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1. Voorwoord 
 

Beste relatie, 

In dit jaarverslag blikken wij terug op 2020. Het beeld wordt daarbij in hoge mate 
gedomineerd door het coronavirus dat zich vanaf januari over de wereld verspreidde en ook 
grote gevolgen had voor het onderwijs. In maart werden de scholen gesloten, het centraal 
examen kon geen doorgang vinden en de  afsluiting met een diploma was met veel 
beperkingen omgeven. 

We zijn trots op de inzet van onze medewerkers in deze lastige periode. Er is veel 
inspanning geleverd om het onderwijs in korte tijd aan te bieden in een nieuwe vorm: 
onderwijs op afstand. Dit vroeg veel van het leer- en improvisatievermogen. Digitale 
vaardigheden zijn in een hoog tempo ontwikkeld, er is gezocht naar een passende didactiek 
en naar een effectieve organisatie van een uitvoerbare digitale schooldag voor leerlingen en 
docenten. 

Ook onze leerlingen verdienen veel respect. Van de ene op de andere dag verdween het 
vaste ritme van de schoolweek en het vertrouwde contact met klasgenoten en docenten. 
Onze leerlingen hebben zich zo goed mogelijk aangepast aan de veranderde 
omstandigheden. Dat was niet eenvoudig. Zeker als je met meer personen thuis een ruimte 
of een laptop moet delen om het dagelijkse onderwijs te volgen. Daarnaast maakt het 
verschil of je ouders of andere familieleden hebt die je soms even een handje kunnen helpen 
als je vastloopt in de lesstof. Voor een deel van onze leerlingen zijn praktijklessen een 
belangrijk onderdeel van hun schoolweek. Het wegvallen van praktijklessen en stages was 
vaak moeilijk op te vangen met een alternatief.  

We hebben ook gezien dat er leerlingen waren die beter gingen functioneren door onderwijs 
op afstand. Door het ontbreken van groepsdynamiek en meer keuzevrijheid om zelf het 
tempo en het moment van leren te bepalen, maken zij grotere stappen in hun ontwikkeling. 

Uit de terugblik op de periode van schoolsluiting kunnen we in ieder geval de conclusie 
trekken dat de daadwerkelijke ontmoeting die dagelijks op school plaatsvindt belangrijk is 
voor de ontwikkeling en het welbevinden van onze leerlingen. Daarnaast hebben we ontdekt 
dat het voor een deel van onze leerlingen heel goed werkt als zij meer ruimte en vrijheid 
krijgen in het leren, en dat afstandsonderwijs een waardevol element kan zijn in het 
onderwijsprogramma. Verder leren de ervaringen met afstandsonderwijs ons dat er 
elementen zijn die – na verdere doorontwikkeling – een structurele plaats verdienen in ons 
onderwijsaanbod.  

Omdat wij graag leren, zijn wij nieuwsgierig naar uw opmerkingen en suggesties naar 
aanleiding van dit jaarverslag. U kunt uw reactie sturen naar Bottsje de Hoop (secretaris 
College van Bestuur) via b.dehoop@ovo-zaanstad.nl.  

We danken u voor uw interesse in onze organisatie.  

Gerbrand de Lange en Betty van Nieuwenhuizen-Van Hooff 
College van Bestuur   

mailto:b.dehoop@ovo-zaanstad.nl
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2. Onze organisatie 
OVO Zaanstad is een stichting voor openbaar voortgezet onderwijs. Op zeven scholen 
verspreid over Zaanstad bieden wij onderwijs aan: praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum 
en gymnasium. Het College van Bestuur leidt de stichting. Ons service- en expertisecentrum 
OVO Service ondersteunt het bestuur en de scholen. 

Bij de uitvoering van ons onderwijs werken wij samen met veel partners. Zo willen we 
bijdragen aan de kansen van onze leerlingen en de ontwikkeling van de stad. 
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2.1 Missie 
Onze missie is het bieden van een veilige leeromgeving waarin we al onze leerlingen een 
stap verder brengen. Dit doen wij door daar onderwijs te bieden dat leerlingen kwalificeert en 
socialiseert, en dat bijdraagt aan hun persoonsvorming. Dit doen wij vanuit een brede blik op 
de wereld en met aandacht voor een kansrijk toekomstperspectief.  
 
2.2 Nieuwe koers: ruimte voor leren 
In de afgelopen vier jaar hebben we binnen OVO Zaanstad gewerkt aan de realisatie van de 
ambities uit ons koersplan ‘Buitengewoon goed onderwijs’. Bij de evaluatie van dit plan 
kwam naar voren dat het effect van onze activiteiten vooral zichtbaar is buiten het reguliere 
curriculum.  

De pijlers van het vorige koersplan worden nog steeds gezien als belangrijke pijlers voor het 
realiseren van goed en aantrekkelijk onderwijs: 

- Hoofd, hart, handen 

- Structuur biedt ruimte 

- De docent als lerende professional 

Vanuit deze constatering geven we in ons nieuwe koersplan opnieuw lading aan deze pijlers. 
Parallel daaraan doen onze scholen dat in hun nieuwe schoolplannen. 

In december 2020 is ons nieuwe koersplan ‘Ruimte voor leren’ vastgesteld. Daarin hebben 
we de recentelijk opnieuw geformuleerde kernwaarden van het openbaar onderwijs een 
plaats gegeven: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting.  

De ambities voor de komende vier jaar raken direct aan de ontwikkeling en kwaliteit van ons 
dagelijkse onderwijs. Zij hebben betrekking op de goede les, (digitale) geletterdheid en de 
verbinding tussen theorie en praktische toepassing. Daarnaast wordt aandacht besteed aan 
het vergroten van keuzes voor leerlingen en docenten vanuit de wetenschap dat autonomie 
naast competentie en relatie bijdraagt aan motivatie en betere prestaties. 

Ook heeft de ontwikkeling in het docentschap een prominente plaats gekregen. Wij willen 
een aantrekkelijk werkgever zijn gedurende alle fases van de loopbaan van de docent, van 
starter tot meesterschap in een of meerdere domeinen van dit prachtige beroep. 
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Tenslotte hebben we ambities geformuleerd waarmee we een bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van de regio binnen passend onderwijs, technologie en het Pact Poelenburg 
Peldersveld.  
 
2.3 College van Bestuur 
Samenstelling 
Het College van Bestuur van OVO Zaanstad wordt gevormd door Gerbrand de Lange 
(voorzitter) en Betty van Nieuwenhuizen (lid).  

Rol College van Bestuur 
Samen met de directeuren van de scholen formuleert het College van Bestuur het beleid van 
de organisatie, ondersteund door interne en externe adviseurs. Binnen door het bestuur 
gestelde kaders geven de directeuren en hun medewerkers binnen de school concreet 
invulling aan het onderwijs. 

Reflectie 
In 2020 is een 360° feedbackscan uitgevoerd waarbij zowel interne als externe respondenten 
betrokken waren. Daarnaast vond een onderzoek plaats, waarmee de kwaliteiten, 
persoonskenmerken en werkstijlen van het College van Bestuur zijn onderzocht. De 
feedback is besproken met de remuneratiecommissie.  

In januari 2021 heeft het College van Bestuur een zelfevaluatie over het jaar 2020 opgesteld 
die met de remuneratiecommissie is besproken. 

Prestatieafspraken 
In februari zijn de prestatieafspraken met de Raad van Toezicht over 2020 geëvalueerd en 
de nieuwe prestatieafspraken voor 2021 vastgesteld. 

Nevenfuncties en bezoldiging 
Gerbrand de Lange is naast zijn functie als voorzitter van het College van Bestuur van OVO 
Zaanstad ook secretaris van Stichting het Verenigingsgebouw Wormer. Betty van 
Nieuwenhuizen is naast haar functie als lid van het College van Bestuur van OVO Zaanstad 
bestuurslid van De Schelp, het hospice voor de Zaanstreek, en bestuurslid van De 
Maatschappij, regio Zaanstreek-Waterland. Alle nevenfuncties van het College van Bestuur 
zijn onbezoldigd.  

De hoogte van het salaris van de leden van het College van Bestuur van OVO Zaanstad is 
gebaseerd op de cao bestuurders VO. Een uitgebreid overzicht van de bezoldiging van het 
College van Bestuur staat op pagina 57. 

OVO Service 
In het kader van de herinrichting van de ondersteuning zijn in 2020 drie gebieden 
onderzocht: Personeel en Organisatie (P&O), Onderwijs en Kwaliteit (O&K) en 
Informatisering en Automatisering (I&A). Er zijn adviezen opgeleverd over de gewenste 
ondersteuning voor de scholen en het bestuur. Voor P&O en O&K zijn deze adviezen 
vertaald in een nieuwe organisatie van de ondersteuning. In het afgelopen jaar is ook de 
bezetting van deze teams voor een groot deel ingevuld. Op het terrein van I&A hebben we 
even een pas op de plaats gemaakt. Met het vaststellen van het beleid ‘Onderwijs en ICT’ in 
2020 zijn we tot de conclusie gekomen dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is om de 
inrichting van de ondersteuning goed te laten aansluiten bij de inhoudelijke ontwikkeling. Dit 
krijgt in 2021 zijn beslag.  
 

http://verenigingsgebouw.nl/
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2.4 Netwerk 
OVO Zaanstad werkt zowel op school- als bestuursniveau intensief samen met veel partners 
in de Zaanstreek: met het primair onderwijs, met onze collega-besturen in het voortgezet 
onderwijs en het vervolgonderwijs, en binnen het Samenwerkingsverband Zaanstreek rond 
passend onderwijs. 

Wij zijn actief betrokken bij het Pact Poelenburg Peldersveld, de ontwikkelingen rond het 
roboticalab en de Zaancampus, en de regiegroep school en veiligheid. 

Samen met partners in Zaanstreek-Waterland en de lerarenopleidingen geven we vorm aan 
de opleidingsschool waarin we studenten opleiden tot docenten. Daaraan zijn het afgelopen 
jaar ook de RAP (Regionale Aanpak Personeelstekort) en de RAL (Regionale Aanpak 
Lerarentekort) toegevoegd, waarmee we gezamenlijk het lerarentekort aanpakken.  
 
2.5 Medezeggenschap 
Wij hechten veel waarde aan medezeggenschap. Elke school heeft een eigen 
medezeggenschapsraad (MR), waarin medewerkers, ouders en leerlingen vertegenwoordigd 
zijn. Ook OVO Service heeft een MR. Daarnaast hebben wij een gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) die bestaat uit een afvaardiging van de 
medezeggenschapsraden van de scholen. De positie van de MR van OVO Service in de 
GMR is gewijzigd van toehoorder in volwaardig lid. De GMR adviseert over, en/of stemt in 
met, bepaalde besluiten die het College van Bestuur van plan is te nemen. 

Aan het eind van het schooljaar 19/20 hebben verschillende leden van de GMR hun 
lidmaatschap beëindigd. Daardoor is de samenstelling van de GMR gewijzigd.  

Samenstelling GMR tot 31 juli 2020: 

School    Personeelsleden  Ouders/leerlingen     
Zaanlands Lyceum   Maarten Prot   vacature 
Compaen VMBO   Anneke Bolhoeve  Barbara Groenland 
Bertrand Russell college  Jaap Verbruggen  Diana van der Poel  
Trias VMBO    Melchior Luitwieler  Victoria Orlandi 
Het Saenredam   Jeroen Bos   Charissa van der Eijde 
Praktijkschool De Brug  Stef Buning    Marjon van Dam 
Zuiderzee College   Annejon Oosterkamp  Sanne Hendriks  
Service- en expertisecentrum Ronald Jonkman   
 
Samenstelling GMR vanaf 1 augustus 2020: 

School    Personeelsleden  Ouders/leerlingen     
Zaanlands Lyceum   Jan Willem Siffels  vacature 
Compaen VMBO   Anneke Bolhoeve  Frank van ‘t Hoff 
Bertrand Russell college  Yvonne van den Broek Diana van der Poel  
Trias VMBO    Melchior Luitwieler  Victoria Orlandi 
Het Saenredam   Jeroen Bos   Charissa van der Eijde 
Praktijkschool De Brug  Stef Buning    Marjon van Dam 
Zuiderzee College   Annejon Oosterkamp  Chantal Cammenga  
Service- en expertisecentrum Ronald Jonkman   
 
Marjon van Dam is voorzitter en Annejon Oosterkamp is secretaris van de GMR.  
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In 2020 heeft de GMR elf keer vergaderd in het bijzijn van het College van Bestuur. De 
personeelsgeleding van de GMR, de PGMR, heeft in 2020 zes keer vergaderd met het 
College van Bestuur. In het najaar hebben GMR en Raad van Toezicht samen gesproken 
over de nieuwe kernwaarden van het Openbaar Onderwijs.  
 
Naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen, zoals begroting, examenreglementen en 
vakantieregeling, is de GMR driemaal extra bij elkaar gekomen om met het College van 
Bestuur van gedachten te wisselen over het heropenen van de scholen na de eerste 
coronagolf in het voorjaar en over de mondkapjesplicht in de aanloop naar de tweede 
coronagolf in het najaar van 2020. De GMR heeft ingestemd met het invoeren van de 
mondkapjesplicht als huisregel op de scholen van OVO Zaanstad, vooruitlopend op de 
wettelijke plicht.  

In 2020 hebben GMR en PGMR diverse malen aandacht besteed aan het verzorgen van 
onderwijs op afstand. Zo hebben ze stilgestaan bij de heropening van de scholen na de 
eerste coronagolf, ervaringen van leerlingen en docenten met onderwijs op afstand 
uitgewisseld en input gegeven aan het protocol streaming, camera- en videobeelden.  

GMR 
De GMR is geïnformeerd over het strategisch huisvestingsplan en de resultaten van het 
tevredenheidsonderzoek. Daarnaast heeft de raad kennisgemaakt met de externe 
vertrouwenspersoon van OVO Zaanstad.  

De GMR heeft instemming verleend op het medezeggenschapsstatuut en -reglement, de 
vakantieregelingen 20/21 en 21/22, het protocol streaming, camera- en videobeelden, de 
opname van digitale geletterdheid in het curriculum van de scholen van OVO Zaanstad, de 
klokkenluidersregeling en de integriteitscode van OVO Zaanstad. 

De GMR heeft geadviseerd over de meerjarenbegroting van OVO Zaanstad, de opname van 
digitale geletterdheid in het curriculum van de scholen en over de profielschetsen van de 
Raad van Toezicht. De GMR heeft twee leden afgevaardigd in de 
benoemingsadviescommissie ten behoeve van twee vacatures in de Raad van Toezicht.  

PGMR 
De PGMR heeft de evaluatie van de ontwikkeltijd uitgevoerd. De raad heeft ingestemd met 
wijziging in de dienstverlening van de arbodienst en de herverdeling van taken en uren voor 
kwaliteitszorg op de scholen. De PGMR is geïnformeerd over de herinrichting van de 
ondersteuning binnen de organisatie.  

MR OVO Service  
De MR van OVO Service was in 2020 nauw betrokken bij wijzigingen in de organisatie van 
OVO Service die voortvloeien uit de adviezen van het onderzoek naar herinrichting van de 
ondersteuning op de deelgebieden Personeel & Organisatie (P&O), Onderwijs & Kwaliteit 
(O&K) en Informatisering & Automatisering (I&A). De MR heeft instemming verleend op de 
herverdeling van de taken binnen P&O als het gaat om verzuimmanagement. Ook heeft de 
MR advies uitgebracht over de herschikking van de Magister-applicatiebeheertaken die gaan 
van team Onderwijsfaciliteiten naar team O&K. Verder heeft de MR advies uitgebracht over 
de aanpassing van de organisatiestructuur van OVO Service, waarbij het College van 
Bestuur zelf OVO Service aanstuurt. Dit betekent ook dat de seniors die een team 
aansturen, nu zowel functioneel als hiërarchisch leidinggevende worden. Hiervoor wordt een 
nieuwe functie – teamleider – toegevoegd aan het functiegebouw.  
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2.6 Klachten- en bezwarencommissie 
De commissie verricht haar werkzaamheden op basis van de Klachtenregeling, het 
Reglement Klachten- en Bezwarencommissie en de Regeling Bezwaren Schorsing en 
Verwijdering van Leerlingen. In verband met enkele wijzigingen na besprekingen met zowel 
de medezeggenschapsorganen als de commissie heeft het College van Bestuur deze 
regelingen in 2020 opnieuw vastgesteld. Per einde van het verslagjaar bestond de 
commissie uit voorzitter Dick de Boer, lid Annelies de Vries en secretaris Henk Steen. Ellen 
Nijhof is vervangend lid van de commissie. Het ambtelijk secretariaat van de commissie is in 
handen van Bottsje de Hoop.  

In het verslagjaar heeft de commissie vier klachten en één bezwaar in behandeling genomen 
én afgerond door advies uit te brengen aan het College van Bestuur. De commissie achtte 
één klacht gegrond, één klacht gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond, en twee 
klachten ongegrond. Wat het bezwaar betreft adviseerde de commissie om het besluit, 
waartegen dit bezwaar zich richtte, in stand te houden. 
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3. Onderwijs en kwaliteitszorg 
 

3.1 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 
Binnen het openbaar onderwijs is iedereen welkom. Dit betekent dat alle leerlingen zich op 
basis van een schooladvies vanuit het basisonderwijs kunnen aanmelden bij een van onze 
scholen. Binnen de regio zijn afspraken gemaakt over de plaatsing van leerlingen. In 
essentie komt het er op neer dat leerlingen worden geplaatst op hun school van eerste 
voorkeur, voor zover de huisvestingscapaciteit van de school dat toelaat. Daarbij hebben 
leerlingen uit de regio voorrang op leerlingen buiten de regio. Wanneer er meer 
aanmeldingen zijn dan de capaciteit toelaat wordt geloot. Leerlingen worden dan zoveel 
mogelijk geplaatst op hun tweede voorkeur. Dit hele proces wordt uitgevoerd op basis van 
een convenant tussen schoolbesturen en gemeenten en met betrokkenheid van de notaris. 
Bij dit proces is een ook een bezwaarprocedure ingericht die ouders de mogelijkheid geeft 
bezwaar te maken tegen de uitkomst van het proces aanmelden en inschrijven. 

Bij het Saenredam en het Zaanlands Lyceum zijn voor het schooljaar 2020-2021 meer 
leerlingen aangemeld dan de capaciteit toeliet, daarop heeft een loting plaatsgevonden. 

3.2 Onderzoek en ontwikkeling 
Als het gaat om de ontwikkeling en vernieuwing van ons onderwijs, zijn de scholen aan zet. 
Binnen de schoolplannen hebben de scholen hun ambities geformuleerd die aan de hand 
van jaarplannen worden gerealiseerd. Daarnaast wordt ook aangesloten op nieuwe 
ontwikkelingen al dan niet in samenwerking met externe partners en op basis van landelijk 
(subsidie)regelingen. Voorbeelden daarvan zijn de deelname van Trias vmbo aan de 
landelijke pilot  voor de nieuwe leerweg in het vmbo, de betrokkenen bij het regionale project 
‘fieldlab robotica’ en de start van tweetalig onderwijs (TTO) op het Bertrand Russell college. 

Bij de vaststelling van onze nieuwe koers ‘Ruimte voor leren’ hebben wij extra middelen 
vrijgemaakt voor een aantal schooloverstijgende ambities. Deze zullen worden ingezet 
binnen daarvoor ingerichte projecten. Aan een aantal van deze projecten zal ook een 
praktijkgericht onderzoek worden gekoppeld. 

 

3.3 Passend onderwijs 
Het Coöperatief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Zaanstreek (SVZ) kent een 
regionaal ondersteuningsplan 2018-2022, waarin beschreven is hoe de schoolbesturen in 
het samenwerkingsverband voor elk kind passend onderwijs willen realiseren.  
 
Afgeleid van dit regionale plan heeft elke school een eigen ondersteuningsprofiel 2018-2022 
opgesteld. In dit profiel wordt beschreven welke ondersteuning scholen bieden aan 
leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Het SVZ stelt jaarlijks per school middelen 
ter beschikking om de extra ondersteuning mogelijk te maken. 
 
In de ondersteuningsprofielen van de scholen staat beschreven welke basisondersteuning 
en welke extra ondersteuning wordt geboden. Kenmerkend is dat leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeftes het onderwijs in een reguliere klas volgen. De ondersteuning wordt 
jaarlijks geëvalueerd en de middelen uit het samenwerkingsverband worden verantwoord op 
doelmatigheid en rechtmatigheid. 
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Veranderingen in de leerling- en geldstromen van het samenwerkingsverband (SVZ) hebben 
ertoe geleid dat de inrichting van het dekkend netwerk is heroverwogen. Met de leden en 
scholen van het samenwerkingsverband is een traject tot heroriëntatie gestart. Zij keken naar 
de wijze waarop het samenwerkingsverband op dit moment passend onderwijs vormgeeft en 
naar de betaalbaarheid ervan. Vanaf november 2019 tot aan het voorjaar van 2020 zijn 
verschillende acties ondernomen die hebben geleid tot een nieuw koersplan. Er komt een 
verschuiving waarbij meer leerlingen met ondersteuningsvragen naar het reguliere vmbo 
gaan en meer leerlingen met complexere ondersteuningsvragen naar het opdc. Een deel van 
de huidige vso-populatie gaat stapsgewijs onderwijs volgen in het opdc en in de reguliere 
scholen. Dit vraagt om een heroriëntatie op de functies van het opdc, wat samengaat met 
een heroriëntatie op het vmbo en het vso. In 2021 start de voorbereiding en implementatie 
van de koerswijziging. 
 
De scholen hebben alle financiële middelen die zij van het samenwerkingsverband voor de 
extra begeleiding hebben ontvangen, schriftelijk verantwoord. Wij hebben vastgesteld dat 
hiermee voldaan is aan de wettelijke kaders omtrent rechtmatigheid van de inzet van 
middelen. Daarnaast hebben de scholen ook de doelmatigheid van middelen verantwoord 
door de arrangementen die zij aanbieden, te beschrijven en de resultaten te benoemen. Wij 
zijn tevreden over de gezamenlijke inzet en de ontwikkeling die dit jaar is gemaakt in de 
verantwoording van de middelen.  
 
Behalve de middelen vanuit het samenwerkingsverband besteden we ook een deel van de 
lumpsum aan passend onderwijs voor onze leerlingen. Dit betreft in ieder geval de middelen 
die voor lwoo in de lumpsum worden vergoed. Deze middelen worden onder meer gebruikt 
voor kleinere klassen in het vmbo.  
 
Vanwege de druk vanuit het ministerie om de reserves bij samenwerkingsverbanden niet op 
te laten lopen, heeft ons samenwerkingsverband twee besluiten genomen rond de 
verwerking van de middelen die wij van hen ontvangen. Omdat onduidelijk is of 
samenwerkingsverbanden zelf een reserve-lwoo mogen vormen om de effecten van een 
nieuwe verdeelsystematiek in de toekomst op te vangen, is besloten deze middelen deels uit 
te keren aan de schoolbesturen.  
 
Als schoolbestuur verantwoorden wij deze middelen als reserve passend onderwijs. Deze 
reserve wordt aangevuld met de uitbetaling van het algemene resultaat van het 
samenwerkingsverband. De uitbetaling werd voorheen in een volgend kalenderjaar gedaan, 
maar is nu eerder uitgekeerd vanwege het argument om de reserves niet op te laten lopen. 
In onze meerjarenbegroting hebben wij projecten opgenomen waarvoor deze middelen 
worden aangewend. Belangrijke thema’s zijn geletterdheid en veiligheid. 
 
3.4 Toetsing en examinering 
In 2020 is het proces van de kwaliteitsborging van de examinering voortgezet, waarmee in 
2019 is gestart. Driemaal per jaar komen de examensecretarissen van de OVO-scholen 
bijeen om thema’s en procedures rondom examinering te bespreken. Jaarlijks vinden er 
diverse controlestappen plaats om te borgen dat de PTA’s aan de wettelijke eisen voldoen.  
In de evaluatie op de procedure van opstellen en aanleveren van de PTA’s kwam naar voren 
de PTA’s inhoudelijk in orde waren. Er zijn enkele ontwikkelpunten geformuleerd voor 21/22 
die betrekking hebben op doorlooptijden voor het aanleveren van de PTA’s in verband met 
een laatste kwaliteitscheck. Daarnaast zijn er stappen gezet in het ontwikkelen van het 
toetsbeleid en voor de inrichting van Examencommissies per schooljaar 21/22.  
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3.5 Techniekonderwijs 
In 2019 is een projectplan opgesteld voor de subsidieregeling sterk techniekonderwijs (STO). 
Dit plan is gebaseerd op activiteiten van de scholen en regiobrede projectonderdelen met de 
volgende doelstellingen: 

- instroom bevorderen van leerlingen in de technische profielen in de bovenbouw van 
alle vmbo-leerwegen; 

- doorstroom bevorderen naar de technische mbo-opleidingen; 
- in stand houden en ontwikkelen van actueel en aantrekkelijk techniekonderwijs. 

Het projectplan is in december 2019 goedgekeurd. Het heeft een totale begroting van 
4.522.366 euro die als volgt is opgebouwd: 

- restant middelen bekostiging technisch vmbo 18/19     681.800 euro 
- eigen middelen          137.766 euro 
- toegekende subsidie STO     3.703.800 euro 

Daarnaast is 609.980 euro aan cofinanciering opgenomen door in te zetten uren van de 
betrokken technische opleidingsbedrijven in Zaanstad. 

Per schooljaar zijn doelen en te behalen resultaten benoemd. Er wordt gewerkt met een 
rapportage- en verantwoordingssystematiek per kwartaal, waardoor eventuele bijstellingen 
snel kunnen worden ingezet. Dit is een andere manier van werken voor de betrokken 
scholen. 

In maart werd de uitvoering van de activiteiten van schooljaar 19/20 ruw verstoord door de 
eerste lockdown. Veel activiteiten konden niet worden uitgevoerd en zijn opgeschort:  

- Het Promotie Event Techniek (PET) voor groep zeven van de basisscholen ging niet 
door. Alle vmbo-scholen stonden in de startblokken om workshops uit te voeren.  

- Het nieuw ontwikkelde Escaperoom Event voor leerlingen uit het tweede leerjaar van 
het voortgezet onderwijs kwam halverwege tot stilstand. Tijdens het event maken zij 
kennis met de zeven werelden van techniek.  

- De bovenbouwleerlingen konden niet op bezoek bij alle opleidingsbedrijven voor een 
excursie of meeloopdag. 

In schooljaar 20/21 is de organisatie van de geplande activiteiten voortvarend opgepakt en 
hebben we geleerd om flexibel te opereren en steeds te bekijken wat er wel kan.  

De achterstand die corona veroorzaakte bij de uitvoering van de plannen en behaalde 
resultaten, wordt in een aparte coronaparagraaf aan het ministerie gemeld. Bij de 
verantwoording van de middelen en te behalen cofinanciering wordt daarmee rekening 
gehouden. 

De samenwerking binnen de Zaancampus (opleidingsbedrijven, Regiocollege, OVO, 
bedrijfsleven en gemeente Zaanstad) krijgt steeds meer vorm en inhoud. Samen creëren we 
een actueel en aantrekkelijk opleidingsaanbod dat jongeren in de regio een aantrekkelijk 
arbeidsmarktperspectief biedt. Daarnaast wordt er maatschappelijk in een grote behoefte 
aan technische werknemers voorzien.  
 
3.6 Onderwijsontwikkelingen 
Afstandsonderwijs en hybride onderwijs 
De coronacrisis heeft een versnelde ontwikkeling van ICT-inzet in het onderwijs en van 
digitale competenties afgedwongen. Door alle extra inzet van docenten en betrokken 
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personeelsleden bleken er grote veranderingen mogelijk in korte tijd. Docenten hebben zich 
nieuwe vaardigheden eigengemaakt, en ook leerlingen zijn steeds meer gewend geraakt aan 
de nieuwe ontwikkelingen.  
Tijdens de coronacrisis is regelmatig van gedachten gewisseld over technische, 
pedagogische en didactische vraagstukken van online afstandsonderwijs en hybride 
onderwijs. Dat vond plaats in interne bijeenkomsten en studiedagen op scholen en in de 
schooloverkoepelende overleggen tussen de directies en het College van Bestuur.  
 
Nu de eerste acute fase voorbij is, wordt er op school- en bestuursniveau onderzocht welke 
aspecten van afstandsonderwijs en hybride onderwijs moeten blijven, omdat ze bijdragen 
aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Daarnaast is er gestart met de voorbereiding 
van het onderzoeken van de gevolgen van afstandsonderwijs voor de onderwijsresultaten. 
Het doel is om de resultaten van leerlingen systematisch te monitoren, in het bijzonder om 
leerlingen die risico lopen op achterstand, tijdig in het vizier te hebben.  
 
3.7 Kwaliteitszorg 
Bestuurlijke kwaliteitszorg en bezoek Inspectie 
Het College van Bestuur van OVO Zaanstad is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het 
onderwijs. In 2020 is gewerkt aan de nieuwe Koers voor 2020-2024 ‘Ruimte voor leren’ 
waarin de ambities en doelen meer gericht zijn op het primaire onderwijsproces. Om zicht te 
krijgen op de ontwikkeling van gevorderde didactische en pedagogische vaardigheden van 
docenten, ontwikkelen we gezamenlijk instrumenten die hierbij ondersteunen en de verdere 
ontwikkeling stimuleren.  

Een ander voorbeeld is dat alle scholen gaan vastleggen hoe ze invulling geven aan 
maatwerk voor leerlingen (verbreden, verdiepen, versnellen). Zo doen ze meer recht aan de 
diversiteit van leerlingen. Met de ambities en normen in de nieuwe Koers is een specifieker 
en gedeeld kader ontstaan, waaraan we de behaalde resultaten kunnen spiegelen. 

In 2019 heeft de Inspectie van het Onderwijs tijdens een vierjaarlijks onderzoek 
geconcludeerd dat de sturing op kwaliteit in orde is. Om dit in de toekomst ook te 
waarborgen, zijn de doelstellingen, werkvelden en functies binnen de kwaliteitszorg 
vastgelegd. In 2020 is gestart met een nieuwe werkwijze. De kwaliteitszorgprocessen 
worden planmatig beschreven. Ook is gestart met een verbeterde afstemming rond de 
kwaliteitszorg op scholen. De adviseurs Onderwijs en Kwaliteit en de 
kwaliteitszorgmedewerkers op schoolniveau vormen een kenniskring en werken aan 
gezamenlijke doelstellingen.  

Kwaliteitsrapportage onderwijs 
Jaarlijks in oktober/november maken we voor de scholen de kwaliteitsrapportage onderwijs 
op. De kwaliteitsrapportage is onderwerp van gesprek tussen het College van Bestuur en de 
directie van de school. Onderdelen van de rapportage zijn de onderwijsopbrengsten met 
prognose, examencijfers, voortijdig schoolverlaten, interne doorstroom, doorstroom naar 
vervolgonderwijs en gegevens over leerlingtevredenheid, sfeer en sociale veiligheid. In april 
worden de kwaliteitsrapportages aangevuld met de definitieve gegevens van Inspectie 
(onderwijsopbrengsten) en DUO (voortijdig schoolverlaten). 

Onderwijsresultaten 
Al onze scholen hebben opnieuw een voldoende beoordeling van de Inspectie van het 
Onderwijs ontvangen. Alleen voor Het Saenredam zijn er door de fusie met scholengroep 
Zaandam geen onderwijsresultaten 2020 van de Inspectie beschikbaar. Uit aanvullende 
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bronnen blijkt wel dat de resultaten van Het Saenredam voldoende zijn. 
In schooljaar 18/19 lag de score van het Bertrand Russell college voor de onderwijspositie 
ten opzichte van het basisschooladvies nog onder de norm. In 19/20 ligt deze ruim boven de 
norm.  
In 2018/2019 lag de score voor bovenbouwsucces van de afdeling TL van het Zuiderzee 
college nog onder de norm. In 19/20 ligt deze boven de norm. Het gemiddelde examencijfer 
van de afdeling TL lag ook onder de norm, maar voor 19/20 zijn hiervoor geen nieuwe 
inspectiegegevens beschikbaar – dit in verband met het wegvallen het centraal examen. De 
indicator ‘Examencijfers’ wordt door de Inspectie niet meegenomen in de beoordeling. Het 
oordeel over de resultaten zal gebaseerd zijn op de overige drie indicatoren.  

Voor meer informatie per school zie: www.scholenopdekaart.nl. 

Slagingspercentages 
In 2020 vond er door de coronacrisis geen centraal eindexamen plaats. De uitslagen werden 
dus niet bepaald op basis van het gemiddelde van de SE- en CE-cijfers samen, maar alleen 
op basis van de eindcijfers van de schoolexamenresultaten. In plaats van de gebruikelijke 
CE-herkansingen konden leerlingen gebruikmaken van een resultaatverbeteringstoets om 
hun cijfers te verbeteren. In totaal hebben 1.336 OVO-leerlingen in 2020 eindexamen 
gedaan. Van hen zijn 1.315 leerlingen geslaagd: een gemiddeld slagingspercentage van 
98,4 procent (vorig jaar 92,9 procent). Het Zaanlands lyceum en het Saenredam haalden 
voor alle afdelingen een slagingspercentage van 100 procent.  

We hebben de resultaten van het schoolexamen vergeleken met die van voorgaande 
schooljaren. Daarbij zijn geen significante verschillen naar voren gekomen. Het hogere 
percentage geslaagden is beïnvloed door de landelijke aanpassing van de zak-
slaagregeling.  

Voortijdig schoolverlaten (VSV) 
In het voorjaar van 2021 zijn vanuit het ministerie de voorlopige cijfers VSV 2019-2020 
gepubliceerd. In het najaar zullen de definitieve cijfers volgen. Uit de voorlopige cijfers blijkt 
dat bijna alle scholen met hun percentage ‘voortijdig schoolverlaten’ binnen de prestatienorm 
blijven. Alleen het Bertrand Russell college heeft een te hoog percentage vsv-ers in de 
bovenbouw (0,65 procent, de prestatienorm is 0,50), het percentage voor de onderbouw blijft 
binnen de norm. Het Trias vmbo liet in de prognose voor 19/20 een te hoog percentage vsv-
ers voor de onderbouw zien, de voorlopige percentages blijven echter binnen de norm.  

Voor meer gegevens over voortijdig schoolverlaten, zie het VSV-cijferportal van onderwijs in 
cijfers (ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap) 
https://cijfers.duo.nl/ibi_apps/bip/portal/vsv_portal.  

Tevredenheidsonderzoek 
Om het jaar laten we een kwaliteitsonderzoek uitvoeren door B&T, waarbij leidinggevenden, 
personeel, leerlingen, ouders, medewerkers van OVO Service, basisscholen en stakeholders 
worden bevraagd. In 2020 is dit onderzoek uitgevoerd in de periode maart tot en met mei, 
tijdens de coronacrisis. Mogelijke invloeden van het afnemen van de enquête in deze 
periode zijn meegenomen in de interpretatie van de resultaten.  

De tevredenheid van de respondentengroepen wijkt niet opvallend af van de landelijke 
tevredenheid, behalve bij het onderwijsondersteunend personeel. De respons onder deze 
categorie was echter te laag om representatief te zijn. Respondenten blijken vaak tevreden 
te zijn over leerlingondersteuning en de rol van de mentor hierin, en over de sociale 
veiligheid op school. Minder tevreden zijn de respondenten over de mate waarin de  ambities 
‘hoofd, hart en handen’ en ‘structuur biedt ruimte’ in de dagelijkse onderwijspraktijk tot uiting 

about:blank
https://cijfers.duo.nl/ibi_apps/bip/portal/vsv_portal
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komen. Onder medewerkers blijkt de gemiddelde tevredenheid over werkklimaat, inspraak 
en arbobeleid nog voor verbetering vatbaar.  

De MT’s van de scholen zijn intern in gesprek gegaan over de resultaten. Daarna vonden er 
gesprekken plaats tussen de MT’s en het College van Bestuur. De focus lag hierbij op de 
sterke kanten én de ontwikkelpunten uit het onderzoek. Ook spraken zij over hoe er aan 
verbetering gewerkt gaat worden. De scholen hebben de belangrijkste ontwikkelpunten 
vormgegeven in de school- en jaarplannen. 

Sociale veiligheid 
In het schooljaar 19/20 heeft de meting Sociale Veiligheid plaatsgevonden als onderdeel van 
het grootschalige tevredenheidsonderzoek 2020. Op sfeer (voorheen schoolklimaat) scoort 
het Zaanlands Lyceum boven de externe, landelijke benchmark. De andere scholen scoren 
(net) iets onder het gemiddelde.  

Op sociale veiligheid scoren alle scholen op of boven het landelijke gemiddelde van 9,1. 
Alleen het Trias vmbo scoort net onder het gemiddelde met een 8,9. Het verbeteren van de 
veiligheid en het versterken van het pedagogisch klimaat heeft de aandacht van de school 
en er is een anti-pestcoördinator en een veiligheidscoördinator aangesteld.  

Alle scholen monitoren de sociale veiligheid als onderdeel van een actief sociaal 
veiligheidsbeleid. Hiervoor gebruiken de scholen het digitaal veiligheidsplan van Stichting 
School en Veiligheid. Voor meer informatie per school zie: www.scholenopdekaart.nl 
 
 
3.8 Verantwoording middelen prestatiebox 
Vanaf 2014 ontvangen onze scholen middelen in het kader van de prestatiebox. In mei 2018 
is een geactualiseerd sectorakkoord afgesloten waarin meer focus is aangebracht in de 
afspraken: zeven ambities en vijftien doelstellingen.  Ten behoeve van een meer 
systematische inzet en verantwoording van deze middelen hebben wij inmiddels een set 
indicatoren ontwikkeld die in 2019als pilot zijn uitgezet bij één van onze scholen.  
 
Er is in 2020 niet verder geïnvesteerd in het ontwikkelen en verbreden van de inzet van de 
monitor op de doelen van de prestatiebox. Bij de inzet van mensen en middelen binnen de 
scholen en OVO-service heeft de prioriteit gelegen bij aanbieden van onderwijs binnen de 
beperkingen van de coronamaatregelen. 
 
3.9 Verantwoording convenantsmiddelen 
Op grond van de regeling ‘Bijzondere en aanvullende bekostiging po en vo 2019’ heeft OVO 
eind december 2019 een eenmalig aanvullende bekostiging ontvangen van 965.511 euro 
bestemd voor twee kalenderjaren voor de doelen ontwikkeltijd, werkdrukverlichting, 
begeleiding startende leraren.zij-instromers, en onderwijsinnovatie. Binnen OVO zetten we 
deze eenmalige bekostiging in de schooljaren 20/21 en 21/22 in. Scholen beschrijven in hun 
schooljaarbegroting hoe ze deze extra middelen inzetten. Het doel is dat deze middelen 
voelbaar worden ingezet voor verlichting van het lerarentekort en/of vermindering van de 
werkdruk. Het onderwijzend personeel wordt actief betrokken bij de bestemming van de 
middelen. In 2020 zijn de middelen onder meer ingezet in het versterken van de bezetting en 
voor scholing. 
 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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3.10 Effecten coronacrisis 
De sluiting van scholen door de corona-uitbraak heeft geleid tot achterstanden. Om extra 
ondersteuning te kunnen bieden aan leerlingen met leerachterstanden of studievertraging, 
heeft het ministerie van OCW subsidies beschikbaar gesteld. Deze zijn na de zomer ingezet 
op de scholen. 

Bij de bepaling of leerlingen over konden naar het volgende leerjaar, is coulance toegepast. 
Leerlingen kregen extra mogelijkheden om toetsen te herkansen. Dit kan ertoe geleid 
hebben dat leerlingen overgingen naar het volgende leerjaar, terwijl dat in een normale 
situatie niet was gebeurd. De groep leerlingen waarbij coulance is toegepast, wordt de 
komende jaren gemonitord in hun schoolloopbaan. Ook de andere mogelijke effecten van de 
coronacrisis op de onderwijsresultaten en de doorstroom worden onderzocht. 

Het afstandsonderwijs heeft voor beperkingen en uitdagingen gezorgd. Hoe geef je 
bijvoorbeeld vorm aan de pijler ‘hoofd, hart en handen’ als dat alleen online kan? De vraag 
wat goed onderwijs is, is centraal komen te staan. 
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4. Personeel 
4.1 Strategisch HRM-beleid 
Strategisch HRM-beleid is een integrale aanpak om de strategische doelen van de 
organisatie te bereiken. Met andere woorden: wat gebeurt er binnen de organisatie op 
personeelsgebied om de juiste voorwaarden te scheppen voor al het personeel, zodat zij hun 
werk zo goed mogelijk kunnen doen? Want als dat gebeurt, is de organisatie in staat om de 
onderwijskundige visie te behalen. Een aantal beleidsonderwerpen die voor 2020 op de 
agenda stonden, zijn wegens de coronacrisis uitgesteld of hebben vertraging opgelopen. 
Desondanks hebben we op een aantal gebieden toch slagen gemaakt.  

Implementatie advies onderzoek herinrichting ondersteuning afdeling P&O  
In 2019 zijn we gestart met een onderzoek naar de omvang en de kwaliteit van de overhead 
binnen OVO. Dit onderzoek naar een nieuwe inrichting van de ondersteuning heeft in 2020 
geleid tot een advies over de dienstverlening van de afdeling P&O. Dit advies is besproken 
met de directeuren tijdens de beleidstweedaagse en uitgewerkt in een implementatieplan 
met als belangrijkste focus: het professionaliseren van de dienstverlening op meerdere 
vlakken. Belangrijkste wijziging voor de organisatie en ook in het kader van strategisch HRM-
beleid is werken met een allround P&O-adviseur per school. Daarmee vervalt de aparte 
functie van P&O-adviseur verzuim en re-integratie.   

Verzuim en preventie / levensfasebewust personeelsbeleid 
De resultaten uit het vorig jaar gehouden onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van de 
groep 55-plussers zijn dit jaar besproken met de directie, de afdelingsleiders en de 
medewerkers zelf. Verzuim en preventie heeft voortdurend aandacht binnen de organisatie. 
De pandemie heeft een sterk effect gehad op hoe wij werken. Onderwijs op afstand en thuis 
werken deden hun intrede en wierpen een nieuw licht op diverse vraagstukken op het gebied 
van verzuimbeleid. Een extern bureau heeft onderzoek gedaan naar het verzuim en de 
verzuimpreventie. De opmerkelijkste conclusies uit dit onderzoek zijn: 

- Het verzuimbeleid is niet meer up-to-date. 
- De verzuimadministratie moet adequater worden ingericht en uitgevoerd. 
- De deskundigheid op het gebied van verzuim (onder andere wet- en regelgeving) moet 

worden verhoogd. 

Deze conclusies worden verder uitgewerkt in een verbeterplan dat we in 2021 
implementeren.  

Participatiewet 
Dit jaar hebben we in beeld gebracht wat de implicaties van de Participatiewet zijn voor onze 
organisatie. Een besluit over de implementatie is uitgesteld naar volgend jaar.  

WNRA 
De gevolgen van de Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) zijn in kaart 
gebracht, doorgevoerd in onze organisatie en gecommuniceerd naar onze medewerkers. 
Sinds 1 januari 2020 vallen onze medewerkers niet langer onder het ambtenarenrecht, maar 
geldt het private arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Hierdoor hebben al onze 
medewerkers nu een arbeidsovereenkomst in plaats van een (eenzijdige) 
aanstellingsovereenkomst. Ook is de bezwarencommissie personeel komen te vervallen.  

Functioneren & Waarderen 
In samenwerking met de directeuren is er een nieuwe gespreksleidraad voor het voeren van 
het functioneringsgesprek ontwikkeld en in gebruik genomen. De functioneringsgesprekken 
hadden dit jaar hoge prioriteit.  Door de coronacrisis hebben helaas minder gesprekken 
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plaatsgevonden dan was beoogd.  
 
4.2 Regionale aanpak lerarentekort  
Regionale aanpak lerarentekort (RAL) 
In Waterland is de komende jaren sprake van krimp in het aantal leerlingen. In de 
Zaanstreek is in de prognose voor de komende jaren sprake van een (lichte) groei. Voor de 
gehele regio geldt dat de vacatures in de tekortvakken moeizaam zijn te vervullen. De 
schoolbesturen in de regio Zaanstreek-Waterland streven samen met externe partners naar 
een gezamenlijke aanpak om hiermee de kwaliteit van het onderwijs in de regio te borgen. 
Met ondersteuning van de subsidie RAL (Regionale aanpak lerarentekort) zijn vanaf 
schooljaar 19/20 activiteiten gestart om kwalitatieve en kwantitatieve personeelstekorten in 
beeld te brengen en gezamenlijk in de regio aan te pakken. Hiervoor werken we samen met 
de Purmerendse Scholengroep, het St. Michaëlcollege, SVOK Volendam, Clusius College 
Purmerend en het Regio College. Onder begeleiding van Voion hebben HR-adviseurs van 
de deelnemers een gezamenlijk overzicht ontwikkeld om invulling te geven aan het 
scenariomodel VO voor strategische personeelsplanning (SPP). 

Regionale aanpak personeelstekort (RAP) 
Vanaf schooljaar 20/21 krijgt de regionale samenwerking een vervolg in het project RAP: 
Regionale aanpak personeelstekort. Dit project kent twee prioriteiten: een regionaal 
informatie- en loopbaancentrum en strategische personeelsplanning. Doel van dit regionale 
centrum is bevoegde docenten en zij-instromers te enthousiasmeren en onze vacatures (in 
tekortvakken) in te vullen. Met een beleidsrijke, gezamenlijke strategische 
personeelsplanning willen we als partners in de regio (over)formatie en interne vacatures 
delen met elkaar, zodat medewerkers voldoende mogelijkheden hebben om te blijven 
werken in de regio. Concreet ontwikkelen we een digitaal platform waarop informatie is te 
vinden over werken in het regionale onderwijs.  
 
4.3 Opleidingsschool Zaanstreek-Waterland 
Opleidingsschool Zaanstreek-Waterland is een samenwerking tussen OVO Zaanstad, de 
Purmerendse Scholengroep, de Hogeschool van Amsterdam, de Breitner Academie, 
Inholland en de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Medio 2019 heeft de 
opleidingsschool opnieuw voor een periode van vier jaar de status ‘aspirant opleidingsschool’ 
van het Ministerie gekregen. In 2020 is de bestaande basis van de opleidingsschool 
verstevigd en zijn de ambities voor de komende drie jaar geformuleerd. 

Ruim 200 studenten aan een lerarenopleiding hebben in 2020 stagegelopen in één van de 
elf scholen binnen de opleidingsschool. Dit zijn ruim 200 potentieel toekomstige collega’s. 
Een belangrijke reden om als opleidingsschool actief te zijn, is het opleiden en behouden van 
nieuwe leraren voor het onderwijs in het algemeen, maar zeker ook voor onze eigen scholen 
in het bijzonder. Het opleiden en begeleiden van toekomstige leraren draagt daarnaast bij 
aan de professionalisering van onze docenten in hun rol van begeleiders, aan het creëren 
van een lerende omgeving en aan innovatie van onderwijs.  
 
4.4 Personele bezetting 
De personele bezetting aan het eind van 2020 wijkt in totaal niet veel af van de stand van 
vorig jaar1. De stijging bij het onderwijsondersteunend personeel (OOP) wordt veroorzaakt 

 
1 Door een gewijzigde definitie wijken de gehanteerde aantallen en fte per 31-12-2019 in dit 
jaarverslag enigszins af van die in het jaarverslag 2019. 
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door extra ondersteuning, die is aangesteld in het laatste halfjaar van 2020 voor het inlopen 
van de achterstanden ontstaan door de lockdownperiode van maart tot juli.  

Personele bezetting 31-12-2020 31-12-2019 
 Aantal Fte Aantal Fte 
Directie 34 30,5 36 33,6 
Onderwijsondersteunend 
personeel 

188 137,9 178 135,3 

Onderwijzend personeel 512 396,6 525 402,4 
Totaal 734 565,0 739 571,3 

 

Een deel van de eigen formatie is (tijdelijk) vervangen door externe inzet. In onderstaande 
tabel worden aantallen en fte ten opzichte van vorig jaar gepresenteerd.  

Inzet externe medewerkers 31-12-2020 31-12-2019 
 Aantal Fte Aantal Fte 
Directie 6 1,5 2 1,3 
Onderwijsondersteunend 
personeel 

14 0,8 13 2,8 

Onderwijzend personeel 10 2,6 3 0,9 
Totaal 30 4,9 18 5,0 

 

De 2020-instroom van nieuwe medewerkers wijkt in aantallen niet veel af van de uitstroom. 
De 14 vacatures in tekortvakken zijn als volgt ingevuld: 5 met bevoegde, 8 met benoembare 
en 2 met onbevoegde docenten. 

Personele bezetting 31-12-2019 739 
Instroom  110 
Uitstroom  115 
Personele bezetting 31-12-2020 734 

 

De uitstroom heeft als grootste reden ontslag op eigen verzoek (59 medewerkers). Gezien 
de steeds grotere krapte op de arbeidsmarkt maken medewerkers gemakkelijker de overstap 
naar een ander onderwijsbestuur. Medewerkers vertrekken bij OVO Zaanstad, maar 
daartegenover staat dat medewerkers vanuit een ander bestuur juist weer bij OVO Zaanstad 
komen werken.  

Ook einde tijdelijk dienstverband, waaronder ziektevervanging (40 medewerkers) vormt een 
groot onderdeel van de uitstroom. 

Daarnaast zijn medewerkers uitgestroomd in verband met het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd en is in enkele gevallen afscheid genomen met wederzijds 
goedvinden. 

 
4.5 Functiemix 
Goede docenten worden in staat gesteld om zich te kwalificeren en om door te stromen naar 
een andere functie. De resultaten van de functiemix per onderwijssoort laat zien dat er 
stappen worden gemaakt, maar dat de streefwaarden van 2020 nog niet in alle gevallen zijn 
behaald.  
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Praktijkonderwijs 
 

Functie Percentage (december 2019) Percentage (december 2020) Streefwaarde 2020 
Docent LB 48,9% 24,7% 40% 
Docent LC 51,1% 75,3% 60% 

 
Bij praktijkschool de Brug zijn 3 docenten LB uit dienst gegaan en 4 docenten zijn 
gepromoveerd van LB naar LC. Daarnaast zijn er meer nieuwe docenten in LC aangenomen, 
wat de verschuiving in de functiemix verklaart. In 2019 waren er 9 docenten LB tegen 4 in 
2020 en 7 LC in 2019 tegen 12 in 2020.  

Vmbo 

Functie Percentage (december 2019) Percentage (december 2020) Streefwaarde 2020 
Docent LB 29,3% 33,8% 19% 
Docent LC 67,4% 63,3% 76% 
Docent LD 3,3% 2,8% 5% 

 
De percentages van het vmbo laten zien dat meerdere startende docenten in de LB-schaal 
zijn aangenomen en dat er nog weinig ontwikkeling is geweest richting LC. 

Havo/vwo 

Functie Percentage (december 2019) Percentage (december 2020) Streefwaarde 2020 
Docent LB 14,2% 15,6% 12% 
Docent LC 33,3% 33,5% 23% 
Docent LD 52,4% 50,8% 65% 

 

De percentages van havo/vwo zijn redelijk stabiel. Het LD-percentage is echter niet gehaald 
in verband met het vertrek van gepensioneerden in een LD-functie en de aanname van 
starters die nog in de LD-functie moeten groeien. 

Voor Het Saenredam is nog geen aangepaste norm vastgesteld. Aangezien Het Saenredam 
ook in het kalenderjaar 2020 nog deels vmbo- en deels mavo/havo-onderwijs heeft gegeven, 
is Het Saenredam voor het kalenderjaar 2020 meegenomen in de functiemix van het vmbo. 
Onderzoek leert dat er landelijk weinig streefcijfers zijn voor de functiemix mavo/havo. In 
Nederland zijn er veel brede scholen (mavo-vwo), maar slechts een beperkt aantal 
mavo/havo-scholen.  
 
4.6 Ziekteverzuim 
Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage voor 2020 is 6,15 procent. Dit is vergelijkbaar met 
2019 (6,2 procent). De verwachting was dat de coronaperiode van invloed zou zijn op het 
verzuimpercentage. Dit zien wij echter niet terug in de cijfers. Wel zien we een lagere 
verzuimfrequentie: 0,98 in 2020 ten opzichte van 1,45 in 2019.  
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Het Zuiderzee College, Het Saenredam en het Bertrand Russell college hebben hogere 
verzuimcijfers – veelal door complexe, niet-arbeidsgerelateerde dossiers.  
 
4.7 Beleid inzake beheersing uitkeringen na ontslag 
Als onderwijswerkgever hebben wij de wettelijke taak om de re-integratie te verzorgen van 
ex-werknemers. Werknemers in het voortgezet onderwijs die werkloos worden, krijgen 
doorgaans een WW-uitkering met een bovenwettelijke aanvulling. Wij hebben een groot 
financieel belang bij re-integratie van werkloze (ex-)werknemers, want als werkgever in het 
onderwijs betalen wij deze uitkeringen voor een deel zelf. Om te voorkomen dat we onnodig 
veel geld moeten reserveren voor uitkeringskosten, proberen we vanaf het moment van 
indiensttreding de WW-instroom zoveel mogelijk te beperken. Medewerkers met een hoog 
WW-risico worden eerst op detacheringsbasis of via payroll aangesteld. Waar nodig zetten 
we loopbaancoaching en outplacement al tijdens een dienstverband in om instroom in de 
WW te voorkomen. 

Oud-medewerkers die aanspraak maken op een WW-uitkering, worden periodiek 
gemonitord. Hierbij kijken we niet alleen naar de kosten, maar ook naar de kansrijkheid van 
herplaatsing. Indien nodig wordt actieve begeleiding en bemiddeling aangeboden via een 
externe partij. In 2020 zijn in totaal acht medewerkers bemiddeld naar een nieuwe baan.  

5. Huisvesting 
Belangrijk voor ons onderwijs zijn veilige en goed onderhouden onderwijsgebouwen die goed 
onderwijs mogelijk maken. Alle gebouwen van OVO Zaanstad worden goed onderhouden. 
Het binnenklimaat laat in de meeste schoolgebouwen wel te wensen over. 

5.1 Strategisch huisvestingsplan 
De besturen voor voortgezet onderwijs hebben een gezamenlijk strategisch huisvestingsplan 
(SHP) vastgesteld. Daarin hebben we onze meerjarige ambities geformuleerd voor de 
huisvesting van het voortgezet onderwijs.  

Het plan is gebaseerd op een scan van alle schoolgebouwen volgens een vaste systematiek, 
de leerlingenprognoses voor de komende jaren en de ontwikkelingen in de stad en het 
onderwijs. We zorgen daarmee op langere termijn voor een kwalitatief goede huisvesting die 
aansluit bij de vraag naar onderwijs. Duurzaamheidsambities hebben in het SHP een 
belangrijke plaats gekregen. De intentie is om publieke middelen zo goed mogelijk in te 
zetten. 

Het SHP is voor de zomer aangeboden aan de wethouder Onderwijs van de gemeente 
Zaanstad. Op basis van het SHP heeft de gemeente een Integraal Huisvestigingsplan (IHP) 
opgesteld voor het voortgezet onderwijs. Dit plan is eind 2020 een besluitvormingstraject 
ingegaan, de uitkomst wordt in juni 2021 verwacht. 

De vaststelling van dit plan is voor ons van groot belang om de goede keuzes te kunnen 
maken in ons meerjarig onderhoud en investeringen in onze schoolgebouwen.  
 
5.2 Meerjarenonderhoudsplan 
In 2020 zijn er wat kleine vervangingen aan de installaties gedaan om te blijven voldoen aan 
de bestaande wet- en regelgeving. Verder zijn er geen grote onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd. Belangrijkste reden voor het uitstellen van deze onderhoudswerkzaamheden is 
het proces rondom de vaststelling door de gemeente van het Integraal Huisvestingsplan 
(IHP).  
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5.3 Infrastructuur 
In het tweede kwartaal van 2020 is de nieuwe glasvezelverbinding opgeleverd. Doordat de 
internetbandbreedte is uitgebreid en doordat in het nieuwe ontwerp de continuïteit nu 
geborgd is, zijn de scholen continu voorzien van een goede internetverbinding. Gedurende 
het afgelopen jaar zijn op alle scholen de wifipunten vervangen om een betere dekking te 
realiseren.  

Vanaf de eerste periode van gedeeltelijke lockdown is voor het ondersteunend personeel 
van OVO Zaanstad een thuiswerkomgeving gebouwd. Hierdoor kregen medewerkers direct 
en eenvoudig toegang tot de benodigde documenten, binnen een goed beveiligde omgeving.  
 
5.4 Duurzaamheid 
In december is bij het Zuiderzee College een nieuwe cv-installatie geïnstalleerd, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van warmtepompen. Deze duurzame installatie bevat ook slimme 
meet- en regeltechniek, waardoor een optimale energiebeheersing kan worden ingeregeld. 

Begin van het jaar hebben wij voor alle scholen het certificaat vergroening energieverbruik 
ontvangen. Dit certificaat is toegekend, omdat wij uitsluitend duurzame energie inkopen.  
 
5.5 Inkoop 
Het afgelopen jaar zijn er twee Europese aanbestedingen doorlopen voor leermiddelen en 
voor ICT-hardware. Daarnaast is er een nieuw contract afgesloten voor sanitaire middelen 
en is er een nieuw onderhoudscontract voor Praktijkschool de Brug.  
 
5.6 Arbo en veiligheid 
Begin van het schooljaar 20/21 hebben alle preventiemedewerkers van de scholen een 
training gevolgd om een nieuwe risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen voor 
veiligheid, gezondheid en welzijn binnen de scholen. De preventiemedewerkers stellen deze 
nieuwe RI&E komend jaar voor alle scholen op. Vanwege de richtlijnen vanuit het ministerie 
rondom het coronavirus is in september door alle preventiemedewerkers een checklist 
verdiepende risico-inventarisatie en -evaluatie coronavirus opgesteld. De scholen kunnen 
hiermee ook in deze periode een veilige werkomgeving garanderen.  
 
5.7 Huisvestingsprojecten 
Afgelopen zomer is de Internationale Schakelklas (ISK) verhuisd naar vleugel 4 in het 
gebouw van Trias VMBO. Om een optimale leeromgeving te bieden en een veilige omgeving 
te borgen, zijn een aantal bouwkundige aanpassingen gedaan. Ook is het nodige in de 
installaties van het gebouw aangepast. De ISK heeft een eigen ingang en heeft in deze 
vleugel alle voorzieningen om als zelfstandige school in het gebouw te kunnen functioneren. 
Door de inhuizing van ISK in het gebouw van Trias VMBO heeft een interne verhuizing 
plaatsgevonden vanuit vleugel 4 naar diverse andere plekken binnen de school. Om 
voldoende theorielokalen te realiseren, zijn in de zomervakantie aanpassingen doorgevoerd. 
In augustus is de nieuwe keuken voor het profiel Dienstverlening en Producten geplaatst in 
de ruimte waar voorheen de cateraar was gehuisvest. Behalve een keuken voor 
consumptieve technieken is een uitgiftebalie gerealiseerd waar leerlingen hun producten 
kunnen uitserveren. Om de keuken op de begane grond te realiseren, zijn de ruimte van de 
cateraar en de koffieruimte voor het personeel verplaatst. 
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5.8 Effecten coronacrisis 
Toen in maart de eerste coronamaatregelen werden afgekondigd, zijn binnen de scholen een 
groot aantal aanpassingen gedaan: 

- Schoonmaak: instructies, voorzieningen en materialen 
Behalve de inkoop en uitlevering van de benodigde schoonmaakmaterialen zijn er om 
de veiligheid van medewerkers te borgen, extra schoonmaakwerkzaamheden 
uitgevoerd.  

- Ventilatiesystemen 
Na de zomervakantie zijn de ventilatiesystemen van de scholen in kaart gebracht. De 
bestaande ventilatiesystemen zijn opnieuw ingesteld op de maximale 
inblaascapaciteit, waardoor voldoende ventilatie van de schoolgebouwen geborgd 
werd. De filters in de installatie zijn vervangen en alle ventilatorroosters zijn gereinigd. 
De scholen die niet over een ventilatiesysteem beschikken, moeten op natuurlijke 
wijze ventileren. 

- CO2-meters 
Om de juiste luchtkwaliteit te meten en actie te ondernemen op het moment dat het 
CO2-gehalte te hoog dreigt te worden, zijn in december op alle scholen sensoren in 
de lokalen geplaatst. Per lokaal is nu zichtbaar wat de luchtkwaliteit op dat moment 
is. Via een centrale portal is inzichtelijk wat de totale waarden zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

 

6. Governance 
 

6.1 Code Goed Onderwijsbestuur 
OVO Zaanstad hanteert als lid van de VO-raad de Code Goed Onderwijsbestuur VO. De 
code is bedoeld om de governance van de onderwijsorganisatie te helpen vormgeven en de 
maatschappelijke opgave van het onderwijs te realiseren. De code is in 2019 geactualiseerd. 
OVO Zaanstad voldoet aan alle eisen van de Code Goed Onderwijsbestuur VO. 

De code gaat uit van vier principes: verantwoordelijkheid, professionaliteit, integriteit en 
openheid. OVO Zaanstad geeft op een eigen manier invulling aan deze principes. Zo 
investeren we als bestuur in de relatie met de medezeggenschap en in het realiseren van 
een regionaal dekkend gevarieerd onderwijsaanbod.  

De Raad van Toezicht heeft in 2019 een toezichtvisie en toezichtkader vastgesteld. Het 
principe van openheid krijgt vorm door het publiceren van het strategisch beleidsplan (de 
Koers) en het jaarverslag. De professionaliteit komt naar voren in verschillende activiteiten. 
Zo maakt de Raad van Toezicht eens per jaar de balans op als het gaat om het functioneren 
van het bestuur in verhouding tot de opgave van de organisatie. Daarnaast kent de Raad 
ook een jaarlijkse zelfevaluatie. In 2020 heeft het College van Bestuur de integriteitscode en 
de klokkenluidersregeling van OVO Zaanstad vastgesteld. Dit gebeurde na instemming van 
de GMR en goedkeuring door de Raad van Toezicht.  
 
6.2 Horizontale verantwoording 
Wij vinden het belangrijk om de horizontale dialoog te voeren. Onze belangrijkste externe 
stakeholders zijn ouders en leerlingen. De horizontale dialoog met deze groep voeren we 
voornamelijk via de medezeggenschapsraden van de scholen en de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR). Binnen een aantal scholen is een leerlingenraad actief. In 
de aanloop naar een nieuw strategisch beleidsplan zijn de leerlingen en docenten van de 
OVO-scholen actief geconsulteerd over hun visie op wat goed onderwijs is. Zij zijn de 
belangrijkste interne stakeholders van de stichting. De dialoog met hen is verankerd in het 
werkoverleg en de medezeggenschapsraden.  

Alle genoemde interne stakeholders zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het 
tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek. Ook externe stakeholders, zoals het primair 
onderwijs in de Zaanstreek, hebben hier in 2020 aan meegewerkt. 

Primair en voortgezet onderwijs in de Zaanstreek werken samen aan de overstap van de 
bassischool naar het voortgezet onderwijs in de regio. De dialoog met het regionale 
bedrijfsleven staat in het teken van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Andere 
externe stakeholders zoals de gemeente Zaanstad, opleidingsbedrijven, regionale 
werkgevers en collega-instellingen buiten de Zaanstreek ontmoeten wij op regelmatige basis.  
 
6.3 Verslag Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht van Stichting OVO Zaanstad bestaat uit vijf leden. De leden van de 
Raad worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen eenmaal herbenoemd 
worden. De Raad van Toezicht heeft aanvullend op de Code Goed Onderwijsbestuur VO 
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een aantal eigen reglementen opgesteld om het eigen functioneren en dat van zijn 
commissies in goede banen te leiden.   

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de 
algemene gang van zaken binnen OVO Zaanstad. De Raad is werkgever van en klankbord 
en adviseur voor het College van Bestuur.  De Raad van Toezicht  wijst een accountant aan 
en stelt de jaarrekening vast.  

Gedurende het kalenderjaar 2020 had de Raad van Toezicht de volgende samenstelling:  
• Ruud Vreeman (voorzitter en lid remuneratiecommissie) 
• Josette de Goede (plaatsvervangend voorzitter en lid remuneratiecommissie) 
• Frank Tromp (voorzitter auditcommissie)  
• Thierry van der Weide (lid auditcommissie)  
• Marianne Heeremans  

 
De leden handelen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het College van Bestuur 
onafhankelijk en kritisch. De Raad van Toezicht is zo samengesteld dat de leden een mix 
van relevante deskundigheden met zich meebrengen. Daarnaast zijn er verschillende 
persoonsgebonden, maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines 
aanwezig. Noch de voorzitter noch de leden van de Raad van Toezicht bekleden functies of 
nevenfuncties waarmee belangenverstrengeling kan optreden.  
 
In 2021 is de zittingstermijn van drie leden van de Raad van Toezicht geëindigd. Met het oog 
op stabiliteit en continuïteit geeft de Raad er de voorkeur aan dat in 2021 twee leden worden 
vervangen en isonderzocht of de voorzitter een jaar langer kan aanblijven. De Code Goed 
Onderwijsbestuur VO en de huidige statuten van OVO Zaanstad laten geen ruimte om de 
maximale benoemingstermijn van acht jaar te overschrijden. Op advies van notariskantoor 
Van Doorne N.V. heeft het College van Bestuur, na overleg met de Raad van Toezicht, 
besloten de statuten aan te passen en een bepaling op te nemen die het mogelijk maakt om 
in uitzonderlijke omstandigheden de maximale benoemingstermijn met maximaal 2 jaar te 
verlengen.  
Dit voorstel is besproken met de VO-raad. Zij geven aan dat een beargumenteerde afwijking 
van de Code in bijzondere situaties mogelijk is en verantwoord moet worden in het 
jaarverslag. Tegelijkertijd met de aanpassing wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om 
de statuten uit 2011 te actualiseren en alvast in te spelen op de Wet bestuur en toezicht 
rechtspersonen en de nieuwe opzet van de Wet Voortgezet Onderwijs.  

Werkwijze  
De Raad van Toezicht heeft in 2020 zevenmaal vergaderd, waarvan twee vergaderingen in 
het teken stonden van het voorstel tot statutenwijziging. De zelfevaluatie van de Raad is 
uitgesteld tot 2021, in de hoop dat het mogelijk is om dan fysiek bij elkaar te komen. In 2020 
is eenmaal overleg gevoerd met de GMR over de kernwaarden van het openbaar onderwijs. 
Verder hebben de leden van de Raad van Toezicht de open dagen van de scholen van OVO 
Zaanstad bezocht.  
 
Tussen de vergaderingen door zijn de leden van de Raad van Toezicht schriftelijk 
geïnformeerd over de gevolgen van de door de rijksoverheid getroffen coronamaatregelen 
voor scholen. Verder hebben de voorzitter van het College van Bestuur en de voorzitter van 
de Raad van Toezicht regelmatig contact gehad over in- en externe ontwikkelingen.  
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Commissies  
De Raad van Toezicht heeft twee commissies: de auditcommissie en de 
remuneratiecommissie. De auditcommissie geeft gevraagd en ongevraagd een oordeel over 
de financiële situatie van OVO Zaanstad en de OVO-scholen, en heeft een belangrijke taak 
in de voorbereiding van de besluitvorming van de Raad van Toezicht. De auditcommissie 
heeft in 2020 vier keer vergaderd.  

De auditcommissie heeft de jaarrekening van 2019 en het bijbehorende verslag van de 
accountant, de kaderbrief, de bevindingen van de interim-controle van de accountant en de 
meerjarenbegroting besproken. De auditcommissie is meegenomen in de consequenties 
voor de P&C-cyclus van het besluit van het College van Bestuur om met ingang van 
schooljaar 20/21 een volledige begroting op schooljaar te maken. In plaats van de 
kwartaalrapportages ontvangt de auditcommissie dan twee uitgebreide rapportages: per 
schooljaar en per kalenderjaar. Ook wordt de auditcommissie bij iedere vergadering 
geïnformeerd aan de hand van de meest recente maandrapportage. 

De remuneratiecommissie heeft de prestatieafspraken 2020 besproken met het College van 
Bestuur. Deze zijn daarna in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht 
vastgesteld. Ook heeft de remuneratiecommissie de gesprekkencyclus met de leden van het 
College van Bestuur doorlopen.  

Verslag van werkzaamheden  
De Raad van Toezicht is in 2020 op diverse momenten op de hoogte gesteld van de stand 
van zaken op de scholen in het licht van de coronapandemie: over de lockdown in het 
voorjaar, het heropenen van de scholen op 2 juni 2020, het invoeren van de 
mondkapjesplicht als huisregel op de OVO-scholen en over de sluiting van de scholen op 14 
december 2020. De Raad is ook geïnformeerd over de gevolgen van de coronamaatregelen 
voor de examenresultaten en voor de in-, door- en uitstroom van leerlingen. 
 
Het jaar 2020 stond daarnaast in het teken van de nieuwe Koers 2020-2024 van OVO 
Zaanstad. Op basis van de evaluatie van de koers 2015-2020 is de conclusie getrokken dat 
de drie pijlers uit ‘Buitengewoon goed onderwijs’ ook voor de komende planperiode nog 
relevant zijn en een nieuwe invulling krijgen: ‘hoofd, hart, handen’, ‘structuur biedt ruimte’, en 
‘de docent als lerende professional’. De Raad is geïnformeerd in februari en juni over de 
voortgang, heeft over de inhoud van gedachten gewisseld met het College van Bestuur, en 
heeft op 17 december 2020 zijn goedkeuring gegeven aan het eindproduct getiteld ‘Ruimte 
voor leren’.  
 
De Raad is in juni 2020 gestart met de voorbereiding van de werving en selectie van nieuwe 
leden. Er is een bureau in de arm genomen om het proces te begeleiden. Er zijn 
profielschetsen opgesteld en er is een benoemingsadviescommissie samengesteld.  
 
Aan de hand van een thema wordt de Raad van Toezicht diverse malen per jaar op de 
hoogte gesteld van de actuele stand van zaken. In 2020 ging het specifiek over 
informatiebeveiliging en privacy, en over het tevredenheidsonderzoek 2020. Verder heeft het 
College van Bestuur de Raad van Toezicht bijgepraat over de ontwikkeling en de aanpak 
van het ziekteverzuim.  
 
De Raad van Toezicht heeft in 2020 de volgende besluiten genomen:  

• goedkeuren jaarverslag 2019  
• goedkeuren begroting 2021  
• goedkeuren integriteitscode OVO Zaanstad  
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• goedkeuren klokkenluidersregeling  
• goedkeuren Koers 2020-2024 ‘Ruimte voor leren’  
• goedkeuren voorstel tot statutenwijziging  
• vaststellen jaaragenda Raad van Toezicht 2020/2021 
• besluit tot het starten van een aanbestedingstraject voor een accountant  

 

Zelfevaluatie  
De Raad van Toezicht heeft het evalueren van zijn eigen functioneren uitgesteld naar 2021. 
Reden is dat de leden dit graag in elkaars aanwezigheid doen, tijdens een fysieke 
bijeenkomst. Dit is niet nu niet mogelijk door de coronabeperkingen. De zelfevaluatie is 
daarom nu gepland voor 19 mei 2021. De Raad van Toezicht heeft invulling gegeven aan 
een deel van de aandachtspunten die voortkwamen uit de zelfevaluatie in 2019 door ruimte 
te bieden aan praktijkervaringen: de rector van het Zaanlands Lyceum en de senioradviseur 
Onderwijs & Kwaliteit zijn te gast geweest.  

Bezoldigingsbeleid en nevenfuncties Raad van Toezicht 
Op pagina 57 (Model WNT Wet normering topinkomens) wordt de vergoeding van de Raad 
van Toezicht weergegeven. De raad kiest ervoor zijn honorering onder de normbedragen 
van de WNT te houden. Vanaf pagina 61 is een overzicht opgenomen van de hoofd- en 
nevenfuncties van de raadsleden. De Raad van Toezicht heeft in mei 2020 zijn honorering 
geïndexeerd op basis van de afspraken over loonontwikkeling in de cao VO van mei 2020.  
 
Conclusie  
Terugkijkend naar het jaar 2020 spreekt de Raad van Toezicht zijn waardering uit naar de 
medewerkers van Stichting OVO Zaanstad voor de manier waarop zij de coronamaatregelen 
tegemoet zijn getreden. De Raad heeft de betrokkenheid en de inzet voor de leerlingen in de 
anderhalvemetersamenleving gezien en gevoeld.  

Ook in het jaar 2020 was er sprake van een goede sfeer tussen de Raad van Toezicht en het 
College van Bestuur: besluiten zijn in unanimiteit genomen. De raad is van mening dat hij 
zijn reguliere rol als toezichthouder, klankbord en werkgever van het College van Bestuur 
goed heeft uitgeoefend. 
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7. Financiën 
OVO Zaanstad is financieel gezien een gezonde organisatie. Hier volgt een korte 
samenvatting van onze financiën.  
 
7.1 Financiën 2020 
Financieel verslag 
Wij hebben 2020 afgesloten met een positief resultaat van 1.149.000 euro. Begroot was een 
negatief resultaat van 1.049.000 euro.  

In de grondslagen van de jaarrekening lichten wij toe dat er dit jaar sprake is van een 
foutherstel in de jaarrekening vanwege een andere verwerkingswijze van rijksbijdragen zoals 
leermiddelen en prestatiebox. Waar wij dit in eerdere jaren aan een schooljaar toerekenden 
op basis van het matchingsprincipe, doen wij dit nu aan het kalenderjaar waarop deze 
middelen betrekking hebben. Dit foutherstel zorgt voor andere bedragen in de 
vergelijkingscijfers op balansniveau bij de posten ‘eigen vermogen’ en ‘korte schulden’, en in 
het resultaat bij de post ‘rijksbijdragen’.  

Het  positieve resultaat 2020 wordt voor een groot deel beïnvloed door extra uitbetalingen 
door het samenwerkingsverband. Een deel van de lwoo-reserve én het positieve resultaat 
van 2020 zijn al in december overgemaakt naar de onderwijsbesturen. Voor ons bestuur is 
dit een bedrag van 1.043.000 euro. Deze middelen plaatsen we in een bestemmingsreserve 
en besteden we de komende jaren aan de uitvoering van onze koersplannen. In onze 
meerjarenbegroting is voorzien in de besteding van 2.900.000 euro uit extra middelen 
passend onderwijs aan projecten om de onderwijskansen voor leerlingen te vergroten. Een 
ander positief effect is de bijdrage die de gemeente Zaanstad onlangs heeft toegekend voor 
de kosten die wij in voorgaande jaren hebben gemaakt voor de tijdelijke noodlokalen van het 
Zaanlands Lyceum, in totaal een bedrag van 373.000 euro. 
 
Behalve deze positieve resultaateffecten is er sprake van hogere mutaties in de personele 
voorzieningen voor 101.000 euro en hebben we  twee incidentele tegenvallers gehad. In 
verband met een herwaardering op een kavel grond in Krommenie is 220.000 euro 
afgeboekt. En we hebben een extra kostenpost van 155.000 euro: in een besluit bepaalde de 
Hoge Raad dat medewerkers die zwangerschaps- en bevallingsverlof hebben genoten 
tijdens schoolvakanties, hiervoor met terugwerkende kracht over een periode van vijf jaar 
moeten worden gecompenseerd.  

Als we deze effecten buiten beschouwing laten, is het resultaat uit gewone bedrijfsvoering 
circa 1.260.000 euro positiever dan begroot. Dit is het resultaat van een negatief begroot 
resultaat van 1.049.000 euro en het resultaat gewone bedrijfsvoering van 211.000 euro. Voor 
een groot deel wordt dit veroorzaakt door hogere rijksbijdragen, waaronder een hogere 
fusiecompensatie, en door ziektevervangingskosten die lager uitvielen dan we hadden 
voorzien.  
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Eigen vermogen 
Het eigen vermogen had op 31 december 2020 een omvang van 22 miljoen euro. Eind 2019 
was dit na foutherstel 21 miljoen euro. Het eigen vermogen is onderverdeeld in een privaat 
en een publiek vermogen. Binnen de publieke reserve hebben wij twee 
bestemmingsreserves. Eén bestemmingsreserve is in 2019 gevormd vanuit eenmalige 
aanvullende Rijksbijdragen; deze middelen besteden wij in 2020 en 2021. De andere reserve 
passend onderwijs zetten wij in voor de realisatie van onze Koers. Met dit eigen vermogen 
blijven we onder de signaleringsgrens van de inspectie. 

Voorzieningen 
De voorzieningen voor benoemde risico’s hadden op 31 december 2020 een omvang van  
5 miljoen euro (eind 2019 was dit 4 miljoen euro). De omvang van de 
personeelsvoorzieningen is gestegen naar 2,5 miljoen euro (+0,3 miljoen euro). Deze stijging 
wordt voornamelijk veroorzaakt door toename in de gespaarde uren in de voorziening 
verlofsparen keuzebudget, en een toename van de voorziening langdurig zieken. Wij hebben 
minder middelen onttrokken aan de voorziening voor planmatig onderhoud, waardoor deze is 
toegenomen met 0,7 miljoen euro.  

Liquiditeit 
Wij kunnen op de korte termijn goed aan onze verplichtingen voldoen. De middelen die snel 
zijn om te zetten in geld (vlottende activa), 19 miljoen euro, overtreffen de kortlopende 
schulden van 7 miljoen euro met 12miljoen euro. Per 31 december 2019 was dat verschil 
10,2 miljoen euro.  

Resultaatontwikkeling 
Het positieve resultaat bedraagt 1,1 miljoen euro. Begroot was een negatief resultaat van 1 
miljoen euro. De afwijking is positief en heeft voornamelijk te maken met uitbetalingen van 
het  samenwerkingsverband, vergoedingen door de gemeente Zaanstad en niet bestede 
Rijksbijdragen.  

 

 

 

 

Bedragen in € Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019

Baten
3.1* Rijksbijdragen OCW 62.982.565       59.040.015       64.699.620       
3.2* Overige overheidsbijdragen 561.400            194.400            176.314            
3.5* Overige baten 1.051.315         2.101.576         2.157.285         
Totaal Baten 64.595.280       61.335.990       67.033.218       

Lasten
4.1* Personele lasten 49.571.316       48.161.941       48.278.717       
4.2* Afschrijvingen 2.393.067         2.505.942         2.273.427         
4.3* Huisvestingslasten 4.517.637         4.233.587         4.105.845         
4.4* Overige instellingslasten 5.580.460         6.254.182         6.649.452         
4.5* Doorbetalingen aan schoolbesturen 1.368.105         1.229.338         1.845.754         
Totaal Lasten 63.430.585       62.384.990       63.153.195       

Saldo Baten en Lasten 1.164.695         -1.049.000        3.880.024         
6.1 Financiële baten en lasten -15.480            -                      4.257               
Totaal resultaat 1.149.215         -1.049.000        3.884.280         
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Baten 
De baten zijn in totaal 3,3miljoen euro hoger dan begroot.  

 

De Rijksbijdragen OCW zijn hoger dan begroot door extra subsidies fusiecompensatie en 
prijsbijstellingen, en lager dan vorig jaar, voornamelijk door het effect van de gewijzigde 
verwerkingswijze van de  Rijksbijdrage Lesmateriaal in 2019, en voor een klein deel 
vanwege lagere leerlingaantallen. 

De overige subsidies van het ministerie van OCW zijn hoger dan begroot door extra 
subsidies en verhoging normbedragen, en fors lager dan in 2019, voornamelijk doordat deze 
in 2019 hoog waren: we ontvingen toen de aanvullende bekostiging vanuit het landelijk 
convenant van 1 november 2019, en ook hier zijn de cijfers van 2019 hoog door het de 
andere verwerkginswijze van onder meer de middelen Prestatiebox.   

De ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen van het samenwerkingsverband zijn fors hoger, 
voornamelijk vanwege de eerder genoemde extra uitbetaling. 

Naast Rijksbijdragen hebben wij ook overige baten. Deze zijn in totaal 1,1 miljoen euro lager 
dan vorig jaar. Dit komt voornamelijk door lagere ouderbijdragen. Door corona is er 
nauwelijks sprake geweest van buitenlesactiviteiten, waardoor ook ouders geen bijdrage 
hebben moeten betalen. 

Lasten 
De lasten zijn in totaal 0,3 miljoen euro lager dan vorig jaar.  
 
De personeelslasten stijgen in totaal met 1,3 miljoen euro.  

 
 
De lonen en salarissen stijgen per saldo met 0,1 miljoen euro ten opzichte van vorig jaar; 
gemiddeld was er sprake van een lager aantal fte. Wel is er sprake geweest van een 
loonsverhoging van 2,75 procent, een verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,6 procent 
en een eenmalige uitkering van 750 euro. Ook zijn de pensioenpremies licht gestegen. 
De onttrekkingen uit de personele voorzieningen zijn 0,2 miljoen euro lager dan vorig jaar.  
 
De overige personele lasten zijn 0,2 miljoen euro hoger. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt 
door hogere dotaties aan de personele voorzieningen en hogere kosten voor de inleen van 
personeel. Lagere kosten voor scholing, ziektevervanging, reiskosten en overige 
personeelskosten dempen dit effect. 
 
De uitkeringen sociale fondsen zijn nagenoeg gelijk aan vorig jaar. 
 
De afschrijvingslasten zijn 0,1 miljoen euro hoger dan in 2019. De afschrijvingslasten op 
hard- en software, installaties en leer- en hulpmiddelen zijn iets hoger, doordat er meer is 
geïnvesteerd, deels door investeringen vanuit het project Sterk Techniek Onderwijs. De 
afschrijvingslasten op de overige categorieën wijken niet veel af van vorig jaar. 

Bedragen in € Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019
3.1.1 Rijksbijdragen OCW 53.103.740       51.341.128       54.976.743       
3.1.2 Overige subsidies OCW 5.678.953         4.925.387         7.867.069         
3.1.3 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV 4.199.873         2.773.500         1.855.807         
Totaal 3.1 Rijksbijdragen 62.982.565       59.040.015       64.699.620       

Bedragen in € Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019
4.1.1 Lonen en salarissen 45.111.502       44.094.293       44.009.481       
4.1.2 Overige personele lasten 4.714.416         4.077.648         4.541.624         
4.1.3 Af: uitkeringen -254.603           -10.000            -272.388           
4.1 Personeelslasten 49.571.316       48.161.941       48.278.717       



32 
 

 
De huisvestingslasten zijn 0,4 miljoen euro hoger. Er zijn extra kosten gemaakt wegens 
corona en er zijn meer kosten voor onderhoud gemaakt, zowel exploitatieonderhoud als 
dotatie aan de onderhoudsvoorziening. De kosten voor gas en elektriciteit zijn hoger, deels 
wegens prijsverhogingen maar ook door hoger verbruik bij een school wegens problemen in 
de klimaatbeheersing.  
 
De overige instellingslasten zijn 1,1 miljoen euro lager dan in 2019. Met name doordat er 
door corona minder kosten zijn gemaakt voor buitenlesactiviteiten, en door lagere 
projectkosten.  
 
De doorbetalingen aan schoolbesturen zijn 0,5 miljoen euro lager dan vorig jaar. Zowel de 
overdracht van middelen aan Saenstroom opdc als de overdracht van vavo-leerlingen is 
lager.  
 
7.2 Beleid over beleggen en belenen (treasuryverslag) 
De functie van treasury is het beheren van de financiële middelen en daarmee het 
waarborgen van de financiële continuïteit van de organisatie. De manager financiën voert de 
treasuryfunctie uit. De controller heeft een controlerende en adviserende rol. Het College van 
Bestuur legt verantwoording af over het gevoerde treasurybeleid aan de Raad van Toezicht. 

Onderwijsorganisaties moeten zich op het gebied van treasury (beleggen en belenen) 
houden aan de wet en aan interne richtlijnen, wat wettelijk moet, is vastgelegd in de 
‘Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’. De interne richtlijnen zijn opgenomen in 
het treasurystatuut van OVO Zaanstad. Tot dit jaar hadden wij middelen die wij niet direct 
nodig hadden, geplaatst op spaarrekeningen bij drie banken: Rabobank, ING en ABN 
AMRO. Mede naar aanleiding van de door de banken berekende negatieve rente op deze 
tegoeden, maar ook vanwege de wens meer maatschappelijk verantwoord te ondernemen, 
hebben wij deze rekeningen opgeheven en zijn wij overgegaan tot schatkistbankieren. Al 
onze overtollige publieke middelen houden wij nu aan in de schatkist van het ministerie van 
Financiën. Voor betalingsverkeer wordt nog gebruikt gemaakt van de Rabobank. 

De rentevergoeding van banken is dit jaar voor het eerst negatief geweest. Dit houdt in dat 
zij in 2020 een negatief bedrag hebben moeten inboeken van 15.480 euro. In 2019 werd er 
nog 4.257 euro positief gerealiseerd. De gemiddelde stand van de liquide middelen 2020 is 
ten opzichte van vorig jaar iets gestegen, vooral door de extra uitbetaling in december van 
extra middelen voor een reserve passend onderwijs vanuit het samenwerkingsverband. Het 
saldo liquide middelen is per 31 december 2020 16 miljoen euro, per 31 december 2019 was 
dit 15 miljoen euro.  
 
7.3 Allocatie van middelen 
De manier waarop wij de middelen alloceren over de scholen, is in 2016 voorgesteld door een 
werkgroep met daarin deelnemers vanuit de scholen. Na afstemming met de GMR heeft het 
bestuur het allocatiemodel vastgesteld. Wij verdelen de middelen die wij ontvangen van de 
overheid, over de scholen alsof elke school afzonderlijk in een eigen BRIN zit. Eventuele 
BRIN-voor- of nadelen worden gelijkelijk over de scholen verdeeld naar rato van het aantal 
leerlingen. 

De kosten van de staforganisatie worden naar rato van het aantal leerlingen over de scholen 
verdeeld. Dit geldt ook voor gemeenschappelijke kosten zoals licenties, accountantskosten en 
juridische kosten.   
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8. Toekomst / continuïteitsparagraaf 
 
8.1 Ambities Koers 2020-2024 
Komende jaren zetten we extra middelen in voor ambities van onze Koers 2020-2024: 
‘Ruimte voor leren’. Deze middelen komen deels uit ons eigen vermogen en deels uit 
middelen die het Samenwerkingsverband Zaanstreek de komende jaren extra beschikbaar 
stelt. De inzet van deze middelen wordt telkens gekoppeld aan een projectplan en een 
projectmatige werkwijze. 
 
In het eerste halfjaar van 2021 stellen we projectplannen op voor onze ambities op het 
gebied van geletterdheid, digitale geletterdheid, beroepsbeeld voor de leraar en de 
ontwikkelmogelijkheden voor leidinggevenden en OOP. Vóór het eind van 2021 willen we 
alle projecten uitwerken en maken we een start met de uitvoering. 
 
8.2 Onderwijs en kwaliteit  
Met een vernieuwd team gaan we in 2021 normen formuleren voor het waarborgen van de 
kwaliteit van het reguliere onderwijsproces en onderwijs in hybride vorm. Onze nieuwe Koers 
en het onderzoekskader van de Inspectie vormen daarvoor een belangrijke basis. Met het 
inrichten van kenniskringen faciliteren we kennisuitwisseling om de kwaliteit van ons 
onderwijs telkens een beetje beter te maken. We volgen daarbij de ontwikkelingen buiten 
onze organisatie en gebruiken nieuwe wetenschappelijke inzichten. 

We ondersteunen de inrichting van examencommissies en de doorontwikkeling van Plannen 
van Toetsing en Afsluiting (PTA) op scholen met kennisuitwisseling. Daarbij zetten we ook 
vernieuwing van het toetsbeleid op de agenda.  
 
8.3 Bedrijfsvoering en onderwijsondersteuning  
 
ICT  
In 2020 hebben we ons beleid ‘ICT en onderwijs’ vastgesteld. In 2021 wordt dit uitgewerkt in 
deelplannen om de doelen te realiseren. Een aantal deelplannen wordt komend jaar 
uitgevoerd. De onderwijskundige delen van het plan hebben een relatie met ambities uit ons 
koersplan: digitale geletterdheid, de goede les, lerende professional en technologie.  

Daarnaast kent dit beleid doelen voor de bedrijfsvoering. We willen in 2021 vaststellen hoe 
we voor de langere termijn onze infrastructuur inrichten en het technisch applicatiebeheer 
vormgeven. Daarbij zijn continuïteit en veiligheid van elementair belang. Gezien de 
toenemende complexiteit van dit gebied onderzoeken we nadrukkelijk de mogelijkheid om dit 
uit te besteden. Daarin maken we in 2021 keuzes die mogelijk een vervolg krijgen in een 
aanbestedingstraject. 
 
Huisvesting  
De verwachting is dat de gemeenteraad van Zaanstad in juni 2021 een Integraal 
Huisvestingsplan (IHP) voor het voortgezet onderwijs vaststelt. Op basis van het concept-
IHP dat met de schoolbesturen en gemeente is besproken, zullen we ons 
meerjarenonderhoudsplan bijstellen. Dit willen wij in het najaar van 2021 hebben afgerond. 
Daarmee willen we ook aansluiten op de nieuwe eisen die aan de jaarverslaggeving worden 
gesteld op het gebied van onderhoud. 

Naar verwachting wordt in 2021 begonnen met de voorbereidingen voor de nieuwbouw van 
het Bertrand Russell college tussen 2025 en 2030. Dit start met een massastudie en 
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locatieonderzoek. In samenspraak met de gemeente wordt een plan gemaakt om het hele 
traject uit te stippelen. In het plan nemen we op hoe de school wordt betrokken bij dit proces. 
 
Personeel en organisatie  
In 2020 is een besluit genomen over de nieuwe inrichting en werkwijze van het team P&O. 
Ook is er een externe analyse gemaakt van onze verzuimaanpak. Daarnaast is door vertrek 
van collega’s een aantal vacatures ontstaan. Dit heeft naast onrust ook nieuwe inzichten 
opgeleverd. In 2021 zetten we in op het orde brengen van het team P&O, op het verhogen 
de kwaliteit van de ondersteuning en op het formeren van een stabiel en goed bezet team. 

De werkprocessen worden in 2021 goed beschreven, de verdeling van taken wordt helder 
vastgelegd en de digitale omgeving zal het werk van adviseurs en leidinggevenden adequaat 
faciliteren.  
 
8.4 Ontwikkeling leerlingaantallen  
 

 

Na een aantal jaar van krimp laten de prognoses de komende jaren een lichte stijging zien in  
het aantal leerlingen in de Zaanstreek. De begroting 2021 is gebaseerd op het werkelijke 
aantal leerlingen per 1 oktober 2020. De inkomsten in de begroting 2021 zijn daarom redelijk 
zeker. 
 
8.5 Ontwikkeling personele bezetting  
 

 

Bovenstaande tabel laat een daling van het gemiddelde aantal fte zien over de komende 
jaren, terwijl de leerlingaantallen licht stijgen. Enerzijds heeft dat te maken met de eenmalige 
extra bekostiging van 2019 die in schooljaar 20/21 en 21/22 wordt ingezet. Bij deze prognose 
is nog geen rekening gehouden met de inzet van medewerkers voor de beleidsplannen in de 

Realisatie Prognose Prognose Prognose
Kengetal 2020 2021 2022 2023

Leerlingaantal 6.142 6.054 6.104 6.143

Vestiging 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022
Zaanlands Lyceum 1399 1399 1400 1390
Compaen VMBO 812 795 810 820
Het Saenredam 664 636 643 684
ISK 96 80 104 104
Bertrand Russell college 1156 1170 1170 1150
Trias VMBO 1205 1202 1210 1220
Praktijkschool de Brug 143 150 140 147
Zuiderzee College 667 622 627 628
Totaal aantal leerlingen 6.142 6.054 6.104 6.143

Realisatie Prognose Prognose Prognose
Kengetal 2020 2021 2022 2023
Totaal fte 570 551 537 533
DIR 32 32 31 31
OOP 135 132 127 126
OP 403 387 378 376
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komende jaren. Anderzijds komt er komende jaren extra geld voor het onderwijs 
beschikbaar, waarmee we extra personeel kunnen inzetten om de opgelopen achterstanden 
door corona in te halen. Dit is nog niet zichtbaar in deze cijfers. 
 
8.6 Meerjarenbegroting 
 

 

In de begroting hebben we de activiteiten van onze scholen en de beleidsplannen financieel 
vertaald. De vastgestelde begroting voor 2021 komt uit op een tekort van 349.500 euro. We 
zetten de komende jaren een deel van onze financiële reserves in bovenop de middelen die 
vanuit het rijk binnenkomen. De prognose in bovenstaand overzicht is de bijgestelde 
begroting na verwerking van de extra uitbetalingen vanuit het Samenwerkingsverband. De 
extra middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zijn hierin nog niet verwerkt. 

 

Realisatie Prognose Prognose Prognose
(Bedragen in € 1.000) 2020 2021 2022 2023

Baten
3.1 Rijksbijdragen 62.983          60.817          60.686          60.596          
3.2 Overige overheidsbijdragen en 

-subsidies 561              169              169              169              
3.5 Overige baten 1.051            2.213            2.193            2.173            
Totaal baten 64.595          63.199          63.049          62.938          

Lasten
4.1 Personeelslasten 49.571          48.850          48.692          48.817          
4.2 Afschrijvingen 2.393            2.691            2.697            2.766            
4.3 Huisvestingslasten 4.518            4.282            4.258            4.245            
4.4 Overige lasten 5.580            6.664            6.798            6.958            
4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen 1.368            1.245            1.230            1.230            
Totaal lasten 63.431          63.732          63.674          64.015          

Saldo baten en lasten 1.165            -532             -625             -1.077           
5.0 Financiële baten en lasten -15               -                   -                   -                   
Totaal resultaat 1.149            -532             -625             -1.077           
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8.7 Meerjarenbalans  

 

Onze vermogenspositie is goed. We zetten de komende jaren nog een deel van dit 
vermogen in. Het eigen vermogen neemt af naar 20 miljoen euro. De financiële kengetallen 
laten een financieel gezond beeld zien, ook in vergelijking met de signaleringsgrenzen die de 
Inspectie van het Onderwijs hanteert.  

De bestemmingsreserve passend onderwijs neemt in bovenstaand overzicht de komende 
jaren nog toe, maar wordt na 2023 afgebouwd. Voor de extra middelen vanuit het 
samenwerkingsverband hebben we plannen opgenomen in de meerjarenbegroting. Omdat 
de besteding van deze middelen start in schooljaar 21/22 en de uitbetaling van het 
samenwerkingsverband al voor het hele kalenderjaar 2021 geldt, neemt de 
bestemmingsreserve passend onderwijs in 2021 en 2022 nog toe.  

Ons eigen vermogen is bedoeld om risico’s en tegenvallers op te vangen. We vinden dat we 
onze middelen op een verantwoorde manier inzetten en tegelijkertijd voldoende ruimte 
houden om tegenvallers op te vangen.  
 
8.8 Kengetallen 
 

 

 

Realisatie Prognose Prognose Prognose
(Bedragen in € 1.000) 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023

ACTIVA
1.2 Materiële vaste activa 15.024          14.399          13.076          12.190          
1.5 Vlottende activa 2.689            2.689            2.689            2.689            
1.7 Liquide middelen 16.296          16.648          17.889          18.036          

Totaal vlottende activa 18.985          19.337          20.578          20.725          
Totaal activa 34.009          33.737          33.654          32.915          

PASSIVA
2.1 Eigen Vermogen 21.957          21.424          20.799          19.722          
2.2 Voorzieningen 5.020            5.273            5.809            6.146            
2.4 Kortlopende schulden 7.032            7.040            7.045            7.047            
Totaal pasiva 34.009          33.737          33.654          32.915          

Realisatie Prognose Prognose Prognose
(Bedragen in € 1.000) 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023
2.1.1 Bestemmingsreserve (publiek) 17.224          16.848          16.301          15.685          
2.1.1 Bestemmingsreserve aanvullende 

bekostiging 2019 781              305              -                   -                   
2.1.1 Bestemmingsreserve passend 

onderwijs 1.043            1.362            1.647            1.614            
2.1.1 Bestemmingsreserve techniek 

onderwijs 427              427              427              -                   
2.1.1 Bestemmingsreserve 

opleidingsschool 58                58                -                   -                   
2.1.2 Bestemmingsreserve (privaat) 2.424            2.424            2.424            2.424            
Totaal 2.1. Eigen vermogen 21.957          21.424          20.799          19.722          

Kengetallen 2020 2021 2022 2023
Solvabiliteit 2 0,79 0,79 0,79 0,79
Liquiditeit (current ratio) 2,70 2,75 2,92 2,94
Huisvestingsratio 0,08 0,08 0,08 0,08
Weerstandsvermogen VO 0,34 0,34 0,33 0,31
Rentabiliteit 0,02 -0,01 -0,01 -0,02
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Solvabiliteit 2 (eigen vermogen/totaal vermogen) 
De solvabiliteit geeft aan of onze organisatie in staat is om op de lange termijn aan haar 
betalings- en aflossingsverplichtingen te voldoen. Ons kengetal blijft stabiel op 0,79 de 
komende jaren. De norm voor een gezonde solvabiliteit is 0,3 en daarmee blijft onze 
organisatie dus meer dan voldoende solvabel. 

Liquiditeit (current ratio) 
De liquiditeit (current ratio) geeft inzicht in het vermogen om aan verplichtingen op de korte 
termijn te voldoen. De minimumnorm voor liquiditeit is 0,75. Onze liquiditeit beweegt zich 
tussen de 2,7 en 2,94 en is daarmee ruim voldoende.  

Huisvestingsratio 
De huisvestingsratio geeft de verhouding aan van de lasten van huisvesting afgezet tegen de 
totale lasten (inclusief financiële lasten). De signaleringswaarde van deze ratio is > 0,10. Ons 
cijfer ligt onder deze ratio en dat is gunstig. 

Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen is het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van alle baten 
in een jaar. Het weerstandsvermogen van onze organisatie daalt van 34 procent in 2020 
naar 31 procent in 2023 vanwege de geplande begrotingstekorten. De signaleringswaarde 
die de Inspectie hanteert is een minimum van 10 procent. Het gemiddelde in de sector 
voortgezet onderwijs is 25 procent. 

Rentabiliteit 
De rentabiliteit geeft aan in welke mate baten en lasten met elkaar in evenwicht zijn en wordt 
als volgt berekend: resultaat als percentage van de totale baten inclusief rente. 

Vermogenspositie: signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig eigen vermogen 
Met ingang van 2020 heeft de Inspectie bepaald dat besturen zich in het vervolg moeten 
verantwoorden over de hoogte van het eigen vermogen aan de hand van een nieuw 
ontwikkelde signaleringswaarde: de signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig eigen 
vermogen. Hierbij kijkt de Inspectie alleen naar het publieke eigen vermogen. Het private 
vermogen blijft buiten beschouwing. Als het werkelijke publieke eigen vermogen hoger is dan 
de signaleringswaarde, is dit een signaal dat er mogelijk sprake is van een bovenmatig eigen 
vermogen. De Inspectie kan hierover dan vragen stellen. Om de signaleringswaarde te 
bepalen, is een vaste rekenmethode afgesproken:  

 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat ons huidige publiek eigen vermogen naar verwachting de 
komende jaren met 2,2 miljoen euro afneemt. Dit realiseren we mede door de inzet vanuit 
ons vermogen voor de uitvoering van de koersplannen. We blijven daarmee ruim onder de 
signaleringswaarde voor een mogelijk bovenmatig eigen vermogen.  
 

(Bedragen in € 1.000) 2020 2021 2022 2023
Normatief publiek eigen vermogen 20.555€        20.216€        19.564€        19.205€        
Huidig publiek eigen vermogen 19.533€        19.000€        18.375€        17.298€        
Ratio eigen vermogen 0,95 0,94 0,94 0,90
Mogelijk bovenmatig eigen vermogen (m.b.e.v) -€                 -€                 -€                 -€                 
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8.9 Interne beheersing  
In de planning- en controlcyclus zijn beleidsvoorbereiding, monitoring en verantwoording 
opgenomen. Beleidsvoorbereiding komt terug in het koersplan, schoolplannen en 
jaarplannen, kaderbrief, begroting en prestatieafspraken. Met ingang van schooljaar 20/21 
maken we een volledige begroting op schooljaar, gevolgd door een meerjarenbegroting op 
kalenderjaar. Met deze nieuwe opzet zijn we in staat om beleidsrijker te begroten, sluiten we 
beter aan bij de cyclus op scholen en maken we een efficiencyslag.  

De werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem monitoren we  gedurende 
het jaar aan de hand van een digitaal managementrapportagesysteem, waarin informatie 
over het onderwijsproces, personeel en financiën dagelijks beschikbaar is. Per maand 
bespreken we de stand van zaken aan de hand van maandrapportages, zowel per school als 
voor de organisatie als geheel. Twee keer per jaar, na afloop van het schooljaar en het 
kalenderjaar, maken we een uitgebreide rapportage met ook een evaluatie van plannen en 
prestatieafspraken. 

De controller voert interne controles uit. Uitkomsten van deze controles worden vastgelegd 
en gebruikt om processen verder te verbeteren.  

Horizontale en verticale verantwoording leggen we af via het jaarverslag. Voor de stichting 
als geheel is dit jaarverslag op kalenderjaar. Wat de scholen betreft informeren we 
belanghebbenden met een publieksvriendelijke vertaling op schooljaar.  
 
8.10 Risicomanagement  
In 2020 hebben we een update van de risicoanalyse uitgevoerd. Deze analyse hebben we 
uitgevoerd op basis van de aandachtsgebieden strategie, operationele activiteiten, financiële 
positie, financiële verslaglegging en wet- en regelgeving. De uitkomst hiervan is dat we een 
weerstandsvermogen hebben dat ruim voldoende is. Het weerstandsvermogen is een 
maatstaf voor de mate waarin onze onderwijsorganisatie in staat is om de potentieel 
nadelige gevolgen van risico’s op te vangen. De ratio van ons weerstandsvermogen is eind 
2020 naar verwachting 1,7. Wij streven naar een weerstandsratio van minimaal 1,4: de grens 
tussen voldoende en ruim voldoende.  

We hanteren de tabel die algemeen gebruikt wordt binnen de overheidssector.  

 
  Ratio weerstandsvermogen =  Beschikbare weerstandscapaciteit 
    Benodigde weerstandscapaciteit 
 
Op basis van deze risicoanalyse kunnen we de komende jaren 2,2 miljoen euro van onze 
reserve inzetten. Dat is ook in de meerjarenbegroting verwerkt (zie pag. 34). Door jaarlijks bij 
het opstellen van de kalenderjaarbegroting een nieuwe doorrekening van risico’s en 
beschikbaar vermogen te maken, kunnen we jaarlijks bijschakelen. 
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De belangrijkste risico’s en onzekerheden voor de begroting 2021 en het 
meerjarenperspectief tot 2023, en de acties en maatregelen die wij zullen treffen om deze 
risico’s en onzekerheden het hoofd te bieden, worden hierna benoemd 

Herschikking onderwijsaanbod 
In de regio Zaanstreek is al een aantal jaar een verschuiving zichtbaar van de vraag van 
vmbo- naar havo/vwo-onderwijs. Om het aanbod hierop te laten aansluiten, bieden we met 
ingang van schooljaar 19/20 bij Het Saenredam havo in de onderbouw en bouwen we het 
aanbod van vmbo-basis en kader-onderwijs op deze locatie af. Om deze herschikking in 
goede banen te leiden, is een projectplan opgesteld, zijn de verwachte verschuivingen 
verwerkt in de meerjarenbegroting en houden we rekening met extra transitiekosten. Risico 
is dat de leerlingaantallen anders uitpakken. Daarom wordt er per schooljaar in de 
formatiebegroting meebewogen met de daadwerkelijke aanmeldingen. Ander risico is dat er 
niet voorziene kosten optreden. Hierop zullen we bijsturen en indien nodig een extra beroep 
doen op de reserves. 

Leerlingenaantallen 
De bekostiging in de begroting 2021 is gebaseerd op het werkelijke aantal leerlingen per 1 
oktober 2020. Hierop kunnen correcties komen vanuit de accountantscontrole, maar het 
risico dat er een afwijking ontstaat ten opzichte van de begroting 2020 is niet groot.  

Voor het meerjarenperspectief 2022-2023 zijn we uitgegaan van de laatste prognoses van 
VOION. Risico is dat de leerlingaantallen vanaf schooljaar 21/22 anders uitpakken. Dit heeft 
effect op de begroting vanaf 2022. De beheersmaatregel is om per schooljaar in de 
formatiebegroting mee te bewegen met de dan verwachte leerlingaantallen. 

Het risico van het verliezen van marktaandeel in de Zaanstreek is beperkt. Binnen deze regio 
zijn afspraken in de maak over een procedure voor aanmelding en inschrijving, waarbij de 
capaciteit van de schoolgebouwen een randvoorwaarde is. Door meer verschillen in 
profilering is er waarschijnlijk meer jaarlijkse fluctuatie. De beweging van leerlingen naar 
scholen buiten de regio is beperkt. Werkelijke leerlingenaantallen per school zullen altijd iets 
afwijken van aannames in de meerjarenbegroting, maar de kans dat dit voor OVO als geheel 
een substantieel effect heeft, is niet groot.  

Bij de Internationale Schakelklas (ISK) is de kans groot op afwijking van de prognose en 
schommeling in het aantal leerlingen. De ISK is afhankelijk van de mate waarin de gemeente 
Zaanstad extra statushouders huisvest en/of meer gezinnen opneemt die in de 
asielzoekersprocedure zitten. Daarnaast wordt het leerlingaantal beïnvloed door bewegingen 
op de arbeidsmarkt en veranderingen in het aantal arbeidsmigranten. Met de gemeente is 
een convenant opgesteld over tijdige informatievoorziening en aanvullende financiering in 
het geval van tekorten. Van dit laatste hebben we nog geen gebruik hoeven maken. 

Rijksbijdrage OCW 
De onzekerheid in de bekostiging van OCW is een belangrijk risico. Voor de begroting 2021 
gaan we uit van voorlopig vastgestelde bedragen, aangevuld met de relevante financiële 
mutaties vanuit de VO-raad. Daarbij rekenen we erop dat de loonruimte in 2021 voldoende is 
om hogere kosten van een nieuwe cao, pensioenpremies en sociale lasten te dekken. Het 
effect van een verschil tussen kosten en bekostiging van 0,5 procent zou voor OVO 220.000 
euro betekenen. We schatten het risico dat de loonruimte niet voldoende zal zijn voor deze 
kostenstijgingen, laag in, omdat de loonruimte in de afgelopen jaren voldoende is gebleken 
en het politieke klimaat gunstig is voor de onderwijssector.  
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Vereenvoudiging bekostiging 
Door OCW is een wetsvoorstel uitgewerkt voor een nieuw vereenvoudigd bekostigingsmodel 
voor het voortgezet onderwijs. Invoering staat gepland voor 2022 met een overgangstermijn 
van 5 jaar. DUO heeft doorgerekend dat de bekostiging van OVO op basis van 2017-
gegevens jaarlijks 627.000 euro (1,3 procent) lager uitvalt. In aanvulling hierop gaan we uit 
van een extra vaste voet voor de onderbouwvestiging van het Bertrand Russell college (+ 
170.000 euro). Daarnaast zullen in 2020 minder leerlingen hebben, waardoor het negatieve 
effect van de nieuwe bekostiging ook lager zal zijn. Voor de meerjarenbegroting gaan we per 
saldo uit van een negatief effect van 434.000 euro per jaar.  

Dit negatieve effect in de bekostiging willen we opvangen door de overhead terug te 
brengen. We hebben de ambitie om de overheadkosten op bestuurs- en schoolniveau in de 
komende jaren terug te brengen met uiteindelijk 600.000 euro op jaarbasis. Op deze manier 
vangen we de effecten van de lagere bekostiging door de landelijke vereenvoudiging op. In 
de meerjarenbegroting zijn deze lagere baten verwerkt. Hiertegenover is een taakstelling in 
de kosten opgenomen. In 2021 moeten we dit verder invullen. Risico is dat het terugbrengen 
van de kosten niet gelijk oploopt met de daling van de bekostiging. Hierop moeten we tijdig 
sturen. 

Doorbetalingen samenwerkingsverband SVZ 
In het wetsvoorstel ‘integratie van lwoo en Pro in passend onderwijs’ wordt gesproken over 
een andere verdeling van de budgetten voor lwoo en Pro. De verwachting is dat dit leidt tot 
een substantiële verlaging van de lwoo-middelen voor de vmbo-scholen in de Zaanstreek (20 
tot 25 procent van ca. 8 miljoen euro per jaar). Mogelijk gaat een nieuwe regeling per 2023 of 
later in. We gaan ervan uit dat er een overgangstermijn komt van vijf jaar.  

Omdat het Samenwerkingsverband Zaanstreek (SVZ) een reserve heeft opgebouwd, 
hebben wij in de meerjarenbegroting geen rekening gehouden met een daling van de lwoo-
middelen . Het risico dat de daling van de lwoo-middelen in de periode van deze 
meerjarenbegroting optreedt, is wel aanwezig maar zal dan in de laatste jaren plaatsvinden. 
We gaan tijdig met onze vmbo-directeuren op zoek naar onderwijskundige oplossingen om 
de negatieve effecten op tijd te kunnen opvangen. 

Ontwikkeling loonkosten 
In de begroting zijn we uitgegaan van de huidige cao VO 2020. Deze had een looptijd tot 1 
januari 2021. Het risico dat voor een nieuw af te sluiten cao afspraken worden gemaakt die 
niet volledig vanuit de bekostiging wordt gedekt, is wel aanwezig, maar hebben wij niet 
meegenomen (zie ook bij Rijksbijdrage OCW hiervoor). 

Verhoging van de pensioenpremie per 1 januari 2021 hebben we niet meegenomen in de 
begroting. We gaan ervan uit dat dit gedekt wordt uit de loonruimte die in 2021 beschikbaar 
wordt gesteld. Naar verwachting van de VO-raad is de loonruimte in 2021 voldoende voor 
een loonsverhoging, een hogere pensioenpremie en hogere sociale lasten. 

Personele formatie 
Afwijkingen van de begrote formatie kunnen ontstaan als vacatures niet (volledig) kunnen 
worden ingevuld of wanneer juist meer vervanging nodig is bij een hoger ziekteverzuim.  

In de komende jaren kunnen kwantitatieve en kwalitatieve frictie bij het invullen van de 
personele formatie mogelijk ook leiden tot extra kosten. Bij een toenemend lerarentekort 
worden vacatures moeilijker in te vullen. Ook zal de verschuiving naar meer havo/vwo-
aanbod eisen stellen aan de opleiding en kwalificatie van docenten. Door het invullen van 
goed werkgeverschap, het begeleiden van startende docenten en het aantrekken van 
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nieuwe docenten (bijvoorbeeld via de opleidingsschool), en door verder vooruit te kijken aan 
de hand van strategische personeelsplanning willen we dit risico beperken. We zijn in de 
regio Zaanstreek-Waterland met de andere besturen een project gestart om 
personeelstekorten samen op te vangen.  

Ook constateren we dat het moeilijker wordt om goede leidinggevenden te werven. We 
besteden extra aandacht aan onze positionering en profilering als aantrekkelijk werkgever en 
aan de ontwikkeling van intern talent. We moeten rekening houden met extra interim-
oplossingen. 

Voorzieningen 
In de begroting zijn we uitgegaan van een stabiele ontwikkeling van de voorzieningen. Het 
effect van schommelingen in personele voorzieningen voor langdurig zieken en ex-
werknemers kan groot zijn. De voorziening voor verlofsparen is ingeschat op basis van de 
opgaven van medewerkers voor schooljaar 20/21. Als de werkelijke opname hiervan afwijkt, 
heeft dit gevolgen voor de voorziening verlofsparen.  

Bij de onderhoudsvoorziening zijn we uitgegaan van een jaarlijkse dotatie gebaseerd op een 
scenario dat de gemeente een deel van de kosten bij renovatie en levensduur verlengend 
onderhoud voor haar rekening neemt. Risico is dat de werkelijke bijdrage van de gemeente 
afwijkt van de inschatting die we hebben gemaakt. In 2018 en 2019 hebben we onverwacht 
toch kosten voor levensduur verlengend onderhoud direct ten laste van de exploitatie 
moeten brengen. De kans bestaat dat dit weer gebeurt en dat er dan nog geen afspraken 
zijn met de gemeente. 

Investeringen 
Voor de jaren 2022 t/m 2025 hebben we in de begroting rekening gehouden met een 
investeringsplafond. Het risico is dat er mogelijk wel investeringen nodig zijn boven dit 
plafond. Voor aanpassingen aan onze gebouwen en mogelijke nieuwbouw moeten we in de 
komende jaren mogelijk extra investeren. Hiervoor zijn in de begroting geen bedragen 
opgenomen. We krijgen meer duidelijkheid zodra het integraal huisvestingsplan voorgezet 
onderwijs van de gemeente (IHP) is vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van onderzoeken naar de luchtkwaliteit in schoolgebouwen kunnen mogelijk 
extra investeringen aan de orde zijn om structurele verbeteringen aan te brengen. Daarbij 
moeten nog afwegingen worden gemaakt in relatie tot de levensduur van gebouwen. De 
onderhandelingen met de gemeente over verdeling van de kosten en de aanvragen van 
rijksmiddelen moeten bij het opstellen van deze begroting nog starten.  
 
8.11 Situatie overheidsmaatregelen in relatie tot corona  
Om extra ondersteuning te bieden aan leerlingen met leerachterstanden of studievertraging 
door corona, heeft het ministerie van OCW subsidie beschikbaar gesteld met de 
subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021. De subsidie 
bedraagt 900 euro per leerling, is op aanvraag verstrekt en moet achteraf worden 
verantwoord. Onze scholen hebben een programma opgesteld en in twee tijdvakken samen 
voor 500 leerlingen subsidie aangevraagd, goed voor een totaalbedrag van 450.000 euro. In 
de periode van augustus tot en met december 2020 hebben 296 leerlingen deelgenomen 
aan een ondersteuningsprogramma. De kosten hiervan zijn beperkt gebleven tot 72.000 
euro. De subsidie is in 2020 ruim voldoende gebleken om de programma’s vorm te geven. 
De niet bestede middelen kunnen we in 2021 inzetten. 
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In 2020 heeft OCW ook de regeling ‘Extra hulp voor de klas’ gepubliceerd. Wij hebben een 
aanvraag ingediend voor 390.000 euro, te besteden in de periode januari tot en met juli 
2021. De subsidie is toegekend; de hoogte ervan moet nog definitief worden vastgesteld. 
Hiermee kunnen scholen extra middelen inzetten ter ondersteuning van het primaire proces, 
het personeel, de naleving van de maatregelen en het tegengaan van oplopende 
onderwijsachterstanden. Daarmee zetten we in op:  

• het aanstellen van studenten en leraren in opleiding ter ondersteuning van docenten 
en leerlingen; 

• toezicht tijdens lessen die op afstand worden gegeven; 
• extra schoonmaak in de gebouwen; 
• het anders organiseren van het onderwijs in de huidige context; 
• toezicht op het naleven van maatregelen door leerlingen in en om het schoolgebouw; 
• het vinden van alternatieven voor praktijkopdrachten en stages ; 
• en het terugdringen van lesuitval.  

Al deze extra inzet heeft tot doel om ervoor te zorgen dat we ons personeel reëel kunnen 
blijven belasten en de vertraging die leerlingen in schooljaar 20/21 hebben opgelopen, 
zoveel mogelijk beperken. 

Ook heeft het kabinet begin 2021 besloten tot een Nationaal Programma Onderwijs, 
waarmee de komende 2,5 jaar in totaal 8,5 miljard euro wordt geïnvesteerd in het onderwijs. 
Het Nationaal Programma Onderwijs is gericht op herstel en ontwikkeling van het onderwijs, 
op het inhalen en compenseren van vertraging, en op het ondersteunen van iedereen in het 
onderwijs die het moeilijk heeft. Elke school krijgt vanaf komend schooljaar geld om 
leerlingen heel gericht te helpen, ook op sociaal-emotioneel gebied. Per school zou het 
gemiddeld gaan om 1,3 miljoen euro. Wat het voor onze scholen financieel en inhoudelijk 
betekent, is nog niet duidelijk. Het gaat in ieder geval om veel extra geld, waarmee de 
huidige generatie leerlingen die in de coronacrisis beperkingen hebben ervaren, alle kansen 
krijgen op goed onderwijs. 
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9. Jaarrekening 
In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van de financiële stand van zaken in 2020.  
 
9.1 Grondslagen voor de jaarrekening 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Regeling Jaarverslag Onderwijs 
(RJO). 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis 
van verkrijgings- of vervaardigingsprijs.  

De activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, opgenomen tegen nominale 
waarde. Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen enerzijds de opbrengstwaarde van 
de geleverde prestaties en anderzijds de kosten en lasten van het jaar, gewaardeerd tegen 
historische kostprijzen.  

Foutherstel jaarrekening en de vergelijkende cijfers 
Er is sprake van een materiële afwijking in de jaarrekening door een foutieve toepassing van 
het moment van verantwoorden in het jaar waarop de toekenning rijksbijdrage van (met 
name) leermiddelen en prestatiebox betrekking heeft. Deze middelen zijn aan een schooljaar 
toegerekend vanuit het matching-principe en niet aan het kalenderjaar waarop deze 
toekenning betrekking op heeft. Op grond van de verslagleggingsvoorwaarden dient de 
ontvangen normatieve rijksbijdrage (lumpsum) in het jaar waarop de toekenning betrekking 
heeft volledig te verwerken als bate in de staat van baten en lasten. Het herstellen van deze 
fout is als volgt verwerkt in de jaarrekening over het verslagjaar 2020 door een 
herberekening te maken van het vermogen in de vorige jaarrekening alsof de fout niet 
bestaan had. Het cumulatief effect wordt rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt aan 
het begin van het verslagjaar 2020. De vergelijkende cijfers over 2019 worden 
gepresenteerd alsof de fout niet bestaan had met deze toelichting daarbij dat de 
rijksbijdragen OCW over 2019 hoger zijn geworden met 2.802.681 euro. Het bedrag onder 
de kortlopende schulden is met dit bedrag verlaagd. Het hogere resultaat als gevolg van 
deze aanpassing is verwerkt in het beginvermogen van het verslagjaar 2020. 

Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd 
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. De vergelijkende cijfers zijn ongewijzigd 
gebleven met uitzondering van de doorgevoerde aanpassingen in de in de voorgaande 
alinea beschreven jaarrekeningposten als gevolg van foutherstel.  

Verbonden partijen 
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende 
zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. 
Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen, worden aangemerkt 
als verbonden partij.  

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht, voor zover deze niet 
onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Toegelicht worden de aard en omvang 
van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.  
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9.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en, indien van toepassing, met bijzondere waardeverminderingen. 
De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte economische levensduur en berekend 
op basis van een vast percentage van de aanschafprijs, eventueel rekening houdend met 
een restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op 
terreinen wordt niet afgeschreven.  

We hanteren de volgende afschrijvingstermijnen en afschrijvingspercentages: 

 

 
Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de 
nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico 
van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling 
van de vorderingen.  

Voorzieningen 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen 
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 

• Voorziening spaarverlof 
Personeel heeft het recht om verlof op te bouwen volgens de spaarverlofregeling. De 
voorziening is bepaald door het aantal gespaarde verlofuren te waarderen tegen de 
gemiddelde personeelslast (GPL). 

• Voorziening personeelsbeloningen 
De voorziening personeelsbeloningen jubilea wordt opgenomen tegen de contante 
waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de 
berekening van de voorziening wordt geen rekening gehouden met verwachte 
salarisstijgingen, wel met de blijfkans. 

• Voorziening verlofsparen keuzebudget 
Op grond van de cao heeft de werknemer de beschikking over een basisbudget van 
50 uren. De werknemer heeft het recht zijn jaarlijkse basisbudget te sparen. De 
voorziening verlofuren is gevormd voor de gespaarde uren tegen de geldende 
brutoloonkosten. Gespaarde uren moeten voor het einde van het dienstverband 
worden opgenomen. Indien de werknemer door de werkgever niet in staat wordt 
gesteld het verlof op te nemen, dan wordt het saldo aan verlofuren bij einde 
dienstverband aan de werknemer uitbetaald. Naast het basisbudget krijgt de 
werknemer van 57 jaar of ouder het recht op een aanvullend verlofbudget van 
maximaal 120 uur per jaar. Indien de werknemer gebruikmaakt van zijn aanvullend 

Categorie Termijn Percentage
Verbouwingen 7 - 40 jaar 14 - 2,5
Installaties 10 - 20 jaar 10 - 5
Schoolmeubilair 20 jaar 5
Bureaumeubilair 10 - 20 jaar 10 - 5
Apparatuur 5 - 10 jaar 20 - 10
Leer- en hulpmiddelen 10 jaar 10
Hard- en software 3 - 7 jaar 33 - 14
Schoolboeken 4 jaar 25
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verlofbudget, geldt hiervoor een eigen bijdrage en heeft hij het jaarlijks recht om 
verlofuren te sparen.  

• Voorziening langdurig zieken 
De voorziening vanwege loondoorbetaling bij langdurig zieken wordt gevormd voor 
op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van 
beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend of 
geheel niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of 
arbeidsongeschiktheid.  

• Voorziening onverzekerde WGA-lasten 
Deze voorziening heeft betrekking op de WGA-lasten die niet onder de dekking van 
de verzekering vallen. De verplichting is opgebouwd rekening houdend met de 
geldende maximale looptijd van de WGA en de uitkeringslasten per maand. 

• Voorziening ex-medewerkers  
Er is een verplichting om uitkeringslasten aan ex-medewerkers te vergoeden. Deze 
uitkeringslasten worden voor 75 procent collectief en 25 procent individueel 
verrekend en in mindering gebracht op de Rijksbijdragen. De voorziening heeft 
betrekking op de uitkeringen die individueel worden verrekend. De voorziening wordt 
opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende de 
verwachte looptijd. Hierbij is rekening gehouden met de kans op werk.  

• Voorziening transitievergoedingen 
Op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans heeft iedere medewerker, ongeacht de 
arbeidsduur, bij verlies van de baan recht op een transitievergoeding. Voor de per 
balansdatum bestaande verplichtingen hebben wij een voorziening getroffen. 

• Voorziening planmatig onderhoud 
Voor groot-onderhoudsuitgaven aan gebouwen wordt een voorziening gevormd om 
deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan 
de voorziening worden bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot 
onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot 
onderhoud verloopt – een en ander zoals blijkt uit een meerjarenonderhoudsplan. De 
kosten van groot onderhoud worden verwerkt ten laste van de voorziening voor zover 
deze is gevormd voor de beoogde kosten. Voor het huidige boekjaar wordt 
gebruikgemaakt van de tijdelijke regeling van OCW (tot en met kalenderjaar 2022), 
waarbij het (nog) is toegestaan de jaarlijkse toevoegingen te bepalen op basis van 
het voorgenomen groot onderhoud op het niveau van het onderwijspand, gedeeld 
door het aantal jaren waaruit de planperiode bestaat.  
 

9.3 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. 
Uitgaven en risico’s die hun oorsprong hebben in het boekjaar, worden in de jaarrekening 
verwerkt indien zij bekend zijn op het moment van het opmaken van de jaarrekening.  
 
9.4 Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in 
het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten.  
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9.5 Balans 
 

 
 
 
9.6 Staat van baten en lasten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedragen in € 31-12-2020 31-12-2019

Activa
1.1.2 Materiele vaste activa 15.023.993       14.552.160       
1.1 Totaal vaste activa 15.023.993       14.552.160       
1.2.2 Vorderingen 2.688.961         2.228.100         
1.2.4 Liquide middelen 16.295.733       14.998.703       
1.2 Totaal vlottende activa 18.984.693       17.226.804       
Totaal activa 34.008.686       31.778.964       

Passiva
2.1 Eigen vermogen 21.956.689       20.807.475       
2.2 Voorzieningen 5.019.998         3.960.532         
2.4 Kortlopende schulden 7.031.999         7.010.957         
Totaal passiva 34.008.686       31.778.964       

Bedragen in € Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019

Baten
3.1* Rijksbijdragen OCW 62.982.565       59.040.015       64.699.620       
3.2* Overige overheidsbijdragen 561.400            194.400            176.314            
3.5* Overige baten 1.051.315         2.101.576         2.157.285         
Totaal Baten 64.595.280       61.335.990       67.033.218       

Lasten
4.1* Personele lasten 49.571.316       48.161.941       48.278.717       
4.2* Afschrijvingen 2.393.067         2.505.942         2.273.427         
4.3* Huisvestingslasten 4.517.637         4.233.587         4.105.845         
4.4* Overige instellingslasten 5.580.460         6.254.182         6.649.452         
4.5* Doorbetalingen aan schoolbesturen 1.368.105         1.229.338         1.845.754         
Totaal Lasten 63.430.585       62.384.990       63.153.195       

Saldo Baten en Lasten 1.164.695         -1.049.000        3.880.024         
6.1 Financiële baten en lasten -15.480            -                      4.257               
Totaal resultaat 1.149.215         -1.049.000        3.884.280         
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9.7 Kasstroomoverzicht 
 

 

  

  

Bedragen in €

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 1.164.695   3.880.104   

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor afschrijvingen 2.393.067   2.273.427   
Aanpassingen voor waardeveranderingen 219.947      
Toename van voorzieningen 1.059.467   8.200         
Totaal van aanpassingen voor aansluiting met het bedrijfsresultaat 3.672.481   2.281.626   

Veranderingen in werkkapitaal
Afname (toename) van kortlopende vorderingen -460.862     -607.125     
Toename (afname) van kortlopende schulden 21.043       -2.153.798  
Totaal van veranderingen in werkkapitaal -439.819     -2.760.923  

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 4.397.356   3.400.808   

Ontvangen interest -                4.582         
Betaalde interest -15.480      -                

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 4.381.876   3.405.389   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Verwerving van materiële vaste activa -3.177.379  -2.127.331  
Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa 92.532       -                
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -3.084.847  -2.127.331  

Toename (afname) van liquide middelen 1.297.029   1.278.058   
Beginstand liquide middelen 14.998.703 13.720.645 
Mutatie liquide middelen 1.297.029   1.278.058   
Eindstand liquide middelen 16.295.733 14.998.703 

20192020
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9.8 Toelichting op de balans 
 

1. Activa 
1.2.1 Materiële vaste activa  

 

In 2020 hebben we 3,2 miljoen euro geïnvesteerd in onder meer leermiddelen, waaronder 
een CNC-draaibank ten behoeve van Sterk Techniek Onderwijs, CO2-meters in alle scholen, 
smartboards, een 3D-printer, vervanging van de server, computers, de verbouwing van de 
leskeuken van Trias VMBO en de verbouwing van Trias VMBO voor de inhuizing van de ISK. 
In de begroting waren we uitgegaan van een investeringsniveau van 3 miljoen euro. 

In 2020 hebben we onze materiële vaste activa herbeoordeeld. Op basis van deze 
herbeoordeling hebben wij geconstateerd dat een aantal afgeschreven activa niet meer 
aanwezig waren en werden gebruikt. Naast afwaardering op diverse apparatuur en inventaris 
hebben we ook een herwaardering moeten toepassen op het activum terreinen. Het bleek 
dat dit activum nog een balanswaarde vertegenwoordigde van de oorspronkelijke 
aanschafwaarde inclusief opstal. Het terrein bevat echter al enige tijd geen opstallen meer. 
De desinvesteringen hebben naast de jaarlijkse desinvestering op boeken dit jaar ook 
betrekking op deze herwaarderingen.  
  

1.2.2 Vorderingen 

 
 
Het saldo aan debiteuren en aan verbonden partijen is lager dan vorig jaar, omdat er toen 
sprake was van latere facturering van dienstverlening en detacheringen. De vordering 
overige overheden is hoog vanwege een vordering op de gemeente Zaanstad voor kosten 

1.2.1 
Gebouwen, 

installaties en 
terreinen

1.2.2 
Inventaris en 

apparatuur

1.2.4 
In uitvoering en 

vooruitbetaald

1.2.6 
Niet aan het

productieproces
dienstbare 
materiële

 

Totaal materiele 
vaste activa

Stand per 1 januari 2020
14.823.303       19.113.213       3.805                 469.997                   34.410.319          
7.289.685         12.568.473       -                        19.858.158          

Boekwaarde 7.533.618         6.544.740         3.805                 469.997                   14.552.161          

Mutaties 2020
669.405            2.354.147         153.827              3.177.379            

3.379.723         3.379.723            
666.513            1.726.554         2.393.067            

-                      3.287.191         3.287.191            
-219.947                  -219.947              

Mutaties gedurende periode 2.892               535.061            153.827              -219.947                  471.833               

Stand per 31 december 2020
15.492.708       18.087.637       157.632              469.997                   34.207.974          
7.956.198         11.007.836       -                        18.964.034          

-219.947                  -219.947              
Boekwaarde 7.536.510         7.079.801         157.632              250.050                   15.023.993          

Investeringen

Verloopoverzicht

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving

Desinvesteringen

Waardeveranderingen

Cumulatieve waardeveranderingen

Afschrijvingen
Afschrijving op desinvesteringen

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving

Bedragen in € 31-12-2020 31-12-2019
1.2.2.1 Debiteuren 94.814               372.506                   
1.2.2.4 Verbonden partijen 57.382               163.239                   
1.2.2.8 Overige overheden 991.168              82.579                    
1.2.2.10 Overige vorderingen 127.158              90.554                    
1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 1.393.970           1.498.595                
1.2.2.13 Verstrekte voorschotten 24.468               16.808                    
1.2.2.14 Te ontvangen interest -                        3.820                      
Totaal 1.2.2 Vorderingen 2.688.961           2.228.100                
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voor de inhuizing van de ISK in het gebouw van Trias VMBO en de vergoeding voor de 
noodlokalen van het Zaanlands Lyceum.. 
 
1.2.4 Liquide middelen 

 
 

We hebben banktegoeden in de schatkist van het ministerie van financiën geplaatst en voor 
het betalingsverkeer hebben wij bankrekeningen bij de Rabobank. 

2. Passiva 
2.1 Eigen vermogen 

 
 
 
Bestemming van het resultaat 
Het positieve resultaat over 2020 bedraagt 1.149.215 euro. De extra uitbetalingen lwoo-
middelen, passend onderwijs scholen en NT2-projecten voor twee scholen die wij eind 
december van het samenwerkingsverband hebben ontvangen, hebben wij toegevoegd aan 
een bestemmingsreserve passend onderwijs. Voor twee projecten, Sterk Techniek Onderwijs 
en Opleiden in de School, hebben wij bestemmingsreserves gevormd vanuit ontvangen 
subsidies in het verleden die wij gaan besteden in de komende jaren. De 
bestemmingsreserve aanvullende middelen is in 2019 gevormd op basis van ontvangen 
middelen vanuit het loonconvenant. Deze reserve wordt ingezet in de schooljaren 20/21 en 
21/22. In 2020 is een bedrag van 184.458 euro inmiddels ingezet. Het restant van het 
resultaat, een (positief) bedrag van 281.289 euro, is toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve (publiek) en wordt komend jaar ingezet.  

Bedragen in € 31-12-2020 31-12-2019
1.2.4.1 Kasmiddelen 8.254                  8.826                       
1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 16.287.478          14.989.877               
Totaal 1.2.4 Liquide middelen 16.295.733          14.998.703               

Bedragen in € Stand per Foutherstel Stand per Resultaat Stand per
1-1-2020 1-1-2020 31-12-2020

voor foutherstel na foutherstel
2.1.1 Bestemmingsreserve (publiek) 14.615.556       2.327.067         16.942.623       281.289            17.223.912              
2.1.1 Bestemmingsreserve 

aanvullende middelen 2019 965.401            965.401            184.458-            780.943                   
2.1.1 Reserve passend onderwijs -                      1.042.607         1.042.607                
2.1.1 Reserve techniek onderwijs 417.607            417.607            9.777               427.384                   
2.1.1 Reserve opleidingsschool 58.087             58.087             58.087                    
2.1.2 Bestemmingsreserve (privaat) 2.423.757         2.423.757         -                      2.423.757                
Totaal 2.1 Eigen Vermogen 18.004.714       2.802.761         20.807.475       1.149.215         21.956.690              

Uitsplitsing Stand per Foutherstel Stand per Resultaat Stand per
1-1-2020 1-1-2020 31-12-2020

voor foutherstel na foutherstel
-                      -                      -                      1.042.607         1.042.607                
-                      417.607            417.607            9.777               427.384                   
-                      58.087             58.087             58.087                    

965.401            -                      965.401            184.458-            780.943                   
14.615.556       2.327.067         16.942.623       281.289            17.223.912              
2.423.757         2.423.757         -                      2.423.757                

Totaal 2.1 Eigen Vermogen 18.004.714       2.802.761         20.807.475       1.149.215         21.956.690              

Reserve techniek onderwijs

Reserve LF-fonds

Reserve aanvullende middelen 2019

Reserve passend onderwijs

Reserve opleidingsschool

Algemeen
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2.2 Voorzieningen  

 
 
 

 
 

 
 
Personeelsvoorzieningen 
De stijging van de personeelsvoorzieningen wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere 
toevoegingen aan de voorziening langdurig zieken. Het aantal medewerkers in de 
voorziening is niet toegenomen. De loonkosten van de medewerkers in de voorziening zijn 
wel hoger dan vorig jaar. 

Voorziening planmatig onderhoud 
Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is gebaseerd op een inspectieronde conform NEN-
norm 2767 met een gemiddelde conditiescore van 3 voor alle gebouwen. De 
onderhoudsperiode is 30 jaar (tot 2046). 
 
Een deel van het onderhoud is levensduur verlengend, waarbij niet eenduidig is welke 
kosten ten laste van de onderwijsinstelling komen en welke ten laste van de gemeente. In de 
doorrekening van de jaarlijkse dotatiebedragen houden we rekening met het landelijke 
convenant over verdeling van deze kosten en met de geplande levensduur van de 
schoolgebouwen: veertig jaar bij nieuwbouw plus twintig jaar na renovatie. Groot onderhoud 
dat niet levensduur verlengend is en dat wordt uitgevoerd conform het onderhoudsplan, komt 
ten laste van de onderhoudsvoorziening. Het MJOP wordt gefinancierd vanuit een jaarlijkse 
dotatie van alle scholen in de voorziening onderhoud. 
 

Personele 
voorzieningen

Planmatig 
onderhoud

Totaal voorzieningen

Stand per 1-1-2020 2.165.737          1.794.794            3.960.531                 
1.020.798          869.750              1.890.548                 

725.373            111.737              837.109                    
-6.029               -                         -6.029                      

Stand per 31-12-2020 2.467.191          2.552.807            5.019.998                 
898.268            805.627              1.703.895                 

1.568.922          1.747.180            3.316.103                 Bedrag looptijd meer dan 5 jaar

Bedragen in € 

Dotaties
Onttrekkingen
Vrijval

Bedrag looptijd korter dan een jaar

Voorziening 
personeels-
beloningen

Voorziening 
spaarverlof

Voorziening 
verlofsparen 
keuzebudget

Voorziening 
onverzekerde WGA 

lasten
Stand per 1-1-2020 389.157            309.481            706.391              25.353                      

107.311            36.603              191.455              635                          
78.886              46.106              20.629                8.621                       

-                       -                       -6.029                 -                               
Stand per 31-12-2020 417.582            299.978            883.245              17.367                      

47.021              28.525              147.759              8.451                       
370.561            271.453            735.486              8.916                       

Bedrag looptijd korter dan een jaar
Bedrag looptijd meer dan 5 jaar

Specificatie voorzieningen

Dotaties
Onttrekkingen
Vrijval

Voorziening 
transitie-

vergoedingen

Voorziening 
langdurig zieken

Voorziening ex-
medewerkers 25%

Planmatig onderhoud

Stand per 1-1-2020 -                       435.150            300.206              1.794.794                 
11.470              536.281            137.042              869.750                    

409.529            161.602              111.737                    
-                       -                         -                               

Stand per 31-12-2020 11.470              561.902            275.646              2.552.807                 
11.470              505.042            150.000              721.213                    

-                       56.860              125.646              1.831.594                 

Onttrekkingen
Vrijval

Bedrag looptijd korter dan een jaar
Bedrag looptijd meer dan 5 jaar

Specificatie voorzieningen

Dotaties
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2.4 Kortlopende schulden  

 

 

Onder de post 2.4.8 crediteuren is een schuld van 100.000 euro opgenomen voor  
verrekeningen van reprokosten van voorgaande jaren. Vanwege minder vooruit ontvangen 
ouderbijdragen voor schoolreizen en excursies, zijn de overige kortlopende schulden dit jaar 
fors lager dan vorig jaar. De post 2.4.19 overlopende passiva bestaat voornamelijk uit 
doelsubsidies OCW. Besteding van de gelden van onder andere de subisidie Sterk Techniek 
Onderwijs en de Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s vindt plaats in de komende jaren.  
  
9.9 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen  
Ondersteuning samenwerkingspartners 
Het service- en expertisecentrum van OVO Zaanstad (OVO Service) verricht in het kader 
van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en ondersteuning van het primaire proces 
werkzaamheden voor stichting Saenstroom en het Coöperatief Samenwerkingsverband 
Zaanstreek. Daartoe zijn dienstverleningsovereenkomsten afgesloten die jaarlijks op 1 
januari stilzwijgend worden verlengd. De ontvangen vergoeding over 2020 bedroeg 150.632 
euro. 

Eeuwigdurende vordering OCW 
Op grond van de wijziging van RJ 660.204 is de langlopende vordering op het ministerie van 
OCW afgewaardeerd naar nul, omdat deze pas wordt geïnd bij liquidatie van de stichting. 
Het betreft dus een niet uit de balans blijkende vordering. De vordering is gebaseerd op de 
verplichting van maximaal 7,5 procent van de loonlasten in de laatste maand. 

Langlopende contracten 
Er is een langlopend huurcontract met Park de Griffioen BV voor het pand Paulus Potterhof 1 
te Zaandam, voor een periode van zeven jaar, lopend vanaf 1 juli 2017. Dit contract is na 
1 juli 2023 met drie jaar te verlengen tot 1 juli 2026, en daarna eventueel te verlengen met 
telkens een periode van drie jaar. Per balansdatum bedraagt de toekomstige 
huurverplichting 183.813 euro. 

Er is een langlopend huurcontract met Canon inzake de huur van kopieermachines, voor een 
periode van vijf jaar, lopend vanaf 1 oktober 2017. Dit contract heeft twee optionele 
verlengingsjaren. Per balansdatum bedraagt de toekomstige huurverplichting 196.521 euro. 

Er is een langlopend huurcontract met de Meeuw Oirschot B.V. inzake de huur van tijdelijke 
noodlokalen voor het Zaanlands Lyceum, voor een periode van vier jaar, lopend vanaf 20 
oktober 2018. Dit contract heeft optionele verlengingsjaren. Per balansdatum bedraagt de 
toekomstige huurverplichting 157.315 euro.  
 
Subsidie zonnepanelen 
OVO Zaanstad heeft vanwege de investering in zonnepanelen subsidie toegekend gekregen. 

Bedragen in € 31-12-2020 31-12-2019
2.4.1 Verbonden partijen 35.258               10.037               
2.4.8 Crediteuren 863.343              884.878              
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.159.234           2.116.823           
2.4.10 Schulden ter zake van pensioenen 624.015              629.813              
2.4.12 Overige kortlopende schulden 690.233              1.385.683           
2.4.17 Vakantiegeld 1.604.517           1.445.258           
2.4.19 Overlopende passiva 1.055.400           538.464              
Totaal 2.4 Kortlopende schulden 7.031.999           7.010.956           
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Dit is een toekenning van subsidie SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie) van de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze subsidie wordt uitgekeerd in de vorm van 
een vergoeding per geproduceerde MWh. De subsidieperiode loopt van 1 maart 2016 tot 
28 februari 2031.  

Onderstaand overzicht geeft het maximale recht op subsidie weer volgens de afgegeven 
beschikkingen. De begroting gaat uit van de verwachte productie maal het subsidiebedrag 
per geproduceerde MWh.  

Overzicht subsidie zonnepanelen 2016 t/m 2031  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestiging Beschikking Begroting
Bertrand Russel college 1 146.775            129.280            
Bertrand Russel college 28 105.060            93.566              
Compaen VMBO 304.365            270.711            
Het Saenredam 112.785            100.592            
Trias VMBO 318.270            279.217            
Zaanlands Lyceum 330.630            276.339            
Totaal 1.317.885          1.149.705          
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9.10 Overzicht verbonden partijen  
 
Naam          Juridische vorm Statutaire zetel         Code  
 
Stichting Saenstroom        Stichting  Gemeente Zaanstad  4 
 
Coöperatief Samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs VO Zaanstreek      Coöperatie  Gemeente Zaanstad  4 
 
Stichting Saenstroom  
OVO Zaanstad heeft geen beslissende zeggenschap. Het bestuur van OVO Zaanstad maakt 
deel uit van de Algemene Ledenvergadering van het samenwerkingsverband en heeft 
daarmee invloed van betekenis op Stichting Saenstroom als tussenvoorziening van het 
samenwerkingsverband. 

Bestuur  
Mevrouw E. de Boer, directeur-bestuurder van het Coöperatief Samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs VO Zaanstreek.  

Omschrijving doelstelling 
Het doel van Stichting Saenstroom is om leerlingen die vanwege leerachterstanden en 
sociaal-emotionele problemen naar het orthopedagogisch didactisch centrum (opdc) zijn 
verwezen, zo te begeleiden dat zij de bovenbouwopleiding met succes op een reguliere 
vmbo-school kunnen volgen. Belangrijke elementen van die begeleiding zijn: geborgenheid, 
kleine klassen, vaste docenten, duidelijke structuren, extra ondersteuning en individuele 
zorg. 

Coöperatief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Zaanstreek 
OVO Zaanstad heeft geen beslissende zeggenschap. Het bestuur van OVO Zaanstad maakt 
deel uit van de Algemene Ledenvergadering van het samenwerkingsverband en heeft 
daarmee invloed van betekenis. 

Bestuur 
Mevrouw E. de Boer 

Omschrijving doelstelling 
Het Coöperatief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Zaanstreek, ofwel het 
Samenwerkingsverband Zaanstreek (SVZ), staat voor een samenhangend geheel van 
ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen scholen. Het is erop gericht dat alle 
leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken – ook die leerlingen 
die extra ondersteuning behoeven. Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het 
onderwijs en de ondersteuning krijgt die past bij zijn of haar ontwikkelingsniveau.  
 
  



54 
 

9.11 Toelichting op de staat van baten en lasten  
 

Baten 

3.1 Rijksbijdragen  

 
 
In 2020 is de personele Rijksbijdrage structureel met 3,2 procent verhoogd en de materiële 
Rijksbijdrage met 1,72 procent. In de begroting hadden we geen rekening gehouden met  
verhogingen. Ook hebben we in 2020 fusiecompensatie van OCW ontvangen vanwege de 
fusie van Het Saenredam met de scholengroep Zaandam. Het toegekende bedrag is hoger 
dan begroot. De vergelijkende cijfers over 2019 zijn gecorrigeerd wegens het eerder 
genoemde foutherstel, wat verder wordt toegelicht in de grondslagen van de jaarrekening. 

De overige subsidies van OCW zijn lager dan vorig jaar, omdat we in 2019 bijna 1 miljoen 
euro aanvullende bekostiging ontvingen vanuit het landelijk convenant en vanwege het effect 
van het foutherstel. Daarnaast was er in 2020 sprake van een hogere subsidie ‘technisch 
vmbo’ en van niet-begrote subsidies zoals Inhaal- en Ondersteuningsprogramma’s. 

De ontvangen middelen uit het Samenwerkingsverband zijn hoger vanwege de uitbetalingen 
vanuit reserves van het samenwerkingsverband. 
 

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 

 
 
Wij ontvangen van de gemeente Zaanstad een vergoeding voor de noodlokalen van het 
Zaanlands Lyceum, de inhuizing van de ISK en voor buitensport. Verder ontvangen 
wesubsidie voor zonnepanelen vanuit de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie 
(SDE).  
 

3.3 Overige baten 

 

Omdat buitenlesactiviteiten vanwege corona niet doorgingen, zijn de ouderbijdragen fors 
lager.   

 

 

Bedragen in € Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019
3.1.1 Rijksbijdragen OCW 53.103.740       51.341.128       54.976.743       
3.1.2 Overige subsidies OCW 5.678.953         4.925.387         7.867.069         
3.1.3 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV 4.199.873         2.773.500         1.855.807         
Totaal 3.1 Rijksbijdragen 62.982.565       59.040.015       64.699.620       

Bedragen in € Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019
3.2.2 Overige overheidsbijdragen 561.400            194.400            176.314            
Totaal 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 561.400            194.400            176.314            

Bedragen in € Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019
3.5.1 Opbrengst verhuur 35.273             75.000             54.172             
3.5.2 Detachering personeel 162.816            146.575            208.143            
3.5.5 Ouderbijdragen 541.817            1.662.500         1.596.484         
3.5.10 Overige 311.407            217.501            298.486            
Totaal 3.5 Overige baten 1.051.315         2.101.576         2.157.285         

3 Totaal baten 64.595.280       61.335.990       67.033.218       
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Lasten 

4.1 Personeelslasten 
 

 

Lonen en salarissen 
De kosten voor lonen en salarissen zijn per saldo nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 
2019. De personele inzet is lager, maar de loonkosten zijn hoger wegens een cao-verhoging.  
Deze stijging is gecompenseerd door de hogere rijksbijdragen personeel. De sociale lasten 
zijn ten opzichte van de begroting gestegen wegens hogere premiepercentages. De premies 
voor de pensioenen zijn nagenoeg gelijk gebleven, maar omdat er minder formatie is dan 
vorig jaar, zijn de pensioenpremies in totaal lager geworden. De onttrekkingen aan de 
personele voorzieningen zijn lager dan vorig jaar, vooral door minder onttrekkingen aan de 
voorzieningen spaarverlof en verlofsparen individueel keuzebudget.  
 
Personele voorzieningen 
In de begroting gaan wij er bij de meeste personele voorzieningen vanuit dat dotaties en 
onttrekkingen even groot zijn. In werkelijkheid zien we ieder jaar wel mutaties: vrijval, 
dotaties of onttrekkingen, op de voorzieningen die wij niet hadden verwacht. In 2020 zien we 
per saldo hogere dotaties. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er in 2019 sprake was 
van een hoge vrijval in de voorziening verlofsparen keuzebudget. Dit betrof de gespaarde 
uren van medewerkers die geen keuze hadden gemaakt in het verleden en waarvan in 2019 
duidelijk werd dat deze uren al wel waren genoten. Vergeleken met vorig jaar zien we vooral 
hogere dotaties bij de voorziening langdurig zieken en lagere dotaties bij de voorziening ww-
lasten.  
 
Overige personele lasten 
De stijging van ‘personeel niet in loondienst’ ten opzichte van de begroting komt doordat er in 
sommige gevallen is gekozen voor inleenpersoneel in plaats van personeel in loondienst.  
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Deze hogere kosten hebben vooral betrekking op tijdelijk extern vervulde vacatures 
directiefuncties en inzet bij de expertise P&O van OVO Service.  
 
De kosten voor externe vervanging wegens ziekte zijn laag dit jaar, zowel ten opzichte van 
vorig jaar als ten opzichte van de begroting. Deels is dit een vertekend beeld, omdat een 
deel van de ziektevervanging is opgevangen met eigen personeel. Maar ook als we het 
eigen personeel erbij betrekken is er per saldo minder uitgegeven aan ziektevervanging dan 
begroot. Er is dit jaar, door corona, ook minder besteed aan scholing. De reiskosten en netto 
vergoedingen wegens uitruil werkkostenregeling (WKR) zijn beide hoger dan begroot 
vanwege de uitruil loonkosten ten gunste van onbelaste onkostenvergoedingen.  
 
4.2 Afschrijvingen 

 
 
De afschrijvingslasten wijken niet veel af van vorig jaar. Ten opzichte van de begroting zijn 
de afschrijvingslasten iets lager, omdat er uiteindelijk minder is geïnvesteerd dan verwacht. 
 

4.3 Huisvestingslasten 

 
 
Er zijn in 2020 extra kosten gemaakt vanwege de coronapandemie. We hebben onder meer 
extra kosten gemaakt voor schoonmaak, plexiglasschermen, luchtbehandeling en CO2-
meters. De kosten voor energie en water zijn gestegen, deels door prijsverhogingen, deels 
door een hoger verbruik. 
 

Bedragen in € Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019
4.2.2 Materiële vaste activa 2.393.067         2.505.942         2.273.427         
Totaal 4.2 Afschrijvingen 2.393.067         2.505.942         2.273.427         

Uitsplitsing
4.2.2.1 Gebouwen / Installaties 665.944            669.211            621.954            
4.2.2.3 Inventaris 1.326.192         1.375.677         1.247.315         
4.2.2.4 Projecten 6.296               6.295               6.295               
4.2.2.5 Boeken 394.635            454.760            397.863            
Totaal 4.2.2 Afschrijvingen 2.393.067         2.505.942         2.273.427         

Bedragen in € Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019
4.3.1 Huur  403.393            498.500            467.874            
4.3.2 Verzekeringslasten 54.340              47.500              47.680              
4.3.3* Onderhoud 902.615            763.200            875.364            
4.3.4 Energie en water 596.904            509.937            498.031            
4.3.5 Schoonmaakkosten  1.476.895          1.417.700          1.433.433          
4.3.6 Belastingen en heffingen 41.383              50.500              50.557              
4.3.7 Dotatie voorziening onderhoud 869.750            869.750            688.523            
4.3.8 Overige 172.356            76.500              44.382              
Totaal 4.3 Huisvestingslasten 4.517.637          4.233.587          4.105.844          
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4.4 Overige instellingslasten 

 
 
De administratie- en beheerslasten zijn licht gedaald vooral vanwege lagere kosten 
reproductie wegens afrekeningen voorgaande jaren.  

De kosten voor inventaris en apparatuur zijn in totaal lager dan vorig jaar. Vergeleken met de 
begroting zijn de kosten voor het onderhoud van hard- en software iets gestegen.  

De kosten voor leer- en hulpmiddelen zijn iets lager dan vorig jaar, maar hoger dan begroot. 
Er zijn meer verbruiksboeken aangeschaft en de overige onderwijslasten zijn hoger, deels 
door extra kosten wegens corona. 

De overige kosten zijn lager, omdat er door corona minder is uitgegeven aan 
buitenlesactiviteiten. Verder zijn er minder kosten gemaakt voor beleidsprojecten.   
  

4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen 

 
 
De doorbetalingen betreffen met name de overdrachtsmiddelen aan stichting Saenstroom en 
vavo-leerlingen. 

 
6.1 Financiële baten en lasten 

 
 
In 2020 was er sprake van een negatieve rente op de spaartegoeden. 
 
 
 
 
 
 
  

Bedragen in € Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019
4.4.1 Administratie- en beheerslasten 1.696.715         1.731.100         1.751.677         
4.4.2 Inventaris en apparatuur 264.798            235.300            339.463            
4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 2.736.780         2.614.789         2.779.933         
4.4.5 Overige 882.168            1.672.993         1.778.380         
Totaal 4.4 Overige lasten 5.580.460         6.254.182         6.649.452         

Separate specificatie kosten instellingsaccountant Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019
4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening 61.408             60.198             60.197             
4.4.1.2 Andere controleopdrachten 4.398               5.803               2.269               
Totaal 4.4.1 kosten instellingsaccountant 65.806             66.000             62.466             

Bedragen in € Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019
4.5.3 Overige doorbetalingen van rijksbijdragen 1.368.105         1.229.338         1.845.754         
Totaal 4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen 1.368.105         1.229.338         1.845.754         

4 Totaal lasten 63.430.585       62.384.990       63.153.194       

Saldo Baten en Lasten 1.164.695         -1.049.000        3.880.025         

Bedragen in € Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019
6.1.1 Rentebaten/lasten -15.480            -                      4.257               
Totaal 5 Financiële baten en lasten -15.480            -                      4.257               

Resultaat 1.149.215         -1.049.000        3.884.281         
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9.13 Model G verantwoording subsidies 
 

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

 

 

 
G2.B. Subsidie doorlopend tot in een volgend verslagjaar 
 

 

 
 
  

Omschrijving Toewijzing Toewijzing 
kenmerk datum

Subsidie voor studieverlof 708473-1 27-10-2015 ja
Subsidie voor studieverlof 853287 21-9-2017 ja
Subsidie voor studieverlof 1095490-1 20-11-2020 nee
Subsidie voor studieverlof 1091508-1 22-9-2020 nee
Subsidie voor studieverlof 1091526-1 22-9-2020 nee
Subsidie voor studieverlof 1091508-1 20-11-2020 ja
Subsidie voor studieverlof 1007861-1 20-9-2019 ja
Subsidie voor studieverlof 1009877-1 22-10-2019 nee
Subsidie voor studieverlof 1091693-1 22-9-2020 nee
Subsidie voor studieverlof 1007877-1 20-9-2019 ja
Subsidie voor studieverlof 1007974-1 20-9-2019 ja
Subsidie voor studieverlof 1000107-1 20-6-2019 ja
Zij-instroom ZI4V 640851-1 30-7-2014 ja
Zij-instroom ZI9V 966986-1 20-3-2019 ja
Zij-instroom Z20V 1085582-1 21-7-2020 nee
Zij-instroom Z20V 1102673-1 21-12-2020 nee
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 934712-01 21-11-2018 ja
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen OS-2019-C-008 4-12-2019 nee
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 964138-2 20-11-2019 nee
Aanvullende bekostiging technisch vmbo 964146-2 20-11-2019 nee
IFO20030-Internationalisering 2020 IFO20030 4-5-2020 ja
Inhaal ondersteuning progr. 20-21 tijdvak 1 IOP-41481 - VO 10-7-2020 nee
Inhaal ondersteuning progr. 20-21 tijdvak 2 IOP2-41481 - VO 16-10-2020 nee

De activiteiten zijn ultimo 
verslagjaar conform de 

subsidiebeschikking geheel 
uitgevoerd en afgerond

Omschrijving Toewijzing 
kenmerk

Toewijzing 
datum

Bedrag van de toewijzing Ontvangen 
t/m vorig 
verslagjaar

Totale 
subsidiabele 
kosten t/m 
vorig 
verslagjaar

Saldo per 1 
januari 2020

Ontvangen in 
verslagjaar

Subsidiabele 
kosten in 
verslagjaar

Saldo per 31 
december 
2020

Subsidie Sterk techniekonderwijs STO19015H 17-12-2019 3.702.800                                 -                    -                         -                         1.000.756        682.003                      318.753 
Pilot praktijkgericht programma voor gl en tl GLTL20298 30-11-2020 142.517                                     -                    -                         -                         57.007              10.670                            46.337 
Totaal 3.845.317                                 -                    -                         -                         1.057.763        692.673           365.090           
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9.14 Model WNT Wet normering topinkomens 
 

 
 

 
 
Beide leden van het College van Bestuur worden uitbetaald conform de cao Bestuurders VO. 
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Leden van de Raad van Toezicht die in 2020 lid waren van de auditcommissie of 
remuneratiecommissie, hebben hiervoor een extra vergoeding ontvangen. 
Lid van de auditcommissie waren Frank Tromp en Thierry van der Weide. 
Lid van de remuneratiecommissie waren Josette de Goede en Ruud Vreeman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedragen in €

De heer R. 
Vreeman

De heer 
F. Tromp

Mevrouw 
J. de 

Goede

Mevrouw M. 
Heeremans

De heer T. 
van der 
Weide

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1-31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging
Maximale bezoldiging 25.500        17.000     17.000     17.000        17.000      
Bezoldiging 9.914          8.243       8.262       6.609          8.262        
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag -                 -              -              -                 -               
Totaal bezoldiging 9.914          8.243       8.262       6.609          8.262        
Het bedrag van de overschrijding -                 -              -              -                 -               

Motivatie van overschrijding n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Toelichting vordering onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2019

Bedragen in €

De heer R. 
Vreeman

De heer 
F. Tromp

Mevrouw 
J. de 

Goede

Mevrouw M. 
Heeremans

De heer T. 
van der 
Weide

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1-31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Bezoldiging
Maximale bezoldiging 24.600        16.400     16.400     16.400        16.400      
Totaal bezoldiging 9.688          8.077       8.077       6.461          8.077        
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10. Overige gegevens 
 

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen na pagina 66. 
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Bijlagen 
Gegevens over de rechtspersoon  
 
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad 
Adres:    Paulus Potterhof 1, 1506 JX Zaandam 
Postadres:     Postbus 451 
Postcode en plaats:  1500 EL Zaandam 
 
Telefoon:  075 – 640 15 48 
E-mail:     info@ovo-zaanstad.nl 
Website:  www.ovo-zaanstad.nl 
 
Bestuursnummer:  41581 
 
Brinnummers:  20CN, 20EY, 20FF, 29YT 
 
Naam      Brinnummer  Sector 
 
Scholengroep Zaandam   20CN   VO 
Scholengroep Krommenie   20EY   VO 
Praktijkschool De Brug   20FF   VO 
Zuiderzee College     29YT   VO 
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Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht 
 
 
De heer Vreeman  Bezoldigd Onbezoldigd 

Hoofdfunctie   

Eigenaar Ruud Vreeman Advies en Toezicht    

Nevenfuncties   

Voorzitter Contractspelersfonds KNVB (CFK) x 
 

Voorzitter Raad van Toezicht Zuidelijk Toneel 
 

x 

STAUN (Stichting Aandelen ARBO Unie) x 
 

Lid Bestuur PARK (Expositieruimte) 
 

x 

Voorzitter Nederlandse IJshockeybond (NIJB) 
 

x 

Voorzitter Raad van Toezicht Avans Hogeschool x 
 

Curatorium MCPM – Instituut Fysieke Veiligheid 
 

x 

Voorzitter Paritaire Commissie Aanpak Problematiek Chroom 
VI – Defensie 

x 
 

Bestuurslid Stichting Berenschot x 
 

Raad van Advies ABGL x  

Lid Raad van Commissarissen Willem II  x 

Voorzitter Raad van Toezicht De Zorgcirkel x  

Lid Raad van Toezicht Zaans museum  x 

 

 
 

  

De heer Tromp Bezoldigd Onbezoldigd 

Hoofdfunctie  

Partner WagenaarHoes  x  

Nevenfuncties   

Geen 
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Mevrouw Heeremans Bezoldigd Onbezoldigd 

Hoofdfunctie  
  

Zelfstandig (bestuurs)adviseur en toezichthouder   

Nevenfuncties 
  

Voorzitter Raad van Toezicht Kennemerhart (complexe 
ouderenzorg waaronder 9 instellingen voor 6 gemeenten) 

x  

Voorzitter bestuur Waterrecreatie Nederland (netwerk en 
kennisorganisatie, publiek-private samenwerking) 

x 
 

Rijksbestuurder Noord-Hollands Archief 
 

x 

Lid Adviescommissie Geweldstoepassing politie-eenheid 
Noord-Holland en gastdocent Politie-Academie 

x 
 

Voorzitter Raad van Toezicht Probiblio (serviceorganisatie 
voor bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland) 

x 
 

Voorzitter Raad van Toezicht Balletorkest (begeleiding 
Nationaal Ballet en Nederlands Danstheater) 

 
x 

Lid Raad van Commissarissen Werkse, Het Werkbedrijf Delft 
e.o. 

x  

 

 

Mevrouw De Goede Bezoldigd Onbezoldigd 

Hoofdfunctie  
  

Eigenaar/adviseur Coreness BV the Change Academy x 
 

Nevenfuncties   

Lid van de Raad van Toezicht OPSPOOR x 
 

Lid van de Raad van Commissarissen Pre Wonen  x 
 

Voorzitter a.i. en vicevoorzitter van de Raad van 
Commissarissen Wooncompagnie 

x 
 

Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Tabijn x  
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De heer Van der Weide  Bezoldigd Onbezoldigd 

Hoofdfuncties   

Eigenaar/adviseur Stimulans x  

Programmamanager IHP Gemeente Haarlemmermeer x  

Nevenfuncties:   

Voorzitter VOWA (de vereniging van ondernemers in 
Waterland) 

 
x 

Lid Raad van Toezicht Stichting Klaarr (voorheen SBZW) x  

Lid Ledenraad Rabobank Waterland e.o. x  
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Lijst met gebruikte afkortingen 
 
ALV  Algemene ledenvergadering 
CvB  College van Bestuur 
DUO  Dienst uitvoering onderwijs 
GPL  Gemiddelde personeelslast 
GMR  Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
havo  Hoger algemeen voortgezet onderwijs 
IHP  Integraal huisvestingsplan 
ISK  Internationale schakelklas 
I&A  Informatisering en automatisering 
lwoo  Leerwegondersteunend Onderwijs 
mbo  Middelbaar beroepsonderwijs 
MJOP  Meerjarenonderhoudsplan 
MMP  Magister managementinformatieplatform 
MR  Medezeggenschapsraad 
OCW  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
opdc  Orthopedagogisch Didactisch Centrum 
O&K  Onderwijs en kwaliteit 
PGMR  Personele deel gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
po  Primair onderwijs 
pro  Praktijkonderwijs 
PTA  Programma voor toetsing en afsluiting 
PVG  Planning Verband Groningen 
P&O  Personeel en organisatie 
RI&E  Risico-inventarisatie & -evaluatie 
RJO  Richtlijn jaarverslag onderwijs 
RvT  Raad van Toezicht 
SHP  Strategisch huisvestingsplan 
SVZ  Samenwerkingsverband Zaanstreek  
vavo  Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs 
vmbo  Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
vmbo-tl Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs – theoretische leerweg 
vo  Voortgezet onderwijs 
VSV  Voortijdig schoolverlaten 
vwo  Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 
WNRA  Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 
WNT  Wet normering topinkomens 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan: de raad van toezicht van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 

Zaanstad te Zaanstad. 

 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 

Zaanstad te Zaanstad 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 Openbaar 

Voortgezet Onderwijs Zaanstad op 31 december 2020 en van het resultaat 

over 2020 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;  

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2020 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 2020. 

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2020; 

2. de staat van baten en lasten over 2020; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder 

ook de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol 

OCW 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven 

in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad 

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. 

  

http://www.dubois.nl/


 

2 

 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in 

artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent 

dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij 

andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 

bestaat uit: 

• het bestuursverslag (onderdeel voorwoord tot en met onze toekomst/continuïteitsparagraaf); 

• overige gegevens; 

• gegevens over de rechtspersoon (bijlage); 

• hoofd- en nevenfuncties raad van toezicht (bijlage). 

 

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

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.2 

‘Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 is vereist. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de controle 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 2020 en de 

Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag 

en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en met de in de 

relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 

‘Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.   

 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor 

het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 

zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 'Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020. In 

dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en 

regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om haar 

activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de 

jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft 

om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 

realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou 

kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in 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 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  

 

Onze controle bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en 

lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controle-

werkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor 

ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan 

bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 

transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de 

interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 

de onderwijsinstelling; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de 

gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door 

het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 
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• 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. 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; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties 

in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

 

Wij communiceren met het bestuur en 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. 

 

 

Amsterdam, 26 mei 2021   Dubois & Co. Registeraccountants 

 

 

 

 

 

     J.J.M. Huijbregts  RA   R.W.J. Bruinooge RA
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