud met € 0,1 miljoen gestegen.

(14) De overige lasten zijn per saldo € 1,0 miljoen hoger dan in 2020:
   - De ICT-kosten zijn € 0,3 miljoen hoger door aanschaf van kleine devices voor afstandsonderwijs en de implemen-
      tatie van een nieuw leerlingvolg/administratiesysteem.
   - De kosten leermiddelen (OLP) zijn € 0,1 miljoen hoger door stijging van (licentie)kosten door toenemende  
      digitalisering onderwijsmateriaal.
   - De kosten inventaris/apparatuur zijn € 0,1 miljoen hoger.
   - De advieskosten zijn € 0,1 miljoen hoger. Dit betreft uiteenlopende advieskosten op het gebied van facilitair-, HR- 
      en organisatie-advies. De juridische advieskosten zijn daarentegen lager.
   - De overige instellingslasten zijn € 0,4 miljoen hoger. Voor € 0,2 miljoen betreft dit het boekverlies op 
      desinvestering van niet meer in gebruik zijnde activa. Daarnaast zijn er voor € 0,1 miljoen kosten voor de INNOVO
      onderwijsdag

Financiële baten en lasten
(15) De financiële baten en lasten zijn vrijwel gelijk aan 2020.
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KENGETALLEN

Solvabiliteit
De solvabiliteit (incl. voorzieningen) ligt ultimo 2021 op 73% (ultimo 2020: idem 73%). Dit is boven de signaleringsgrens
van 30%, die de inspectie hanteert.

Weerstandsvermogen
INNOVO streeft naar een bovenschools weerstandsvermogen (= bovenschoolse algemene reserve / baten) van 15%.
Zodra deze indicator boven 15% komt, wordt het surplus ingezet in de exploitatie, onder de voorwaarde dat de
liquiditeitspositie dit toelaat. Per 31-12-2021 is de waarde van deze indicator afgenomen tot 18% (31-12-2020: 22%).
Deze afname is een gevolg van de bewuste inzet van reserves om een impuls te geven aan het anders organiseren van
het onderwijs en de clustervorming. Gezien de meerjarig verwachte ontwikkeling van de liquiditeit, is een verhoging van 
de bijdrage van scholen aan bovenschools noodzakelijk. Hierdoor zal het bovenschools weerstandsvermogen in de
komende jaren weer toenemen.

Indicator reservepositie
De inspectie hanteert een indicator (= 'mogelijk overschot' publiek eigen vermogen / baten) als signaleringswaarde
voor een mogelijk te hoge reservepositie. Per 31-12-2021 bedraagt het 'mogelijk overschot' publiek eigen vermogen
€ 207.309. Uitgedrukt als % van de baten is dit 0,3% (31-12-2020: 2%). Dit is net boven de signaleringswaarde van 0% . 
Zonder de middelen van de bestemmingsreserve Nationaal Programma Onderwijs zou deze indicator -2,5% bedragen.
Door een stelselwijziging van groot onderhoud per 1-1-2019 heeft, middels een rechtstreekse vermogensmutatie, 
een overboeking ad € 5.584.067 van de onderhoudsvoorziening naar het eigen vermogen plaats gevonden. 
Zonder deze stelselwijziging zou de waarde van deze indicator lager zijn.
Door de Vereenvoudiging Bekostiging zal per 31-12-2022 een afboeking plaatsvinden van de vordering op OCW van 
ruim € 3 miljoen. Hierdoor zal de waarde van de indicator negatief worden.

Liquiditeit
De liquiditeit, in de vorm van de current ratio, per 31-12-2021 bedraagt 1,8 (31-12-2020: 2,0) en is meer dan toereikend.
De verwachting is dat de liquiditeit de komende jaren fors zal dalen door o.a. de inzet van de bestemmingsreserve 
Nationaal Programma Onderwijs en de afboeking van de vordering op OCW door de Vereenvoudiging Bekostiging. 
Er zal op gestuurd worden om te blijven voldoen aan de gestelde normen (interne norm = 1,2 en inspectienorm = 0,75).
In 2021 is overgestapt op schatkistbankieren met een bijbehorende kredietfaciliteit van € 3 miljoen.

Rentabiliteit
De rentabiliteit over 2021 is 0,9% positief. Dit wordt vooral veroorzaakt door de nog te besteden middelen voor het
Nationaal Programma Onderwijs. Om een impuls te geven aan het anders organiseren van het onderwijsproces en
samenwerking van scholen in clusters zijn bewust tekorten begroot en gerealiseerd. Deze worden gedekt uit de
algemene reserves.

Leerlingen en Personeel
Door ontgroening zal het leerlingaantal in de komende jaren iets dalen. Het effect op het leerlingaantal van toestroom
uit Oekraïne is nog niet in de begroting verwerkt. 
In komende jaren zal er geen inzet meer zijn uit bovenschoolse reserves, maar daar staan extra middelen van het 
Nationaal Programma Onderwijs en het nieuwe Regeerakkoord tegenover. Hierdoor zal de personele omvang in
komende jaren naar verwachting per saldo eerst toenemen en vervolgens geleidelijk dalen. 
Er zal een verdere verschuiving plaatsvinden van inzet van leerkrachten naar onderwijsondersteuners. 
Door natuurlijke uitstroom en krapte op de arbeidsmarkt is het de vraag of eventuele vacatures/vervangers 
kwantitatief en kwalitatief op adequate wijze kunnen worden ingevuld. 
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GRONDSLAGEN

Algemeen
Stichting INNOVO | Onderwijs op Maat is statutair gevestigd in Heerlen en is ingeschreven bij het Handelsregister 
Kamer van Koophandel onder nummer: 14083568. Het adres van Stichting INNOVO | Onderwijs op Maat is
Bekkerveld 30, 6417 CM Heerlen (Postbus 2602, 6401 DC Heerlen).

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 jaarrekening is opgemaakt op 16 juni 2022.

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. 

Continuïteit inclusief effect COVID-19
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. INNOVO verwacht voor de komende
periode geen significante nadelige financiële gevolgen als gevolg van de COVID-19 pandemie en de crisis Oekraïne / 
Rusland.

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 vanaf 1-1-2021 verhoogd van € 1.000 naar € 2.500 per actief. Dit geldt 
voor de activagroepen Duurzaam OLP, ICT en Inventaris. 
Het effect hiervan is dat het resultaat 2021 ca. € 0,2 miljoen lager is geworden.

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 is t/m 2018 een voorziening gevormd, die was opgenomen aan de
passiefzijde van de balans. Door een stelselwijziging, die prospectief verwerkt is, worden kosten van groot onderhoud
vanaf 1-1-2019 geactiveerd en tijdsevenredig afgeschreven.

Financiële vaste activa 
Beleggingen worden gedaan met inachtneming van de OCW-regeling beleggen, lenen en derivaten.
Beleggingen (beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd) die eveneens niet behoren tot een handelsportefeuille en
waarvan het beleid is om deze aan te houden tot het einde van de looptijd worden gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs.
Alleen beleggingen, waarvan beoogd wordt deze langer dan één jaar aan te houden worden opgenomen onder de
financiële vaste activa. 

Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van een eventueel noodzakelijk geachte
voorziening wegens het risico van oninbaarheid. 
Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde vermeerderd met de direct daaraan toe
te rekenen transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs minus eventuele bijzondere 
waardeverminderingen.

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. 

Eigen Vermogen 

Mutaties
Mutaties in het eigen vermogen vinden uitsluitend plaats via de resultaatbestemming. 
Uitzondering hierop (kan) zijn het verwerken van de gevolgen van stelselwijzigingen.

Algemene reserve
De algemene reserve is intern administratief verdeeld over bovenschoolse/collectieve reserves en schoolreserves.
Binnen de intern afgesproken kaders zijn de schoolreserves ter vrije besteding voor de schooldirecteuren.

Bestemmingsreserve 
INNOVO heeft binnen het eigen vermogen middelen bestemd voor specifieke doelen. Via de resultaatbestemming
worden de posten die ten gunste/ten laste van deze reserves dienen te worden gebracht, aan de betreffende reserves
toebedeeld. Het College van Bestuur van INNOVO bepaalt hoe deze reserves gevoed en belast worden. 
Tevens zijn de private middelen in een bestemmingsreserve geplaatst. Het resultaat uit eigen middelen wordt
hieraan toegevoegd/onttrokken via de resultaatbestemming. 
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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 jubilea 
De voorziening jubilea wordt gewaardeerd tegen de contante waarde van de toekomstige vergoedingen in het kader
van jubileum, waarbij rekening wordt gehouden met het verwachte toekomstige verloop van werknemers en verwachte
toekomstige loonstijgingen. Hierbij wordt de contante waarde berekend met een marktconforme disconteringsvoet. 
De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 0%.
De onttrekking die heeft plaatsgevonden betreft de daadwerkelijk in 2021 uitbetaalde jubileumgratificaties. 

Voorziening langdurig zieken 
De voorziening langdurig zieken bestaat ultimo 2021 uit de loonkosten van de zieke medewerkers tot aan het
(fictieve) moment van uitdiensttreding. Hierbij wordt per categorie van de verzuimduur rekening gehouden met de
kans op blijvende uitval. Op basis van ervaringscijfers van de voorbije jaren zijn deze kanspercentages in 2021
zeer beperkt aangepast, hetgeen een marginaal verlagend effect op de omvang van de voorziening heeft.
De dotatie en onttrekking zijn gebaseerd op de gegevens uit de verzuimadministratie. 
Van de werknemers waarvoor ultimo 2020 een voorziening is gevormd en die daadwerkelijk in 2021 uit dienst zijn
gegaan, heeft onttrekking aan de voorziening plaatsgevonden voor de loonkosten die ultimo 2020 in de voorziening
voor deze werknemers gedoteerd waren. Het bedrag in de voorziening voor de werknemers die in de loop van 2021 zijn
hersteld, is vrijgevallen ten gunste van het resultaat. 
Ultimo 2021 heeft ten slotte een (aanvullende) dotatie plaatsgevonden voor de werknemers die in 2020 of 2021 ziek
zijn geworden en nog niet hersteld zijn gemeld.

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
van 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, 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 / Activa in uitvoering Hierover wordt niet afgeschreven
Verbouwingen 5 tot 40 jaar 
Groot onderhoud 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 t/m 2018 een voorziening gevormd. Als gevolg van een stelselwijziging
wordt groot onderhoud vanaf 1-1-2019 geactiveerd en tijdsevenredig afgeschreven.

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.

78



INNOVO-verslag 2021

BALANS  (na resultaatbestemming)

ACTIVA

VASTE ACTIVA 

(1) Materiële vaste activa 
Gebouwen en terreinen  7.238.320 4.678.406
Apparatuur (ICT) 1.975.406     2.214.939
Inventaris 5.812.449 5.834.443
Leermiddelen (DOLP) 1.241.935      1.450.871
Activa in uitvoering en vooruitbetalingen 500.000         500.000          

16.768.110 14.678.659

VLOTTENDE ACTIVA 

(2) Vorderingen 
Debiteuren 424.334 658.378
Ministerie van OCW 3.275.063 3.170.746
Overige overheden 696.833 36.849
Overige vorderingen  613.254 958.757
Overlopende activa 1.363.975 1.229.584
Voorziening wegens oninbaarheid -3.077 -3.077 

6.370.382 6.051.236

(3) Liquide middelen 8.795.033      10.054.411       

TOTAAL 31.933.525 30.784.306

PASSIVA 

(4) EIGEN VERMOGEN 
Algemene reserve 18.575.604 19.938.247
Bestemmingsreserves (publiek en privaat) 2.920.716 861.858

21.496.320 20.800.104

(5) VOORZIENINGEN 
Personele voorzieningen 1.825.796 1.735.083

1.825.796 1.735.083

(6) LANGLOPENDE SCHULDEN   
Overige langlopende schulden 26.353 25.358

(7) KORTLOPENDE SCHULDEN 
Crediteuren 1.766.311 1.247.182
Loonheffing en premies sociale verzekeringen 2.374.373 2.830.970
Schulden ter zake van pensioenen 834.806 756.315
Overige schulden 777.049 547.509
Overlopende passiva 2.832.516 2.841.785

8.585.056 8.223.761

TOTAAL 31.933.525 30.784.306

31-12-2021 31-12-2020
EUR EUR

31-12-2021 31-12-2020
EUR EUR

79



INNOVO-verslag 2021

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Realisatie Begroting Realisatie 
2021 2021 2020

Baten EUR EUR EUR

(8) Rijksbijdragen 73.904.372 70.575.053 68.235.689
(9) Overige overheidsbijdragen en -subsidies 304.317 282.163 300.528
(10) Overige baten 1.512.305 915.245 1.859.512
Totaal baten 75.720.993 71.772.461 70.395.729

Lasten

(11) Personeelslasten 63.575.504 62.904.244 63.453.748
(12) Afschrijvingen 2.078.873 2.416.902 2.025.302
(13) Huisvestingslasten 3.851.267 3.550.182 3.693.745
(14) Overige lasten 5.481.167 4.749.819 4.514.114
Totaal lasten 74.986.812 73.621.147 73.686.909

Saldo baten en lasten 734.181 -1.848.686 -3.291.180 

Financiële baten en lasten

(15) Financiële baten -                  -                   8.957
(15) Financiële lasten 37.965            5.946 38.942
Financiële baten en lasten -37.965 -5.946 -29.986 

Resultaat 696.216 -1.854.632 -3.321.165 
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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 734.181 -3.291.180 

Aanpassingen voor aansluiting resultaat:
 - afschrijvingen 2.078.873 2.025.302
 - mutaties voorzieningen 90.713 299.554

Veranderingen in werkkapitaal:
 - vorderingen -319.146 61.903
 - verkoop van effecten -                  350.000          
 - kortlopende schulden 361.295 992.964

42.149 1.404.867
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.945.917 438.543

Ontvangen interest -                  8.957
Betaalde interest -37.965 -38.942 

37.965-            29.986-               

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 2.907.952 408.557

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Investeringen in materiële vaste activa -4.387.643 -2.941.305 
Desinvestering materiële vaste activa 219.319 729
Verkoop van materiële vaste activa -                  -                      

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -4.168.324 -2.940.576 

Kasstroom uit financieringssactiviteiten 

Mutatie langlopende schulden 995 995

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 995 995                     

Mutatie liquide middelen -1.259.378 -2.531.024 

Beginstand liquide middelen 10.054.411 12.585.435
Mutatie liquide middelen -1.259.378 -2.531.024 
Eindstand liquide middelen 8.795.033 10.054.411

Eindstand kredietinstellingen -                  -                      
TOTAAL 8.795.033 10.054.411

Onder het begrip liquide middelen wordt verstaan de som van contant geld, onmiddellijk beschikbare positieve saldi in
rekening-courant bij de bank en beleggingen die op heel korte termijn in geld kunnen worden omgezet.

31-12-2021 31-12-2020
EUR EUR

81



INNOVO-verslag 2021

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

VASTE ACTIVA
31-12-2021 31-12-2020

(1) Materiële vaste activa EUR EUR

Gebouwen en terreinen 7.238.320 4.678.406
Inventaris en Apparatuur (ICT):

 - Apparatuur (ICT) 1.975.406 2.214.939
 - Inventaris 5.812.449 5.834.443

Leermiddelen (DOLP) 1.241.935       1.450.871          
Activa in uitvoering en vooruitbetalingen 500.000          500.000             
Totaal materiële vaste activa 16.768.110 14.678.659

Uitsplitsing:
Aanschaf Afschrijving

prijs cumulatief Boekwaarde
31-12-2021 31-12-2021 31-12-2021

EUR EUR EUR
Gebouwen / terreinen 11.542.020 4.303.700       7.238.320          
Apparatuur (ICT) 10.932.263 8.956.857      1.975.406         
Inventaris 9.410.647 3.598.197       5.812.449         
Duurzaam OLP 5.429.149 4.187.214       1.241.935          
Activa in uitvoering en vooruitbetalingen 500.000 -                   500.000             
Totaal materiële vaste activa 37.814.078 21.045.968 16.768.110

desinvestering
boekwaarde investering desinvestering afschrijving afschrijving boekwaarde
31-12-2020 2021 2021 2021 2021 31-12-2021

EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Gebouwen / terreinen 4.678.406 2.941.019 42.754            381.105          42.754             7.238.320          
Apparatuur (ICT) 2.214.939 734.058 120.369         952.803 99.581             1.975.406         
Inventaris 5.834.443 547.132       293.501         428.903 153.279           5.812.449         
Duurzaam OLP 1.450.871 165.435       366.419         316.063 308.111           1.241.935          
Activa in uitvoering 500.000 -                -                  -                  -                   500.000             
Totaal 14.678.659 4.387.643 823.044 2.078.873 603.725 16.768.110

In 2021 zijn volledig afgeschreven activa (ICT, Inventaris en Duurzaam OLP) met een boekwaarde van ruim € 0,2 miljoen
buiten gebruik gesteld (boekverlies). Dit is verantwoord onder de desinvesteringen.
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De gebouwen en terreinen kunnen als volgt nader worden gespecificeerd:

Verkrijgingsprijs Afschrijving
t/m t/m Boekwaarde

31-12-2021 31-12-2021 31-12-2021
Kantoorpand Heerlen (eigendom INNOVO):

- Gebouwen 3.212.988     2.443.816      769.172              
- Verbouwingen 665.987         340.892          325.095             
- Terreinen 45.591            -                   45.591                
- Groot onderhoud 152.984         15.792             137.192              

4.077.551 2.800.500 1.277.050          

Overige panden / schoolgebouwen (eigendom gemeenten):
- Verbouwingen 4.107.343      1.319.694       2.787.649         
- Groot onderhoud 3.357.126      183.505           3.173.621          

7.464.469 1.503.199 5.961.270         

Totaal 11.542.020 4.303.700 7.238.320

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

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 31-12-2021 31-12-2020
EUR EUR

WOZ-waarde gebouwen en terreinen 2.099.000      2.099.000         
Verzekerde waarde gebouwen (herbouwwaarde) 6.078.800      5.613.100          

Door een stelselwijziging wordt voor groot onderhoud vanaf 1-1-2019 geen voorziening meer aangehouden, maar
worden kosten van groot onderhoud sindsdien geactiveerd en tijdsevenredig afgeschreven.
De afschrijving op gebouwen / terreinen over het boekjaar bevat een bedrag van € 9.786 betreffende de resterende
boekwaarde van de onderhoudscomponenten van het kantoorpand welke in 2021 zijn geactiveerd.

Activa in uitvoering en vooruitbetalingen betreft de bijdrage van INNOVO in de kosten van de realisatie van
Kindcentrum Bekkerveld te Heerlen, waar Bs St. Tarcisus en SO Catharina in gehuisvest zullen worden (2022). 
Deze eigen bijdrage is reeds lopende het bouwproject door de Gemeente Heerlen in rekening gebracht.
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VLOTTENDE ACTIVA

(2) Vorderingen 31-12-2021 31-12-2020
EUR EUR

Debiteuren 424.334 658.378
OCW/EZ 3.275.063 3.170.746
Overige overheden 696.833 36.849
Overige vorderingen 613.254 958.757
Overlopende activa 1.363.975 1.229.584
Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid 3.077 3.077
Totaal vorderingen 6.370.382 6.051.236

Uitsplitsing:

Personeel 11.792 18.748
Overige vorderingen:

 - Nog te ontvangen / nog te factureren bedragen 82.220 171.733
 - Compensatie transitievergoedingen UWV 519.242 768.275

Totaal overige vorderingen 613.254 958.757

Vooruitbetaalde kosten 1.289.155       1.193.284          
Verstrekte voorschotten 1.332                7.231                   
Overige overlopende activa:

 - Nog te ontvangen bedragen 73.488 29.068
Totaal overlopende activa 1.363.975 1.229.584

Stand per 1-1 3.077                3.077                   
Onttrekking -                   -                      
Dotatie -                   -                      
Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid 3.077                3.077                   

(3) Liquide middelen 31-12-2021 31-12-2020
EUR EUR

Kasmiddelen:
 - Kas bestuur (cadeaubonnen) 450 1.250

Tegoeden op bankrekeningen:
 - Tegoeden Rabobank 159.723 8.212.006          
 - Tegoeden ING -                   1.839.517

Schatkistbankieren 8.632.617 -                      
Overige liquide middelen:

 - Gelden onderweg, voorschotten 2.243 1.638
Totaal liquide middelen 8.795.033 10.054.411

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking.

Per 1-8-2021 neemt INNOVO deel aan Schatkistbankieren bij het ministerie. Er is een kredietfaciliteit beschikbaar van
€ 3 miljoen.
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PASSIVA

(4) Eigen vermogen
31-12-2021 31-12-2020

EUR EUR

Algemene reserve 18.575.604 19.938.247
Bestemmingsreserve (publiek) 2.110.868 -                      
Bestemmingsreserve (privaat) 809.848 861.858
Totaal eigen vermogen 21.496.320 20.800.104

Het totale eigen vermogen is in het verslagjaar toegenomen met € 696.216

Uitsplitsing:
Stand per Resultaat Saldo
1-1-2021 31-12-2021

EUR EUR EUR
Algemene reserve 19.938.247   1.362.642-      18.575.604 
Bestemmingsreserve publiek:
Nationaal Programma Onderwijs -                  2.110.868      2.110.868 
Bestemmingsreserve privaat 861.858         52.010-             809.848            

Totaal eigen vermogen 20.800.104  696.216          21.496.320       

Algemene reserve:

Deze is opgebouwd uit € 13.578.993 bovenschoolse / collectieve reserves (31-12-2020: € 15.330.503) en
€ 4.996.611 schoolreserves (31-12-2019: € 4.607.744).

Bestemmingsreserve publiek:
Deze bestemmingsreserve is gevormd voor nog te besteden middelen van het Nationaal Programma Onderwijs.

Bestemmingsreserve privaat:
Op deze post wordt jaarlijks het saldo van de baten en lasten van de buitenschoolse activiteiten gemuteerd.
Deze is opgebouwd uit € 188.391 private bovenschoolse reserves (31-12-2020: € € 188.391) en € 621.456 private
schoolreserves (31-12-20120: €  673.467)

85



INNOVO-verslag 2021

(Voorstel) bestemming van het exploitatieresultaat 

In de statuten is niets opgenomen met betrekking tot de bestemming van het resultaat.
Het College van Bestuur van INNOVO stelt voor het resultaat ad € 696.216 als volgt te verdelen.

2021 2020
ten laste van de algemene reserve 1.362.642-      3.345.667-          
ten gunste van de bestemmingsreserve Nationaal Programma Onderwijs 2.110.868      -                      
ten laste/gunste van de bestemmingsreserve privaat 52.010-             24.502               

696.216          3.321.165-          
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(5) Voorzieningen 31-12-2021 31-12-2020
EUR EUR

Personeelsvoorzieningen 1.825.796 1.735.083
Totaal voorzieningen 1.825.796 1.735.083

Uitsplitsing:
Stand per Dotaties Onttrekkingen Stand per
1-1-2021 2021 2021 31-12-2021

EUR EUR EUR EUR
Personeelsvoorzieningen:

 - Voorziening jubilea 796.337          81.504           69.005            808.836             
 - Voorziening langdurig zieken 938.746         825.987         747.773            1.016.960         

Totaal voorzieningen 1.735.083 907.491 816.778 1.825.796

Kortlopend Langlopend 
deel < 1 jaar deel > 1 jaar Totaal

EUR EUR EUR
Personeelsvoorzieningen 701.103 1.124.694 1.825.796         

(6) Langlopende schulden 31-12-2021 31-12-2020
EUR EUR

Overige langlopende schulden 26.353 25.358
Totaal langlopende schulden 26.353 25.358

Stand per Ontvangen Saldo Looptijd Looptijd
31-12-2020 bijdragen 31-12-2021 > 1 jaar > 5 jaar Rentevoet

Schuld Kleine Zusters 25.358           995               26.353            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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(7) Kortlopende schulden 31-12-2021 31-12-2020

Crediteuren 1.766.311 1.247.182
Loonheffing en premies sociale verzekeringen 2.374.373 2.830.970
Schulden ter zake van pensioenen 834.806 756.315
Overige kortlopende schulden 777.049 547.509
Overlopende passiva 2.832.516      2.841.785          
Totaal kortlopende schulden 8.585.056 8.223.761

Uitsplitsing:

Overige kortlopende schulden:
 - Nog te besteden subsidies gemeenten 391.645 104.809
 - Nog te besteden overige subsidies 258.829 297.787
 - Belastingdienst 7.477                10.845                
 - Overige schulden gemeente -                   85.184
 - Overige schulden 119.098          48.884               

Totaal overige kortlopende schulden 777.049 547.509

Overlopende passiva:
 - Overige subsidies OCW 426.706          192.386             
 - Verplichting vakantiegeld / dag van de leraar 2.051.952      2.002.182         
 - Verplichting verlofdagen 175.084           150.594             
 - Overige overlopende passiva 178.775           496.623             

Totaal overlopende passiva 2.832.516      2.841.785          

88



INNOVO-verslag 2021

Model G: Verantwoording subsidies

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

Omschrijving        
Kenmerk datum

Subsidie voor studieverlof (lerarenbeurs) 1074316 4-3-2017

Impuls innovatie-en bewegingsonderwijs PO/28571561 16-7-2021

LerarenOntwikkelFonds (LOF) PO/779628 29-9-2015

Subsidie inhaal-en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 tijdvak 2 KO/24488749 20-5-2020

Subsidie Extra hulp voor de klas 26358869 14-12-2020

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

Totaal -€                                -€                                -€                                -€                                  -€                             -€                             

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving        
Kenmerk datum

Totaal -€                                -€                                -€                                -€                                  -€                             -€                             -€                             -€                             

Totale kosten per 
31-12-2020

Saldo per                
31-12-2020

X

X

Lasten in 
verslagjaar

Eigen bijdrage in 
verslagjaar

Toewijzing
Bedrag  toewijzing

Ontvangen                                
per 1-1-2020

Subsidie-
ontvangsten in          

verslagjaar

Overige 
ontvangsten in 

verslagjaar

Toewijzing Bedrag  van de 
toewijzing

Subsdie-
ontvangsten t/m                 

verslagjaar

Totale kosten        
per 31-12-2020

Saldo per                 
31-12-2020 (naar 
balanspost 2.4.4)

Overige 
ontvangsten

Eigen bijdrage

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

X

nog niet geheel afgerond
X

X
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WNT-verantwoording 2021 Stichting INNOVO|Onderwijs op Maat 
 
De WNT is van toepassing op Stichting INNOVO|Onderwijs op Maat. Het voor Stichting 
INNOVO|Onderwijs op Maat toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 177.000. 
Bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, klasse E. Complexiteitspunten per criterium: 
 

  Categorie Complexiteitspunten 
Gemiddelde baten (t-4, t-3, t-2) 25-75 miljoen 6     
Gemiddeld aantal leerlingen (t-4, t-3, t-2) 2.500-10.000 3   
Gewogen aantal onderwijssoorten 4 4   
Klasse E (13-15 complexiteitspunten) 13   

 
 
 
1. Bezoldiging topfunctionarissen  
 
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 
 
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op 
grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt 
 

Gegevens 2021   

bedragen x € 1 Dhr. H.P.M. Nelissen  Mw. N.L.H.M. van 
Wolven-Jenniskens 

Functiegegevens Voorzitter college van 
bestuur 

Lid college van 
bestuur 

Aanvang en einde functievervulling in 
2021 

01/01-31/12 01/01-31-12 

Omvang dienstverband (als 
deeltijdfactor in fte)   

1,0 1,0 

Dienstbetrekking? ja ja 
Bezoldiging   
Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen €151.386 €130.185 

Beloningen betaalbaar op termijn €22.830 €22.206 
Subtotaal €174.216 €152.391 
   
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum €177.000 €177.000 

   
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag N.v.t.  N.v.t.  

   
Bezoldiging €174.216 €152.391 
   
Het bedrag van de overschrijding en de 
reden waarom de overschrijding al dan 
niet is toegestaan 

N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling N.v.t.  N.v.t.  

   
   



 
 

 
 
 

Gegevens 2020   

bedragen x € 1 Dhr. H.P.M. Nelissen 
Mw. N.L.H.M. van 

Wolven-Jenniskens 
Functiegegevens Voorzitter college van 

bestuur 
Lid college van 

bestuur 
Aanvang en einde functievervulling in 
2020 

01/01-31/12 01/01-31/12 

Omvang dienstverband (als 
deeltijdfactor in fte)  

1,0 1,0 

Dienstbetrekking? ja ja 
   
Bezoldiging   
Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen €149.060 €128.204 

Beloningen betaalbaar op termijn €20.940 €20.204 
Subtotaal €170.000 €148.408 
   
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum €170.000 €170.000 

   
Bezoldiging €170.000 €148.408 

 



 
 

 
 
 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen  
 

Gegevens 2021    

bedragen x € 1 
Dhr. L.C.M. van 

Wersch 
Mw. H.H.M. 
Leenders 

Dhr. P.T.J.M. 
Vermeulen 

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid 
Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01-31/12 01/01-30/06 01/01-30/06 
    
Bezoldiging    
Bezoldiging €10.890 €3.600 €3.978 
    
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum €26.550 €8.777 €8.777 

    
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag N.v.t.  N.v.t. N.v.t. 

Bezoldiging €10.890 €3.600 €3.978 
    
Het bedrag van de overschrijding en de 
reden waarom de overschrijding al dan niet 
is toegestaan 

N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling 

N.v.t.  
 

N.v.t. 
 

N.v.t. 

bedragen x € 1 
Mw. M.L.I. 

Hendrikx-Van Kleef 
Dhr. J.L.C. Bours 

Mw. Y.A.M.C. van 
Rijswick 

Functiegegevens Lid Lid Lid 
Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01-31/08 01/01-31/12 01/07-31/12 
    
Bezoldiging    
Bezoldiging €6.788 €7.200 €3.600 
    
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum €11.784 €17.700 €8.923 

    
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag N.v.t.  N.v.t. N.v.t. 

Bezoldiging €6.788 €7.200 €3.600 
    
Het bedrag van de overschrijding en de 
reden waarom de overschrijding al dan niet 
is toegestaan 

N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling 

N.v.t.  
 

N.v.t. 
 

N.v.t. 

    

bedragen x € 1 
Mw. F.A.I.A. 
Hendricks 

  

Functiegegevens Lid   
Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/07-31/12   
    
Bezoldiging    
Bezoldiging €3.600   
    
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum €8.923   



 
 

 
 
 

    
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag N.v.t.    

Bezoldiging €3.600   
    
Het bedrag van de overschrijding en de 
reden waarom de overschrijding al dan niet 
is toegestaan 

N.v.t.  N.v.t.      

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling 

N.v.t.  
 

  

    
    
Gegevens 2020    

bedragen x € 1 Dhr. O.O.G. Spee 
Dhr. L.C.M. van 

Wersch 
Dhr. L.C.M. van 

Wersch 
Functiegegevens Voorzitter Voorzitter Lid 
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01-30/06 01/07-31/12 01/01-30/06 
    
Bezoldiging    
Bezoldiging €4.500 €4.500 €4.500 
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum €12.680 €12.820 €8.454 

bedragen x € 1 
Mw. H.H.M. 
Leenders 

Dhr. P.T.J.M. 
Vermeulen 

Mw. M.L.I. 
Hendrikx-van Kleef 

Functiegegevens Lid Lid Lid 
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 
    
Bezoldiging    
Bezoldiging €7.200 €7.200 €8.100 
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum €17.000 €17.000 €17.000 

bedragen x € 1 Dhr. J.L.C. Bours   

Functiegegevens Lid   
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/07-31/12   
    
Bezoldiging    
Bezoldiging €3.600   
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum €8.546   
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Niet uit de balans blijkende rechten / verplichtingen 

Lopende contractverplichtingen: 
INNOVO kent per balansdatum een aantal contractverplichtingen. Het gaat met name om onderstaande contracten.
De vermelde omvang betreft de geschatte totale contractverplichting gedurende de resterende contractperiode. 

Betreft Leverancier Einde contract Bedrag**
Bedrijfsgezondheidsdienst/Bedrijfsarts HumanCapitalCare B.V. 31-12-2022 129.500
Afvalverwijdering (restafval en papier) Renewi Nederland B.V. 21-5-2025 45.500
Huur print-/scan-/kopieerapparatuur (multifunct.) Canon Nederland N.V. 30-9-2023 63.500
Schoonmaak en sanitaire artikelen Balanz facilitair 31-3-2023 1.007.500
Beveiliging: Aansluiting alarmcentrale / keyholding Intergarde B.V. 30-9-2022 35.500
Maandcontroles brandveiligheid Perfect Brandpreventie 31-12-2022 35.000
Exploitatie bs Valkenburg Mertens Bouwbedrijf B.V. zie toelichting* 117.500
Exploitatie BRESS (bs St. Dionysius), Schinnen Yask B.V. 1-7-2022 26.000
Exploitatie bs Witheim, Mechelen Yask PPS Solutions B.V. zie toelichting* 54.000
Exploitatie CJG Heuvelland (Bernardus/Triangel), Gulpen Yask B.V. zie toelichting* 67.000
Exploitatie BMV Molenberg (Broederschool), Heerlen Gemeente Heerlen zie toelichting* 62.500
Exploitatie de Pyler, Meezenbroekweg 5, Heerlen Yask PPS Solutions B.V. zie toelichting* 185.500
Exploitatie Brede school Treebeek (bs St. Franciscus) Gemeente Brunssum zie toelichting* 70.000
Exploitatie KC Meerssen (bs de Wereldster) Yask PPS Solutions B.V. zie toelichting* 101.500
Exploitatie bs de Kleine Wereld, Vaals Stg. Beheer brede school zie toelichting* 78.000
Exploitatie SAM SAM en bs de Wegwijzer, Heerlen Gemeente Heerlen zie toelichting* 82.500
Exploitatie KC Bekkerveld (bs St. Tarcisius), Heerlen Peton PPS Solutions B.V. zie toelichting* 328.000
Accountantscontrole Ernst & Young Accountants 21-05-2025 211.000
Lease-auto's College van Bestuur Volkswagen Pon Fin. Services 10-12-2024 33.500
Licentie en platform INNOVO Academy 2.0 E-Learning Wizard B.V. 31-08-2022 285.000
Microsoft basispakket APS IT-Diensten B.V. 31-12-2026 432.000
ERP software - AFAS-Profit Afas Erp software 31-12-2022 127.000
Leerlingadministratie en -volgsysteem (LAV/LVS) Topicus Education B.V. 31-12-2022 68.500
ICT Netwerkhardware as a service Unilogic BV 31-12-2022 111.000
ICT Netwerkbeheer as a service-1 Unilogic BV 31-12-2022 45.500
Glasvezelverbinding Samenw. Schoolbesturen Limburg Ziggo Zakelijk B.V. 31-12-2022 143.500
Inhuur financieel adviseur, Servicebureau Fagro Consultancy B.V. 30-06-2022 73.000
Inhuur receptiemedewerker, de Pyler Yask B.V. 5-04-2023 57.000
WGA-ERD verzekering Loyalis Inkomen & Zekerheid 31-12-2023 1.022.500

** incl. BTW

vastgelegd.

Niet uit de balans blijkende rechten:
Betreft Afnemer Einde contract Bedrag**
Verhuur ruimte kantoorpand en parkeerterrein Rea College 31-07-2023 181.500

*Voor diverse schoolgebouwen wordt het beheer en exploitatie van het gebouw uitgevoerd door derden. INNOVO 
betaalt hiervoor een (exploitatie-/beschikbaarheids)vergoeding. De contracten kennen verschillende condities, maar in 
het algemeen geldt voor de looptijd van deze contracten dat deze eindigen op het moment dat het gebouw(deel) niet 
meer noodzakelijk is voor onderwijs. In bovenstaand overzicht is de verplichting op jaarbasis weergegeven.

Naast bovenstaande contractverplichtingen heeft INNOVO diverse (raam)contracten afgesloten waarbij geen sprake is 
van een verplichting. Afname geschiedt o.b.v. afroep, bestelling of gebruik. Deze contracten zijn hier niet vermeld.

Voor duurzame inzetbaarheid is geen voorziening gevormd, omdat hierover geen afspraken met medewerkers zijn
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

Baten Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020
EUR EUR EUR

(8) Rijksbijdragen

Rijksbijdragen OCW 69.562.844 67.822.609 64.993.640
Overige subsidies OCW 1.327.697 45.301 176.478
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV 3.013.830 2.707.143 3.065.571
Totaal rijksbijdragen 73.904.372 70.575.053 68.235.689

Uitsplitsing:

Rijksbijdragen OCW:
 - Personele vergoeding 46.212.799 45.140.267 45.635.328
 - Materiële instandhouding 8.179.837 8.196.044 8.077.399
 - P&A beleid 9.384.639 8.656.317 8.422.726
 - Prestatiebox 1.191.259 1.860.457 1.871.798
 - Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 3.207.737 3.196.777 -                      
 - Overig 1.386.573 772.748 986.388

Totaal rijksbijdragen OCW 69.562.844 67.822.609 64.993.640

(9) Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 304.317 282.163 300.528
Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies 304.317 282.163 300.528

Uitsplitsing:

Overige overheidsbijdragen en -subsidies:
 - Gemeentelijke bijdragen 231.012 216.459 240.646
 - Vergoeding gymzaal 73.305 65.704 59.883

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies 304.317 282.163 300.528
 

(10) Overige baten 

Verhuur onroerende zaken 486.410 467.925 563.814
Detachering personeel 410.167 239.059 354.778
Overige 615.727 208.261 940.920
Totaal overige baten 1.512.305 915.245 1.859.512

Uitsplitsing:

Overige:
 - Baten dienstverlening 183.349 118.022 164.312
 - Baten buitenschoolse activiteiten 216.382 -                   271.792
 - Overige baten 215.996 90.239 504.817

Totaal overige 615.727 208.261 940.920
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Lasten Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020
EUR EUR EUR

(11) Personeelslasten

Lonen en salarissen 60.237.995 59.937.975 61.333.442
Overige personele lasten 5.784.303 3.728.168       3.555.419
Af: uitkeringen -2.446.794 -761.898 -1.435.113 
Totaal personeelslasten 63.575.504 62.904.244 63.453.748

Uitsplitsing:

Lonen en salarissen: 
Brutolonen en salarissen 45.289.383 45.063.816 46.295.043
Sociale lasten 6.140.295 6.109.712 6.439.636
Premies Participatiefonds 1.348.346 1.341.631 1.730.316
Premies Vervangingsfonds 21.162 21.056 61.788
Pensioenpremies 7.438.809 7.401.760 6.806.659
Totaal lonen en salarissen 60.237.995 59.937.975 61.333.442

Overige personele lasten :
Mutaties personele voorzieningen 362.307 85.417 556.519
Personeel niet in loondienst 1.983.214 1.404.928 1.396.386
Overige:

 - ARBO-kosten 178.947 138.250 141.277
 - Reis- en verblijfkosten 39.140 108.163 38.622
 - Opleidingskosten / nascholing 875.063 1.115.430 871.240
 - Autokosten personeel 25.538 28.042 25.946
 - GMR 81.331 79.377 97.459
 - Reïntegratiekosten 189.204 135.417 123.883
 - Werkkostenregeling 226.473 269.608 340.897
 - Overige personele lasten 1.823.086 363.537           -36.810 

Totaal overige personele lasten 5.784.303 3.728.168 3.555.419

Onder de loonkosten is in 2021 voor in totaal € 206.621 aan ontslag- / transitievergoedingen opgenomen.

Het negatieve bedrag bij de overige personele lasten in 2020 wordt veroorzaakt door een correctie op uitkeringskosten
die in voorgaande jaren door het Ministerie van OCW zijn verrekend. Deze verrekening is in 2020 gecorrigeerd voor een
bedrag van € 160.262.

Bij onderstaande verdeling is de grondslag het ongewogen gemiddelde aantal FTE's inclusief vervangers over het
jaar 2021 (en 2020).  

2021 2020
Fte Fte

DIR 44,72               48,73                  
OP 545,40            596,09               
OOP 227,82             183,31                
Bovenschools 35,98               36,55                  

853,92             864,68               

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. 
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Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

(12) Afschrijvingen EUR EUR EUR

Materiële vaste activa:
 - Gebouwen 381.105 525.487 299.985
 - Inventaris 428.903 463.399 415.118
 - Apparatuur (ICT) 952.803 1.025.565 960.902
 - Leermiddelen (DOLP) 316.063 402.452 349.297

Totaal afschrijvingen 2.078.873 2.416.902 2.025.302

(13) Huisvestingslasten

Huur en gebruiksvergoeding 1.188.596 1.231.286 1.108.159
Klein onderhoud en exploitatie 717.963 533.462 605.721
Energie en water 748.290 753.342 737.471
Schoonmaakkosten 1.080.517 916.146 1.072.711
Heffingen 116.319 110.400 120.717
Overige -419 5.546               48.965
Totaal huisvestingslasten 3.851.267 3.550.182 3.693.745

(14) Overige lasten 

Administratie en beheerslasten:
          - Accountantskosten 70.280 58.875 79.931
Inventaris, apparatuur en leermiddelen:  

 - Inventaris en apparatuur 132.879 108.233           73.809
           - Leermiddelen (OLP) 1.907.469 1.779.112 1.778.881
Overige:

 - Advies / begeleiding 473.736 256.917 364.062
 - Telefoonkosten 74.205 83.570 107.678
 - ICT-lasten 1.274.420 1.133.089 1.008.110
 - Kosten buitenschoolse activiteiten 268.392 -                   247.290
 - Bestuurskosten 68.628 53.875 54.589
 - Communicatie 28.606 25.510 32.295
 - Culturele vorming 124.813 162.116 90.882
 - Abonnementen/documentatie 4.991 5.500 5.451
 - Contributies 113.957 119.992 118.671
 - Schoolzwemmen 1.140 13.125 8.304
 - Overige instellingslasten 937.652 949.905 544.161

Totaal overige lasten 5.481.167 4.749.819 4.514.114

De overige instellingslasten betreffen vooral kantinekosten, kosten van evenementen, schoolfeesten en representatie.
In 2021 is hier ook voor € 0,2 miljoen boekverlies desinvestering diverse activa geboekt.

2021 2020
EUR EUR

Specificatie honorarium
Onderzoek jaarrekening 67.013 76.785
Andere controleopdrachten 3.267               3.146                  
Fiscale adviezen -                   -                      
Andere niet-controlediensten -                   -                      
Accountantslasten 70.280 79.931

De accountantskosten worden gepresenteerd in het jaar waarin de facturen ontvangen worden (incl. btw).
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Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

(15) Financiële baten en lasten EUR EUR EUR

Rentebaten -                  -                   117
Overige opbrengsten fva en effecten -                  -                   8.840
Totaal financiële baten -                  -                   8.957

Lasten:
 - Rentelasten (-/-) 33.852            -                   34.200               
 - Overige financiële lasten (-/-) 4.113 5.946 4.743

Totaal financiële laten 37.965 5.946 38.942

Totaal financiële baten en lasten -37.965 -5.946 -29.986 
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GEBEURTENISSEN NA BALANS DATUM 

Medio februari 2022 is Europa opgeschrikt door het uitbreken van een oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De invasie
heeft een zeer grote impact op de veiligheid van mensen in Oekraïne, en de vluchtelingenstroom in Europa. De sancties 
voor Rusland en Belarus hebben een grote invloed op de wereldeconomie. De impact op het primaire proces van 
Stichting Innovo is beperkt. Voor de jaarrekening ultimo 2021 is er nog sprake van een gebeurtenis na balansdatum die 
geen impact had op de situatie per einde boekjaar. Wel is er een onzekerheid als gevolg van de oorlog. De financiële 
gevolgen zijn voor de korte termijn inzichtelijk en overbrugbaar binnen de huidige solide financiële positie. Van een
continuïteitsissue bij onze belangrijkste debiteur (het ministerie van OCW) is geen sprake.
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GEGEVENS VAN DE RECHTSPERSOON

Bestuursnummer: 41506
Naam: INNOVO
Rechtsvorm: Stichting
Adres: Bekkerveld 30

6417 CM 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
06KH Bs de Bolster Nuth
06MS Bs Op de Top Vijlen
06NS Bs de Wegwijzer Heerlen
06SL Bs de Verrekijker Amstenrade
06SY Bs de Zeveneik Bingelrade
06XF Bs St. Stefanus Wijnandsrade
07RE Bs St. Dionysius Schinnen
07TX Bs het Avontuur Buchten
08ZL Bs Swentibold Born
09AU Bs a Hermkes Epen
09WD Bs Triangel Linne
09XR Bs Witheim Mechelen
10EY Bs H. Hart Sibbe
10HO Bs Windekind Heerlen
10KI Bs de Kleine Wereld Vaals
10OA Bs Hulsberg Hulsberg
10QB Bs Klavertje Vier Eys
10WG Bs Valkenburg Valkenburg a/d Geul
11KB Bs St. Theresia Ransdaal
12AW Bs 't Kirkeveldsje Schimmert
12KD Bs de Wereldster Meerssen
12SP Bs de Triangel Ulestraten
12ZE Bs Ondersteboven Moorveld 
13KM Bs de Lindegaerd Meerssen
14DK Bs de Triangel Gulpen
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
17VV SBO St. Bernardus Gulpen
20IF SOVSO Catharina Heerlen
20KL SBO de Griffel Heerlen
21SG SOVSO de Pyler Heerlen
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7.   Overige gegevens 

  



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het college van bestuur en de raad van toezicht van Stichting INNOVO | Onderwijs op maat

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting INNOVO | Onderwijs op maat te Heerlen gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
• geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de

samenstelling van het vermogen van Stichting INNOVO | Onderwijs op maat op 31 december 2021
en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;

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

De jaarrekening bestaat uit:
• de balans per 31 december 2021;
• de staat van baten en lasten over 2021;
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en

andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 vallen.
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting INNOVO | Onderwijs op maat zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd.
Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding
door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist
en volledig is.
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Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
andere informatie
Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en op grond van de

in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2.
Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs, paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021 en
de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in
paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot
de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het college van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het college van bestuur is ook
verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten
en lasten, alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het
Onderwijsaccountantsprotocol 2021.

In dit kader is college van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die
het college van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die
relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in
staat is haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het
College van bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
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Het college van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben, waar relevant,
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s:

• dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude;
• van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van

materieel belang zijn;
• het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van

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

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

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

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

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen;

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

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Eindhoven, 23 juni 2022

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. H.E. Oostdijck RA
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Bijlage A 
Scholenlijst INNOVO 

 
  



Naam school  Plaats  Website  Scholen op de kaart 

Draaiende Wieken  Posterholt  https://draaiendewieken.nl/  Draaiende Wieken 

Ummer Clumme  Klimmen  https://www.basisscholenklimmenransdaal.nl/  Ummer Clumme 
Bergop   Ubachsberg  https://www.bs-bergop.nl/  Bergop 
Franciscus Bunde  Bunde  https://www.bsfranciscusbunde.nl/  Franciscus Bunde 
Keuningshöfke  Koningsbosch  https://keuningshofke.nl/  Keuningshöfke 
St.Franciscus Treebeek  Brunssum  https://www.bsfranciscus.nl/  St.Franciscus Treebeek 
Cortemich  Voerendaal  https://www.cortemich.nl/  Cortemich 
De Bolster   Nuth  https://www.bs-bolster.nl/  De Bolster 
Op de Top   Vijlen  https://www.bs-opdetop.nl/  Op de Top 
De Wegwijzer   Heerlen  https://bswegwijzer.nl/  De Wegwijzer 
De Verrekijker   Amstenrade  https://www.bs-deverrekijker.nl/  De Verrekijker 
De Zeveneik  Bingelrade  https://zeveneik.nl/  De Zeveneik 
St. Stefanus  Wijnandsrade  https://www.bs-stefanus.nl/  St. Stefanus 
St. Dionysius  Schinnen  https://www.bsdionysius.nl/  St. Dionysius 
Het Avontuur  Buchten  https://www.bs-hetavontuur.nl/  Het Avontuur 
Swentibold  Born  https://www.bs-swentibold.nl/  Swentibold 
À Hermkes  Epen  https://www.hermkes.nl/  À Hermkes 
De Triangel Linne   Linne  https://www.triangel-linne.nl/  De Triangel Linne 
Witheim  Mechelen  https://www.witheim.nl/  Witheim 
Heilig Hart  Sibbe  http://www.bs-sibbe.nl/  Heilig Hart 
Windekind  Heerlen  https://www.bswindekind.nl/  Windekind 
Hulsberg  Hulsberg  https://www.bs-hulsberg.nl/  Hulsberg 
De kleine Wereld  Vaals  https://www.bs-dekleinewereld.nl/  De kleine Wereld 
Klavertje vier  Eys  https://www.bs-klavertjevier.nl/  Klavertje vier 
Valkenburg  Valkenburg  https://www.bs-valkenburg.nl/  Valkenburg 
St. Theresia  Ransdaal  https://www.basisscholenklimmenransdaal.nl/  St. Theresia 
`T Kirkeveldsje  Schimmert  http://www.kirkeveldsje.nl/  `T Kirkeveldsje 
De Wereldster  Meerssen  https://www.kindcentrumwereldster.nl/  De Wereldster 
De Triangel Ulestraten  Ulestraten  http://www.bs-detriangel.nl/  De Triangel Ulestraten 



Ondersteboven  Moorveld  https://www.bs-ondersteboven.nl/  Ondersteboven 
De Lindegaerd  Meerssen  https://www.bslindegaerd.nl/  De Lindegaerd 
De Triangel Gulpen  Gulpen  https://www.bs-triangel.nl/  De Triangel Gulpen 
St. Martinus  Heerlen  https://www.bsmartinus.nl/  St. Martinus 
St. Tarcisius  Heerlen  https://www.bs-tarcisius.nl/  St. Tarcisius 
De Windwijzer  Heerlen  https://www.bs-windwijzer.nl/  De Windwijzer 
Broederschool  Heerlen  https://www.broederschool.nl/  Broederschool 
Eikenderveld  Heerlen  https://www.eikenderveld.nl/  Eikenderveld 
De Horizon  Heerlen  https://www.bs-dehorizon.nl/  De Horizon 
St. Paulus  Heerlen  https://www.paulus-bs.nl/  St. Paulus 
De Schakel  Heerlen  https://www.bsdeschakel.nl/  De Schakel 
St. Bernardus  Gulpen  https://www.sbo-bernardus.nl/  St. Bernardus 
Catharina  Heerlen  http://www.so-catharina.nl/  Catharina 
De Griffel  Heerlen  https://www.sbo-degriffel.nl/  De Griffel 
De Pyler  Heerlen  https://www.depyler.nl/  De Pyler 

 



Bijlage B 
Verantwoording Samenwerkingsverbanden 



Keuze schoolbesturen:  
dit format hanteren voor de paragraaf in het eigen Jaarverslag en/of separaat aanleveren aan het SWV 

 
 
 
 

SCHOOLBESTUREN AAN ZET - SAMENWERKINGSPLAN 
VERANTWOORDING & COLLECTIEVE VERANTWOORDELIJKHEID PASSEND ONDERWIJS 

 
BESTUUR:  INNOVO ,  

NAMENS BESTUUR: Leon camp , Bestuursadviseur Onderwijs   (naam ,functie) 

SCHOOLJAAR:    2020-2021 

SCHOLEN IN SWV:  PO3104 (Westelijke Mijnstreek)    PO3105 (Maastricht‐Heuvelland)    PO3106 (Parkstad) 

 
Context 
Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband geeft de wijze aan waarop organisatie en financiering van passend 

onderwijs vorm krijgen, compact weergeven in “Verknoopte Governance” (www.passendonderwijszuid.nl / downloads) 

Richting:   doelen en beoogde resultaten 

Ruimte:    strategie en proceseigenaar 

Resultaat:  outputindicatoren collectief 

Rekenschap:   verantwoording en verantwoordelijkheid  

 

De inhoud van het ondersteuningsplan is leidend voor het samenwerkingsverband en de bij het samenwerkingsverband 

aangesloten besturen en scholen. Het ondersteuningsplan is in nauwe samenwerking tussen de samenwerkingsverbanden 

Westelijke Mijnstreek, Maastricht – Heuvelland en Parkstad tot stand gekomen omdat door de deelnemende schoolbesturen 

de meerwaarde onderschrijven om voor de regio Zuid‐Limburg samenwerking en verbinding met elkaar te zoeken en de 

verdieping – in het belang van ouders en leerlingen – te vinden. Dit heeft geresulteerd in een intensieve en op elkaar 

afgestemde samenwerking in deze relatief kleine regio.  

Het samenwerkingsverband heeft een grote mate van beleidsvrijheid om ‐ binnen de wettelijke context ‐ het onderwijs aan 

leerlingen met een ondersteuningsbehoefte in te richten. Het ondersteuningsplan (www.passendonderwijszuid.nl / downloads) 

beschrijft de wijze waarop een passend onderwijsaanbod, een snelle schakeling tussen voorzieningen, weinig bureaucratie 

(deregulering) en een transparante verdeling van middelen vorm krijgt. 

De participerende besturen in het samenwerkingsverband kiezen voor optimale inhoudelijke ‐ en de daarmee 

samenhangende financiële ‐ autonomie. In de missie en visie wordt dit verder uitgewerkt. Deze principiële keuze is 

onderlegger voor de inhoud van het ondersteuningsplan en de vormgeving van het samenwerkingsverband; inherent aan 

deze richtinggevende keuze is het scholenmodel de financieringssystematiek.  

Missie 

Schoolbesturen voor primair onderwijs en speciaal onderwijs hebben de opdracht om voor alle leerlingen passend onderwijs 

te organiseren en hebben daartoe de volgende missie geformuleerd:   

 ”zo inclusief mogelijk: vindplaats als werkplaats & samen duiden‐samen doen‐samen door”  

Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ongeacht niveau van leren en ontwikkeling. Schoolbesturen en scholen geven 

vorm aan passend onderwijs in het ondersteuningscontinuüm: hoogwaardige basisondersteuning en extra ondersteuning. 

Uitvoering vindt plaats zo inclusief en thuisnabij mogelijk in samenwerking tussen onderwijs en gemeenten door de totale 

ondersteuning voor de jeugd in samenhang aan te pakken en te organiseren binnen de beschikbare middelen. Hiertoe 

werken schoolbesturen samen in het samenwerkingsverband.  

Het samenwerkingsverband is faciliterend bij het vormgeven van deze collectieve verantwoordelijkheid. 

Doelstellingen 

Er zijn vijf collectieve doelstellingen geformuleerd: 

1. Een dekkend aanbod: alle kinderen een passende plek 
2. Basisondersteuning: ondersteuningsniveau 1 t/m 4 van hoog niveau 
3. Adequate toegang tot extra ondersteuning 
4. Extra ondersteuning: ondersteuningsniveau 5 van hoog niveau 
5. Ononderbroken leer‐ en ontwikkelingsproces 



 
Samenhang 
De samenwerking van schoolbesturen en scholen in het collectief van het samenwerkingsverband is op een heldere wijze 
uitgelijnd in het ondersteuningsplan; werkwijze, afspraken en tools “raderen” in elkaar. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Focus van handelen 

1.  De basis op orde ‐  

Inbegrepen Individuele onderwijs‐zorgarrangementen indien nodig ‐maatwerk op school in verbinding naar maatwerk thuis  

2.   Doelgroeparrangementen (DGA) Onderwijs‐Jeugdhulp‐Zorg scholen niveau 5 ‐  

collectieve aanpak op school in verbinding naar maatwerk thuis  

3.   Knooppunt ‐  

verbindende schakel & doorgaande lijnen binnen en tussen onderwijs en zorg. 

 

Noodzakelijke procesvoorwaarden  
binnen en tussen schoolbesturen voor implementatie & borging collectieve afspraken: 

 Integrale aanpak tussen onderwijs en gemeenten ‐ totale ondersteuning voor de jeugd in samenhang organiseren  

 Doen wat is afgesproken 
 In alle lagen: schoolbestuur, school, Ib‐er, leerkracht 
 Volgens een gedegen pdca‐cyclus:  (door)ontwikkeling, uitvoering, evaluatie, verankering   
 Elkaar binnen het collectief toetsen en aanspreken op het nakomen en naleven van de gemaakte afspraken 
 

Verantwoording 
De verantwoording is een logisch sluitstuk om inzicht en overzicht te krijgen op enerzijds de resultaten en anderzijds de stand 

van de ontwikkeling op de afgesproken focus van handelen op het niveau van bestuur, samenwerkingsverband en Zuid‐Limburg.  

De jaarlijkse verantwoording geeft sturingsinformatie om beleid en aanpak door te zetten, bij te sturen en/of waar 

nodig te intensiveren. 

Het samenwerkingsverband beschikt over een uitgebreide set aan informatie, zoals bijvoorbeeld de tweejaarlijkse opname 

ontwikkeling ankerpunten basisondersteuning (SOP), verwijzingspercentages, aantal leerlingen teruggeplaatst vanuit 

gespecialiseerde onderwijsvoorzieningen (herbeoordeling), informatie uit TLV‐aanvragen m.b.t. de gerealiseerde 

ondersteuning in niveau 1 t/m 4, etc. Binnenkort wordt een dashboard ten behoeve van schoolbesturen operationeel waarmee 

deze informatie te ontsluiten is.  

De beschikbare informatie is de onderlegger op basis waarvan schoolbesturen concreet en gericht kunnen reflecteren op het 

eigen aandeel in de gerealiseerde kwalitatieve en kwantitatieve resultaten en het eigen aandeel in het collectieve proces.  

Schoolbesturen leggen op deze wijze verantwoording af aan elkaar over de inzet van middelen in het kader van passend 

onderwijs. 

 

Resultaatverantwoording gekoppeld aan procesverantwoording als opmaat naar objectiveerbare collectieve indicatoren.    

EEN VERBAND VAN SAMENWERKENDE SCHOOLBESTUREN 
   



 

REKENSCHAP - EIGEN AANDEEL SCHOOLBESTUUR IN HET COLLECTIEF RESULTAAT 

VOOR ALLE SCHOLEN IN NIVEAU 1 T/M 5 

ONTWIKKELING ANKERPUNTEN ONDERSTEUNING   

Reflectie op Rapportage 2‐jaarlijkse meting schoolondersteuningsprofielen, afgezet tegen de informatie van het SWV in de vigerende 

documenten Jaarverslag & Evaluatie en Kengetallen TLV. 
 

Ankerpunt 1 - Kwaliteitsstandaard  

Uit de meest recente SOP‐meting (rapportage schoolondersteuningsprofielen 2020‐2021) blijkt dat ruim 80% van de Innovo‐

scholen een (lichte) groei op dit ankerpunt heeft doorgemaakt. Het gaat hier om 23 indicatoren die een beeld geven van het 

(onderwijs)ondersteuningsniveau van de school. De gemiddelde, minimale norm van 75% (scores 3 of 4 op een 4‐puntsschaal) 

van dit ankerpunt wordt met 99% ruim gehaald. Dit is hoger dan de vorige meting en vrijwel gelijk aan het gemiddelde op het 

niveau van Zuid‐Limburg. Deze kwaliteitsstandaard vormt een structureel gespreksonderwerp in de monitorgesprekken, tussen 

het CVB en de schooldirecteuren. 

Ankerpunt 2 - Planmatig en Handelingsgericht werken  

Bij dit ankerpunt gaat het om de indicatoren, die de basis vormen voor de wijze waarop de school cyclisch werkt aan 

het ondersteunen van leerlingen in hun leer‐ en sociaal‐emotionele ontwikkeling. Ook bij dit ankerpunt wordt de gemiddelde 

norm van 75% (scores 3 of 4 op een 4‐puntsschaal) met 96% ruim gehaald. Dit is hoger dan de vorige meting en ook hoger t.o.v. 

het gemiddelde van Zuid‐Limburg. Verklaringen voor deze stiijging zijn o.a. de investering in kennisuitwisseling via het IB‐ en 

specialistennetwerk én de inzet van procesbegeleiding en ondersteuning door de Clusterverbinders Passend Onderwijs (CPO‐

ers).  

Ankerpunt 3 - Specifieke ondersteuning  

Met specifieke ondersteuningsbehoeften worden de preventieve en licht‐curatieve interventies bedoeld, die de school toepast 

om leerlingen passende ondersteuning te geven bij rekenhulpvragen, leeshulpvragen, meer‐ en hoogbegaafdheid en sociale 

veiligheid en verschillen in gedrag. Het gemiddelde van deze onderdelen is met 83% ruim boven de 75%‐norm. Voor heel Zuid‐

Limburg geldt echter dat 'discalculie' en 'meer‐ en hoogbegaafdheid' in de ontwikkeling wat achterblijven. Het blijkt voor 

afzonderlijke scholen té intensief om alle onderdelen voor 100% 'in eigen huis' te hebben. Vandaar dat de ontwikkeling is 

ingezet om deze expertise op clusterniveau te organiseren, zodat de scholen van het cluster op deze thema's een sluitend 

continuüm van onderwijs en ondersteuning vormen. Een andere interventie wordt gerealiseerd via een landelijke subsidie 

'meer‐ en hoogbegaafdheid', waarmee gespecialiseerde Innovo‐medewerkers samen met de Innovo‐scholen aan de slag gaan, 

om ze op dat thema te versterken. 

Ankerpunt 4 - Ondersteuningsstructuur 

Via dit ankerpunt wordt duidelijk welke ondersteuning de school (met behulp van bovenschoolse ondersteuningsstructuren) 

zélf of in het cluster op elk ondersteuningsniveau kan bieden, aangevuld met welke ondersteuning via netwerkpartners kan 

worden betrokken. Het beeld uit de SOP‐meting 2020‐2021 van de ondersteuningsstructuur is vrijwel gelijk aan dat van de 

vorige meting. Ook nu is het aantal onderwijsondersteuners relatief hoog. Dit is in lijn met de ontwikkeling die vanuit de 

programmalijnen 'Onderwijs Anders Organiseren' en 'Villa Kakelbont' is geïnitieerd, om enerzijds meer handen in de klas te 

realiseren, maar ook om de teamsamenstelling te flexibiliseren. Deze ontwikkeling is voor Innovo voorwaardelijk om optimaal 

onderwijs op maat te kunnen realiseren, mét behoud van vitale medewerkers. Om hulpvragen van scholen nog beter te 

kunnen matchen met interne‐ en externe expertise, zijn in deze periode clusterverbinders passend onderwijs aan clusters 

gekoppeld, die o.a. de rol van 'zorgmakelaar' op zich nemen. 

 

THUISZITTERS   

Het aantal thuizitters (leerlingen die ingeschreven zijn op een school, maar langer dan 4 weken thuiszitten) van Innovo‐scholen 

(met zorgplicht) is relatief beperkt. Het ging in schooljaar 2020‐2021 in totaal om 4 leerlingen voor de 3 

samenwerkingsverbanden in Zuid‐Limburg. Door de actieve betrokkenheid en structurele afstemming van de Innovo‐

procesbegeleiding met alle betrokkenen/instanties wordt alles in het werk gezet om een passende plek te vinden, om de 

thuiszit‐tijd zo beperkt mogelijk te houden. 

 

ONONDERBROKEN LEER-EN ONTWIKKELINGSPROCES    

Instroom in PO met 4 jaar, tenzij ‐ Doorstroom van PO naar VO op gemiddeld 12 jaar, tenzij ‐ Schooladvies PO houdt stand in 3e jaar VO ‐  

Geen onnodige vertraging in PO‐loopbaan ‐Soepele (ver)plaatsingsprocessen 

Uit de bestuursrapportage NRO‐cohortenonderzoek 2020 blijkt dat gemiddeld 71% van de leerlingen op Innovo‐scholen de 

loopbaan onvertraagd afrondt. Hoewel hier geen landelijk gemiddelde voor bekend is, kan wel gesteld worden dat dit 

percentage boven de gemiddelde voorspelde referentiewaarden van de scholen is. (Dit is de voorspelde waarde op basis van 

de kenmerken van de scholen, zowel wat betreft de leerlingenpopulatie als de schoolkenmerken). Het gemiddelde percentage 

zittenblijvers is rond het landelijk gemiddelde.  



M.b.t. de gestandhouding van schooladviezen laat de NRO‐rapportage een score van 87% zien, voor oud‐leerlingen die na 3 

jaar óp of boven het niveau van het advies zitten. Dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde. Gestandhouding van de 

schooladviezen vormt een vast gesprekspunt tijdens de monitorgesprekken tussen CVB en schooldirecteuren. 

In het kader van de 'instroom PO met 4 jaar, tenzij' en het beteugelen van de hoge onderinstroom heeft Innovo, samen met 

Movare en de Parkstadgemeenten (JenS) als pilot een aantal startklasvoorzieningen ingericht. Een startklas ‐ op een 

basisschool ‐ is bedoeld voor 4‐jarige kinderen, die ‐ zeker in het begin ‐ nog veel extra (gemeentelijke) zorg nodig hebben. 

Door in de startklas onderwijs én zorg intensief met elkaar te verbinden, krijgen deze kinderen een kans om ‐ na 1 jaar ‐ door te 

stromen naar een (andere) reguliere basisschool. Zonder startklas werden deze kinderen vaak meteen naar het speciaal 

onderwijs verwezen. Tussenevaluaties laten een positief effect zien in de doorstroom naar regulier basisonderwijs, vandaar het 

streven om ‐ na de afronding van de 'startklas‐pilot'‐ deze voorziening in schooljaar 2022‐2023 een structureel en duurzaam 

karakter te geven.  

AANVULLEND & SPECIFIEK VOOR NIVEAU 1 T/M 4 - BASISONDERWIJS 

VERWIJZINGEN NAAR SO/SBO   
Reflectie op de informatie van het SWV in de vigerende documenten Jaarverslag & Evaluatie en Kengetallen TLV.  

De verwijzingen van BAO naar SO/SBO vertoonden in de voorbije 4 schooljaren een dalende tendens. In schooljaar 2020‐2021 

zijn de verwijzingen in absolute zin gestegen, met name in het SO voor de samenwerkingsverbanden 3104 en 3106. Een 

verklaring voor deze stijging is niet eenduidig te geven, maar het lijkt wel een voorbode te zijn van ontwikkelingen die we 

eerder al zagen aankomen. We zien enerzijds een zij‐instroom uit andere regio's, waarbij al min of meer direct sprake is van 

een bepaalde zorgbehoefte. Anderszijds zijn er grote zorgen over de toenemende verdichting van de leerlingproblematiek, en 

wat op de middellange‐ en lange termijn de effecten van de Covid‐pandemie zullen zijn op de leerlingen. 

LEERLINGEN TERUGGEPLAATST VANUIT GESPECIALISEERDE ONDERWIJSVOORZIENINGEN  

Terugplaatsing vanuit SO/SBO naar een lichtere vorm van ondersteuning was in 2020‐2021 maar zeer beperkt aan de orde. 

Voor veel kinderen in deze voorzieningen is en blijft veel specialistische onderwijs‐ én zorgondersteuning nodig. Er is zelfs een 

groep kinderen, waarbij er sprake is van méér zorg dan onderwijs. Voor deze groep heeft Innovo in samenwerking met JenS 

een specifieke voorziening in de extra ondersteuning opgestart, t.w. de 'Kantelklas'. Omdat bij deze leerlingen zorg voorliggend 

is, is het noodzakelijk om eerst een kanteling te realiseren, zodat meer onderwijs mogelijk wordt. Door een multidisciplinaire 

aanpak is de verwachting dat een aantal 'Kantelklas‐kinderen' naar een lichtere vorm van ondersteuning kan doorstromen.    

AANVULLEND & SPECIFIEK VOOR NIVEAU 5 - SBO EN SO 

EXTERNE FUNCTIE  
Verbinding met en aansluiting bij het zorgcontinuüm en versterking van de basisondersteuning door inzet van outreachende 

maatwerkexpertise ter verbreding en verdieping van de ondersteuningsmogelijkheden in de basisondersteuning 

Voor de basisondersteuning is een expertiseplatform beschikbaar, voor het merendeel bestaande uit specialisten uit het SBO 

en SO. Deze specialisten ontwikkelen zich meer en meer tot clusterverbinders passend onderwijs op de scholen binnen een 

cluster. Zij zetten hun specialisme vooral ter systeemversterking in en ondersteunen de scholen van het cluster, om samen een 

continuüm van onderwijs en ondersteuning te vormen o.b.v. een dekkend cluster‐ondersteuningsprofiel. 

SCHAKELFUNCTIE => LEERLINGEN TERUGGEPLAATST NAAR REGULIERE BASISSCHOLEN  

Tussen basis‐ en extra ondersteuning, met als focus toeleiding naar lichtere vormen van ondersteuning en collectieve 

doelgroeparrangementen voor normalisering en regulering van instroom vanuit zorg naar onderwijs (bv MKD/KDC/residentieel) 

De startklas‐ en kantelklasvoorzieningen bieden ‐ door een uitgekiende aanpak onderwijs/zorg ‐ jonge kinderen een kansrijke 

start in de basisondersteuning of een lichte(re) vorm van extra ondersteuning. De specifieke expertise vanuit het cluster 

gespecialiseerd onderwijs is hierbij onontbeerlijk.   

AANWENDING MIDDELEN SWV 

De lumpsum van SO en SBO moet volledig worden ingezet t.b.v. extra ondersteuning SWV. Financiële verantwoording integraal in Jaarrekening besturen. 

vanuit SWV:   PO3104 (WM)          PO3105 (MH)       PO3106 (PS) 

Ontvangen bedrag Terugploegregeling*        (basisbedrag en uitkering reserve)  €  190.000  €  510.000  €  865.000 

Ontvangen bedrag Doelgroepfinanciering*   (enkel s(b)o, indien van toepassing)  €              €              €             

*Zie bekostigingsbeschikking(en) SWV 2019‐2020 

Aanwending:  

1.  €  1.000.000,00  tbv  Bedrag van €120 per lln, rechtstreeks doorgesluisd naar scholen, voor passend onderwijs, 
vaak  ingezet voor meer handen in de klas (onderwijsondersteuners). 

2.  €     450.000,00  tbv  Expertiseplatform, procesbegeleiding & onderzoeken [Deels eigen middelen] 

3.  €     115.000,00  tbv  Startklassen [Deels eigen middelen] 



 
 

AANWENDING EIGEN MIDDELEN LUMPSUM BASISONDERWIJS 

1.  €              tbv              etc. 
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