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Hoofdstuk 1 Grondslagen 

1. Algemeen 
 
De jaarrekening is opgemaakt conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO). Voor de 
indeling van de jaarrekening is gebruik gemaakt van de modellen in het XBRL-portaal. De bedragen in de 
jaarrekening zijn opgenomen in hele euro’s tenzij anders vermeld. De grondslag voor de waardering van 
activa, passiva en voor het bepalen van het resultaat is de verkrijgingsprijs.  
 
De jaarrekening is in opdracht van de Raad van Toezicht gecontroleerd door Flynth Audit BV. De 
controleverklaring is opgenomen onder de overige gegevens. 
 
Activiteiten 
Stichting Christelijk Onderwijs Over- en Midden-Betuwe is een scholengroep met vier voortgezet 
onderwijsscholen en één school voor basisonderwijs in de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe. De 
voortgezet onderwijsscholen bieden onderwijs aan leerlingen van 12 jaar en ouder en bereiden de 
leerlingen voor op verschillende soorten hoger onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs dan wel op een 
maatschappelijke positie. De school voor basisonderwijs verzorgt regulier basisonderwijs aan kinderen van 
4 tot 12 jaar.  
In deze jaarrekening zijn de activiteiten van Stichting Christelijk Onderwijs Over- en Midden-Betuwe en 
van de onder deze rechtspersoon vallende scholen (zie gegevens rechtspersoon) verantwoord. 
 
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. Ook de statutaire 
bestuursleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de Scholengroep en nauwe 
verwanten zijn verbonden partijen.  
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en 
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 
 
Schattingen 
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig 
dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding 
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 
Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van 
deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting 
op de betreffende jaarrekeningposten. 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 
van voorgaand jaar.  
 
Vergelijkende cijfers 
Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar, 
alsmede de cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het 
verantwoordingsjaar. 
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2. Grondslagen voor waardering activa en passiva 
 
Materiële vaste activa 
De door de Scholengroep beheerde schoolgebouwen zijn, behoudens het gebouw Essenpas (OBC Bemmel) 
juridisch wel, doch economisch geen eigendom van de Scholengroep. Deze gebouwen zijn volledig 
gesubsidieerd en dienen, wanneer ze niet conform de bestemming worden gebruikt om niet te worden 
overgedragen aan de gemeente. 
 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk 
voor het beoogde gebruik.  
 
De bestede subsidies in verband met de aanschaf van materiële vaste activa worden afgeboekt van de 
aanschafwaarde van de betreffende activa. 
 
De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang plaats op basis van de verwachte toekomstige 
gebruiksduur. Investeringen boven de € 500 (stuksprijs) en investeringen met een factuurwaarde vanaf 
€ 2.500, ongeacht de stuksprijs, worden geactiveerd. Voor gebouwen en terreinen geldt een 
activeringsgrens van € 10.000. 
 
Per categorie zijn de volgende geclusterde afschrijvingstermijnen in gebruik: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in jaren in procenten
Gebouwen en terreinen Gebouwen afs 10 jaar 10 10
Gebouwen en terreinen Gebouwen afs 15 jaar 15 7
Gebouwen en terreinen Gebouwen afs 25 jaar 25 4
Gebouwen en terreinen Gebouwen afs 40 jaar 40 3
Terreinen Terreinen 10 10
Inventaris en apparatuur ICT tablets en laptops 2 50
Inventaris en apparatuur ICT laptops leerlingen en docenten 4 25
Inventaris en apparatuur Audiovisueel; televisie; video; DVD speler; camera 4 25
Inventaris en apparatuur ICT desktops; beamers; ICT gerelateerde activa; telefonie 4 25
Inventaris en apparatuur ICT software; betaalsystemen 5 20
Inventaris en apparatuur ICT digitale schermen 6 17
Inventaris en apparatuur ICT netwerk; bekabeling; patchkasten 10 10
Inventaris en apparatuur Klein technisch; leer-en hulpmiddelen 5 20
Inventaris en apparatuur 3 D printer 3 33
Inventaris en apparatuur Inventaris en apparatuur afs 5 jaar 5 20
Inventaris en apparatuur Inventaris apparatuur; stoffering; zonwering; fietsenstalling afs 10 jaar 10 10
Inventaris en apparatuur Schoolmeubilair; groot technische installaties afs 15 jaar 15 7
Overige materiële vaste activa Boekenfonds 5 20

afschrijvingstermijnen
categorie subcategorie
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Bijzondere waardevermindering van vaste activa 
De Stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de 
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor 
het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende 
eenheid waartoe het actief behoort.  
 
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de 
realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de 
bedrijfswaarde. Een bijzonder waarde-verminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst-
en-verliesrekening. Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden 
verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de 
desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere 
waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. 
 
Vorderingen (vlottende activa)  
Vorderingen dienen bij eerste verwerking te worden gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief de 
transactiekosten. Vorderingen dienen na eerste verwerking te worden gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. 
Geamortiseerde waarde is gelijk aan de nominale waarde.  
 
Op basis van alle openstaande vorderingen van het voorgaand schooljaar wordt 50% van de openstaande 
vorderingen als voorziening opgenomen.  
Vervolgens wordt deze voorziening statisch getoetst. 
 
De vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de toelichting op de balans anders is 
aangegeven. Onder de vorderingen zijn ook de vooruitbetaalde kosten opgenomen die aan opvolgende 
perioden worden toegerekend en de nog te ontvangen bedragen, voor zover ze niet onder andere 
vorderingen zijn te plaatsen.  
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn opgenomen tegen de nominale waarde. 
 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen dat in deze jaarrekening wordt gepresenteerd, is het eigen vermogen na resultaat-
bestemming.  

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en uit bestemmingsreserves. Er is tevens een 
onderscheid aangebracht tussen met publieke middelen dan wel uit private middelen opgebouwde reserves. 
De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het bestuur 
is aangebracht. De beperktere bestedingsmogelijkheid betreft geen verplichting, het bestuur kan deze 
beperking zelf opheffen.  

Algemene reserve 

Deze reserve betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-) overheidsinstellingen 
gefinancierde activiteiten. De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de stichting. Deze 
wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil van de 
toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste 
van de algemene reserve gebracht. 
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Bestemmingsreserve publiek 
De bestemmingsreserve publiek is opgebouwd uit publiekrechtelijke middelen en de hieronder 
opgenomen publieke reserves zijn bedoeld voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de huidig 
beschikbare middelen gedekt moeten worden. Aan de bestemmingsreserve publiek ligt een plan ten 
grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van deze reserve komt, een inschatting van het 
totaal van de uitgaven en een inschatting in welk jaar de uitgaven gedaan zullen worden. De 
bestemmingsreserve publiek kent de volgende bestemmingen: personeel BAPO, impuls, huisvesting en 
personeel aanvullende rijkbijdragen. 

De bestemmingsreserve personeel BAPO is ter compensatie van de kosten van opgenomen gespaarde uren 
die tot en met ultimo 2009 waren opgebouwd. Deze bestemmingsreserve zal jaarlijks afnemen totdat alle 
uren zijn opgenomen of vrijgevallen. 

De bestemmingsreserve impuls is bestemd voor toekomstige uitgaven naar aanleiding van impulsen voor 
het onderwijs (o.a. 10-14 onderwijs de Overstap, vmbo-plein). 

De bestemmingsreserve huisvesting is bestemd voor de afschrijvingskosten van duurzame investeringen 
in de gebouwen en voor de afschrijvingskosten van onderwijskundige aanpassingen van de gebouwen. 

De bestemmingsreserve personeel aanvullende rijksbijdragen is bestemd voor de in 2019 ontvangen 
aanvullende rijksbijdragen. Deze gelden worden in 2020 en 2021 ingezet in samenspraak met het 
onderwijzend personeel aan meer ontwikkeltijd, werkdrukverlichting, begeleiding startende leerkrachten, 
onderwijsinnovatie of maatregelen arbeidsmarktvraagstukken.  

De bestemmingsreserve technisch VMBO is bestemd voor de in 2018 en 2019 ontvangen aanvullende 
bekostiging technisch VMBO. Deze gelden worden met name ingezet voor het aanschaffen van inventaris 
en materiaal noodzakelijk voor het verzorgen van technisch VMBO en het inzetten van personeel om 
technisch VMBO en beroepsgerichte keuzevakken te verzorgen. 

Bestemmingsreserve privaat 

De bestemmingsreserve privaat is opgebouwd uit privaatrechtelijke middelen en is onderverdeeld naar de 
oorsprong van de private middelen: steunstichtingen, sociaal fonds en ouderraad Lammerts van 
Buerenschool.  Voor de bestemmingsreserve sociaal fonds ligt er een bestedingsplan ten grondslag 
bekrachtigd door het directie overleg.  

Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. 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. 
Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel. Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats 
door dotaties ten laste van de staat van baten en lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten 
laste van de betreffende voorziening. 
 
Voorziening jubilea gratificaties vo en po 
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit hoofde van ambtsjubilea is een voorziening gevormd. 
De voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk 
van de ingeschatte blijfkans, de verwachte salarisstijgingen en is gebaseerd op een marktrente van 1% 
(percentage is gebaseerd op de van overheidswege vastgestelde risicovrije reële discontovoet in 
maatschappelijke kosten-batenanalyses voor investeringsprojecten). Betaalde bedragen inzake jubileum 
worden ten laste van deze voorziening gebracht. 
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Voorziening spaarverlof vo 
De voorziening spaarverlof dient ter dekking van toekomstige uitgaven als gevolg van herbezetting voor 
opgebouwd spaarverlof. De voorziening wordt jaarlijks berekend op basis van de opgebouwde rechten van 
de personen die sparen voor spaarverlof.  
 
Voorziening PB 50 sparen VO   
Deze voorziening vloeit voort uit de in 2014 afgesloten CAO voor het vo. Hierin is de mogelijkheid 
opgenomen om de 50 uren persoonlijk budget te sparen en in de toekomst op te nemen ten behoeve van 
inkoop extra pensioen, kinderopvang of uitbetaling (< schaal 9 functies). De voorzieningen PB 50 sparen 
is berekend op basis van de individuele uurtarieven inclusief bijkomende werkgeverslasten (bedragen 
worden aangeleverd vanuit het salarispakket RAET, door Groenendijk Onderwijs Administratie). 
 
Voorziening aanvullend PB 120 sparen VO 
Conform hoofdstuk 7 levensfase bewust personeelsbeleid van de CAO voor het vo heeft een werknemer 
van 57 jaar en ouder de mogelijkheid jaarlijks aanvullend 120 uur te sparen teneinde voor een gefaseerde 
afbouw van de loopbaan te kiezen. Deze voorziening is berekend op basis van de individuele uurtarieven 
minus de verplichte eigen bijdragen van de medewerkers, uitgaande van de uren waarop de medewerkers 
recht hebben vanaf het begin van deze regeling (1 augustus 2014). Deze uren worden aangeleverd door 
Groenendijk Onderwijs Administratie. 
 
Voorziening duurzame inzetbaarheid PO 
In de CAO PO 2014-2015 zijn een aantal vernieuwende afspraken opgenomen rondom duurzame 
inzetbaarheid van personeel en is de BAPO-regeling vervallen. De nieuwe Cao-regeling betreffende de 
duurzame inzetbaarheid geven medewerkers recht op een basisbudget van 40 uur. Daarnaast is vanaf 57 
jaar het sparen van ouderenverlof mogelijk en is er sprake van een overgangsregeling BAPO voor 
medewerkers vanaf 56 jaar.  
 
Op basis van geldende wet- en regelgeving is geconcludeerd dat voor gespaarde uren duurzame 
inzetbaarheid in het kader van het ouderenverlof een voorziening moet worden gevormd. Het basisbudget 
(40 uur) duurzame inzetbaarheid voor iedere werknemer kan in principe ook gespaard worden. Deze uren 
worden echter niet meegenomen in de voorziening, voor zover deze uren niet worden gespaard voor 
ouderenverlof. 
Om uren te kunnen sparen voor ouderenverlof moet de werknemer conform artikel 8.A8 CAO PO vooraf 
een plan indienen, waarin staat hoe deze verlofuren de komende vijf jaren worden ingezet. Uitgangspunt 
voor het waarderen van de voorziening zijn deze plannen, die zwart op wit staan.  
 
Voorziening eigen risico uitkeringskosten 
Het VO werkt voor het verrekenen van wachtgelduitkeringen met het model ‘normatief verevenen’. Dit 
houdt in dat 75% van de uitkeringskosten collectief wordt verevend, en 25% voor rekening van het 
individuele schoolbestuur komt. 
De voorziening eigen risico uitkeringskosten is gevormd ter dekking van mogelijke uitkeringskosten van 
medewerkers die zijn ontslagen. Voor de berekening van de hoogte van de voorziening wordt jaarlijks de 
individuele blijfkans beoordeelt en de verwachte duur van de uitkering. Op basis hiervan is de gewogen 
gemiddelde blijf kans eind 2020 89%. 
 
Voorziening onderhoud vo 
De voorziening onderhoud is bepaald aan de hand van de meerjaren onderhoudsplannen en de daarbij 
behorende kosten voor de komende 20 jaar. Voor de vo scholen is alleen een voorziening gevormd voor 
groot onderhoud uitgaven groter dan € 100.000. 
 
Voorziening onderhoud po  
De voorziening onderhoud is bepaald aan de hand van de meerjaren onderhoudsplannen en de daarbij 
behorende kosten voor de komende 20 jaar. Voor de po school is de voorziening gevormd voor alle niet 
jaarlijkse uitgaven conform het meerjaren onderhoudsplan. 
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Voor beide onderhoudsvoorzieningen geldt het volgende: 
De voorziening wordt gevormd voor verschillende onderhoudscomponenten. Per component is op basis van 
het meerjaren onderhoudsplan bepaald hoe groot het bedrag in de voorziening moet zijn. 
Is er onderhoud gepland dat niet meer wordt uitgevoerd, dan valt het bedrag dat daarvoor was opgenomen 
in de voorziening vrij ten gunste van het resultaat. 
Wordt onderhoud uitgesteld dan wordt het bedrag dat daarvoor is opgenomen in de voorziening opnieuw 
berekend. 
Is onderhoud goedkoper dan hetgeen daarvoor in de voorziening was opgenomen, dan valt het surplus dat 
daarvoor in de voorziening stond vrij ten gunste van het resultaat. 
Is onderhoud duurder dan hetgeen daarvoor in de voorziening was opgenomen dan gaan de totale kosten 
van dat betreffende onderhoud ten laste van de voorziening, waarna er in dat jaar een extra dotatie aan 
de voorziening dient te worden gedaan, ten einde het bedrag per component per balansdatum op peil te 
houden. 
 
Kortlopende schulden 
De overlopende passiva betreffen de vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden 
toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn 
te plaatsen. Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde 
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
 
 
3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die 
hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken 
van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door 
het bestuur is/zijn bepaald. Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten 
in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.  
 
Overige overheidssubsidies 
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de 
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd. De baten worden verantwoord als het 
waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen. 
 
Personeelsbeloningen  
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van 
baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 
De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds in de jaarrekening 
verwerkt als verplichtingenbenadering. 
Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige 
basispremies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft 
de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen. De premies worden 
verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen 
als overlopende activa indien dit tot een terug storting leidt of tot een vermindering van toekomstige 
betalingen. 
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Pensioenregeling 
Nederlandse pensioenregelingen: De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening 
opgenomen. De instelling is volgens de cao VO aangesloten bij het ABP. De belangrijkste kenmerken van 
deze regelingen zijn:  

• Pensioengevende salarisgrondslag is middelloon 
• Er heeft in 2020 geen indexatie plaatsgevonden  
• De dekkingsgraad van het ABP was op 31-12-2020: 93,2 %  
• Overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl 

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing 
en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basispremies aan pensioenfondsen en 
verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als 
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als 
overlopende activa indien dit tot een terug storting leidt of tot een vermindering van toekomstige 
betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. 
 
Afschrijvingen 
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten van de materiële vaste 
activa. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. 
 
Financiële baten en lasten 
 
Rentebaten en rentelasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 
van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met 
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
 
4. Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het 
resultaat als basis genomen. Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar 
gekomen gelden zijn besteed. 
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen aan 
het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om 
geldstromen te genereren. 
 
Kredietrisico 
De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal voldoen aan het treasurybeleid. 
 
5. Grondslagen voor segmentering 
 
In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn voor Onderwijsinstellingen een segmentatie van de 
staat van baten en lasten gemaakt in de volgende organisatorische segmenten: po, vo en bovenschools. 
De grondslagen die voor de drie operationele segmenten worden gehanteerd zijn gelijk aan de beschreven 
grondslagen. 
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Hoofdstuk 2 Balans per 31 december na resultaatbestemming 

Balans per 31 december 2020, vergelijkende cijfers per 31 december 2019  
 
 
 

1 Activa 31-12-2020 31-12-2019 

    
 Vaste Activa   
1.2 Materiële vaste activa 4.560.867 4.160.501 

 Totaal vaste activa 4.560.867 4.160.501 

    
 Vlottende activa   
1.5 Vorderingen 1.937.434 597.810 

1.7 Liquide middelen 11.285.001 13.646.572 

 Totaal vlottende activa 13.222.435 14.244.382 

    
 Totaal activa 17.783.302 18.404.883 

    
2 Passiva   

    
2.1 Eigen Vermogen 10.314.520 11.366.020 

2.2 Voorzieningen 2.908.755 2.721.240 

2.4 Kortlopende schulden 4.560.027 4.317.623 

 
Totaal passiva 17.783.302 18.404.883 
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Hoofdstuk 3 Staat van baten en lasten  

Staat van baten en lasten jaar 2020, vergelijkende cijfers jaar 2019 
 

  Realisatie Begroot Realisatie 

  2020 2020 2019 

3     
Baten    
3.1 Rijksbijdragen 36.903.752 35.399.700 37.862.733 

3.2 Overige overheidsbijdragen 47.059 42.900 318.548 

3.5 Overige baten 922.615 1.490.500 1.698.177 

 Totaal baten 37.873.426 36.933.100 39.879.458 
     

4 Lasten    
4.1 Personeelslasten 32.119.225 30.468.299 31.021.654 

4.2 Afschrijvingen 907.738 967.300 897.857 

4.3 Huisvestingslasten 1.983.063 1.970.400 2.222.628 

4.4 Overige lasten 3.883.331 4.112.401 4.387.004 

 Totaal lasten 38.893.357 37.518.400 38.529.143 

     
 Saldo baten en lasten -1.019.931 -585.300 1.350.315 

     
6 Financiële baten en lasten    

6.1 Financiële baten 93 0 19.067 

6.2 Financiële lasten 31.662 10.000 16.111 

     
 Saldo financiële baten en lasten -31.569 -10.000 2.956 

     

 
Totaalresultaat -1.051.500 -595.300 1.353.271 
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Hoofdstuk 4 Kasstroomoverzicht 

Kasstroomoverzicht jaar 2020 vergelijkende cijfers 2019   
 

   2020 2019 

Kasstromen uit operationele activiteiten   
 Resultaat uit gewone bedrijfsvoering -1.019.931 1.350.315 

 Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat  
 

  Aanpassingen voor afschrijvingen 907.738 897.857 

  Aanpassingen voor boekverlies 7.493  

  
Aanpassingen voor vrijgevallen 
investeringssubsidies  

 -182.754 

  Toename (afname) van voorzieningen 187.515 270.177 

  
   

 Veranderingen in werkkapitaal  
 

  Afname (toename) van kortlopende vorderingen -1.339.624 -66.045 

  Afname (toename) van effecten 0 496.288 

  

Toename (afname) van kortlopende schulden 
(excl. vooruit ontvangen investeringssubsidies) 242.404 -604.836 

 Ontvangen interest 93 19.067 

 Betaalde interest   

 Mutaties overige financiële vaste activa -31.662 -16.111 

   
 

 
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -1.045.974 2.163.958 

     
Kasstroom uit investeringsactiviteiten   

 
Investeringen in materiële vaste activa minus daarvoor 
ontvangen investeringssubsidies  -1.315.597 -1.051.004 

 Toename (afname) overige financiële vaste activa 0 0 

       

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.315.597 -1.051.004 

     
Toename (afname) van liquide middelen -2.361.571 1.112.954 

     
   2020 2019 

Stand liquide middelen per 1-1 13.646.572 12.533.618 

Mutatie boekjaar liquide middelen -2.361.571 1.112.954 

Stand liquide middelen per 31-12 11.285.001 13.646.572 
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Hoofdstuk 5 Toelichting op de balans 

Vaste activa 
 
 

     

Materiële vaste activa 
Gebouwen Inventaris en Andere vaste Totaal materiële 

en terreinen apparatuur bedrijfsmiddelen vaste activa 

Stand per 1-1-2020     
Verkrijgingsprijs 3.386.984 12.730.067 1.721.855 17.838.906 

Cumulatieve afschrijvingen 1.923.779 10.349.770 1.404.856 13.678.405 

Materiële vaste activa 1.463.205 2.380.297 316.999 4.160.501 

     
Verloop gedurende 2020     
Investeringen 293.861 959.711 77.482 1.331.054 

Desinvesteringen  393.601  393.601 

Afschrijvingen 168.499 617.273 121.966 907.738 

Afschrijving op desinvesteringen  386.109  386.109 

Subsidies ontvangen in 2020  15.458  15.458 

Mutatie gedurende de periode 125.362 319.488 -44.484 400.366 

     
Stand per 31-12-2020     
Verkrijgingsprijs 3.680.845 13.280.719 1.799.337 18.760.901 

Cumulatieve afschrijvingen 2.092.278 10.580.934 1.526.822 14.200.034 

Materiële vaste activa 1.588.567 2.699.785 272.515 4.560.867 
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Vorderingen 
 
Vorderingen 31-12-2020 31-12-2019 

Debiteuren 36.268 67.066 

OCW/EZ 50.448 43.321 

Overige vorderingen 289.573 193.691 

Vooruitbetaalde kosten 1.561.285 284.006 

Te ontvangen interest 25 10.491 

Af: Voorziening wegens oninbaarheid* -165 -765 

Vorderingen 1.937.434 597.810 

   

Uitsplitsing overige vorderingen 31-12-2020 31-12-2019 
   

Vordering inzake Samenwerkingsverband 120.363 0 

Vordering inzake Sterk Techniek Onderwijs  97.281 0 

Vordering inzake compensatie ontslagvergoedingen 13.469 104.334 

Vordering inzake magister 15.972 0 

Vordering inzake elektra/gas 19.427 0 

Vordering inzake doorbelaste loonkosten  0 62.122 

Overige overige vorderingen 23.061 27.235 

Overige vorderingen 289.573 193.691 

   
Uitsplitsing vooruitbetaalde kosten 31-12-2020 31-12-2019 

   

Vooruitbetaalde kosten nieuwbouw OBC Elst** 1.097.116  

Vooruitbetaalde kosten nieuwbouw OBC Elst 
(BENG)** 181.500  

Vooruitbetaalde kosten inrichting OBC Elst** 89.122  

Vooruitbetaalde licenties en netwerksupport  129.866 145.547 

Overige vooruitbetaalde kosten  63.681 138.459 

Vooruitbetaalde kosten 1.561.285 284.006 

   
 

*De voorziening wegens oninbaarheid bestaat uit de voorziening dubieuze vorderingen. Deze voorziening 
is per balansdatum bepaald op basis van 50% van de nog openstaande facturen ouder dan 180 dagen 
(dynamische methode). Vervolgens wordt deze voorziening statisch getoetst. 

**De bouwkosten van de nieuwbouw OBC Elst worden door de scholengroep betaald, waarna declaratie 
plaatsvindt bij de gemeente Overbetuwe. Per 31 december 2020 is door de scholengroep € 3.993.267 
betaald en is € 2.896.151 ontvangen van de gemeente. Daarnaast is er € 181.500 betaald voor BENG 
maatregelen en € 89.122 als aanbetaling voor inrichting, welke kosten niet worden doorbelast aan de 
gemeente. Deze kosten zullen bij ingebruikname van het gebouw worden overgeboekt naar de materiële 
vaste activa.  
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Liquide middelen 

Liquide middelen   31-12-2020 31-12-2019 

Kasmiddelen   7.958 7.663 

Tegoeden op bankrekeningen 11.277.043 13.638.909 

Liquide middelen   11.285.001 13.646.572 

     
De tegoeden op bankrekeningen zijn als volgt verdeeld:  

     
    
Rekening   31-12-2020  
Rabo zakelijke rekening   0  
Rabo doel reserveren   292.052  
Rabo vermogenssparen   139.450  
Ministerie van Financiën   7.261.647  
ING zakelijke rekening   3.245.151  
ING private banking spaarrekening   244.935  
ABN AMRO bestuurrekening   1.933  
ABN AMRO-vermogensspaarrekening   91.196  
ABN AMRO direct kwartaal sparen     679  
Totaal   11.277.043  

 
 
 
In december 2020 is de scholengroep overgestapt op schatkistbankieren bij het ministerie van Financiën. 
De Rabo zakelijke rekening dient als tegenrekening, waarvan het saldo dagelijks wordt afgeroomd. De 
overige rekeningen in bovengenoemd overzicht worden begin 2021, na overboeking van het resterende 
saldo, opgeheven.  
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Eigen Vermogen  
 

Eigen Vermogen 
Stand per 

Resultaat 
Overige  Stand per 

1-1-2020 mutaties 31-12-2020 

Algemene reserve 7.403.739 -3.193.041  4.210.698 

Bestemmingsreserve (publiek) 3.185.252 2.130.548  5.315.800 

Bestemmingsreserve (privaat) 777.029 10.993  788.022 

Eigen vermogen 11.366.020 -1.051.500 0 10.314.520 

     
Uitsplitsing 
Bestemmingsreserves 

Stand per 
Resultaat 

Overige  Stand per 

1-1-2020 mutaties 31-12-2020 

Bestemming - personeel BAPO 29.966 -6.330  23.636 

Bestemming - impuls 185.664 -86.321  99.343 

Bestemming- VMBO techniek  450.779  450.779 

Bestemming - huisvesting 2.315.257 2.055.088  4.370.345 

Bestemming - aanv bekostiging 2019 654.365 -282.668  371.697 

Bestemmingsreserve (publiek) 3.185.252 2.130.548 0  5.315.800 

     
Privaat - Steunstichtingen 640.871   640.871 

Privaat - Sociaal Fonds 121.983 9.780  131.763 

Privaat - Ouderraad LvB 14.175 1.213  15.388 

Bestemmingsreserve (privaat) 777.029 10.993 0 788.022 

 
 

Bestemmingsreserve impuls 

Onder bestemmingsreserve impuls stond per begin 2020 een bedrag van € 63.389 ten behoeve van 
ontwikkeling van 10-14 onderwijs binnen de gemeente Lingewaard. Deze plannen zijn niet meer concreet, 
vandaar dat dit bedrag niet meer in de bestemmingsreserve is opgenomen. 

Bestemmingsreserve vmbo-techniek 

Een bedrag van € 450.779 is toegevoegd aan de bestemmingreserve vmbo-techniek. De subsidie vmbo-
techniek is in voorgaande jaren ontvangen ten behoeve van OBC Huissen. Het saldo van deze subsidie 
minus de daaruit reeds bekostigde uitgaven is als aparte bestemmingsreserve aangemerkt, ten einde te 
waarborgen dat deze gelden worden aangewend voor het technisch onderwijs te Huissen. 

Bestemmingsreserve huisvesting 

Aan de bestemmingsreserve huisvesting is € 2.233.700 toegevoegd: 

• Inschatting van de kosten nieuwbouw OBC Bemmel € 2.200.000 
• Ophoging van de geschatte kosten nieuwbouw OBC Elst € 33.700 

Tevens is er een bedrag van € 143.023 uit deze reserve verwijderd omdat de plannen hiervoor niet meer 
zijn opgenomen in de investeringsbegroting. 

 

De overige mutaties in de bestemmingsreserves hebben betrekking op kosten en opbrengsten verwerkt in 
de resultatenrekening. De reserves zijn verder toegelicht in hoofdstuk 5 Financiën. 
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Voorzieningen 
 

    

Voorzieningen 
Personeels Voorziening voor  Totaal 

voorzieningen groot onderhoud voorzieningen 

Stand per 1-1-2020 1.554.520 1.166.720 2.721.240 

    
Verloop gedurende de periode   
Dotaties 552.924 83.426 636.350 

Onttrekkingen 273.080 0 273.080 

Vrijval 16.693 159.062 175.755 

Stand per 31-12-2020 1.817.671 1.091.084 2.908.755 

    
Kortlopend deel < 1 jaar 922.077 311.896 1.233.973 
Middellang lopend deel >1jaar en  <5 
jaar 475.397 463.009 938.406 

Langlopend deel > 5 jaar 420.197 316.179 736.376 

 1.817.671 1.091.084 2.908.755 

 
 

         
uitsplitsing 
voorzieningen 

       

Personeels 
voorzieningen 

VO PO 

Totaal 
Jubilea Spaar 

verlof PB50 Aanvullend 
PB120 

Eigen 
risico 

uitkerings 
kosten 

Jubilea Duurzame 
inzetbaarheid 

Stand per 1-1-2020 371.482 208.180 820.678 89.969 48.568 15.643   1.554.520 

verloop gedurende 
periode                 

Dotaties 10.049 16.107 241.339 113.978 162.637 1.024 7.790 552.924 

Onttrekkingen 37.493 35.470 136.569   63.548     273.080 

Vrijval 7.904   2.226   6.563     16.693 
Stand per 31-12-
2020 336.134 188.817 923.222 203.947 141.094 16.667 7.790 1.817.671 

                  
Kortlopend deel < 1 
jaar 39.192 64.116 742.386 17.196 55.209 3.978   922.077 

deel > 1 jaar en  < 5 
jaar 110.835 77.350 79.895 113.479 78.455 7.593 7.790 475.397 

Langlopend deel > 5 
jaar 186.107 47.351 100.941 73.272 7.430 5.096   420.197 

  336.134 188.817 923.222 203.947 141.094 16.667 7.790 1.817.671 
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Voorziening Groot 
Onderhoud VO > € 100.000 PO Totaal    

Stand per 1-1-2020 1.071.208 95.512 1.166.720    

verloop gedurende 
periode         

Dotaties 68.465 14.961 83.426    

Onttrekkingen         

Vrijval 159.062   159.062    
Stand per 31-12-
2020 980.611 110.473 1.091.084    

          
Kortlopend deel < 1 
jaar 257.857 54.039 311.896    

deel > 1 jaar en  < 5 
jaar 428.136 34.873 463.009    

Langlopend deel > 5 
jaar 294.618 21.561 316.179 

   
  980.611 110.473 1.091.084    

 

De voorziening aanvullend PB120 is berekend op basis van de individuele uurtarieven minus de verplichte 
eigen bijdragen van de medewerkers, uitgaande van de uren waarop de medewerkers recht hebben vanaf 
het begin van deze regeling (1 augustus 2014). Deze uren zijn aangeleverd door Groenendijk Onderwijs 
Administratie, waarbij in het overzicht dat per ultimo 2020 is verstrekt eveneens de medewerkers zijn 
opgenomen die de leeftijd van 57 jaar al hadden bereikt per 1 augustus 2014. Deze medewerkers 
ontbraken in de opgave over 2019, waardoor er een extra dotatie is gedaan in 2020. 
 
In verband met de voorgenomen nieuwbouw van OBC Bemmel zijn de componenten betreffende het 
huidige schoolgebouw in Bemmel vrijgevallen uit de Voorziening Groot Onderhoud. 
 
Kortlopende schulden 
 
Kortlopende schulden 31-12-2020 31-12-2019 

   
Crediteuren 447.624 442.765 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.375.450 1.303.039 

Schulden ter zake van pensioenen 411.675 406.908 

Vakantiegeld en vakantiedagen 1.094.222 1.103.981 

Bindingstoelage 97.553 95.447 

Vooruit ontvangen subsidie OCW 408.000 184.560 

Vooruit ontvangen bedragen 428.160 537.740 

Overige kortlopende schulden 274.493 216.483 

Overige overlopende passiva 22.850 26.700 

Kortlopende schulden 4.560.027 4.317.623 
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Uitsplitsing 31-12-2020 31-12-2019 

   
Omzetbelasting 5.368 8.791 

Loonheffing 1.370.082 1.294.248 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.375.450 1.303.039 

   
Subsidie Leraren Ontwikkel Fonds  65.693 

Prestatiesubsidie VSV 34.500 34.500 

Subsidie studieverlof/lerarenbeurs 32.777 49.453 

Subsidie doorstroomprogramma  12.017 

Subsidie curriculumontwikkeling  22.897 

Subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma 168.305  

Subsidie pilot praktijkgericht programma GL/TL 122.418  

Subsidie leerling daling 50.000  

Vooruit ontvangen subsidie OCW 408.000 184.560 

   
Vooruit ontvangen ouderbijdragen 352.531 401.333 

Vooruit ontvangen gelden nieuwbouw 4.850 69.182 

Waarborgsommen 39.996 32.936 

Overige vooruit ontvangen gelden  30.783 34.289 

Vooruit ontvangen bedragen  428.160 537.740 

 

Af te dragen premie vervangingsfonds 83 3.150 

Nog te betalen 240.751 192.235 

Nog te betalen rentekosten 8.814  

Af te dragen premie participatiefonds 2.439 2.016 

Project in verband met goede doelen 1.161 2.285 

Nettolonen 21.245 16.797 

Overige kortlopende schulden 274.493 216.483 
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Model G Verantwoording subsidies  
 

 

  

Subsidie voor studieverlof 2019 1007753-1 20-sep-19 45.003 45.003 ja

Subsidie voor studieverlof 2019 1007672-1 20-sep-19 39.774 39.774 ja

Subsidie voor studieverlof 2020 1091358-1 22-sep-20 25.373 25.373 nee

Subsidie voor studieverlof 2020 1095462-1 20-nov-20 -8.229 -8.229 ja

Subsidie voor studieverlof 2020 1091557-1 22-sep-20 39.045 39.045 nee

Subsidieregeling LerarenOntwikkelfonds LOF17-0253 11-apr-18 55.174 55.174 ja

Subsidieregeling LerarenOntwikkelfonds LOF18-0074 13-nov-18 59.193 59.193 ja

Subsidieregeling LerarenOntwikkelfonds LOF17-0302 4-jul-18 8.822 8.822 ingetrokken

Technisch VMBO 923713-2 19-dec-18 189.357 189.357 nee

Technisch VMBO 964046-2 20-nov-19 449.302 449.302 nee

Technisch VMBO 963984-2 20-nov-19 7.854 7.854 nee

Doorstroomsubsidie PO/VO DPOVO018053 30-aug-18 25.000 25.000 ja

Incidentele middelen 
leerlingendaling vo 2020 LVO20044 10-jul-20 50.000 50.000 nee

Inhaal- en ondersteuningsprogramma IOP-41440-PO 2-jul-20 17.100 17.100 nee

Inhaal- en ondersteuningsprogramma IOP-41440-VO 10-jul-20 345.600 345.600 nee

Totaal 1.348.368 1.348.368

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving Toewijzing 
kenmerk

Toewijzing 
datum

Bedrag van 
toewijzing EUR

Ontvangen t/m 
verslagjaar EUR

Prestatie 
afgerond?

G2 Subsidies met verrekeningsclausule

G2A Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving
Toewijzing 
kenmerk

Toewijzing 
datum 

Bedrag van 
toewijzing

Ontvangen t/m 
verslagjaar

Totale kosten 
31-12-2020 

Te 
verrekenen

G2B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving
Toewijzing 
kenmerk

Toewijzing 
datum 

Bedrag van 
toewijzing saldo 1-1-2020

Ontvangen t/m 
verslagjaar

lasten in 
verslagjaar

Totale 
kosten per 
31-12-2020

Saldo nog te 
besteden per 
31-12-2020

Pilot praktijgericht programma 
voor GL en TL GLTL20139 30-nov-20 145.482 0 58.193 574 574 144.908

Pilot praktijgericht programma 
voor GL en TL GLTL20029 30-nov-20 162.000 0 64.800 0 0 162.000

Totaal 307.482 0 122.993 574 574 306.908



Jaarverslag 2020 
Stichting Christelijk Onderwijs Over- en Midden-Betuwe 

Pagina 86 van 111 

 
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen  
 
Rechten 

Vordering op OCW 
Voor onderwijsinstellingen vallende onder de WVO is het op basis van artikel 5 van de (gewijzigde) regeling 
"Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs" toegestaan een 
vordering op te nemen op het Ministerie van OCW. Stichting Christelijk Onderwijs Over- en Midden-Betuwe 
heeft hier in 2020 geen gebruik van gemaakt. Deze post is dus niet in de balans opgenomen.  
Het bedrag van de vordering op OCW is gemaximeerd tot het laagste bedrag van onderstaande twee 
criteria: 

1. 7,5% van de personele bekostiging kalenderjaar 2020;  
2. het totaal van de personeel gerelateerde schulden per balansdatum 31-12-2020 (loonheffing, 

pensioenpremies, vakantietoeslag en vakantiedagen). 
Voor SgOMB bedraagt de vordering per 31 december 2020 7,5% van € 25.864.683 = € 1.939.851.  

Verplichtingen:  

Leverancier DVEP Canon Aalbers 

Omschrijving Energie Multifunctionals Schoonmaak 

Periode van 1-1-2021 1-8-2020 1-9-2006 

Periode tot 1-1-2026 1-8-2025 n.v.t. 

Optiejaren n.v.t. 1 n.v.t. 

 
   

Bedrag < 1 jaar € 450.000 € 53.735 € 620.000 

Bedrag 1-5 jaar € 1.800.000 € 213.265   

Bedrag > 5 jaar       

Totaal € 2.250.000 € 267.000 € 620.000 

 
Toelichting verplichtingen 
 
Energie  
Via het inkoopcollectief “Energie voor scholen” is in 2020 op basis van een gezamenlijke aanbesteding een 

leveringsovereenkomst afgesloten voor de levering van gas en elektra met een jaarlijkse waarde van 

ongeveer € 450.000. Het betreft een leveringsovereenkomst met DVEP voor de levering van zowel elektra 

als gas. De overeenkomst gaat in op 1 januari 2021 voor de duur van vijf jaar en eindigt derhalve op 31 

december 2025.  

 
Multifunctionals  
Eind 2019 is een nieuwe Europese aanbestedingsprocedure opgestart voor de levering van multifunctionals. 
Op basis daarvan is de leveringsopdracht aan Canon Nederland NV gegund en is een contract aangegaan 
voor het beschikbaar stellen en onderhoud van scan-, kopieer- en printapparatuur. De overeenkomst is 
ingegaan op 1 augustus 2020 en heeft een looptijd van vijf jaar tot 1 augustus 2025 met daarna de optie 
van verlenging van één jaar.  
 
Schoonmaak 
Er is sprake van een doorlopend schoonmaakcontract met Aalbers. Dit contract is op 1 september 2006 
afgesloten met een looptijd van drie jaar met daarna een stilzwijgende verlenging van telkens één jaar. De 
contractwaarde is circa € 620.000 per jaar. Op 31 december 2020 bedraagt de niet uit de balans blijkende 
verplichting € 620.000 (bedrag < 1 jaar).  
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In 2019 is opnieuw de markt geraadpleegd om een beeld te vormen over de marktconformiteit van de 
huidige schoonmaakkosten. Op basis van de uitslag van deze toets en de geleverde kwaliteit, is opnieuw 
aanbesteden niet overwogen omdat de prijsstelling van de huidige leverancier nog steeds onder de 
marktprijs bij een nieuwe aanbesteding ligt.  
 
Huisvesting  
Nieuwbouw Elst: 
In 2020 is de nieuwbouw gestart van OBC Elst. De SgOMB treedt in het bouw- en realisatieproces op als 
bouwheer. Op 21 januari 2020 is de nieuwe beschikking van de gemeente afgegeven over de door hen ter 
beschikking gestelde middelen, waarin de volgende bedragen zijn opgenomen: 
 

 
  

De bouwkosten worden door SgOMB betaald waarna declaratie plaatsvindt bij de gemeente. De reeds 
betaalde bouwkosten minus de reeds ontvangen bedragen vanuit de gemeente zijn opgenomen als 
vooruitbetaalde bedragen onder de vorderingen. Daarnaast zijn per 31 december 2020 de volgende 
verplichtingen aangegaan:  
 

 
 
De vergoeding van de voorgeschoten bouwkosten vindt door de gemeente in 2021 plaats volgens 
onderstaand betaalschema: 
 
Januari t/m juli 2021 maandelijks  € 1.000.000 
Augustus 2021    € 1.130.735 
September 2021   €    175.000 
  
Van de in de beschikking van de gemeente opgenomen eigen bijdrage vanuit SgOMB (€ 895.000) is een 
bedrag van € 181.500 betaald in 2020. 
Voor de inrichting van de nieuwbouw zijn per 31 december 2020 onderstaande verplichtingen 
aangegaan:   
 

 
 
 
  

Stichtingskosten nieuwbouw school en lokaal bewegingsonderwijs € 12.000.000
Eerste inrichting € 96.886
Eigen bijdrage Scholengroep (BENG maatregelen) € 895.000   -/-
Bedrag beschikking totaal € 11.201.886

Giesbers 4.612.961€  
Unica 2.041.875€  
Draaijer en partner 78.869€        
vd Berg architect 9.680€           
vd Berg bouwkundigen 23.232€        
Cauberg huygen 3.630€           
Valstar Simonis 12.100€        

6.782.347€  

Bosan inrichting gymzaal 86.162€        
S+K inrichting practicumruimte binask 59.367€        
Hakvort keukeninrichting 20.116€        

165.645€      
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Nieuwbouw Bemmel:  
Op 28 februari 2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente Lingewaard het Integraal Huisvestingsplan 
(IHP) voor de twintig scholen in de Lingewaard vastgesteld. Er is een volgorde vastgesteld van scholen die 
het meest dringend toe zijn aan renovatie, verbouw of nieuwbouw. OBC Bemmel zit in de eerste fase 
waardoor er binnen nu en 5 jaar nieuwbouw gerealiseerd kan worden. Tijdens deze vergadering is 
ingestemd met het te zijner tijd beschikbaar stellen van financiële middelen om nieuwbouw te financieren. 
De gemeente Lingewaard neemt in dezen het bouwheerschap op. Van SgOMB zal een eigen bijdrage van 
10% worden gevraagd voor (B)ENG maatregelen. Over de hoogte van de door de gemeente ter beschikking 
gestelde middelen is per eind 2020 nog geen besluit genomen. Derhalve is ook nog niet een niet uit de 
balans blijkende verplichting voor SgOMB inzake deze nieuwbouw opgenomen.  
 
Vraag aan HUB en WES 
 
Lesmateriaal 
Er is op basis van een formele Europese aanbestedingsprocedure een doorlopend contract met betrekking 
tot de levering van lesmaterialen met Iddink Learning Materials BV met een waarde die gerelateerd is aan 
het aantal leerlingen. In de afgelopen jaren ging het gemiddeld om een bedrag van ongeveer € 1.100.000 
per jaar. De overeenkomst kan jaarlijks opgezegd worden. Er zijn hiervoor geen verplichtingen die niet uit 
de balans blijken.  
 
Verontreinigde gronden 

Uit de notariële akte van de bestuursoverdracht van 6 juli 1995, verleden bij notaris Mr. P.M. Clant te 
Bemmel, blijkt dat de bodem en/of het grondwater van het perceel Van der Duyn van Maasdamstraat 25 
te Elst (Elst, sectie K 1740) alsmede het perceel Julianastraat 17 te Huissen (Huissen, sectie I 2438) zijn 
verontreinigd. Alle feitelijke lasten en beperkingen die hieruit voort (kunnen) vloeien zijn destijds 
uitdrukkelijk door de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Over Betuwe aanvaard. 

Vraag aan HUB en WES 
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Hoofdstuk 6 Toelichting op de staat van baten en lasten 

Baten 
 
 Realisatie Begroot  Realisatie 

Rijksbijdragen 2020 2020  2019 

Rijksbijdragen OCW 30.566.771 29.663.800  33.552.796 

Overige subsidies OCW 3.143.650 2.770.800  4.153.920 

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdragen  3.193.331 2.965.100  156.017 

Rijksbijdragen 36.903.752 35.399.700  37.862.733 

 
De rijksbijdragen zijn hoger dan begroot door ophoging van de personele bekostiging met 3,2% op basis 
van de kabinetsbijdrage voor loonontwikkeling in 2020.  

Voor de PO school is door groei van het aantal leerlingen gedurende het schooljaar ten opzichte van het 
aantal leerlingen op de peildatum voor de bekostiging, groeibekostiging ontvangen van € 32.000. 

De exploitatiebekostiging is in 2020 met 1,75% opgehoogd in verband met de prijsontwikkeling in 2020. 

In 2019 waren de gelden voor leerwegondersteuning nog opgenomen onder de Rijksbijdragen OCW. In 
2020 is gekozen voor opting-out binnen het Samenwerkingsverband en worden deze gelden via het 
Samenwerkingsverband verdeeld, waardoor ze zijn opgenomen onder Ontvangen doorbetalingen 
rijksbijdragen.  

 

Overige subsidies OCW  Realisatie Begroot Realisatie 

bestaan uit 2020 2020 2019 

Geoormerkte gelden 324.133 129.000 593.888 

Subsidies met verrekeningsclausule 574   

Niet-geoormerkte gelden 2.818.943 2.641.800 3.554.310 

Toerekening investeringssubsidies   5.722 

overige subsidies OCW 3.143.650 2.770.800 4.153.920 

 

 
Geoormerkte gelden 
In 2019 is een bedrag van € 460.925 aan technisch vmbo-gelden ontvangen. Deze subsidie is in 2019 voor 
het laatst toegekend. Nieuw in 2020 is de subsidie inhaal-en ondersteuningsprogramma die is toegekend 
om achterstanden bij leerlingen ontstaan door de coronacrisis weg te werken.  
 
Subsidies met verrekeningsclausule 
Aan het Hendrik Pierson College en het OBC Bemmel is de subsidie pilot praktijkgericht programma GL/TL 
toegekend, een bedrag van € 162.000 respectievelijk € 145.482 waarvan 40% inmiddels ook is ontvangen. 
Deze subsidie kan gedurende vier jaar worden ingezet. In 2020 is vanuit deze subsidie € 574,- aan kosten 
betaald, vandaar dat eenzelfde bedrag van de subsidie is geboekt ten gunste van het resultaat in 2020. 
 
Niet-geoormerkte gelden 
Onder niet-geoormerkte subsidies vallen onder andere de prestatieboxgelden, bekostiging lesmateriaal, 
subsidie doorstroomprogramma en prestatiesubsidie vermindering voortijdig schoolverlaten (VSV). In 2019 
is incidentele aanvullende bekostiging ontvangen ten bedrage van € 654.366.  
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Ontvangen doorbetalingen rijksbijdragen  Realisatie Begroot Realisatie 

bestaan uit 2020 2020 2019 

Samenwerkingsverband inzake passend onderwijs 3.111.508 2.965.100 156.017 

Sterk Techniek Onderwijs 81.823   

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdragen  3.193.331 2.965.100 156.017 

 
Met ingang van 2020 is in het Samenwerkingsverband passend onderwijs gekozen voor opting-out. Gelden 
voor leerwegondersteuning (LWOO) worden niet meer door de schoolbesturen zelf ontvangen maar komen 
binnen bij het Samenwerkingsverband, waarna deze gelden op basis van verdeelsleutels over de 
aangesloten schoolbesturen worden verdeeld.  
 
Vanaf 2020 krijgen regio’s geld om te werken aan breed en kwalitatief hoogstaand technisch onderwijs, 
waarbij vmbo-scholen, mbo-instellingen en het bedrijfsleven samenwerken. De vmbo-scholen binnen de 
scholengroep, Hendrik Pierson College en OBC Huissen, maken deel uit van de regio Arnhem-Overbetuwe. 
Subsidies zijn regionaal toegekend op basis van ingediende plannen met een looptijd van 2020 tot en met 
2023. Op basis van declaraties ingediend bij de penvoerder van de regio, Quadraam, komen de gelden ter 
beschikking aan de scholen.  
 
 Realisatie Begroot Realisatie 

Overheidsbijdragen en -subsidies ov overheden 2020 2020 2019 

Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -subsidies 33.784 36.400 306.398 

Overige overheden 13.275 6.500 12.150 

Ov. overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden 47.059 42.900 318.548 

 
In 2019 zijn in het verleden ontvangen investeringssubsidies vrijgevallen ten gunste van het resultaat. 
Tevens werd in 2019 nog de doorbelasting aan de gemeente Lingewaard van de onroerendezaakbelasting 
opgenomen onder de overige gemeentelijke en GR- bijdragen en-subsidies. Vanaf 2020 wordt deze 
doorbelasting tegengeboekt op de betaalde onroerendezaakbelasting.  
De gemeentelijke bijdragen in 2020 bestaan uit de subsidie cultuureducatie en schoolbegeleidingsdienst 
ten behoeve van de PO school, alsmede de doorbelasting van kosten voor de sporthal bij het Hendrik 
Pierson College aan de gemeente Overbetuwe.  
De vergoeding overige overheden betreft de lerende regio Arnhem. 
 
 Realisatie Begroot Realisatie 

Overige baten 2020 2020 2019 

Opbrengst verhuur 51.837 58.200 58.963 

Detachering personeel 217.246 184.200 180.483 

Ouderbijdragen (PO/VO) 223.712 353.000 343.479 

Verkoop (onderwijs)materialen 19.389 28.200 28.206 

Opbrengst catering  89.223 152.400 146.722 

Overige 321.208 714.500 940.324 

Overige baten 922.615 1.490.500 1.698.177 

 
Onder ouderbijdragen (PO/VO) vallen de ouderbijdragen inzake algemene voorzieningen alsmede de 
ouderbijdragen voor tweetalig onderwijs, sport, lifestyle en talentenprogramma’s. Door de tijdelijke sluiting 
van de scholen als gevolg van Covid-19, is een gedeelte van deze bijdragen over het schooljaar 2019/2020 
teruggestort aan de ouders.  
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Van de ouderbijdragen voor schooljaar 2020/2021 is het gedeelte waar nog geen uitgaven tegenover staan, 
buiten het resultaat gehouden en op de balans geplaatst als vooruit ontvangen gelden. Mogelijk dat ook 
deze gelden, aan het eind van het schooljaar worden teruggestort aan ouders, indien er geen activiteiten 
voor hebben plaatsgevonden.  
 
overige  Realisatie Begroot Realisatie 

bestaan uit 2020 2020 2019 

Bijdrage buitenschoolse activiteiten 113.469 622.700 660.496 

Bijdragen VMBO on stage 44.150 50.000 58.700 

Dekking annuleringskosten reizen uit balanspost calamiteiten 10.078   

Doorbelasting kosten de mix (10-14 onderwijs Lingewaard)   18.000 

Doorbelasting/vergoeding personele kosten  86.790  66.134 

Ontvangen projectgelden   41.160 

Tijdelijke plaatsing leerlingen  16.250  32.830 

Cluster 1 en 2 leerlingen 22.063 12.000 24.688 

IB examens/examentrainingen 9.405 16.000 16.330 

Huiswerkklas 4.869 8.000 7.270 

overige 14.134 5.800 14.716 

Overige 321.208 714.500 940.324 

 

De bijdrage buitenschoolse activiteiten bestaat uit ouderbijdragen voor excursies/reizen en overige 
activiteiten. Door Covid-19 zijn deze er niet of nauwelijks geweest. Voor enkele reizen waren 
annuleringskosten verschuldigd, waardoor er gekozen is de balanspost voor calamiteiten inzake reizen (in 
het verleden ontstaan vanuit een opslag in de ouderbijdragen) vrij te laten vallen ten gunste van het 
resultaat.    

De vergoeding voor personele kosten betreft inzet van personeel voor externe projecten, niet zijnde 
detacheringen.   
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Lasten 
 

Personeelslasten Realisatie 
2020 

Begroot   
2020 

Realisatie 
2019 

Lonen en salarissen 30.331.050 28.981.299 29.083.301 

Overige personele lasten 2.031.529 1.497.000 2.101.735 

Ontvangen vergoedingen -243.354 -10.000 -163.382 

Personeelslasten 32.119.225 30.468.299 31.021.654 

    

Lonen en salarissen Realisatie Begroot Realisatie 

bestaan uit 2020 2020 2019 

Lonen en salarissen 23.383.575 22.567.157 22.295.074 

Sociale lasten 3.297.992 2.984.296 3.161.036 

Premies Participatiefonds 26.038 30.035 23.050 

Premies Vervangingsfonds* 3.561 434 43.341 

Pensioenlasten 3.619.884 3.399.377 3.560.800 

Lonen en salarissen 30.331.050 28.981.299 29.083.301 

* waaronder € 2.733 malus over 2019. M.i.v. 2020 is de PO school eigenrisicodrager voor vervangingskosten 
    

De scholengroep heeft in 2020 gemiddeld 408 fte in dienst, inclusief 12 fte voor vervanging.  In 2019 
waren dit er gemiddeld 399 fte, inclusief 11,7 fte voor vervanging. Begroot is op reguliere formatie 
gemiddeld 378 fte.  
 
Aan lonen en salarissen is € 1.350.000 meer uitgegeven dan was begroot: 
 

• Er is ongeveer 18 fte ingezet op reguliere formatie (dus exclusief vervanging) dan was begroot 
voor 2020. Eind 2019, ná het opstellen van de begroting voor 2020, werden er convenantgelden 
(de zogenaamde Slobgelden) ter beschikking gesteld, bestemd voor inzet in het schooljaar 2020-
2021. Het betrof een bedrag van € 654.000, waarvan 5/12 deel is ingezet in 2020, met name door 
tijdelijke aanstellingen van personeel. In 2020 is er eveneens extra personele inzet geweest vanuit 
de gelden sterk techniek onderwijs, ten behoeve van externe projecten/detacheringen en vanuit 
incidentele subsidies (m.n. inhaal- en ondersteuningsprogramma). 

• In 2020 zijn de lonen in het VO conform de CAO opgehoogd met 2,75%, waarvan een gedeelte als 
eenmalige uitkering om ook de periode oktober t/m december 2019 te compenseren. Voor het PO 
zijn de lonen conform de CAO opgehoogd met 4,5%, almede een eenmalige uitbetaling ter 
compensatie van de maanden in 2019 waarop de in 2020 afgesloten CAO eveneens nog betrekking 
had en een eenmalige uitkering vanuit de inzet van de convenantgelden. Het effect van deze cao-
afspraken is een afwijking van ca. € 800.000 ten opzichte van de begroting. Een bedrag van € 
350.000 is in 2019 reeds als personele subsidie ontvangen om een deel van deze loonruimte te 
vergoeden. 

• Uitgaven in verband met vervanging wegens zwangerschap € 136.000. Deze post wordt niet 
begroot, aangezien er UWV-uitkeringen tegenover staan. 

• Minder uitgaven aan ziekte- en overige vervanging dan begroot € 125.000 
• Ontslagvergoedingen € 159.000. Hiervoor ontvangen compensatie € 26.300. 
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Overige personele lasten Realisatie Begroot Realisatie 

bestaan uit 2020 2020 2019 

Dotaties personele voorzieningen 364.191 161.000 267.459 

Lasten personeel niet in loondienst 605.077 249.800 679.126 

Overige 1.062.261 1.086.200 1.155.150 

Overige personele lasten 2.031.529 1.497.000 2.101.735 

    

Ontvangen vergoedingen Realisatie Begroot Realisatie 

bestaan uit 2020 2020 2019 

Vergoedingen uit het Vervangingsfonds -626 0 -29.084 

Ov uitkn die personeelslasten verminderen -242.728 -10.000 -134.298 

Ontvangen vergoedingen -243.354 -10.000 -163.382 

 
Aan personeel op factuur is er ca. € 347.300 meer ingezet dan begroot. Deze uitgaven bestaan uit 
ziektevervanging, inzet op reguliere formatie (waaronder uitzendbureau 65 plus) en inzet externe controller 
en interim-rector (periode augustus t/m december). 
Overige uitkeringskosten die personeelslasten verminderen zijn loonkostensubsidie en UWV-uitkeringen 
inzake zwangerschap dan wel WGA. 
 
Onder overige personele lasten bestaat overige uit de volgende posten: 

    
 Realisatie Begroot Realisatie 

  2020 2020 2019 

Uitkeringskosten collectief deel 328.875 346.000 358.768 

Uitkeringskosten eigen risico 2.309  5.987 

Scholings- en coachingskosten personeel 309.014 385.000 379.160 

Maaltijden en consumpties tijdens werktijd 77.233 89.000 106.750 

Kosten salarisadministratie 130.113 108.200 87.444 

Kosten medische begeleiding personeel  38.227 37.500 37.741 

Personeelsactiviteiten  16.462 35.000 47.498 

Mutaties openstaande verlofuren -20.873  1.054 

Mobiele telefoon in bruikleen 19.717 22.500 24.060 

Geschenken 67.753 35.000 27.942 

Arbovoorzieningen 21.629 7.500 11.074 

Wervingskosten personeel 45.643 10.300 36.121 

Overige  26.159 10.200 31.551 

Overige  1.062.261 1.086.200 1.155.150 
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 Realisatie Begroot Realisatie 

Afschrijvingen 2020 2020 2019 

Gebouwen 160.409 187.400 152.775 

Terreinen 8.090 7.200 7.204 

Inventaris en apparatuur 617.273 647.800 602.697 

Overige materiële vaste activa 121.966 124.900 135.181 

Afschrijvingen 907.738 967.300 897.857 

 
De afschrijvingen zijn lager dan begroot doordat de voor 2020 begrootte investeringen niet volledig zijn 
uitgevoerd, dan wel later in het jaar dan gepland. Tevens is de afschrijvingstermijn voor laptops leerlingen 
en docenten verlengd van twee naar vier jaar. De koop van de sporthal bij OBC Huissen was begroot per 
1 september 2020. Uiteindelijk is deze aankoop per 31 december 2020 geweest. 
 
 Realisatie Begroot Realisatie 

Huisvestingslasten 2020 2020 2019 

Huurlasten 213.791 178.800 228.368 

Verzekeringslasten 2.879 3.100 2.587 

Onderhoudslasten (klein onderhoud) 500.552 492.500 547.945 

Lasten voor energie en water 505.825 421.700 454.278 

Schoonmaakkosten 724.574 663.000 670.830 

Belastingen en heffingen 26.123 29.200 113.266 

Dotatie onderhoudsvoorziening 83.426 96.900 116.270 

Vrijval onderhoudsvoorziening -159.062   

Overige 84.955 85.200 89.084 

Huisvestingslasten 1.983.063 1.970.400 2.222.628 

 
Aangezien de aankoop van de sporthal bij OBC Huissen later heeft plaatsgevonden dan was begroot, is er 
vier maanden langer huur betaald. 
In verband met de voorgenomen nieuwbouw van OBC Bemmel zijn de componenten betreffende het 
huidige schoolgebouw in Bemmel vrijgevallen uit de Voorziening Groot Onderhoud. 
Ondanks de tijdelijke sluiting van de scholen in verband met Covid-19, is besloten de diensten van het 
extern schoonmaakbedrijf af te blijven nemen conform het contract. Na opening van de scholen zijn er 
extra schoonmaakrondes ingezet in verband met Covid-19.  
Er is onderzoek gedaan door Kenter naar de meters voor gasverbruik, waaruit bleek dat er onjuiste 
meterstanden werden uitgelezen. Er zal naar verwachting een naheffing komen over de jaren 2019 en 
2020.  
 

 Realisatie Begroot Realisatie  
Overige lasten  2020 2020 2019  
Administratie- en beheerslasten 1.447.344 1.161.800 1.354.673 * 

Inventaris en apparatuur 157.609 177.100 164.857  

Leer- en hulpmiddelen 1.338.019 1.354.900 1.336.712  

Dotatie overige voorzieningen -599  -101  

Overige  940.958 1.418.601 1.530.863 * 

Overige lasten  3.883.331 4.112.401 4.387.004  
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*in de jaarrekening van 2019 zijn de kosten voor examens (€ 67.618) en voor Betuwe on Stage (€ 57.560) 
opgenomen onder administratie- en beheerslasten. In 2020 zijn deze posten opgenomen onder Overige 
(schoolgebonden uitgaven). De vergelijkende cijfers van de realisatie 2019 zijn eveneens aangepast.  
 
Administratie- en beheerslasten Realisatie Begroot Realisatie 

bestaan uit 2020 2020 2019 

ICT-licenties, software, techn onderst, systeembeheer 603.436 514.300 564.008 

Advieskosten 276.306 126.500 263.763 

Telefoon- en portokosten 51.270 40.700 40.423 

Kantoorartikelen 13.855 23.000 18.994 

Accountantskosten 45.397 41.000 43.276 

Overige administratie- en beheerslasten  457.080 416.300 424.209 

Administratie- en beheerslasten 1.447.344 1.161.800 1.354.673 

 
Door de toename van digitale lesmethoden zijn de ICT kosten hoger dan begroot en hoger dan in 2019. 
De kosten van de interim rector voor OBC Bemmel over de periode april tot en met juli zijn opgenomen 
onder advieskosten. Tevens is hier opgenomen € 100.800 voor verrichte werkzaamheden ter besparing op 
de WGA-premie.  
Onder overige administratie- en beheerslasten vallen o.a.  Kosten voor drukwerk, repro, advertenties, open 
dag/PR.  
 
Inventaris en apparatuur  Realisatie Begroot Realisatie 

bestaan uit 2020 2020 2019 

Inventaris 56.672 61.100 49.210 

Apparatuur 100.937 116.000 115.647 

Inventaris en apparatuur 157.609 177.100 164.857 

 
  

 
Leermiddelen Realisatie Begroot Realisatie 

bestaan uit 2020 2020 2019 

Leer- en hulpmiddelen 1.338.019 1.354.900 1.336.712 

Leermiddelen 1.338.019 1.354.900 1.336.712 
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Onder overige lasten bestaat overige uit de volgende posten: 
 
Overige  Realisatie Begroot Realisatie 

bestaan uit  2020 2020 2019 

Buitenschoolse activiteiten 208.039 808.701 855.630 

Contributies 155.815 139.700 133.661 

Kantinekosten 86.912 127.000 131.442 

Uitstroom leerlingen/vavo 100.242 79.500 90.608 

Schoolgebonden uitgaven 316.041 164.300 214.633 

Abonnementen 25.502 26.000 28.254 

Bibliotheek/mediatheek 17.378 34.500 25.004 

Verzekeringen 24.345 29.800 24.881 

Representatiekosten 5.147 7.300 25.213 

Schoolkrant 1.537 1.800 1.537 

Overige  940.958 1.418.601 1.530.863 

Door het coronavirus hebben er aanzienlijk minder buitenschoolse activiteiten plaatsgevonden dan begroot. 
 
Onder de schoolgebonden uitgaven vallen o.a. kosten examens, examentrainingen, kosten Betuwe on 
Stage en het testen van leerlingen. Door inzet vanuit de subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma 
zijn de kosten voor examentrainingen in 2020 ca. € 110.000, terwijl hiervoor niets was begroot. 
 

Separate specificatie kosten instellingsaccountant 
Realisatie Begroot Realisatie 

2020 2020 2019 

Onderzoek jaarrekening (incl. interim en bekostiging) 41.000 41.000 38.800 

Onderzoek jaarrekening voorgaand jaar 4.397  3.327 

Overige adviesdiensten accountant   1.148 

Accountantshonoraria 45.397 41.000 43.275 
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Hoofdstuk 7 Toelichting financiële baten en lasten 

 Realisatie Begroot Realisatie 

  2020 2020 2019 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 93 0 19.067 

Totaal financiële baten 93 0 19.067 

Rentelasten en soortgelijke lasten 31.662 10.000 8.823 

Waardevermindering financiële vaste activa  0 0 7.288 

Totaal financiële lasten 31.662 10.000 16.111 

    
Financiële baten en lasten -31.569 -10.000 2.956 

 
Vanaf medio 2020 is er negatieve rente in rekening gebracht op de banktegoeden. Vanaf medio 2019 is 
er geen effectenportefeuille meer.   



Jaarverslag 2020 
Stichting Christelijk Onderwijs Over- en Midden-Betuwe 

Pagina 98 van 111 

 
Hoofdstuk 8 Resultaatbestemming 

Het resultaat volgens de staat van baten en lasten over 2020 bedraag € 1.051.500 negatief. Dit resultaat 
is als volgt over de reserves verdeeld. 

 

 

Resultaat 
bestemming 

Toevoegen aan:  
Algemene reserve  
Bestemmingsreserve (publiek) 2.130.548 
Bestemmingsreserve (privaat) 10.993 

  
Onttrekken aan:  

Algemene reserve -3.193.041 
Bestemmingsreserve (publiek)  
Bestemmingsreserve (privaat)  
Totaal mutaties reserves -1.051.500 
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Hoofdstuk 9 Gebeurtenissen na balansdatum 

 
 
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die moeten worden toegelicht. 
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Hoofdstuk 10 Verbonden partijen 

Volg-
nummer 

Statutaire naam Juridische 
vorm 

Statutaire 
zetel 

Activiteiten Deelname-
percentage 

1. Stichting Samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs V(S)O 25.06 de 
Verbinding 

Stichting Arnhem Overige n.v.t. 

2. Stichting Samenwerkingsverband 
Passend Wijs 

Stichting Arnhem Overige n.v.t. 

3. Vereniging Platform VMBO 
Intersectoraal  

Vereniging Deventer Overige n.v.t. 

 
Toelichting op verbonden partijen: 

1. Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O 25.06 De Verbinding betreft de VO-en VSO-
scholen die in de regio Arnhem en De Liemers samenwerken op het gebied van passend onderwijs en 
gevormd worden door de gemeenten Arnhem, Duiven, Overbetuwe, Lingewaard, (een deel van) 
Montferland, Renkum, (een deel van) Rheden, Westervoort en Zevenaar. Het Samenwerkingsverband 
V(S)O 25.06 de Verbinding is een stichting en het bestuur wordt gevormd door afgevaardigden van de 
afzonderlijke schoolbesturen. 
 

2. Samenwerkingsverband Passend Wijs is verantwoordelijk voor het inrichten en realiseren van Passend 
Onderwijs in de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, Overbetuwe, Lingewaard en Renkum. Alle 
aangesloten besturen hebben afspraken met elkaar gemaakt hoe elke leerling zo goed mogelijk 
Passend Onderwijs kan krijgen. Samenwerkingsverband Passend Wijs bestaat uit 25 besturen en 134 
scholen. Hierin zijn scholen voor regulier, speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO) 
vertegenwoordigd. 
 

3. Het Platform vmbo Dienstverlening en Producten (D&P) wil dat brede, oriënterende opleidingen in het 
vmbo een stevige positie in het onderwijs krijgen. Het Platform streeft naar het creëren van ruimte 
waarbinnen scholen schoolspecifieke en op de regio gerichte onderwijsprogramma’s kunnen 
ontwikkelen. Zo kunnen leerlingen zich goed voorbereiden op hun loopbaankeuze/vervolgonderwijs. 
Dhr. G. Beekhuizen is voorzitter bestuur van de Vereniging Platform vmbo Dienstverlening en 
Producten & Raad van Toezicht. Dhr. G. Beekhuizen is rector van het Hendrik Pierson College, onderdeel 
van Scholengroep Over-en Midden-Betuwe. 
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Hoofdstuk 11 Gesegmenteerde informatie   

Segmentatie staat voor een nadere uitsplitsing van de jaarcijfers naar bedrijfsonderdelen in situaties 
waar dit de inzichtelijkheid van de verantwoording ten goede komt. Omdat er sprake is van meerdere 
onderwijssectoren is segmentatie verplicht voor de Scholengroep. Hierna wordt een nadere uitsplitsing 
gegeven van de jaarcijfers naar bovenschools, VO en PO.  
 
Balans per 31-12-
2020 Bovenschools VO PO Totaal 

         

Vaste Activa     

Materiële vaste activa 322.225 4.085.241 153.401 4.560.867 
     

Vlottende activa     
Vorderingen 445 1.884.701 52.288 1.937.434 
Effecten     

Liquide middelen 835.489 9.869.226 580.286 11.285.001 
     

Totaal activa 1.158.159 15.839.168 785.975 17.783.302 

     
Passiva     
Eigen Vermogen 821.119 8.927.091 566.310 10.314.520 
Voorzieningen 59.262 2.731.230 118.263 2.908.755 
Kortlopende schulden 277.778 4.180.847 101.402 4.560.027 

     

Totaal passiva 1.158.159 15.839.168 785.975 17.783.302 
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 Bovenschools      VO          PO Totaal  

Staat van baten en lasten     

 
        

Baten 
Rijksbijdragen 2.292.298 33.493.159 1.118.295 36.903.752 
Overige overheidsbijdragen 0 44.327 2.732 47.059 
Overige baten 89.206 819.376 14.033 922.615 

     
Totaal baten 2.381.504 34.356.862 1.135.060 37.873.426 

 
        

Lasten 
Personeelslasten 2.132.241 29.077.558 909.426 32.119.225 
Afschrijvingen 43.113 821.068 43.557 907.738 
Huisvestingslasten 49.365 1.848.340 85.358 1.983.063 
Overige lasten 202.437 3.596.232 84.662 3.883.331 

     
Totaal lasten 2.427.156 35.343.198 1.123.003 38.893.357 

     
Saldo baten en lasten -45.652 -986.336 12.057 -1.019.931 
Financiële baten en 
lasten     
Financiële baten 75 18  93 
Financiële lasten 31.662   31.662 

    
 

Saldo financiële baten en 
lasten -31.587 18 0 -31.569 

          

Totaalresultaat -77.239 -986.318 12.057 -1.051.500 
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Hoofdstuk 12 WNT-vermelding bezoldiging topfunctionarissen 

Vanaf 2016 is de regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren gewijzigd. De belangrijkste 
wijziging betreft de indeling van onderwijsinstellingen in diverse klassen gebaseerd op de omvang en 
complexiteit van de onderwijsinstelling. 
 
Criteria  Complexiteitspunten 
Baten 6 

Leerlingen 3 

Onderwijssoorten  4 

Totaal  13 

 
Bij 13 complexiteitspunten hoort een bezoldigingsmaximum van € 170.000 in 2020. Deze 
complexiteitspunten en het bezoldigingsmaximum is vastgesteld door de Raad van Toezicht op 8 juni 2020. 
 
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking  
 

Bedragen x € 1 Mevr. I.M. van 
Eekelen 

Functiegegevens Bestuurder 
Aanvang en einde 
functievervulling in 2020 01/01-31/12 

Omvang dienstverband (als 
deeltijdfactor in fte)   0,9 

Dienstbetrekking?  ja 

Bezoldiging   
Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen € 114.409 

Beloningen betaalbaar op 
termijn € 18.412 

Subtotaal € 132.821 
    
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum € 153.000 

    
-/- Onverschuldigd betaald en 
nog niet terugontvangen 
bedrag 

 €                  -  

Bezoldiging € 132.821 
    
Reden waarom de 
overschrijding al dan niet is 
toegestaan 

n.v.t.   

Toelichting op de vordering 
wegens onverschuldigde 
betaling 

n.v.t.   

 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarverslag 2020 
Stichting Christelijk Onderwijs Over- en Midden-Betuwe 

Pagina 104 van 111 

 
Gegevens 2019 

Bedragen x € 1 Mevr. I.M. van 
Eekelen 

Functiegegevens Bestuurder 
Aanvang en einde 
functievervulling in 2020 01/09-31/12 

Omvang dienstverband (als 
deeltijdfactor in fte)   0,9 

Dienstbetrekking?  ja 

Bezoldiging   
Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen € 33.504 

Beloningen betaalbaar op 
termijn € 5.944 

Subtotaal € 39.448 
    
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum € 49.335 

    
-/- Onverschuldigd betaald en 
nog niet terugontvangen 
bedrag 

 €                  -  

Bezoldiging € 39.448 
    
Reden waarom de 
overschrijding al dan niet is 
toegestaan 

n.v.t.   

Toelichting op de vordering 
wegens onverschuldigde 
betaling 

n.v.t.   
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Toezichthoudende topfunctionarissen (Raad van Toezicht) 
 
 

Bedragen x € 1 Dhr. B.H.T. 
Roodink 

Mevr. N. 
Stommels 

Dhr. 
J.V.C.T. 

van Duren 

Mevr. P.M. 
Schouten 

Mevr. J. 
Mens 

Dhr. Th. 
Verwoert 

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid 

Aanvang en einde 
functievervulling in 
2020 

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

01/01-
31/12 

01/01-
31/12 

01/02-
31/12 

01/01-
31/12 

              

Bezoldiging             

Bezoldiging € 9.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 5.500 € 6.000 

Individueel 
toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

€ 25.500 € 17.000 € 17.000 € 17.000 € 15.583 € 17.000 

-/- Onverschuldigd 
betaald en nog niet 
terugontvangen 
bedrag 

€ 0 € 0 € 0 € 0   € 0 

Bezoldiging € 9.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 5.500 € 6.000 

Reden waarom de 
overschrijding al dan 
niet is toegestaan 

n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   

Toelichting op de 
vordering wegens 
onverschuldigde 
betaling 

n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   

Gegevens 2019             

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid 

Aanvang en einde 
functievervulling in 
2019 

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

01/01-
31/12 

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

31/12 

              

Bezoldiging             

Bezoldiging € 8.250 € 5.500 € 5.500 € 5.500   € 5.500 

Individueel 
toepasselijke 
bezoldigingsmaximum 

€ 24.600 € 16.400 € 16.400 € 16.400   € 16.400 
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Hoofdstuk 13 Ondertekening door Bestuurders en Toezichthouders 

 
Stichting Christelijk Onderwijs Over- en Midden-Betuwe  
 
Vaststellen van de jaarrekening: 
 
Bemmel d.d. xx mei 2021 
 
 
 
 
 
Mevr. I.M. van Eekelen 
Voorzitter College van Bestuur 
 
 
 
Goedkeuren van de jaarrekening:  
 
Bemmel d.d.  
 
 
 
 
 
 
Dhr. B.H.T. Roodink,                                                         Mevr. J. Mens 
Voorzitter Raad van Toezicht                                             Lid Raad van Toezicht 

 

 

 

 

Mw. mr. N. Stommels                                                       Dhr. Drs. J.V.C.T. van Duren RC 
Lid Raad van Toezicht                                                       Lid Raad van toezicht 

 

 

 

 

Mw. P.M. Schouten                                                          Dhr. Th. Verwoert RE RA 
Lid Raad van toezicht                                                       Lid Raad van Toezicht 
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Hoofdstuk 3 Gegevens over de rechtspersoon 

Bevoegd gezag 
 
Statutaire naam: Stichting Christelijk Onderwijs Over- en Midden-Betuwe  
Handelsnaam: Scholengroep Over- en Midden-Betuwe  
Adres: De Heister 1, 6681 CV Bemmel  
Postadres: Postbus 19, 6680 AA Bemmel  
Telefoon: 0481 – 47 05 55  
E-mailadres: info@scholengroepomb.nl  
Internetsite: www.sgomb.nl  
  
Bestuursnummer: 41440  
Bestuurder: Mevr. I.M. van Eekelen  
Kamer van Koophandel: 09139157  
  
Financieel contactpersoon:  Mevr. W. Cleijne 
 
BRIN-nummers: 00TM Hendrik Pierson College Zetten VO 
                        07OZ Dr. Lammerts van Buerenschool PO 
                        17IM Over Betuwe College VO 
 
Scholengroep Over- en Midden-Betuwe bestaat uit 4 scholen in de sector VO en 1 school in de sector PO. 
 
Sector VO 
 
00TM Hendrik Pierson College Zetten 
Mammoetstr 1-3, 6671 DL  Zetten 
Postbus 2, 6670 AA  Zetten 
T  0488 - 45 15 44 
E  administratie@hpcnet.nl 
W www.hendrikpiersoncollege.nl 
 
17IM 00/04 Over Betuwe College Bemmel 
Locatie Heister: De Heister 1, 6681 CV  Bemmel 
T 0481 - 47 05 55 
Locatie Essenpas: Drieske 4, 6681 CX Bemmel 
T  0481 – 47 02 90 
Postbus 19, 6680 AA  Bemmel 
E  bemmel@overbetuwecollege.nl 
W www.overbetuwecollege.nl 

17IM 01/05 Over Betuwe College Elst 
Van der Duyn van Maasdamstraat 25, 6661 ZR Elst 
Mozartstraat 12, 6661 BL  Elst 
Postbus 19, 6680 AA  Bemmel 
T  0481 - 36 65 55 
E  elst@overbetuwecollege.nl   
W www.overbetuwecollege.nl 
 
17IM 02 Over Betuwe College Huissen 
Julianastraat 17, 6851 KJ  Huissen 
Postbus 5, 6850 AA  Huissen 
T  026 - 326 32 22 
E  huissen@overbetuwecollege.nl  
W www.overbetuwecollege.nl 

Sector PO 
 
07OZ Basisschool Dr. Lammerts van Buerenschool 
H. Piersonstraat 23, 6671 CK  Zetten 
T  0488 - 45 15 69 
E  info@lvbueren.nl 
W www.lvbueren.nl 
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Deel 3 Overige gegevens 
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Hoofdstuk 1 Statutaire bepaling omtrent resultaatbestemming 

Er zijn geen statutaire bepalingen ter zake van de resultaatbestemming vastgesteld. 
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Hoofdstuk 2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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