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Inleiding 
 
Bijgaand treft u het jaarverslag van 2018 van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs in 
Veenendaal en omstreken (CPOV) aan. Door middel van dit jaarverslag leggen wij verantwoording af 
over het gevoerde beleid in de periode 1 januari tot en met 31 december 2018. 
Ook in 2018 hielden we de financiën onder controle en konden plannen worden gerealiseerd.  
Dankzij de zegen van God en de inzet van alle medewerkers hebben wij kwalitatief goed onderwijs 
aan onze kinderen mogen geven. Dankbaar kijken wij terug naar de zegeningen die wij in het 
achterliggende jaar hebben ontvangen. 
 
 
1. Algemene informatie over de instelling 
 
1.1 Doelstelling van de organisatie (missie en visie) 
 
missie: 

● GRONDSLAG: De stichting heeft als grondslag de Bijbel als het woord van God, bron voor het 
geloof en hoogste norm voor het leven en handelen. Vanuit die grondslag wil CPOV kinderen 
naast kennis en vaardigheden, ook waarden en normen bijbrengen zoals respect, eerlijkheid, 
verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid in een bij uitstek sociale omgeving met als doel 
deel te kunnen nemen aan de samenleving. CPOV stelt zich volgens artikel 3 van haar 
statuten ten doel: de oprichting en instandhouding van voorzieningen ten behoeve van 
scholen voor (primair en speciaal) protestants-christelijk onderwijs en voorzieningen van voor-
, tussentijdse- en naschoolse opvang te Veenendaal en omgeving. 

 
● DOORGEVEN: Het christelijk geloof, met als basis de zichtbare liefde van God voor mensen, 

Zijn schepping, is de leidraad en het uitgangspunt in al ons handelen. Wij geloven dat Zijn 
liefde voor ons duidelijk werd in de komst van Zijn Zoon Jezus naar deze wereld. Hij leefde 
ons voor wat liefde is en geeft ons hoop voor de toekomst. Wij geloven dat, als deze liefde 
doorgegeven wordt door werknemers en leerlingen van CPOV, dit zal opvallen en herkenbaar 
zal zijn.  

 
● VOORLEVEN: Van hieruit willen wij een royale, open en ruimhartige houding voorleven. Als 

CPOV willen we dat elk kind weet en ervaart dat het waardevol is, geschapen door een 
liefhebbende God. Het is onze opdracht om kinderen te stimuleren hun talenten maximaal te 
ontwikkelen om zo zelfstandige burgers in de 21

e
 eeuw te worden.  

 
● STIMULEREN: Als Christelijke stichting voor primair onderwijs stimuleren we kinderen het 

ware geloof in God te zoeken. God belooft in Zijn Woord dat die Hem (vroeg) zoeken Hem 
ook zullen vinden (1 Spreuken 8:17). Stimuleren vindt niet alleen plaats in geestelijk opzicht, 
maar ook in de eigen ontwikkeling van kinderen. 

 
● VORMEN EN ONTWIKKELEN: Naast basisvaardigheden als rekenen, lezen en taal, willen we 

hen normen en waarden voorleven als respect, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en 
gelijkwaardigheid. Elke school van CPOV heeft de opdracht om zijn visie daarop af te 
stemmen bij het opstellen en uitvoeren van het schoolplan. 

 
visie: 

● Daarbij is zij erop gericht kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces en leerlijn te laten 
doorlopen met als doel hen voor te bereiden op een plaats in de samenleving, gebaseerd op 
Bijbelse waarden en normen, waarin het welzijn van het kind voorop staat. 

 
● Kinderen laten leren binnen een rijke en uitdagende Christelijke leeromgeving.  

Dat is de opdracht voor de scholen van CPOV. Ons streven is dat elk kind zich maximaal kan 
ontwikkelen. Het gaat ons om het kind. Dit geeft aan dat we gericht zijn op de ontwikkeling 
van het kind, zodat het in de samenleving van de 21

ste
 eeuw bij het volwassen worden een 

plek kan innemen waarin het gelukkig is en waar talenten verder tot ontplooiing kunnen 
komen. 
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● De school is een belangrijke plek voor de ontplooiing van het kind, maar niet de enige. 
Kinderen leren overal en altijd. Omdat we het leren van kinderen centraal stellen, bevindt elke 
school zich middenin de samenleving en werken we samen met kinderopvang 
(kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, voorschools, naschools), sport- en culturele organisaties, 
jeugdzorg, gemeente, politie, zorginstellingen, enz.  
Gezamenlijk werken we aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor elk kind.  

 
● Als schoolbestuur in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs zijn we verantwoordelijk 

voor de invulling van de opdracht om kinderen te laten leren. We werken systematisch aan 
het verhogen van de onderwijskwaliteit in onze scholen. We doen dat samen met 
schoolleiders, leraren en ouders (educatief partnerschap). Binnen CPOV bundelen we als 
scholen onze krachten om dit te realiseren. 

 
● Het bestuur van CPOV ondersteunt en faciliteert zijn scholen om de maatschappelijke 

verwachtingen waar te maken. We helpen om verantwoordelijkheid te nemen en 
verantwoording af te leggen.  

 
● We hanteren daarbij de Code Goed Bestuur van de PO Raad en zorgen ervoor dat dit binnen 

onze organisatie een “levend” document is en dus herkenbaar is in ons handelen. 
We versterken de horizontale verantwoording en bevorderen transparantie, bijvoorbeeld via 
Vensters PO (www.scholenopdekaart.nl). 

   
● Scholen hebben ruimte nodig om planmatig en slagvaardig beleid te kunnen voeren, om goed 

primair onderwijs te bieden, passend bij hun eigen omgeving en bij de populatie van de 
school. Ze hebben goede faciliteiten nodig om de ambitie van hoogwaardig onderwijs waar te 
kunnen maken. CPOV werkt daarbij samen met andere organisaties binnen Veenendaal en 
omgeving, zoals andere schoolbesturen, gemeenten en Jeugdzorg.  

 

1.2 Aanduiding van het beleid en de kernactiviteiten met de belangrijkste producten/diensten: 
 

Stichting CPOV e.o. stelt zich volgens artikel 3 van haar statuten het volgende ten doel: 
1. De oprichting en instandhouding van voorzieningen ten behoeve van scholen    
    voor protestants-christelijk onderwijs en voorzieningen ten behoeve van voor- en 
    naschoolse opvang te Veenendaal en omgeving.  
2. Zij beoogt niet het maken van winst.  
3. Zij tracht dit te verwezenlijken door het zoeken van samenwerking in alles wat tot de 
    plaatselijke, regionale en algemene belangen van het protestants-christelijk onderwijs  
    behoort en voorts door alle andere wettige middelen, welke tot het gestelde doel 
    dienstig zijn. 

                                                                            
 
1.3 Juridische structuur: 
 

Sinds 1 mei 2012 hanteert CPOV de Code Goed Bestuur. CPOV e.o., Stichting Christelijk 
Primair Onderwijs voor Veenendaal en omgeving, zoals de statutaire naam luidt, is het 
bevoegd gezag van 14 scholen (BRIN-nummers) voor basisonderwijs in de gemeenten 
Veenendaal, Overbetuwe (woonkern Zetten) en Neder-Betuwe (woonkern Ochten). Daarnaast 
ressorteert onder het bestuur 1 school voor speciaal basisonderwijs (SBO).   
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Ultimo 2018 ressorteren de volgende scholen onder het bevoegd gezag van CPOV e.o.:  
 
naam school  brinnr.  directeur  plaats       
Het Baken I  13CG  W. Bruil   Veenendaal 
Het Baken II  11WD  W. Bruil   Veenendaal 
De Burcht  08YM  P. Bouw  Veenendaal             
De Ceder  07RS  C. Rebergen  Veenendaal            
Het Erf   13HR  H. van Gelderen* Veenendaal            
De Grondtoon  23CW  S. Baars  Veenendaal            
J. v. Stolbergschool** 09WB  vacature  Veenendaal            
Ds. v. Lingenschool 08BU  P. Meivogel*   Zetten 
Rehoboth  05RO  A. Wieringa  Ochten 
De Schakel  12WK  R. Meinster  Veenendaal            
’t Speel-Kwartier 30XT  B. Lindemulder  Veenendaal      
School Alex en Max 23CW01 E. Smit   Veenendaal 
Tamim   30JP  M. de Haan  Veenendaal            
De Windroos (SBO) 16OH  M. van den Brink Veenendaal            

 
*)   is een interim directeur 
**)  J. v. Stolbergschool bestaat uit respectievelijk de locaties: Juul en Sterke Arm 

 
Het bevoegd gezag wordt gevormd door het College van Bestuur (CvB). Sinds 1 oktober 2016 
is het two-tier bestuursmodel statutair vastgelegd en ingevoerd. Het bestuur van de Stichting 
CPOV e.o. is een eenhoofdig bestuur. 
De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit 3 personen. In hoofdstuk 1.4 is een overzicht vermeld 
van de personen die deel uitmaken van de RvT en het CvB.  

 
1.4 Interne organisatiestructuur: 
 

De organisatie kent een College van Bestuur, een Directeurencontact, waarin op   
 strategisch niveau CPOV zaken worden besproken en een stafbureau ter ondersteuning  van 
 de scholen en het College van Bestuur. De formatieomvang van het stafbureau   
 bedraagt ultimo 2018: 8,35 fte (incl. 0,48 fte BAPO) en overige bovenschoolse taken 0,39 fte. 
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Overzicht van de leden van de Raad van Toezicht en College van Bestuur in 2018: 
 

Raad van Toezicht: Beroep: Positie: Aangetreden 

per: 

Afgetreden 

per: 

drs. E.R. van Zuidam RA adviseur voorzitter 16-11-2016 31-12-2018 

dhr. R.G. Hidding vastgoed 
adviseur 

vicevoorzitter 28-09-2016   

dr. J.J. Bakker onderwijs- 
pedagoog 

lid 28-11-2017  

vacature     

vacature     

College van Bestuur:     

drs. J.R. van Leeuwen onderwijskundige voorzitter 28-09-2016  

 

 
 
 
Organogram: 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Raad van Toezicht 

College van Bestuur 

Directeuren 

Staf        Secretariaat 
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Overzicht van het aantal leerlingen van de scholen over de achterliggende 5 jaren: 
 

Naam school 01-10- 
2018 

01-10- 
2017 

01-10- 
2016 

01-10- 
2015 

01-10- 
2014 

Rehoboth 210 230 247 260 269 

Ceder 355 352 364 362 372 

Ds. van Lingen 180 184 188 186 191 

Burcht 342 347 361 427 473 

J. v. Stolberg 103 99 96 169 198 

Baken II 359 337 340 362 389 

Schakel 196 194 210 214 216 

Baken I 200 213 219 221 190 

Het Erf 303 302 310 297 315 

’t Speel-Kwartier 419 406 398 382 373 

Grondtoon 219 208 193 202 202 

School Alex      262 281 288 257 213 

Tamim 212 202 216 231 201 

Totaal 3360 3355 3430 3570 3601 

      

Naam SBO 01-10- 
2018 

01-10- 
2017 

01-10- 
2016 

01-10- 
2015 

01-10- 
2014 

SBO De 
Windroos 

102 90 101 120 138 

      

Totaal CPOV 3462 3444 3535 3690 3739 

      

1.5 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid: 
 

De belangrijkste zaken die in 2018 als intern beleid zijn gevoerd zijn samen te vatten  
in de POF structuur (Personeel, Onderwijs/Organisatie en Financiën/Facilitair).  
Op hoofdlijnen zijn de volgende zaken ingevoerd/gerealiseerd: 

 
 Personeel:  

● POG: op alle CPOV scholen is door de directeuren de gesprekkencyclus opgepakt met de 
leraren, intern begeleiders en bouwcoördinatoren (functionerings- en beoordelings- 
gesprekken). Door de voorzitter van het College van Bestuur is met alle directeuren een 
functioneringsgesprek gehouden. In juni 2018 is CPOV-breed een eerste evaluatie geweest. 
Dit wordt in augustus 2019 herhaald. 

● Raet Verzuimmanager: alle directeuren zijn gestart met Raet Verzuimmanager.  
Doel: stroomlijning van de aanpak van ziekteverzuim binnen CPOV en het verlagen van  
het ziekteverzuimpercentage. De eerste resultaten geven een dalend ziekteverzuim aan. 

● Banenafspraak: dit betreft banen voor mensen met een arbeidsbeperking en afstand tot 
de arbeidsmarkt. CPOV is bezig met een inhaalslag om het vereiste percentage te behalen. In 
2018 waren twee banen ingericht conform deze banenafspraak. 

● Functiemix: In het voorjaar van 2018 is op alle scholen een laatste ronde functiemix- 
gesprekken gehouden. Diverse collega’s werden benoemd in een LB- of LC-schaal. Vanaf  
1 augustus 2018 werd dit gewijzigd in de nieuwe L10 en L11 schalen. 

● Invallersproblematiek: Ook CPOV had in 2018 te kampen met een gebrek aan invallers. 
De invallerspool IPPON, bureau Maandag en een eigen pool met vaste vervangers kon er  
niet voor zorgen dat alle invalverzoeken van de scholen konden worden gehonoreerd.  
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Met het onderzoeken van de mogelijkheden voor zij-instromers probeert CPOV voor 2019 
extra leraren te werven. 

● BHV: in 2018 heeft een stroomlijning plaatsgevonden van BHV binnen CPOV. Vanuit het 
stafbureau worden nu alle BHV’ers en ook de BHV-trainingen gecoördineerd. 

● Professioneel Statuut: in 2018 is een start gemaakt met het Professioneel Statuut. Doel is 
ervoor te zorgen dat elke school op 1 augustus 2019 een Professioneel Statuut heeft, om de 
autonomie en zeggenschap van de teams te vergroten. 

● Werkdrukgelden: in 2018 is vanuit de overheid een begin gemaakt met het bestrijden van 
de werkdruk in het onderwijs. De eerste gelden werden toegekend. De meeste scholen 
hebben gekozen om deze gelden in te zetten voor het aanstellen van extra vakdocenten 
bewegingsonderwijs. 

● RI&E: in 2018 is op alle scholen, onder leiding van bureau Schulten, een extra check 
uitgevoerd op de RI&E. Plannen van aanpak werden bijgesteld en actiepunten werden 
versneld opgepakt. 

● CPOV hanteert als beleid om de formatie passend te laten zijn de (verwachte) omvang en 
ontwikkelingen en een passende verhouding tussen vast en tijdelijk personeel. Dit is om 
toekomstgericht verplichtingen inzake ontslaguitkeringen te voorkomen. Verder hanteert 
CPOV het beleid om te voldoen aan de wet (verbetering) Poortwachter om instroom in de WW 
te voorkomen. 

   
Onderwijs / Organisatie: 

● In het kader van samenwerking is een symbiose-groep gestart tussen de C.P. van Leersum 
school als onderdeel van de organisatie Gewoon Speciaal en De Windroos ressorterend 
onder CPOV. De resultaten zijn positief. Deze samenwerking heeft een vervolg gekregen met 
de start van een tweede symbiose-groep. Door ruimtegebrek en inwoning van een andere 
CPOV school is dit even on hold gezet. Evenwel zijn ontwikkelingen in een samenwerking 
tussen SO/SBO/PO, vanuit de inclusieve gedachte, verder uitgewerkt en heeft een Koersplan 
opgeleverd. Dit geldt als uitgangspunt voor het verkennen van verdere samenwerking met  
3 partners (SO/SBO/PO). 

● In september 2017 is gestart met Hoogbegaafdenonderwijs op ‘t Speel-Kwartier (Junior 
Academie). De resultaten zijn naar tevredenheid. Op basis van de leerpunten van het vorige 
jaar is in cursusjaar 2017-2018 verder gewerkt aan de doorontwikkeling van het HB-onderwijs. 
Aan het eind van het cursusjaar 2018/2019 zal blijken of er behoefte is aan een tweede 
cohort. De uitbouw van het HB onderwijs gebeurt in nauwe samenhang met het 
samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei en de besturen binnen Veenendaal.  

● De doorontwikkeling van de Junior Academie heeft geresulteerd in een aanbod voor een 
tweede cohort. Daarnaast heeft CPOV bijgedragen aan het Junior College, een voorziening 
voor leerlingen waarvan het nog niet wenselijk is dat zij instromen in het eerste jaar van het 
VO. De groep zal starten per schooljaar 2019-2020. Het huidige beleid MB/HB

1
 is belegd bij 

een bovenschoolse commissie die ook een herijking van het aanbod in de (bovenschoolse) 
CPOV Plusklas vormgeeft. 

● In 2018 is een integrale IKC-werkgroep in het leven geroepen. De taakstelling van deze 
programma-werkgroep is het aanreiken van een kaderstellend beleid voor alle IKC-projecten 
die op stapel staan. Eén van de taken is het onderzoeken van de vraag of het mogelijk is 
kinderopvang in de meest brede zin op termijn in eigen beheer te hebben. Deze ambitie wordt 
meegenomen in het nieuwe Koersplan 2019-2023.  

● Ook met de integratie van kinderopvang in het onderwijs vice versa, bedoeld als ontwikkel- en 
leerlijn, is een start gemaakt. ‘t Speel-Kwartier is begonnen met dit proces. Naast de 
cultuurinterventies van het onderwijsteam met die van de kinderopvang wordt door beide 
teams nagedacht over het vroegtijdig determineren van de kinderen en ook het borgen van 
het juiste opvang- en onderwijsaanbod binnen het beoogde IKC. 

● Naast de opgestarte IKC-werkgroep is naar analogie een werkgroep Dialoog opgestart.  
De taakstelling van deze werkgroep is nadenken over de Koers van CPOV in de komende  
4 jaren. Als input is het onderzoek onder het kopje “branding” gebruikt om de sterke kanten 
van CPOV te borgen en de ontwikkelpunten systematisch door te ontwikkelen. Het branding-
onderzoek is zoveel mogelijk kwalitatief ingezet. D.m.v. interviews en rondetafel- gesprekken 
is in kaart gebracht hoe de kwaliteit van CPOV zich verhoudt.  

                                                      
1
 MB = meerbegaafd / HB = hoogbegaafd 



  Jaarrekening 2018 
41154 / Stichting Christelijk Primair Onderwijs voor Veenendaal en omgeving, te Veenendaal 

Pagina 10 
 

● In de achterliggende maanden heeft de werkgroep Dialoog een eerste aanzet gemaakt om de 
ambities van het Koersplan te voorzien van korte omschrijvingen en daaraan gekoppeld 
richtinggevende uitspraken. In 2019 zal dit proces worden afgerond. 

● In het kader van samenwerkende scholen en de daarbij behorende ondersteuningsteams is 
een start gemaakt met uitwisselen van expertise op IB-niveau. Dit is gestart nadat een IB- 
platform is samengesteld. De plannen zijn ontwikkeld en vastgelegd tijdens de tweedaagse in 
september 2017. In 2018 heeft een goede inhoudelijke doorontwikkeling van het IB-netwerk 
plaatsgevonden. Er is een vaste voorzitter aangesteld die regelmatig afstemmingsoverleg 
heeft met het CvB en de Directeur Onderwijs en Kwaliteit (zie 3.1). Tevens is een 
professionaliseringsslag gemaakt binnen dit netwerk door inventarisatie van 
ondersteuningsbehoefte van de individuele IB-er en het gremium als geheel. Er hebben 
sindsdien enkele gezamenlijke professionalisering momenten plaatsgevonden en er is meer 
ruimte gemaakt voor expertisedeling. 

● Vanaf het schooljaar 2017-2018 is er binnen de verschillende gremia (IB, DC etc.) meer de 
nadruk gelegd op het ontwikkelen en borgen van onderwijskwaliteit, opbrengstgericht werken 
en innovatie. Dit is ook een prominent onderdeel geweest van de gezamenlijke tweedaagse 
met directeuren, intern begeleiders en bouwcoördinatoren. 

 
Financiën / Facilitair / Huisvesting: 

● Zie voor een toelichting op de cijfers het hoofdstuk “financiële informatie omtrent de stichting 
CPOV eo. 

● Een aantal pleinen (De Ceder, Het Erf, School Alex en Max en de Grondtoon)  zijn voorzien 
van nieuwe speeltoestellen en ondergronden.   

● De afronding van de verbouwing van het stafbureau heeft in 2018 plaatsgevonden.  
 
 
1.6  Zaken met een politieke of maatschappelijke impact (overheidsprioriteiten)    
 

● Met de intrede van de wetgeving WWZ ketenbepaling wordt de flexibiliteit van het verlengen 
van de arbeidscontracten gereduceerd en worden de risico’s verhoogd.  
Immers na drie keer verlengen binnen 36 maanden is er sprake van een arbeidscontract. 
Vanuit het scholenveld is veel weerstand en naar verwachting zal de wetgeving hierin voor het 
onderwijs een kentering aanbrengen. Vanuit HRM is extra controle uitgeoefend om te 
voorkomen dat de stichting onnodige risico’s gaat lopen (alle tijdelijke uitbreidingen worden 
centraal getoetst). 

● In het kader van het decentraal beleid Veenendaal, waarin de IKC vorming hoog in het 
vaandel staat, heeft CPOV een kadergroep IKC ingesteld om vanuit de totale organisatie te 
bekijken in hoeverre vraaggestuurd op een optimale wijze de onderscheiden IKC’s vorm en 
inhoud gaan krijgen. In deze doorontwikkeling is samenwerking op inhoud met behoud van de 
kernwaarden leidend. 

● Het nieuwe toezichtarrangement van de inspectie is verschoven van decentraal naar centrale 
verantwoording. Tegelijkertijd wordt het bestuursbeleid proportioneel of verdiept getoetst. In 
de zoektocht van de inspectie ligt nog steeds het zwaartepunt op ‘afvinkbaar’ en ‘toetsbaar’. 
Tegelijkertijd is onderwijs meer dan het systematisch vastleggen en verantwoorden van 
doelen. De dimensies ‘merkbaar’ en ‘zichtbaar’ gaan veel dieper dan het afvinken van 
cognitieve aspecten. Gelukkig evalueert de inspectie haar arrangement met het scholenveld. 

● De gemeenten Neder-Betuwe, Overbetuwe en Veenendaal hebben beleid ontwikkeld op het 
gebied van het concept brede school, waarbij de doorgaande lijn in de opvang en begeleiding 
van kinderen vanuit een ketenbenadering wordt vormgegeven. Het onderwijs krijgt daarbij te 
maken met kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, voor-, tussen- en naschoolse opvang, 
sociaal-cultureel werk, sport en bewegen etc. Inmiddels hebben de participerende scholen en 
de organisaties van de kinderopvang de handen in elkaar geslagen en dit heeft geresulteerd 
in een intentieverklaring onder de noemer van COZ (Corporatie Onderwijsvoorzieningen 
Zetten). 

● Een andere aangelegenheid met een grote maatschappelijke impact is de vormgeving en 
inrichting van de Centra voor Jeugd en Gezin. Leraren spelen een belangrijke rol als 
signaleerder van problemen met kinderen en de gezinnen waarbinnen zij opgroeien. In 
overleg met het samenwerkingsverband is OOGO ingericht. Dit is gericht op de 
samenwerking tussen gemeente en onderwijs om de transitie Jeugdzorg goed in te richten. 
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● Een nieuw fenomeen met betrekking tot de privacywetgeving is de AVG: Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. Deze verordening heeft veel impact gegeven op 
schoolorganisaties c.q. CPOV. Zowel op leerling- als op medewerkerniveau. Alle systemen 
zijn hierop gecontroleerd. Voor beeldmateriaal van kinderen wordt schriftelijk toestemming 
aan ouders gevraagd om beelden van kinderen te plaatsen op websites of te verwerken in 
documenten. 

 
1.7 Informatie over de maatschappelijke aspecten van het ondernemen: 
 

Goed onderwijs vraagt steeds meer sensitiviteit van de omgeving. Een belangrijk aspect is het 
scherpstellen van de vraagsturing van de wijk of omgeving waarin de school is 
gepositioneerd. CPOV is zich bewust van het feit dat duurzaam onderwijs sterk afhankelijk is 
van het goed luisteren naar haar omgeving. Zeker in een tijd van krimp luistert het nauw om 
ouders als partners te gaan betrekken in de doorontwikkeling van duurzaam en goed 
gekwalificeerd onderwijs. In 2018 is een begin gemaakt om alle ambities van het nieuwe 
Koersplan te beschrijven. Met een aantal stakeholders zoals ouders, leerlingen en 
medewerkers is een gesprek gevoerd om scherp te krijgen hoe onze positie was in 2018. 
Naast de kwaliteit van het onderwijs wordt de diversiteit van de leerlingpopulatie steeds groter 
en dit vraagt van de leerkrachten een toenemende handelingsbekwaamheid om hiermee om 
te gaan. 
Aangezien het toelatingsbeleid van de kinderen open is en CPOV garant wil staan voor de 
ontwikkeling en vorming van elk kind, vraagt dit van de leerkrachten optimale flexibiliteit en 
invoelingsvermogen naar kinderen en ouders. 
 
 

2. Governance:                              
                                   
2.1 Ontwikkelingen op het gebied van governance: 
 

CPOV heeft de Governance ingericht conform de wetgeving. Gelet op de schaalgrootte 
van de organisatie is destijds gekozen voor het two-tier model waarin organieke en fysieke 
scheiding is tussen toezicht en bestuur. Vanuit beide gremia wordt nu een balans gezocht 
tussen het Angelsaksisch denken, dat zich sterk kenmerkt door de controle en het afvinken 
van kritische prestatie indicatoren binnen haar systeemdenken en het Rijnlands denken  
dat zich met name richt op de ontwikkeling. Ook landelijk blijkt uit de evaluaties dat de 
taakstelling van toezichthouders en bestuur nog een zoektocht is en vraagt om herijking. 

 
2.2 Vermelding van de Code Goed Bestuur die wordt gehanteerd: 
 

Zoals bij 1.3 is aangegeven volgt CPOV sinds 1 mei 2012 de Code Goed Bestuur en volgt 
nauwgezet de wetgeving binnen dit domein. Het bestuur heeft kennis genomen van de 
aanscherping van de Code Goed Bestuur. De PO Raad heeft in dit verband een notitie 
geschreven waarin de wettelijke ontwikkelingen staan vermeld. Eén van de aspecten in  
de notitie is artikel 5 waarin de scheiding van toezicht en bestuur is aangescherpt. Verder 
scherpt de notitie in artikel 7 aan met welk doel wij het onderwijs dienen te geven en welke 
bestuurlijke verantwoordelijkheid hieraan ten grondslag ligt.  
CPOV voldoet aan deze uitgangspunten: 

 
Artikel 7 - Opdracht 
Bevoegde gezagsorganen binnen het primair onderwijs zijn maatschappelijke instellingen met 
een specifieke verantwoordelijkheid. Zij verzorgen de vorming en opleiding van kinderen in de 
leeftijd van 4 tot circa 12 jaar en zorgen voor kwalitatief goed onderwijs. 
Het schoolbestuur en het intern toezichtsorgaan zijn er namens het bevoegd gezag in ieder 
geval verantwoordelijk voor dat: 
 

● ieder kind het maximale rendement uit zijn of haar mogelijkheden kan halen, doordat hij 
of zij het best mogelijke onderwijs krijgt; 

● de scholen adequate opbrengsten realiseren; 
● de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen als democratisch burger en lid van de 

samenleving (burgerschap); 
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● de leerlingen zich ervan bewust worden dat leren positief bijdraagt aan hun ontwikkeling  
en een ‘leven lang’ aan de orde zou moeten zijn; 

● de medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen en onder optimale omstandigheden hun 
bijdrage aan deze processen kunnen leveren (goed werkgeverschap); 

● de beschikbare middelen op een effectieve en verantwoorde wijze in een meerjarig 
perspectief worden ingezet ter realisatie van deze opdracht. 

 
 
2.3 Vermelding van de afwijkingen van deze code en een toelichting daarop: 

Is niet van toepassing. 
 
 
2.4 Wijze waarop horizontale verantwoording wordt ingevuld: 

Conform artikel 11 van de Code Goed Bestuur hanteert CPOV de volgende uitgangspunten: 
 

 Artikel 11 - Horizontale dialoog 
Teneinde de opdracht optimaal te realiseren, dragen het schoolbestuur en het intern 
toezichtsorgaan zorg voor een beleid dat voorziet in een dialoog met belanghebbenden  
op alle relevante niveaus van de organisatie. 
In het beleid wordt in ieder geval aandacht besteed aan: 
– wie ten minste als belanghebbenden van de organisatie worden beschouwd; 
– de wijze waarop de belanghebbenden worden betrokken in de beleidscyclus; 
– de wijze waarop informatie wordt verstrekt (en resultaten worden teruggekoppeld). 

 
Het College van Bestuur (CvB) voorziet de Raad van Toezicht (RvT), de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) en de directeuren (DC) systematisch van informatie in de 
vorm van actualiteiten op de domeinen POF (Personeel, Onderwijs, Financien). Verder 
ontvangen alle medewerkers systematisch een nieuwsbrief waarin de ontwikkelingen en 
overige zaken worden gedeeld met het personeel. 

 
De Raad van Toezicht vergadert 5 keer per jaar. Tijdens elke vergadering wordt één thema 
uitvoerig besproken. Daarnaast wordt 3 keer per jaar de financiën verantwoord in de bekende 
Q1, Q2 en Q3 rapportage.  

 
 
3. Onderwijs: 
 
3.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar: 
 

● Het hoogbegaafdheidsonderwijs is als eerste cohort gestart in het schooljaar 2017-2018 op ‘t 
Speel-Kwartier. In het schooljaar 2018-2019 is dit gecontinueerd. Naar verwachting zal een 
tweede groep in het schooljaar 2019-2020 worden opgestart.  

● De pilot symbiose-onderwijs van het SO (C.P. van Leersumschool) en het SBO (De Windroos) 
is in het schooljaar 2017-2018 gestart. De resultaten zijn positief.Door ruimtegebrek en 
inwoning van een andere CPOV school is dit even on hold gezet. Evenwel zijn ontwikkelingen 
in een samenwerking tussen SO/SBO/PO, vanuit de inclusieve gedachte, verder uitgewerkt 
en is een startdocument opgeleverd. Dit geldt als uitgangspunt voor het verkennen van 
verdere samenwerking met 3 partners (SO/SBO/PO). 

● De voorbereidingen van de integratie van de kinderopvang en school zijn getroffen als opmaat 
naar IKC-vorming. Concreet is gewerkt aan de pilot IKC ‘t Speel-Kwartier en pilot  
KC De Grondtoon/De Schakel. Beide pilots zijn in 2018 van start gegaan. Zie 1.5 

● Doorontwikkeling van het unitonderwijs waarin gepersonaliseerd onderwijs centraal staat. De 
afgelopen periode is vooral ingezet op een stabiele bemensing van de locaties die 
unitonderwijs aanbieden. Tevens is een slag gemaakt in het borgen van reeds ingezette 
processen, met name rond het aanbod en de onderwijsinhoud en de leerlingondersteuning. 
Nauw hiermee verbonden is het gepersonaliseerd leren. 

● De IKC vorming van het Franse Gat vindt plaats in stuurgroepverband, in nauw overleg met 
de gemeente en de onderwijsorganisatie Gave. De samenwerking is gebaseerd op inhoud  
en gezamenlijke kernwaarden. Zie 1.5 
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● Het proces COZ (Corporatie Onderwijsvoorzieningen Zetten) is gestart met het ondertekenen 
van een intentieverklaring tussen de participanten van onderwijs en kinderopvang. Een 
stuurgroep en een projectgroep is ingericht en cyclisch vinden de processen nu plaats. Zie 1.5 

● In 2018 heeft CPOV een Directeur Onderwijs en Kwaliteit aangesteld. Eén van de directeuren 
richt zich binnen deze taakstelling op ontwikkeling van bovenschools kwaliteitsbeleid, zicht op 
en monitoren van onderwijsopbrengsten en initiëren en stimuleren van innovatie. 

● In 2018 heeft CPOV een auditteam in het leven geroepen dat werkt op basis van vastgesteld 
beleid rondom audits binnen CPOV. Een groep directeuren is inmiddels gecertificeerd auditor 
en ook zijn enkele interne audits afgenomen. Het streven is om de auditgroep in 2019 uit te 
breiden met enkele intern begeleiders. 

● In 2018 is een BC-netwerk (bouwcoördinatoren/teamleiders/unitleiders) opgestart. Na een 
aanloopperiode is een professionaliseringsslag gemaakt binnen dit netwerk door 
inventarisatie van ondersteuningsbehoefte van de individuele BC-er en het gremium als 
geheel. Er hebben sindsdien enkele gezamenlijke professionaliseringsmomenten 
plaatsgevonden en er is meer ruimte gemaakt voor expertisedeling. 

● Vanaf het schooljaar 2017-2018 is binnen de verschillende gremia (IB, DC etc.) meer de 
nadruk gelegd op het ontwikkelen en borgen van onderwijskwaliteit, opbrengstgericht werken 
en innovatie. Dit is ook een prominent onderdeel geweest van de gezamenlijke tweedaagse 
met directeuren, intern begeleiders en bouwcoördinatoren. 

● In het jaar 2018 is veel opgepakt onder leiding van zowel het CvB als de Directeur Onderwijs 
en Kwaliteit op het punt van (bovenschools) kwaliteitsbeleid (waaronder Werken met 
Kwaliteitskaarten), de voorbereiding en het samenstellen van de Strategische Koers en de 
schoolplannen van de verschillende scholen. 

 
 

Schoolontwikkeling: 
 
 Gerealiseerd in 2018: 

 
● Conform planning zijn alle scholen meerdere malen bezocht door de voorzitter van het 

College van Bestuur. Het schoolbezoek werd afgestemd op het Bestuurlijk Toetsingskader 
2018. De gesprekken stonden in het teken van de functioneringsgesprekken als onderdeel 
van de afgesproken gesprekkencyclus en van een eerste kennismaking tot en met het 
oplossen van de locatieproblemen die er speelden.  

● Per 1 januari is de directeur van School Alex, Max en Tamim, in het kader van span of control, 
volledig gaan werken op Tamim en is de directeur van de Ds. van Lingenschool gemobiliseerd 
naar School Alex en Max. Beide scholen kunnen hierdoor verder bouwen aan de toekomst. In 
2018 heeft de Ds. van Lingenschool een interim directeur gehad. 

● In 2018 heeft CPOV vanuit haar bestaande directeuren een Directeur Onderwijs en Kwaliteit 
aangesteld. O.a. als gevolg hiervan heeft een verschuiving binnen het directeurenteam 
plaatsgevonden. De directeur van Het Erf is in het kader van mobiliteit gestart als directeur op 
de beide Bakens. Op Het Erf is de laatste maanden een interim directeur geweest.  

● De vacature op de Ds. van Lingenschool en Het Erf zijn per 1 januari 2019 weer ingevuld door 
twee nieuwe directeuren van buiten de stichting.  

● Het actieplan RI&E 2017 is conform de planning uitgevoerd. In 2018 heeft een 
doorontwikkeling van de RI&E organisatie plaatsgevonden. De monitoring is voorlopig 
in handen van een extern deskundige. Op termijn wordt erover nagedacht om dit te koppelen 
aan een combifunctie. 

● CPOV is licht gegroeid in leerlingenaantal van 3444 naar 3462. De lichte groei wordt 
veroorzaakt door zowel een groei van het aantal leerlingen in het SBO in het kader van 
Passend Onderwijs alsmede een lichte toename in het basisonderwijs. Het aantal leerlingen 
in het basisonderwijs laat een lichte groei van 6 leerlingen zien en bij het SBO is er sprake 
van een groei van 12 leerlingen.  

  
Leerlingen met een speciaal ontwikkelingsperspectief / Passend onderwijs: 

 
 Gerealiseerd in 2018: 

 
● Medewerkers van CPOV bouwen mee aan de opbouw van de nieuwe samenwerkings- 

verbanden.  
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● Ontwikkelingsperspectieven zijn gemeengoed binnen CPOV. Er heeft in 2018 een 
professionalisering plaatsgevonden van IB-ers. Deze hebben hun opgedane expertise  
met elkaar en de leerkrachten c.q. specialisten binnen de school gedeeld. Hierin is het  
SWV een belangrijke stimulerende partner geweest. 

● Alle scholen hebben hun schoolondersteuningsplan gerealiseerd. De geschreven plannen 
worden structureel geactualiseerd.  

● Binnen CPOV vindt doorlopend en binnen meerdere gremia het gesprek over toekomst- 
gericht/toekomstbestendig onderwijs plaats. Dit heeft onder andere geresulteerd in afspraken 
(in de strategische koers) die gelden als uitgangspunten voor de te schrijven schoolplannen. 

● Het leerlingenaantal van SBO De Windroos is gegroeid naar 102 leerlingen. De groei van  
het SBO is een landelijke trend. We doen onderzoek hoe dit komt en wat dit zegt over de 
status van Passend Onderwijs. 

 
 
3.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen: 
 

Zoals eerder is aangegeven is de IKC-vorming in een aantal wijken gestart. CPOV wil gelet op 
de schaalgrootte leidend hierin zijn. Het bestuur heeft aangegeven dat voor alle processen 
geldt dat de IKC-vorming op basis van inhoud en kernwaarden gaat plaatsvinden. Dit geldt 
dus ook voor samenwerkende partners. Inmiddels vindt deze samenwerking al plaats in de 
vorm van satellietverbindingen. Dit proces zal verder vorm gaan krijgen in 2019. 
Belangrijke aspecten in deze ontwikkelingen zijn: 
 

● Samenwerken op basis van inhoud en kernwaarden 
● Optimale integratie van kinderopvang en onderwijs (0-14) 
● Concretisering van de doorlopende leerlijnen (10-14) 

 
De samenwerking met de volgende organisaties werd in 2018 gecontinueerd: 
 

● CorDeo als samenwerkingspartner (SO/SBO/PO) 
● Gave (IKC vorming Franse Gat) 
● Gewoon Speciaal (doorontwikkeling van het symbiose onderwijs) 

 
 
3.3 Onderwijsprestaties: 
 

● Vanaf 1 augustus 2017 biedt CPOV hoogwaardig en volwaardig HB (hoogbegaafdheid) 
onderwijs aan. Inmiddels is een tweede cohort gestart. In samenhang met het 
samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei wordt gekeken naar structurele financiering 
van het HB (hoogbegaafdheid) onderwijs vanuit het samenwerkingsverband. In 2019 zal dit 
worden uitgewerkt en ter besluitvorming aan de ALV van het samenwerkingsverband worden 
voorgelegd. 

● De aansturing en innovatie van de doorontwikkeling van het onderwijs vindt plaats vanuit  de 
PLG (professionele leergemeenschap). Deze PLG’s worden op alle lagen van de organisatie 
gevormd en ingezet. Binnen CPOV wordt gewerkt aan een nieuwe structuur waarbinnen de 
PLG’s een prominente plek innemen en ook meer mandaten zullen krijgen. 

● Tijdens de tweedaagse van september 2017 is per school geïnventariseerd welke kwaliteit en 
opbrengsten zijn gehaald. Tevens zijn in het kader van samenwerkende scholen afspraken 
gemaakt over uitwisseling en inschakeling van expertise. In 2018 is een vervolg gegeven aan 
deze inventarisatie en samenwerking. Kwaliteit en opbrengsten zijn vaste onderdelen binnen 
gesprekken tussen directeuren, bouwcoördinatoren en intern begeleiders. Dit heeft ook tijdens 
de tweedaagse in 2018 (met directeuren, intern begeleiders en bouwcoördinatoren) vorm 
gekregen. 

● Alle scholen voldoen aan de basiskwaliteit. Dit is extra bevestigd door het laatste 
inspectiebezoek. Onderzoek geeft aan dat er veel in de steigers staat - CPOV is sterk in 
beweging - en dat er voldoende onderwijskwaliteit wordt geboden op CPOV-scholen. 

● Alle directeuren hebben via hun jaarplan de acht domeinen geëvalueerd en verantwoord aan 
het bestuur. 

● Relevante zaken uit de Mid term Review zijn verwerkt in het Koersplan 2019-2023. 
● Aanpassing bestuurlijk toetsingskader met evaluatie OIDS.  



  Jaarrekening 2018 
41154 / Stichting Christelijk Primair Onderwijs voor Veenendaal en omgeving, te Veenendaal 

Pagina 15 
 

● Het mobiliteitsbeleid is qua tijdpad aangepast en wordt meer op basis van kwaliteit ingezet. 
● Het sociaal veiligheidsplan is herzien en besproken in het directeurencontact en de GMR.  
● Alle scholen van CPOV voldoen aan de basiskwaliteit. Interne processen zijn geborgd in de 

PDCA cyclus. 
● Voor de Onderwijsinspectie zijn de resultaten van de Eindtoets Basisonderwijs (Cito = 

Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling) een indicatie om de onderwijskwaliteit te 
beoordelen.  

 
Hieronder treft u de normering aan van de Onderwijsinspectie en de resultaten van de 
Eindtoets 
Basisonderwijs van de CPOV-basisscholen in 2017-2018.  
 

Eindscore 2018:  
Hieronder is een totaaloverzicht gegeven van alle eindscores. Per school is aangegeven hoe  
de scores zich verhouden tot het schoolgemiddelde en de inspectiescores voor 2017-2018.  
Tevens is in het overzicht terug te vinden welke eindtoetsen zijn gehanteerd. 
De brongegevens zijn ontleend aan ‘Scholen op de kaart’. 
Gelet op het feit dat verschillende toetsen worden gebruikt, is een onderliggende kwantitatieve 
vergelijking niet mogelijk.  
Aangezien alle locaties van CPOV in 2018 voldoen aan de basiskwaliteit, kan wel een kwalitatieve 
conclusie worden getrokken dat alle locaties voldoen aan de inspectienorm. 
 
 
 
Totaaloverzicht (ongecorrigeerd) eindscores: 
 

Iep Toets: 15/16 16/17 17/18 
Inspectienorm 

17/18 

Rehoboth 80,8 80,8 84,0 79,3 

Het Erf  82,2 86,4 78,3 

‘t Speel-Kwartier   82,0 79,3 

Cito Toets: 15/16 16/17 17/18 
Inspectienorm 

17/18 

Ds. Van Lingenschool 530,2 533,4 537,5 533,7 

De Ceder 535,2 530,2   

De Burcht 536,3 536,3 536,2 534,6 

J. v. Stolbergschool 526,0 527,3 529,8 526,9 

Baken 2 534,9 536,5   

Baken 1 535,8 534,7   

Het Erf 533,3    

‘t Speel-Kwartier 538,0 537,7   

Grondtoon 538,2 541,0 540,2 535,1 

School Alex en Max 529,3    

Tamim 533,0    



  Jaarrekening 2018 
41154 / Stichting Christelijk Primair Onderwijs voor Veenendaal en omgeving, te Veenendaal 

Pagina 16 
 

Route 8 Toets: 15/16 16/17 17/18 
Inspectienorm 

17/18 

De Ceder   193,4 200,9 

Baken 2   202,1 204,2 

Schakel 222,3 213,0 214,0 200,9 

Baken 1   214,8 203,3 

School Alex en Max  203,4 205,8 201,5 

Tamim  202,1 211,6 202,4 

SBO De Windroos Geen eindtoets 

 
 
Conclusie:  

 
Alle locaties zijn apart beoordeeld en hebben een basisarrangement. De impuls vanuit de prestatiebox 
zorgt voor meer mogelijkheden om opbrengsten te verhogen. CPOV heeft ervoor gekozen om deze 
impulsgelden geheel ten goede van de scholen te laten komen. In mei van elk komend jaar 
verantwoorden de directeuren zich over de inzet van de prestatiebox op schoolniveau. 
 
 
Uitstroom van leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs  
 
In tabel ‘Doorstroompercentage VO 2017-2018’ wordt weergegeven op welk niveau kinderen van 
groep 8 doorstromen naar het Voortgezet Onderwijs. 
 
 
Doorstroompercentage VO 2017/2018: 
 
 

School: vso pro Vmbo 
b 

Vmbo 
k 

Vmbo-k 
vmbo   
(g) t 

Vmbo 
gt 

Vmbo (g) 
tl havo 

havo Havo/ 
vwo 

Vwo 

Rehoboth   3 4  7 2 10  3 

De Ceder   10  8 15  11  7 

Ds. v.Lingenschool    3   3 5 9 3 

De Burcht   3 2  3 11 1 13 12 

J. v.Stolbergschool   1 5   2 4   

Baken 2    9   7 13  2 

Baken 1   2 9   8 9  4 

De Schakel  2 4 4 3 5 1 5 0  

Het Erf   2 2   25 4 4 10 

‘t Speel-Kwartier   2 5 3 7 4 13 5 8 

De Grondtoon    3 1 0 1 0 11 9 

School Alex   1  0 0 4 1 2 0 

School Max   1 2 0 0 3 0 0 3 

Tamim   2 2 1 0 3 0 9 2 

De Windroos 
(SBO) 

          

 
3.4 Onderwijskundige en onderwijs-programmatische zaken: 

● Er is een nieuw beleidsplan ontwikkeld voor het hoogbegaafdheidsonderwijs. Zie 1.5 
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● Het concept van het unitonderwijs is doorontwikkeld en afgestemd op alle locaties waar 
unitonderwijs wordt gegeven. Tevens hebben alle directeuren kennis genomen van het  
type onderwijs. Zie 3.1 

● Veel scholen hebben een stevige ontwikkeling doorgemaakt als het gaat om 21e eeuwse 
vaardigheden en met name ICT. CPOV heeft hier ook in geïnvesteerd door in samenwerking 
met de gemeente Veenendaal een aantal e-coaches op te leiden en die te faciliteren. Zij 
worden de aanjagers van innovatief ICT-onderwijs binnen Veenendaal. 

 
 
3.5 Informatie over de toegankelijkheid en het toelatingsbeleid: 
 

Wanneer ouders/verzorgers hun kind willen aanmelden, worden zij uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek. Indien mogelijk is het kind hierbij aanwezig. Tijdens het gesprek 
komen o.a. de levensbeschouwelijke identiteit en de onderwijskundige uitgangspunten van de 
school aan de orde. Van de ouders/verzorgers wordt gevraagd dat zij, door middel van 
ondertekening van het inschrijfformulier, de grondslag en doelstelling van onze stichting 
respecteren. 

 
Per aanmelding wordt bekeken of de aangemelde leerling toegelaten wordt. Deze beslissing 
wordt genomen door de directie. Daarbij worden de volgende afwegingen gemaakt met 
betrekking tot: 
 

● Een evenwichtige balans in groepsgrootte. 
● Een evenwichtige balans tussen zorg- en niet-zorg-kinderen, waarbij de aspecten sociaal- 

emotionele gesteldheid, taal en cognitieve achterstanden de beoordelingscriteria vormen. 
● De realisatie van kwalitatief goed onderwijs zoals beschreven in het schoolwerkplan 
● De mogelijkheid voor de groepsleraar om op verantwoorde wijze zijn/haar taak te vervullen, 

zoals in de taakkarakteristiek leerkracht basisonderwijs wordt aangegeven. 
● De eventuele testgegevens van het kind. 
● Het eventueel aanwezige onderwijskundig rapport van de leerling, wanneer deze al eerder 

een school bezocht heeft. 
 

Wanneer de leerling niet wordt toegelaten, krijgen de ouders/verzorgers een schriftelijk 
gemotiveerde beslissing, opgesteld door de directeur van de school en ondertekend door het 
College van Bestuur waarbij wordt tevens aangegeven welke andere mogelijkheden de 
Stichting CPOV eo te bieden heeft. Alle medewerkers zijn geïnformeerd over de zorgplicht die 
voor alle scholen geldt via de 5 jaarlijkse nieuwsbrief door de bestuurder. 

 
 
3.6 t/m 3.11 Niet van toepassing 
 
 
4. Kwaliteitszorg: 
 
4.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar m.b.t. de interne en
 externe kwaliteitszorg: 
 
Intern: 

● Er is een Directeur Onderwijs en Kwaliteit aangesteld (zie 3.1) 
● Het werken met kwartaalrapportages is gecontinueerd. Cyclisch wordt de RvT d.m.v. 

horizontale verantwoording geïnformeerd. 
● WMK (Werken met Kwaliteit) is verder ingevoerd. Voor de leerkrachten is de systematiek 

onderverdeeld in start-, basis- en vakbekwaam. Voor alle domeinen zijn KPI’s (kritische 
prestatie indicatoren) toegepast. In 2018 is besloten dat dit in 2019 naar analogie zal worden 
toegepast op de OOP functies. Leidend in dit proces is het herijkte functiebouwwerk. Evenwel 
wordt de systematiek, die is gebaseerd op CAO-afspraken, structureel en consequent 
uitgevoerd op de scholen. 

● De invoering van de WMK cyclus voor de gesprekkencyclus, het POP en het portfolio is in 
2016 geïmplementeerd. In 2017 heeft de finetuning plaats gevonden. In 2018 is een goed 
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beeld van de scholen ontstaan door onder andere teamfoto’s die de directeuren hebben 
gemaakt van hun schoolteams. Evaluatie van de cyclus, met onder andere de GMR heeft 
in 2018 plaatsgevonden en zal in 2019 een vervolg krijgen. 

● Professionalisering van het stafbureau wordt verder uitgevoerd. Ter voorbereiding van dit 
proces is een benchmark uitgevoerd. De bevindingen vormen de bouwstenen voor de 
doorontwikkeling van de kwaliteit van het stafbureau.  

● Professionele leergemeenschap: de ontwikkelde werkklimaatovereenkomst is leidend voor de 
integrale kwaliteitszorg binnen CPOV en geldt voor alle medewerkers. Dit document komt 
regelmatig aan de orde tijdens besprekingen in de verschillende gremia. 

● Er is binnen CPOV een auditteam gestart. Zie 3.1 
 
Extern: 

● In 2017 heeft de inspectie een integraal inspectiebezoek afgelegd. Zij heeft dit uitgevoerd 
vanuit het nieuwe toezichtarrangement. Alle bezochte scholen hebben in principe een 
voldoende gekregen. Voor één locatie gold een herstelopdracht. Met betrekking tot de 
bestuurlijke/bovenschoolse kwaliteitszorg was het kwaliteitszorgsysteem nog niet volledig op 
orde. In het commentaar op het gepubliceerde rapport heeft het bestuur hier een verklaring 
voor gegeven. Er was voldoende vertrouwen voor de inspectie om pas over 4 jaar terug te 
komen voor een bestuursgesprek.  

● In 2018 is de herstelopdracht op één van scholen met goed gevolg afgelegd. Op basis van het 
laatste inspectiebezoek zijn scholen die op onderdelen verder ‘moesten’ ontwikkelen 
regelmatig geconsulteerd en zijn de verbeteringen gemonitord. In 2018 zijn enkele 
themaonderzoeken gepleegd die met goed gevolg zijn afgerond. 

 
 

4.2. Verwachte toekomstige ontwikkelingen: 

Zoals eerder is vermeld werkt CPOV met WMK als kwaliteitsinstrument. Voor het primaire 
proces geeft dit systeem een goed beeld. Voor de overige secundaire en tertiaire processen 
voorziet dit KWAZO instrument niet. In 2018 is WMK geïntegreerd in Parnassys, waarmee 
een integraal systeem beschikbaar is dat voorziet in alle processen.  

4.3. Afhandeling van klachten: 

In 2018 is de Klachtencommissie niet actief geweest, in die zin dat er geen klachten en/of 
meldingen zijn gedaan bij de commissie. 
 
Door de externe vertrouwenspersoon zijn In 2018 een aantal gesprekken gevoerd met ouders 
en leerkrachten. Alle zaken die de vertrouwenspersoon zijn gepasseerd en vervolgens zijn 
gedeeld met het bestuur zijn opgelost. 

 
 
5. Onderzoek: 
 
5.1 Toelichting inzake de werkzaamheden op het gebied van onderzoek: 
 

● In 2018 is in opdracht van het bestuur een onderzoek uitgevoerd betreffende IKC vorming 
(Bureau Kikken). 

 
5.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderzoek: 
 

● In het kader van de kwaliteit van het HB onderwijs monitort de universiteit Nijmegen een 
cohortonderzoek. Hierbij worden leerlingen gevolgd binnen PO, VO en evt. WO of HBO. 

 
6. Internationalisering: 
 
6.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar m.b.t.  

internationalisering: 
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 In 2018 zijn twee referentieprojecten bezocht in Canada/Ontario met als doel het Inclusief 
  Onderwijs te bestuderen en mee te maken in de praktijk. Respectievelijk is kennis gehaald 
 bij het ministerie van Ontario en twee grote schoolorganisaties in Hamilton en London. 
 Het geheel werd begeleid door professor Jacqueline Specht, hoogleraar aan de Western  
 University Education. Vanuit CPOV is een ad random groep samengesteld die aan de  
 studiereis heeft deelgenomen. 
 Het rendement van de reis is meegenomen en verwerkt in het voortraject van het nieuwe 
 Koersplan. 
 
6.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van internationalisering: 
 In samenhang met de CHE en twee onderwijsorganisaties in respectievelijk Duitsland en 
 Canada wordt in 2019 een subsidietraject aangevraagd dat zich richt op de doorontwikkeling 
 van Passend Onderwijs naar Inclusief Onderwijs. Deze ontwikkeling wordt meegenomen in 
 de strategische koers 2019- 2023. 
 
7. Personeel:   
 
7.1 Zaken met een belangrijke personele impact 
 

● Werkgever  
CPOV verzorgt onderwijs aan ongeveer 3.500 kinderen.  
Ultimo 2018 zijn 325 personeelsleden in vaste dienst. Circa 80% van de personeelsleden 
verzorgt het onderwijs aan de leerling, 85% van de medewerkers is vrouw, 12,6% is 
onderwijsondersteunend.  
De gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) van de personeelsleden ligt op circa 39,56 jaar. 

 
● Ziekteverzuim 2018 

Verzuimpercentage, meldingsfrequentie & gemiddelde ziekteverzuimduur CPOV-breed 
 
 Kalenderjaar 2018 

 Het kalenderjaar 2018 geeft een gemiddeld verzuimpercentage weer over alle CPOV-scholen 
van 5,48%, de meldingsfrequentie (het gemiddeld aantal verzuimmeldingen per personeelslid) 
komt uit op 0,99 en de gemiddelde ziekteverzuimduur (van afgesloten ziektegevallen) ligt op 
23,77 dagen.  

 
 Toelichting gemiddelde ziekteverzuimduur 

 I.v.m. de systeemtechnische berekeningmethode van de gemiddelde ziekteverzuimduur, 
waarbij alleen bij een afgesloten ziektegeval het cijfer wordt meegewogen, laten we dit cijfer 
verder rusten, aangezien dit een verkeerd beeld kan geven daar ziektegevallen een bepaald 
jaar kunnen overschrijden. 

  
 Verzuimpercentage 

 Wanneer we bovengenoemde vergelijking uitsplitsen per school zien we dat het 
verzuimpercentage in 2018 het hoogst is Bovenschools (14,74%), gevolgd door de Windroos 
(9,51%) en Tamim (8,98%) en de Schakel (8,97%). Ook het percentage van de 
Rehobothschool ligt boven de 8%. 
 De laagste percentages zijn terug te vinden op School Alex en Max (1,56%), de Juliana van 
Stolbergschool (1,97%) en ’t Speel-Kwartier (1,99%), waarbij ook de percentages van de 
Grondtoon (2,02%), het Erf (2,70%) en het Baken II (2,94%) onder de 3% liggen. 

  
 Bovenstaande vergelijking leert dat er een groot verschil zit tussen de school met het 
hoogste- en het laagste verzuimpercentage, hetgeen enerzijds ligt in een aantal langdurig 
zieken, wat uiteraard het percentage sterk beïnvloedt en anderzijds aan de grootte van een 
team (een klein team heeft snel een hoog percentage). 

  
 Meldingsfrequentie 

 Wat betreft de meldingsfrequentie zijn de lijstaanvoerders hier de Windroos (1,70), ’t Speel-
Kwartier (1,58) en de Schakel (1,41), gevolgd door de Ds. Van Lingenschool (1,26) en Tamim 
(1,22). 
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 De laagste cijfers van de meldingsfrequentie zijn terug te vinden op de Grondtoon (0,31), 
School Alex en Max (0,44) en het Baken I (0,50), waarbij ook het Baken II (0,66), 
Bovenschools (0,67), de Ceder (0,70), het Erf (0,80) en de Juliana van Stolbergschool (0,97) 
een lage frequentie hebben van onder de 1. 

  
 Opvallende zaken 

● Bovenschools kent de grootste uitschieter qua verzuimpercentage van 14,74%, waarbij de 
meldingsfrequentie laag ligt op 0,67. Dit betekent dat er voornamelijk sprake is van langdurige 
ziekte. 

● De Windroos, de Schakel, Tamim (en in iets mindere mate de Ds. Van Lingenschool en de 
Burcht) behoren bij beide kengetallen tot de hoogste categorie. Dit betekent dat er sprake is 
van relatief veel ziekte, zowel kort- als langdurend. 

● Voor de Windroos en de Schakel geldt dat er sprake is van hoge meldingsfrequenties van 
1,70 en 1,41. Dit betekent dat personeelsleden zich gemiddeld genomen vaker ziekmelden, 
waarbij in tegenstelling tot eerdere jaren bij beide scholen nu ook sprake is geweest van een 
stijging van het verzuimpercentage. 

● School Alex en Max kent het laagste verzuimpercentage van 1,56%. Aangezien de 
meldingsfrequentie met 0,44 ook tot de laagsten behoort is hier sprake van erg weinig ziekte. 

● Voor de Grondtoon geldt een soortgelijke situatie hetgeen overeenkomt met het jaar ervoor. 
Ook de Juliana van Stolbergschool, het Baken II en het Erf scoren relatief laag op beide 
getallen. 

● ’t Speel-Kwartier heeft ook een laag verzuimpercentage met 1,99%. De meldingsfrequentie is 
daarentegen hoogst met 1,58. Deze situatie komt ook volledig overeen met de voorgaande 
jaren. 

  Conclusie 
 
 In algemene zin kan worden geconcludeerd dat de cijfers m.b.t. het ziekteverzuim binnen 
CPOV over het kalenderjaar 2018 in positieve zin verschuiven richting het landelijk 
gemiddelde van om en nabij de 6%. 
 De dalende lijn heeft zich gecontinueerd ten opzichte van de afgelopen jaren (van 9% en 
7,73%, naar 5,48% en van 1,31 en 1,13, naar 0,99). 

  
 Aandacht voor het verzuim blijft echter vereist. Op de planning van 2019 is opgenomen dat 
het ziekteverzuimprotocol herijkt wordt en zowel de directeuren als de personeelsleden hierin 
actief over worden geïnformeerd en daarmee goed geïnstrueerd zijn om er mee te werken! 

  
 Het is in het bijzonder goed de ontwikkelingen die zich voordoen op de Windroos, Schakel, 
Tamim en Ds. Van Lingenschool en de Burcht nauwlettend in de gaten te houden, aangezien 
beide cijfers van deze scholen hoog liggen, boven het landelijke gemiddelde. 
 Daarnaast is het zaak om de lijn van School Alex en Max, de Grondtoon, Juliana van 
Stolbergschool, Baken II en het Erf te doen laten continueren. 

  
 Al met al is het noodzaak het verzuim verder terug te dringen door hier bewust, actief en 
regelmatig mee bezig te zijn, zodat er op termijn overgestapt kan worden naar eigen 
risicodragerschap. 
 

Kalenderjaar 2018 VP 
 

MF 

Rehoboth 8,33% 1,08 

De Ceder 6,03% 0,70 

Ds. Van Lingenschool 7,36% 1,26 

De Burcht 7,53% 1,10 

Juliana van 
Stolbergschool 

1,97% 0,97 

Het Baken II 2,94% 0,66 

De Schakel 8,97% 1,41 

Het Baken I 5,35% 0,50 

Het Erf 2,70% 0,80 

De Windroos 9,51% 1,70 
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De Grondtoon 2,02% 0,31 

School Alex en Max 1,56% 0,44 

Tamim 8,98% 1,22 

’t Speel-Kwartier 1,99% 1,58 

Bovenschools 14,74% 0,67 

 
      

● Stabilisatie van het leerlingenaantal: 
Het aantal leerlingen is nagenoeg gelijk aan voorgaand jaar. Het aantal leerlingen in het SBO 
neemt iets toe (12) en het aantal leerlingen in het BAO (5) ook. 

 
● Tekort aan leerkrachten voor invalwerk: 

In 2018 is het tekort aan leerkrachten merkbaarder op de scholen geworden. Wat een 
landelijk probleem is. Dit vraagt van de scholen optimale creativiteit en investeringen om 
de kwaliteit van het primaire proces te waarborgen.  
Naar verwachting zal dit tekort naar de toekomst alleen maar verder toenemen waardoor 
wij genoodzaakt zullen zijn om te zoeken naar oplossingen om te voorkomen dat klassen 
naar huis gestuurd worden. Hiertoe zal enerzijds gezocht worden naar samenwerking met 
andere besturen en anderzijds met scholingsinstituten.   

 
8. Huisvesting: 
  

In een samenwerking tussen schoolbesturen en de gemeente Veenendaal is een Integraal 
Huisvestingsplan (IHP) opgesteld. Dit is tevens de opmaat geweest voor het opstellen van 
beleid in de gemeente Veenendaal t.a.v. Integrale Kindcentra. In het IHP is afgesproken dat 
om de twee jaar een nieuw IKC wordt gerealiseerd, waarin meerdere meestal scholen 
participeren, met diverse andere (kind)voorzieningen. Daarnaast worden in bestaande 
situaties de mogelijkheden onderzocht om tot een IKC te komen. Een bijkomend doel is het 
terugdringen van de leegstand in de diverse schoolgebouwen en daarbij thuisnabij onderwijs 
te blijven bieden. Inmiddels zijn verschillende werkgroepen samengesteld voor de 
onderscheiden (I)KC vorming. 

 
9. Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen: 
 
9.1 Vermelding van de samenwerkingsverbanden waarbij de rechtspersoon of de daaronder  

ressorterende instellingen aangesloten zijn en van de verbonden partijen: 
 

De basisscholen van CPOV zijn betrokken bij drie samenwerkingsverbanden. Het betreft 
de samenwerkingsverbanden: 
- Rijn & Gelderse Vallei (PO 25-10) 
- PassendWijs (PO 25-06) 
- BePO (PO 25-08) 
De voorzitter van het College van Bestuur van CPOV is Bestuurslid van PO 25-10, lid van  
de Interne Raad van Toezicht van PO 25-06 en lid Algemene Vergadering van PO 25-08. 
 
CPOV neemt deel aan diverse netwerken in de gemeente, de regio, de provincie en op 
landelijk niveau. Het gemeentelijk overleg richt zich vooral op het Lokaal Onderwijs Beleid  
(LEA = Lokale Educatieve Agenda) dat met de drie gemeenten wordt gevoerd. Hierbij streeft 
CPOV naar een hechtere gemeentelijke samenwerking vanuit het oogpunt van expertise en 
efficiëntie. Er is in de regio een constructieve samenwerking tussen de diverse denominaties 
binnen de gemeenten. Ditzelfde geldt voor het Voortgezet Onderwijs. Tevens participeert 
CPOV actief in regionale en landelijke werkgroepen die beleidsvoorbereidend bezig zijn voor 
het onderwijs.  
Voorbeelden zijn:  
• Samenwerkingsverbanden  
• PO-Raad  
• Netwerk Besturenraad Bovenschools Bestuurders (Verus) 
• CHE OIDS / PLG 
• Marnix Academie Partners in Opleiding en Ontwikkeling 
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9.2 Ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen, waaronder 
samenwerkingsverbanden: 

 
● Sinds 2015 heeft CPOV een samenwerkingscontract afgesloten met de Evangelische school 

De Rots in Ede. Vanuit het bestuur van De Rots is op basis van voortschrijdend inzicht 
besloten voortijdig het contract met CPOV te ontbinden. 

● In 2018 is gepoogd een definitieve oplossing te creëren voor het ontbinden van het contract. 
Dit is nog niet gelukt. In 2019 zal een bezoek worden gebracht aan het ministerie waarin de 
lastige casus wordt voorgelegd. Per 1 januari 2019 gaat de Rots fuseren met de Passie. 
Daarna is het bestuur van de Passie verantwoordelijk voor dit dossier. In 2018 is een contact 
gestart met het bestuur van de Passie door het bestuur van CPOV. 
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CONTINUÏTEITSPARAGRAAF: MEERJARENPERSPECTIEF 2018 - 2021
Stg. CPO voor Veenendaal e.o.

teldatum 1 oktober 2018 2019 2020 2021
bestuur/management/ directie 12,65 14,30 14,30 14,30
onderwijzend personeel 191,98 182,35 181,35 182,35
onderw. onderst. personeel (incl. LIO) 43,33 38,51 38,51 38,51
FTE totaal 247,96 235,16 234,16 235,16

totaal aantal leerlingen (bo/sbo/(v)so) 3.462 3.446 3.439 3.449

2018 2019 2020 2021
Baten
Rijksbijdragen 19.707.531             19.677.759             19.768.771             19.656.304             
Overige overh.bijdragen en -subs. 154.543                  48.500                     48.500                     48.500                     
Coll-,cursus-,les-en examengeld. -                                -                                -                                -                                
Baten werk i.o.v. derden -                                -                                -                                -                                
Overige baten 709.839                  570.205                  572.174                  576.069                  
totaal baten 20.571.913            20.296.464            20.389.445            20.280.873            

Lasten
Personeelslasten 16.563.480             16.738.881             16.329.484             16.332.484             
Afschrijvingen 636.235                  668.817                  684.788                  677.116                  
Huisvestingslasten 1.729.570               1.502.400               1.547.400               1.547.400               
Overige lasten 1.956.404               1.785.366               1.699.773               1.603.373               
doorbetalingen aan schoolbesturen -                               -                               -                               -                               
totaal lasten 20.885.689            20.695.464            20.261.445            20.160.373            
waarvan afschrijvingen G&T 73.029                    67.000                    67.000                    67.000                    

Saldo baten en lasten 313.776-                  399.000-                  128.000                  120.500                  

Financiële baten en lasten
Financiële baten 12.029                     5.000                       -                                -                                
Financiële lasten -                                500                          500                          5.500                       
Saldo financiële baten en lasten 12.029                     4.500                       500-                          5.500-                       

Resultaat 301.747-                  394.500-                  127.500                  115.000                  

Buitengewoon resultaat -                                -                                -                                -                                

Netto resultaat 301.747-                  394.500-                  127.500                  115.000                  

begroot restultaat

2018 2019 2020 2021
Activa
Immateriële vaste activa -                                -                                -                                -                                
Materiële vaste activa 4.049.150               4.058.083               3.973.295               3.896.179               
Financiële vaste activa 1.134                       1.134                       1.134                       1.134                       
Vaste activa 4.050.284              4.059.217              3.974.429              3.897.313              

Voorraden -                                -                                -                                -                                
Vorderingen 1.327.084               1.327.084               1.327.084               1.327.084               
Effecten -                                -                                -                                -                                
Liquide middelen 4.489.508               3.803.217               4.091.850               4.521.615               
Vlottende activa 5.816.592              5.130.301              5.418.934              5.848.699              

Totale Activa 9.866.876               9.189.518               9.393.363               9.746.012               
waarvan gebouwen en terreinen (G&T) 896.326                  823.326                  750.326                  677.326                  
cum. aanschafw. MVA 8.266.762               8.344.512               8.344.512               8.344.512               
cum. aanschafw. MVA (excl. G&T) 6.810.695              6.888.445              6.888.445              6.888.445              

Passiva
Eigen vermogen 6.585.363               6.190.863               6.318.363               6.433.363               
Voorzieningen 1.239.798               956.940                  1.033.285               1.270.934               
Langlopende schulden 192.122                  192.122                  192.122                  192.122                  
Kortlopende schulden 1.849.593               1.849.593               1.849.593               1.849.593               

Totale Passiva 9.866.876               9.189.518               9.393.363               9.746.012               
waarvan privaat vermogen 1.396.545               1.396.545               1.396.545               1.396.545               
waarvan voorziening groot onderhoud 763.685                  480.827                  557.172                  794.821                  
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Leidinggevende topfunctionaris 4 3 2 1

Dienstbetrekking Ja

Aanhef De heer

Voorletters J.R.

Tussenvoegsel van

Achternaam Leeuwen

Functievervulling in verslagjaar (2018)

Functie(s) college van bestuur

Aanvang functie 01-01

Afloop functie 31-12

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte) 1,000

Leidinggevend topfunctionaris bij 

andere WNT-instelling

Nee

Is werkzaam in dienstbetrekking 

als topfunctionaris (geen 

toezichthouder) bij de volgende 

andere WNT plichtige 

instelling(en)

Nee

Bezoldiging in verslagjaar (2018)

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoeding                                                    105.088 

Beloningen betaalbaar op termijn

                                                     16.786 

Subtotaal bezoldiging                    -                    -                    -                                                    121.874 

-/- Onverschuldigd betaald en 

nog niet terugontvangen bedrag

                   -                    -                    -                                                                - 

Totale bezoldiging                    -                    -                    -                                                    121.874 

Afwijkend maximum vanwege 

toegekende uitzondering

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum                    -                    -                    -                                                    146.000 

Reden waarom de overschrijding 

al dan niet is toegestaan

n.v.t.

Toelichting op de vordering 

wegens onverschuldigde 

betaling n.v.t.

WNT-VERANTWOORDING 2018

De volgende leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de 

functievervulling zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de 

functievervulling
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Gegevens in vorig verslagjaar (2017)

ONWAAR ONWAAR ONWAAR WAAR

Dienstbetrekking Ja

Functie(s) college van bestuur

Aanvang functie 01-01

Afloop functie 31-12

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte) 1,000

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoeding                                                      98.428 

Beloningen betaalbaar op termijn

                                                     15.914 

Totale bezoldiging                    -                    -                    -                                                    114.342 

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum                                                    141.000 

Niet-topfunctionarissen boven de norm

Toelichting

Bovenstaande leidinggevende topfunctionaris(sen) heeft (hebben) geen uitkering wegens beëindiging dienstverband in 

2018 ontvangen.

Bij deze leidinggevende topfunctionaris(sen) is er geen overschrijding van het bezoldigingsmaximum na cumulatie van 

alle bezoldigingen bij deze en andere WNT-instellingen.

Niet van toepassing, er zijn geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die een bezoldiging boven het 

individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1 - 12 van de functievervulling

Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking maand 1- 12 van de 

functievervulling.

Toezichthoudend topfunctionaris

Niet van toepassing, er zijn geen toezichthoudend topfunctionarissen
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

Aan: de Raad van Toezicht van Stichting Christelijk Primair Onderwijs voor 

Veenendaal en omgeving te Veenendaal. 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Christelijk Primair Onderwijs voor 

Veenendaal en omgeving te Veenendaal.  

 

Naar ons oordeel:  

 geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Christelijk 

Primair Onderwijs voor Veenendaal en omgeving op 31 december 2018 

en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs; 

 zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties over 2018 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 2018.  

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2018;  

2. de staat van baten en lasten over 2018; 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 2018 

vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  

   

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Christelijk Primair Onderwijs voor Veenendaal 

en omgeving 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.  

 

 

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de anticumulatie-

bepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1(j) Uitvoeringsregeling WNT 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen 

controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het 

ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en 

artikel 5 lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. 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:  

 bestuursverslag;  

 overige gegevens. 

  

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 2018 is vereist.  

  

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

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 

andere informatie materiële afwijkingen bevat.  

  

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de jaarrekening.   

  

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

waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.  

 



 

 

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. 

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en 

de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  

  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de 

onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op 

grond van genoemde 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 2018, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder 

andere uit:  

 het identificeren en inschatten van de risico’s  

 dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg 

van fouten of fraude,  

 van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede 

de balansmutaties, die van materieel belang zijn 

het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 

een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 

fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn 

in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een 

oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

onderwijsinstelling;  

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 

financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;  

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de 

verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij 

verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 

gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 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 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.  

 

Barneveld, 25 juni 2019 

Van Ree Accountants 

 

w.g. 

 

J.A. van Ginkel RA MSc 
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