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Inleiding van het college van bestuur
Covid-19 en de invloed 
hiervan op het onderwijs
Het	verslagjaar	2020	heeft	in	belangrijke	mate	in	het	teken	
gestaan	van	de	corona	pandemie.	De	uitbraak	van	Covid-19	
in	China	en	de	pandemie	die	het	veroorzaakte,	had	ook	zijn	
weerslag op ons onderwijs.

Medio	maart	2020	werden	de	scholen	gesloten	en	werd	 
er	door	medewerkers	hard	gewerkt	om	online	lessen	
aan	te	kunnen	bieden.	Voor	het	eerst	sinds	de	Tweede	
Wereldoorlog	werd	het	centraal	eindexamen	geschrapt;	
kregen	leerlingen	de	kans	om	de	uitslagen	van	school-
examens	te	herkansen,	ook	de	uitreiking	van	het	diploma	
verliep	anders	dan	anders.	Veel	(extra)	werk	voor	onze	
medewerkers.	Alle	medewerkers	en	leerlingen	hebben	zich	
hier	goed	aangepast	aan	deze	(voor	ons	onbekende	manier)	
van	werken.	Een	dwarsdoorsnede	van	onze	medewerkers	
vertelt	hierover	in	dit	verslag.

Sinds	2020	is	er	een	nieuw	Strategisch	Beleidskader	 
2020-2024.	Het	nieuwe	kader	bevat	onze	kernwaarden:	 
lef,	zelfleiden,	moreel,	verbinden	en	genieten.

Rode	draad	in	het	beleidskader	is	onze	wens	om	het	
onderwijs	nog	beter	af	te	stemmen	op	de	behoeften	van	 
al	onze	leerlingen.

Middels	het	project	Samen	Opleiden	is	er	een	nauwe	
samenwerking	met	de	Universiteit	Utrecht	en	de	Hoge-
school	Utrecht.	We	geven	op	een	innovatieve	manier	
invulling	gegeven	aan	het	opleiden	in	de	school.

Na	de	fusie	met	OSG	Schoonoord	in	2019,	stond	2020	in	het	
teken	van	de	fusie	met	Stichting	Anna	van	Rijn	College,	een	
school	voor	openbaar	Voortgezet	onderwijs	in	Nieuwegein.	
Per	1	augustus	2020	vormde	NUOVO	Scholen	het	bestuur	
van	het	Anna	van	Rijn	College.	De	bestuurlijke	fusie	is	
ingegaan	op	1	april	2021.	Per	1	januari	2021	heeft	Jonne	
Gaemers	(lid	college	van	bestuur)	een	bestuursfunctie	
aanvaard	bij	AMOS,	een	bestuur	voor	primair	onderwijs	
in	Amsterdam.	De	werving	van	een	tweede	bestuurder	is	
inmiddels	opgestart.

Vanaf	2013	hebben	onze	scholen	een	stabiele	financiële	
positie.	Ook	in	2020	zijn	de	financiën	in	control.	Dat	maakt	
het	ook	dit	jaar	mogelijk	om	groei	van	het	aantal	leerlingen	
te	accommoderen.

Wij	wensen	u	allen	veel	leesplezier	met	dit	bestuurs- 
verslag.	Tips	of	tops	zijn	altijd	welkom,	gebruik	daarvoor	
bestuur@nuovo.eu	om	dit	bij	ons	te	melden.

Leon de Wit 
Voorzitter	college	van	bestuur

7	/	160

Inhoudsopgave Inleiding Profiel Onderwijs Bedrijfsvoering Financiën Jaarrekening ControleInleiding

mailto:bestuur%40nuovo.eu?subject=


Bij	de	GMR	lag	in	2020	het	accent	van	de	werkzaamheden,	
los	van	alle	“coronaperikelen”,	op	het	daadwerkelijk	
implementeren	van	de	“harmonisatie	personeelsbeleid”	als	
gevolg	van	de	fusie	tussen	NUOVO	en	OSGS.	Dit	proces	is	
bijna	voltooid.	

Er	is	wederom	een	fusie	GMR	samengesteld	om	de	aan-
gekondigde	fusie	tussen	NUOVO	en	het	Anna	van	Rijn	
College	om	de	medezeggenschapsonderwerpen	te	
behandelen.	De	Financiële	Commissie	van	de	GMR	 
heeft	de	geïntegreerde	financiële	cijfers	al	van	advies	
mogen	voorzien.

De	GMR	is	van	samenstelling	veranderd	en	nu	zijn	alle	
scholen	in	de	GMR	vertegenwoordigd.	Maar	niet	alle	
beschikbare	zetels	zijn	vervuld.	Er	is	nog	ruimte	in	de	 
ouder-leerling	geleding	van	een	aantal	scholen.

De	GMR	heeft	naast	alle	aandacht	voor	de	fusie	ook	haar	
normale	werkzaamheden	uitgevoerd.	Tot	1	augustus	bij	de	
beide	scholengroepen	en	daarna	als	nieuw	geformeerde	 
GMR-NUOVO.

Een	greep	uit	de	behandelde	onderwerpen:	Onderwijstijd	
en	ontwikkeltijd,	Strategisch	Beleids	Kader,	ICT,	Veiligheids- 
plan,	Vakantiedagen	en	organisatiedagen	2020	-	2021,	
Begroting	2021,	Alcohol	en	drugsbeleid,	Formatieplan	
bedrijfsbureau,	evaluatie	AVG,	bestuurs-/jaarverslag	2019,	
inzet	capaciteit	bedrijfsbureau	voor	derden,	groei	NUOVO,	
Meerjarenonderhoudsplan/RI&E,	Rapport	onderwijs-
inspectie,	Kaderbrief	2021,	Projectplan	Harmoniseren	
functiehuis	NUOVO	2.0.

Naast	het	reguliere	overleg	met	het	CvB	in	aanwezigheid	
van	de	bestuursadviseur	heeft	de	GMR	overleg	gehad	met	 
de	raad	van	toezicht	en	later	in	het	jaar	met	de	
gecombineerde	raad	van	toezicht.	

Michael Funke 
Voorzitter	GMR

Inleiding van de Gemeenschappelijke  
medezeggenschapsraad
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De	raad	van	toezicht	(raad)	houdt	toezicht	op	het	gevoerde	
beleid	en	de	doelstellingen	van	het	college	van	bestuur	(CvB)	en	
op	de	algemene	gang	van	zaken	binnen	NUOVO.	De	raad	oefent	
het	toezicht	uit	door	het	voeren	van	intensieve	gesprekken	
met	het	CvB	in	diverse	commissies,	in	reguliere	vergaderingen	
en	in	bilaterale	contacten.	Daarnaast	vervult	de	raad	de	
werkgeversfunctie	naar	het	CvB	en	staat	de	raad	het	CvB	
gevraagd	en	ongevraagd	terzijde	met	advies.	De	raad	fungeert	
als	klankbord	voor	het	bestuur	door	vragen	te	stellen,	mee	te	
denken	en	feedback	te	geven.	

Met	dit	verslag	legt	de	raad	verantwoording	af	over	het	
uitgeoefende	toezicht	in	2020;	een	jaar	dat	bijna	in	zijn	geheel	in	
het	teken	stond	van	de	Covid-19	pandemie.	De	wereld	werd	door	
corona	op	zijn	kop	gezet	en	de	raad	ging,	zoals	velen	deden,	ook	
anders	werken	en	toezien.	Het	was	voor	NUOVO	een	jaar	van	
aanpassen	en	doorzetten.	Voor	de	raad	van	toezicht	een	jaar	
met	digitaal	vergaderen,	nauwelijks	schoolbezoeken,	toezicht	op	
crisismanagement	en	een	jaarlijkse	zelfevaluatie	 
op	anderhalve	meter.	

Verslag van de  
raad van toezicht
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Toezicht en klankbord

Toezichtvisie en -kader
De	raad	heeft	een	toezichtkader	ontwikkeld	voor	NUOVO	met	
een	onderliggende	toezichtvisie	en	aan	het	begin	van	2020	in	
samenspraak	met	het	CvB	vastgesteld.	

In	de	toezichtvisie	heeft	de	raad	een	gezamenlijk	beeld	
geformuleerd over de wijze waarop zij toezicht houdt en welke 
wezenlijke uitgangspunten van belang zijn voor het handelen 
van de raad. Daarbij bewaakt de raad op transparante wijze 
en vanuit het waarderend perspectief de eigenheid en 
strategische doelen van NUOVO.

Bij	het	toezichtkader	staat	de	wet-	en	regelgeving	centraal	
waarbinnen	toezicht	wordt	gehouden,	evenals	de	wijze	waarop	
verantwoording	wordt	afgelegd.	Het	toetsingskader	definieert	
welke aspecten gemonitord worden en welke verwachtingen 
aan	de	bestuurders	worden	gesteld.	De	raad	heeft	afgesproken	
zich jaarlijks te verdiepen in enkele onderwerpen uit het kader. 
In	2020	heeft	de	focus	gelegen	op:	‘strategie’	en	‘capaciteit	en	
competenties	in	relatie	tot	leiderschap’.	

Voorbereiding en vergaderingen
Er vindt veelvuldig afstemming plaats tussen de voorzitter van 
de	raad,	het	CvB	en	de	bestuursadviseur	over	de	voorbereiding	
van de agenda van de raad en over ontwikkelingen en plannen.
Ook	buiten	de	vergaderroosters	weten	het	CvB	en	de	raad	
indien nodig elkaar te vinden om overleg te voeren. Op deze 
wijze kan waar nodig tijdig worden geacteerd door de raad. 
NUOVO hecht veel waarde aan de transparantie en de 
verantwoording over het toezicht. De raad werkt conform de 
Code	Goed	Onderwijsbestuur	van	de	VO-raad.
De vergaderingen hebben plaatsgevonden in een goede sfeer 
en besluiten zijn in unanimiteit genomen. 
De	raad	kwam	in	2020	in	acht	reguliere	vergaderingen	
bij elkaar. Vijf daarvan hebben online via een digitale 
vergadering moeten plaatsvinden door de situatie rondom 
Covid-19.	De	vergaderingen	hebben	altijd	in	aanwezigheid	
van	de	bestuurders,	de	controller	en	de	bestuursadviseur	
plaatsgevonden. In een vooroverleg worden de vergaderingen 
door de raad voorbesproken. 
De raad van toezicht is ook een viertal keer in beslotenheid 
bijeengekomen. In die vergaderingen zijn het functioneren 
van	de	bestuurders,	de	werving	van	een	nieuw	lid	CvB	en	het	
bestuurdersprofiel	besproken.
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Centrale thema’s in 2020
Twee	thema’s	hebben	door	het	jaar	heen	centraal	gestaan:	 
de	uitbraak	van	de	Covid-19	pandemie	in	het	vroege	voor- 
jaar	en	de	gevolgen	daarvan	voor	het	onderwijs,	en	daarnaast	
de samenwerking tussen NUOVO en Stichting Anna van  
Rijn	College.	

Covid-19
Gedurende	2020	werd	steeds	duidelijker	dat	Covid-19	een	
crisis met zich meebracht die voor langere tijd zijn impact zou 
hebben. De besluiten vanuit het kabinet en de landelijke  
RIVM-maatregelen	waren	voor	NUOVO	leidend	in	het	kader	van	
de veiligheid en de gezondheid van leerlingen en medewerkers. 
Er	was	continu	sprake	van	het	managen	van	een	crisis,	en	
dan ook nog een van zeer lange adem. Maatregelen werden 
continu aangepast en scholen werden tot twee keer toe in 
2020	door	de	overheid	volledig	en	gedeeltelijk	gesloten.	
Alles bij elkaar zorgde het voor zeer veel uitdagingen voor de 
NUOVO-organisatie.	Toezicht	houden	op	crisismanagement	
vraagt ook van de toezichthouders andere aandachtspunten. 
Vanaf	het	begin	van	de	uitbraak	is	de	raad	door	het	CvB	
geïnformeerd	over	de	specifieke	landelijke	maatregelen	die	er	
gingen	gelden	voor	het	onderwijs,	zowel	wat	betreft	de	fysieke	
omstandigheden op de locaties als onderwijsinhoudelijke 
zaken.	In	elke	vergadering	is	gesproken	over	de	corona- 
situatie,	acute	problemen	en	risico’s	voor	de	korte	en	de	
middellange termijn en is de klankbordrol geboden.

De	raad	heeft	NUOVO,	in	alle	lagen	van	de	organisatie,	
zeer	flexibel	en	adequaat	zien	anticiperen	op	de	steeds	
veranderende situatie; organisatorisch én onderwijsinhoudelijk. 
Het belang van zo goed mogelijk onderwijs voor leerlingen én 
het belang van goede zorg voor leerlingen en personeel zijn 
in	deze	complexe	omstandigheden	steeds	leidend	geweest.	
Vanwege	de	verscherpte	richtlijnen	heeft	de	raad	ervoor	
gekozen	om	in	2020	geen	schoolbezoeken	te	organiseren.	Ook	
de jaarlijkse ontmoeting met het mt van NUOVO is om die reden 
uitgesteld	naar	begin	2021.	

Samenwerking NUOVO Scholen en het Anna  
van Rijn College
2020	heeft	daarnaast	in	het	teken	gestaan	van	de	duurzame	
samenwerking	met	de	Stichting	Anna	van	Rijn	College.	Vanuit	
de gedeelde verantwoordelijkheid voor toekomstbestendig 
openbaar onderwijs en de ambitie om de best denkbare 
context	voor	de	ontwikkeling	van	leerlingen	en	docenten	
te	creëren,	heeft	het	CvB	van	het	Anna	van	Rijn	College,	na	
overleg	met	de	eigen	raad	van	toezicht,	aan	NUOVO	gevraagd	
een fusie in overweging te nemen. 
Hiertoe is er gezamenlijk onderzocht wat daarbij de meest 
wenselijke en verantwoorde route zou zijn. De interim 
bestuurder	van	het	Anna	van	Rijn	College	en	het	CvB	van	
NUOVO	hebben	hier	samen	in	opgetrokken,	evenals	de	 
beide raden van toezicht. Er is in twee fases toegewerkt  
naar een fusie.
 

De	eerste	fase	is,	met	instemming	van	de	gemeenteraad	van	
Nieuwegein	en	goedkeuring	van	de	raad	van	toezicht,	in	
gang	gezet:	een	integratie	op	bestuurlijk	niveau	middels	een	
juridische	‘moeder-dochter’	structuur.	Per	augustus	2020	is	
NUOVO statutair het bestuur gaan voeren over de Stichting 
Anna	van	Rijn	College	en	heeft	de	raad	goedkeuring	verleend	
aan	de	statutenwijziging	van	het	Anna	van	Rijn	College.	Ook	
het toezicht is per die datum overgedragen aan de raad van 
NUOVO. In de tussenliggende fase naar de fusie blijven de 
beide entiteiten als twee afzonderlijke rechtspersonen bestaan 
met	gescheiden	risico’s.

Na de bestuurlijke integratie is er begonnen met de 
voorbereidingen voor een fusie en is de tweede fase 
opgestart:	opstelling	van	een	FER,	inclusief	de	advies-	en	
instemmingstrajecten richting de vier betrokken gemeentes. 
De	raad	heeft	besloten	dat	een	extern	onderzoek	naar	de	
(financiële)	risico’s	niet	noodzakelijk	is,	vanwege	het	feit	dat	
NUOVO	-	op	verzoek	van	het	Anna	van	Rijn	College	-	al	sinds	
2018	een	aanzienlijk	deel	van	de	bedrijfsvoering	verzorgt.

Hierdoor	heeft	NUOVO	een	goed	zicht	op	de	bedrijfsvoering	en	
eventuele	risico’s	van	Anna	van	Rijn	College.	Separaat	heeft	het	
Anna	van	Rijn	College	een	uitgebreide	analyse	en	rapportage	
verstrekt	over	de	financiële	positie	van	de	stichting.
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Vanuit het oogpunt van een verantwoorde overdracht en 
continuering	van	de	processen	van	het	Anna	van	Rijn	College	is	
er een adviescommissie van toezicht ingericht waar twee leden 
van de voormalige raad van toezicht van het Anna van Rijn 
College	zitting	hebben	genomen	en	twee	leden	van	de	raad	
van toezicht van NUOVO. De adviescommissie van toezicht is 
tweemaal	bijeen	geweest	in	2020.

Financiën, huisvesting en control
In	de	vergaderingen	van	de	raad	met	het	CvB	in	2020	zijn	
reguliere	financiële	stukken	zoals	jaarverslag	en	begroting	
besproken	en	goedgekeurd.	In	2020	is	zowel	de	begroting	en	
meerjarenraming van NUOVO als die van het Anna van Rijn 
College	door	de	raad	van	toezicht	goedgekeurd.	Datzelfde	
geldt voor de geconsolideerde begroting in de situatie  
na een fusie.

Het	positieve	verslag	van	de	door	de	accountant	uit- 
gevoerde interimcontrole is door de raad met tevredenheid 
ontvangen. Ieder kwartaal wordt de raad aan de hand 
van	voortgangsrapportages	geïnformeerd	over	onderwijs	
gerelateerde	zaken	en	ontwikkelingen,	onderwijs-	en	examen- 
resultaten,	tevredenheidsonderzoeken,	ontwikkelingen	in	
de	scholen,	samenwerkingen	met	partners,	huisvestings-
zaken,	interne	bedrijfsvoering	en	personele	en	organisatie-
ontwikkelingen binnen NUOVO. 

De	stand	van	zaken,	de	uitdagingen	en	de	aanpak	van	tijdelijke	
en nieuwe huisvesting blijven actuele bespreekpunten. 
Uitbreiding	van	de	huisvesting	van	de	NUOVO-scholen	in	de	
stad Utrecht is noodzakelijk en wordt steeds urgenter door de 
groei van het aantal leerlingen. 

In	het	najaar	is	er	bij	de	raad	extra	aandacht	geweest	voor	
de	International	School	Utrecht	(ISU)	en	de	situatie	rondom	
tijdelijke huisvesting en nieuwbouw voor de lange termijn. 
Daarnaast	is	er	gesproken	over	de	fiscale	positie	van	de	
regiestichting ISU in relatie tot het juridisch vormgeven van 
ISU.	De	raad	heeft	ingestemd	met	het	aangaan	van	een	
tweetal	overeenkomsten	met	SPOU	(het	PO-bestuur):	een	
samenwerkingsovereenkomst en een overeenkomst tot koop  
en verkoop van de activa en passiva inzake ISU.

In	2020	heeft	de	raad	besloten	om	de	aanbesteding	
accountancy te gunnen aan Wijs Accountants en met ingang 
van	kalenderjaar	januari	2021	Wijs	Accountants	te	benoemen	
als	controlerend	accountant	voor	NUOVO	Scholen,	ISU	en	Anna	
van	Rijn	College	over	de	controlejaren	2021	tot	en	met	2024.

Werkgeverschap
De	remuneratiecommissie	heeft	de	resultaatafspraken	met	de	
bestuurders	voor	2020	en	2021	voorbereid	waarna	de	raad	
deze	afspraken	heeft	vastgesteld.

De	raad	heeft	toestemming	verleend	aan	zowel	de	voorzitter	als	
het	lid	van	het	CvB	voor	hun	nevenfuncties.

Ten aanzien van de bestuurlijke integratie met het Anna van 
Rijn	College	en	de	juridische	moeder-dochterstructuur	hebben	
beide bestuurders middels een opdrachtovereenkomst een 
uitbreiding	in	hun	aanstelling	gekregen	van	0,13	FTE	bij	het	
Anna	van	Rijn	College	boven	op	de	aanstelling	van	1,0	FTE	bij	
NUOVO. Voor deze opdracht ontvingen de bestuurders geen 
bezoldiging. De overeenkomsten eindigen van rechtswege per 
toekomstige fusiedatum.

Aan	het	einde	van	het	jaar	2020	kondigde	het	lid	CvB	zijn	
vertrek aan wegens het accepteren van een bestuurlijke positie 
in	het	primair	onderwijs.	De	remuneratiecommissie	heeft	
vervolgens een eerste aanzet gemaakt voor het wervingsproces 
en	de	-procedure	voor	een	nieuwe	bestuurder,	hetgeen	begin	
2021	in	gang	is	gezet.	

In	samenspraak	met	de	voorzitter	van	het	CvB	is	besloten	geen	
interim	lid	CvB	aan	te	stellen	in	de	tussenliggende	periode,	
maar	de	taken	van	het	lid	CvB	tijdelijk	te	verdelen	over	de	
voorzitter	van	het	CvB,	de	stafadviseurs	en	bij	enkele	externe	
projectleiders.

Eind	2020	heeft	de	raad	op	advies	van	de	remuneratie-
commissie een besluit genomen over de bezoldiging en 
arbeidsvoorwaarden	van	de	voorzitter	CvB	vanaf	2021.
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Verbinding met de medezeggenschap
In	2020	is	twee	keer	overleg	gevoerd	met	de	gemeen-
schappelijke	medezeggenschapsraad	(GMR),	eenmaal	samen	
met	het	CvB	en	eenmaal	zonder.	Tijdens	de	ontmoetingen	
was	er	veel	ruimte	voor	inbreng	van	gesprekspunten,	
ervaringen,	zorgpunten	en	vragen.	Er	is	gesproken	over	diverse	
onderwerpen,	waaronder	de	leerlingengroei,	het	strategisch	
beleidskader,	de	implementatie	en	evaluatie	van	de	fusie	met	
Openbare	Scholengroep	OSG	Schoonoord,	de	samenwerking	
met	het	Anna	van	Rijn	College,	het	toezichtkader	en	de	-visie,	
de rollen van de raad en uiteraard over de situatie  
rond	Covid-19.

Professionalisering 
We houden als raad onze eigen kennis en vaardigheden op peil 
door	op	individuele	basis	opleidingsactiviteiten	te	volgen,	door	
het lidmaatschap van de VTOI en door netwerkbijeenkomsten 
bij	te	wonen.	In	2020	heeft	de	raad	onder	begeleiding	van	een	
externe	adviseur,	een	zelfevaluatie	uitgevoerd	op	de	vier	typen	
toezichtrollen	(toezichthouder,	ambassadeur,	sparringpartner	en	
werkgever).	Aanvullend	als	vijfde	onderdeel	is	‘teamdynamiek’	
besproken. Bij een deel van de studiedag waren ook de leden 
van	het	CvB	en	de	bestuursadviseur	aanwezig.	Onderdeel	van	
de	studiedag	was	een	verdieping	van	het	thema	‘capaciteit	
en	competenties	in	NUOVO’,	dat	in	het	najaar	met	een	vloot-
schouw is aangevuld. 

Besluiten
Naast de eerder in het verslag genoemde instemming en 
besluiten	tot	goedkeuring,	heeft	de	raad	in	2020	goedkeuring	
verleend aan het in juridisch in eigendom krijgen van het 
gebouw van VOLT! Toekomstmakers. 

De	raad	heeft	kennisgenomen	van	de	FER	ten	behoeve	van	
de	fusie	tussen	NUOVO	en	de	Stichting	Anna	van	Rijn	College	
en	heeft	besloten	tot	het	goedkeuren	van	het	voorgenomen	
besluit	van	het	CvB	tot	fusie,	met	instemming	van	de	
medezeggenschap	(GMR	NUOVO	en	MR	Anna	van	Rijn	College)	
en onder opschortende voorwaarden van positief advies 
van de colleges van B&W op de fusie en instemming door de 
betrokken	vier	gemeenteraden	met	de	fusie	(Utrecht,	Utrechtse	
Heuvelrug,	Zeist	en	Nieuwegein).

De	raad	heeft	tevens	goedkeuring	verleend	om	de	statuten	
van NUOVO te actualiseren en wijzigen onder voorbehoud van 
instemming van de vier gemeenteraden.
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Samenstelling en werkwijze

Samenstelling
De	samenstelling	van	de	raad	bestond	in	2020	uit	eerst	zeven,	
later	zes	onafhankelijke	leden	die	samen	een	breed	kennis-	en	
ervaringspalet	bestrijken,	o.a.	onderwijs,	human	resources,	
financiën,	bestuurlijk	en	governance.	

Aan	het	begin	van	2020	heeft	het	lid	Koen	van	der	Drift	
zich teruggetrokken als lid van de raad in verband met 
onverenigbaarheid van het lidmaatschap van de raad met  
een functie als interim bestuurder in het voortgezet  
onderwijs elders in het land.
In	verband	met	het	bereiken	van	de	maximale	tweede	termijn	
is	Theo	Wubbels	per	augustus	afgetreden.	De	raad	heeft	
vervolgens	een	wervingsprofiel	voor	een	nieuw	lid	opgesteld	
met	specifieke	aandacht	voor	onderwijs	vanwege	het	wegvallen	
van	deze	expertise.	De	werving	is	onder	begeleiding	van	
HRM	in	eigen	beheer	uitgevoerd.	Dit	heeft	geresulteerd	in	
het	voordragen	van	Susan	te	Pas	aan	de	gemeenteraden	van	
Utrecht,	Zeist	en	Utrechtse	Heuvelrug	die	vervolgens	haar	
aansluitend benoemd hebben tot lid van de raad van toezicht 
van NUOVO.

De	raad	heeft,	onder	leiding	van	de	voorzitter	van	de	raad,	 
voorbereidingen	getroffen	voor	een	nieuw	aftreedrooster	 
en het terugbrengen van de raad naar een samenstelling van 

vijf	leden,	gebaseerd	op	de	afspraken	die	destijds	gemaakt	zijn	
ten tijde van de fusie tussen NUOVO en OSG Schoonoord en 
het samengaan van de raden van toezicht. 

De	voorzitter	heeft	gesprekken	gevoerd	met	alle	leden	van	
de	rvt,	de	leden	van	het	CvB	en	de	bestuursadviseur	waarbij	
wensen	zijn	geïnventariseerd	en	uitgangspunten	geformuleerd	
voor	de	komende	jaren	ten	aanzien	van	ervaring,	inzicht	en	
deskundigheid ten behoeve van de raad van NUOVO. De 
voorzitter	heeft	vervolgens	een	voorstel	gedaan	aan	de	raad	
voor	een	nieuw	rooster	van	aftreden	waarmee	continuïteit	
in	toezicht	en	een	evenwichtige	samenstelling	naar	kennis-
gebieden	geborgd	worden.	De	raad	heeft	met	dit	voorstel	
ingestemd.	Hiermee	wordt	vanaf	1	augustus	2021	vervolg	
gegeven aan de gemaakte afspraken ten tijde van de fusie.

Honorering
Gebruikelijk is dat de raad eens in de twee jaar de honorering 
van	de	raad	evalueert.	Sinds	2018	heeft	ondanks	de	fusie	 
geen wijziging meer plaatsgevonden in de bezoldiging.  
De	remuneratiecommissie	heeft	onderzoek	gedaan	en	een	
uitgebreide analyse opgesteld. Daarbij is gebruik gemaakt 
van	onder	andere	tijdschrijven,	een	benchmark	vergelijking,	
indexeringscijfers	en	zijn	de	normen	van	de	VTOI	bestudeerd.	
De	raad	heeft	besloten,	mede	op	basis	van	de	toegenomen	
grootte	en	complexiteit	van	de	organisatie	en	het	aantal	
bestede	uren,	de	bezoldiging	enigszins	te	verhogen	per	2021,	
doch	blijft	daarmee	ruim	onder	de	VTOI	norm.	
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Commissies
De	Raad	kent	vier	commissies	(en	een	tijdelijke	
adviescommissie	van	toezicht):	

1.	 	De	remuneratiecommissie	(rc).	Deze	commissie	adviseert	
de voltallige raad in het kader van de werkgeversfunctie. 
De	rc	heeft	het	bestuur	twee	keer	gezamenlijk	gesproken	
en	daarnaast	beide	leden	van	het	CvB	ook	tweemaal	
individueel.	Naast	de	eerdergenoemde	onderwerpen	heeft	
de	rc	ook	gesproken	over	de	effecten	van	de	fusie	op	de	
Wet	Normering	Topinkomens	(WNT).	De	raad	volgt	bij	het	
bezoldigingsbeleid	van	het	CvB	de	CAO	Bestuurders	VO	en	
de beloningen vinden plaats binnen de kaders van de WNT. 
De	rc	heeft	ook	met	de	leden	van	het	CvB	gesproken	over	
het	(samen)werken	binnen	een	tweehoofdig	bestuur.	Met	
de	vertrekkende	bestuurder	heeft	de	rc	een	exitgesprek	
gevoerd.	Daarnaast	heeft	de	rc	de	werving	van	een	nieuwe	
bestuurder voorbereid en is gestart met de ontwikkeling van 
een beoordelingsinstrument.

2.	 	De	auditcommissie	(ac).	Naast	de	vaste	onderwerpen	als	
begroting,	jaarrekening	en	prognoses	en	de	interimcontrole	
heeft	de	ac	gedurende	het	jaar	ook	gesproken	over	de	
kaderbrief	voor	2021,	de	samenwerking	met	het	Anna	
van	Rijn	College	en	de	toekomstige	fusie,	de	ISU,	over	
resultaatontwikkeling	bij	NUOVO	en	financiële	reserves.	De	
ac is ook nauw betrokken geweest bij de aanbesteding en 
gunning	voor	accountancy.	De	reguliere	ac-vergadering	is	
viermaal bijeengeweest.

3.	 	De	commissie	onderwijskwaliteit	(cok).	De	cok	heeft	in	
2020	toegezien	op	de	kwaliteit	van	het	onderwijs	op	alle	
scholen	van	NUOVO	en	het	Anna	van	Rijn	College	en	
heeft	elkaar	en	het	bestuur	in	een	tweetal	vergaderingen	
gesproken. In de commissie is onder meer gesproken over 
het	bijzondere	Covid-19	jaar	met	de	bijbehorende	effecten	
op het onderwijs. De landelijke annulering van het centraal 
examen	en	de	maatregelen	rondom	de	(school)examens	in	
het	kader	van	Covid-19	zijn	uitvoerig	besproken.	Evenals	de	
examenresultaten,	de	onderwijsresultaten	en	de	voorspelling	
daarvan en de leerlingenaantallen. In de cok is tevens 
besproken dat de tevredenheidsonderzoeken dit jaar niet 
afgenomen zijn volgens conform het landelijke advies van de 
VO-raad.	

4.	 	De	commissie	van	toezicht	ISU	(cvt).	Twee	leden	van	de	
raad van toezicht van NUOVO vervullen samen met twee 
leden	van	de	raad	van	toezicht	van	Stichting	Primair	
Onderwijs Utrecht de toezichtstaken op het bestuur van 
de	International	School	Utrecht,	waarin	de	stichtingen	
verantwoordelijk zijn voor respectievelijk het primair en 
voortgezet onderwijs. De commissie van toezicht ISU komt 
twee keer per jaar bijeen. 

5.	 	De	tijdelijke	adviescommissie	van	toezicht	met	twee	leden	
van de voormalige raad van toezicht van het Anna van Rijn 
College	en	twee	leden	van	de	raad	van	toezicht	van	NUOVO.	

NUOVO	groeit,	is	ambitieus	en	innovatief.	Dit	is	een	verdienste	
van	velen,	ieder	vanuit	zijn	of	haar	eigen	rol.	In	2020	heeft	
Covid-19	en	alle	bijbehorende	veranderende	omstandigheden	
betekend,	dat	alle	betrokkenen	een	enorme	inzet	hebben	
moeten leveren in het belang van het onderwijs De raad dankt 
het bestuur en alle medewerkers van NUOVO voor hun grote 
betrokkenheid bij en inspanningen voor NUOVO Scholen in 
deze	bijzondere	en	complexe	periode.

Annemieke	van	Beek	
Voorzitter Raad van toezicht
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2. Profiel
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NUOVO	Scholen	is	verantwoordelijk	voor	voortgezet	
onderwijs	aan	bijna	tienduizend	leerlingen	in	stad	
en	regio	Utrecht.	Vijftien	openbare	scholen	bieden	
samen	een	breed	aanbod:	van	praktijkonderwijs,	
vmbo,	havo,	vwo	en	gymnasium	tot	en	met	inter-
nationaal	georiënteerd	onderwijs.	Wij	zijn	verankerd	
in	de	samenleving	van	Midden-Nederland.

Als	collectief	dragen	we	samen	verantwoordelijkheid	
voor	alle	leerlingen.	De	manier	waarop	we	aan	die	
verantwoordelijkheid	inhoud	en	vorm	geven,	is	vast-
gesteld	in	het	strategisch	beleidskader.

Wij	ontwikkelen	ons	tot	een	op	waarden	gestuurde,	
resultaatgerichte	onderwijsorganisatie.

Identiteit
Wij zijn de stichting voor openbaar voortgezet onderwijs in 
stad en regio Utrecht en hebben tot doel het verzorgen en 
bevorderen van het openbaar voortgezet onderwijs in de 
gemeenten	Utrecht,	Nieuwegein,	Zeist	en	Utrechtse	Heuvelrug	
(en	wijde	omgeving)	in	overeenstemming	met	artikel	42	van	de	
Wet	op	het	Voortgezet	Onderwijs	(WVO).

Missie
Binnen onze scholen bereiden we iedere leerling zo goed 
mogelijk	voor	op	actieve	deelname	aan	een	duurzame,	
inclusieve en steeds veranderende samenleving. Dit doen we 
door	te	zorgen	voor	een	veilige	leeromgeving,	waarbinnen	
leerlingen	samenwerkend	leren,	experimenteren	en	zich	
autonoom ontwikkelen. Voor iedere leerling bieden wij een 
onderwijsvorm	die	het	beste	bij	hem	of	haar	past,	op	een	zo	
uitdagend	mogelijk	niveau	en	binnen	een	zo	effectief	 
mogelijk tijdsbestek.

De kracht van het collectief
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Visie en kernwaarden
Onze ambitie is leerlingen toekomstgericht op te leiden; voor 
de samenleving van morgen. We doen dat vanuit een visie 
waarbinnen	onze	kernwaarden	centraal	staan:

Voor ons betekent Verbinden	het	stimuleren,	organiseren	
en	aangaan	van	verbindingen	gebaseerd	op	passie,	ambitie,	
uitdaging	of	opdracht.	Of	dit	nu	is	tussen	leerlingen,	mede-
werkers of met onze maatschappelijke omgeving. Leren is een 
continu proces van en tussen mensen. Het belang van onze 
leerlingen	staat	voorop,	maar	met	net	zoveel	oog	voor	onze	
medewerkers. We leren met en van elkaar. Zelf leiden is hierbij  
een	belangrijk	uitgangspunt.	In	staat	zijn	zelf	verantwoordelijk-
heid te nemen en sturing te geven aan je eigen leven. Altijd in 
relatie tot en met behoud van de omgeving.
Voor	iedereen	is	er	plek	of	creëren	we	zo	mogelijk	een	plek	
binnen onze scholengroep. 
Dat vraagt Lef,	buiten	de	gebaande	paden	durven	treden.	We	
zoeken de grenzen op als dat een betekenisvolle verandering 
brengt en laten elkaar niet direct los als het lastig wordt. 
Samen werken we aan de beste leersituatie voor iedere 
individuele leerling. Daarnaast willen we ons als scholengroep 
onderscheiden door ruimte te bieden aan de intrinsieke 
motivatie en ambitie van leerlingen en medewerkers om hun 
leer-	en	ontwikkelproces	betekenisvoller,	uitdagender	en	
boeiender te maken. We kiezen bewust voor een positief en 
waarderend	perspectief.	Samen	leren,	werken	en	ontwikkelen	
wordt op die manier Genieten.

NUOVO	Scholen	biedt	openbaar	onderwijs.	Openbaar	betekent:	
voor	iedereen	toegankelijk,	ongeacht	levensovertuiging,	gender,	
seksuele	voorkeur,	sociale	of	culturele	achtergrond.	Wij	gaan	
hierin nog een stap verder. Bijdragen aan kansengelijkheid en 
een inclusieve samenleving en daar gericht op sturen is ons 
Moreel. 
Moreel in de betekenis van geestelijke weerbaarheid en 
innerlijke kracht. Het beslaat onze integriteit en ons ethisch 
handelen. Dat betekent voor ons meer dan kennis opdoen over 
en	affiniteit	tonen	met	diversiteit.	We	beseffen	dat	de	toekomst	
niet	ligt	in	economisch	gewin,	competitie	en	overleven	voor	een	
enkeling,	maar	in	een	democratische,	duurzame	samenleving	
met zorg voor elkaar en voor onze omgeving. We leveren met 
ons onderwijs een bijdrage aan het ontwikkelen van onze 
leerlingen	tot	actieve,	constructieve	wereldburgers.

We hanteren deze vijf kernwaarden die samen een kompas 
vormen en leidend zijn voor ons handelen. Gedeelde waarden 
creëren	verbinding	en	zorgen	voor	consistentie	en	synergie.	
We streven ernaar onze waarden herkenbaar en zichtbaar te 
maken in ons dagelijks handelen. We dragen onze waarden uit 
naar	elkaar	en	in	onze	(maatschappelijke)	omgeving.	Door	de	
waarden blijven we met elkaar in gesprek en kunnen we onze 
keuzes,	doelen,	activiteiten	en	gedrag	voortdurend	toetsen	aan	
richting en doel. 
Door	de	waarden	zijn	we	herkenbaar,	aanspreekbaar	en	
onderscheiden we ons. 
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ACADEMIE TIEN (A10)
Academie Tien is een vernieuwende school in Leidsche Rijn 
voor	mavo,	havo	en	vwo.	We	laten	leerlingen	kennismaken	met	
de	wereld	én	met	zichzelf.	Ons	onderwijs	is	persoonlijk,	omdat	
we	flexibiliteit	willen	bieden	in	de	leerroute	van	leerlingen.	 
We streven naar onderwijs dat past bij de ontwikkeling van een 
leerling. Dat betekent dat leerlingen vakken op verschillende 
niveaus	kunnen	volgen,	keuzeruimte	in	hun	rooster	krijgen,	 
en opties hebben om te verdiepen.

Tegelijkertijd	zijn	wij	als	school	ook	een	‘mini-maatschappij’.	 
Het is een plek waar je je leert verhouden tot de wereld en  
de mensen om je heen. Om die reden is ons onderwijs  
ook gemeenschappelijk. 

www.academietien.nl

Anna van Rijn College (AvR)
Het	Anna	van	Rijn	College	is	de	internationaal	georiënteerde	
openbare school in Nieuwegein. We bieden modern onderwijs 
op	mavo-,	havo-	en	vwo-niveau.	Daarnaast	kun	je	op	alle	
niveaus kiezen voor de tweetalige variant. Anna MAVO en Anna 
Lyceum zijn twee scholen onder één dak.

www.annavanrijn.nl

International School Utrecht (ISU)
De ISUtrecht is een Dutch International School met een 
doorlopende leerlijn voor internationaal primair en voortgezet 
onderwijs.	Het	VO-gedeelte	valt	sinds	1	augustus	2014	onder	
het bevoegd gezag van NUOVO Scholen. ISU biedt passend 
onderwijs aan internationale leerlingen van wie de ouders 
enkele	jaren	in	Utrecht	of	omgeving	werkzaam	zijn,	alsmede	aan	
Nederlandse leerlingen die met hun ouders enkele jaren buiten 
Nederland gewoond en gewerkt hebben. 

De International School Utrecht is geaccrediteerd voor het 
aanbieden	van	het	International	Baccalaureate	Primary	Years	
Programme	(PYP),	Middle	Years	Programme	(MYP)	en	Diploma	
Programme.	De	school	is	tevens	geaccrediteerd	door	de	
Council	of	International	Schools	(CIS).	

www.isutrecht.nl

Het onderwijsaanbod
Wij	verzorgen	een	breed	en	gevarieerd	onderwijsaanbod	voor	leerlingen	uit	stad	en	regio	Utrecht:
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Internationale schakelklassen

Ithaka - Internationale Schakelklassen 
(ISK)
De school voor nieuwkomers. De leerlingen worden na een 
intensief	taal-	en	voorbereidingstraject	geschakeld	naar	het	
regulier	voortgezet	onderwijs,	mbo,	hbo	of	universiteit,	waar	ze	
zich	kwalificeren	voor	een	vervolgopleiding	of	beroep.	Ithaka	
geeft	volledig	dagonderwijs	en	heeft	een	regionale	functie.

www.ithaka-isk.nl

Leidsche Rijn College (LRC)
Het	Leidsche	Rijn	College	is	een	school	voor	havo	(ook	
tweetalig),	atheneum	en	gymnasium.	Met	goed	onderwijs	
begeleiden wij je naar je diploma. Daarnaast ontdek en 
ontwikkel	je	je	talenten	op	het	LRC.	Dit	gebeurt	in	een	veilige	
omgeving waarin je gezien wordt en je jezelf mag zijn.

Talentontwikkeling betekent onder meer dat aankomende 
topsport	talentleerlingen	op	het	LRC	hun	sport-	of	
talentcarrière	kunnen	combineren	met	havo-	of	vwo-
onderwijs	en	dat	alle	leerlingen	door	middel	van	ruim	30	
keuzeprogramma’s	hun	eigen	talenten	en	daarmee	zichzelf	
leren kennen. 

www.lrc.nl

Mavo Doorn (MDO)
Mavo	Doorn	is	een	kleinschalige	school	voor	mavo-	en	 
havo	kansklas,	mavo	en	havo.	Er	wordt	veel	aandacht	 
besteedt	aan	het	uitbouwen	van	het	eigen	onderwijs- 
concept. We willen graag meer eigenaarschap bij de  
leerlingen voor hun eigen leerproces. 

Mavo	Doorn	bruist	van	de	nieuwe	ideeën	en	wil	daarmee	
leerling-	en	ontwikkelingsgericht	werken	en	zorgen	dat	 
de	leerling	een	fijne	tijd	op	school	heeft	in	een	veilige	en	
prettige omgeving richting het diploma.

www.mavodoorn.nl
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Openbaar Lyceum Zeist (OLZ)
De school voor leerlingen die méér willen! Op het Openbaar 
Lyceum kunnen leerlingen zich breder en verder ontwikkelen 
op een school met een warme open sfeer. Vanaf de start kan 
gekozen	worden	voor	een	sport-	of	expressieprofiel,	gymxtra	 
of	havo-kansklas.

www.openbaarlyceumzeist.nl

Openbaar VMBO en MAVO Zeist (OVZ)
Bij	deze	school	vormt	men	met	elkaar	een	hechte	school-
gemeenschap waar wederzijds respect en verdraagzaamheid 
hoog	in	het	vaandel	staan.	Het	Openbaar	VMBO	en	MAVO	Zeist	
ligt	in	een	fraai,	beschermd	natuurgebied.	Een	kleine	en	leuke	
school,	waar	de	leerling	groeit	door	gezien	te	worden.

www.ovmz.nl

Pouwer College (POU)
Het praktijkonderwijs richt zich met name op het voorbereiden 
van	de	leerlingen	op	belangrijke	thema’s	als	wonen,	werken,	
burgerschap,	vrije	tijd	en	vervolgopleiding.
Het doel van het praktijkonderwijs is leerlingen toe te 
leiden naar werk of een vervolgopleiding. Maatwerk en 
gepersonaliseerd	leren	zijn	kenmerkend:	elke	leerling	volgt	 
een	eigen	leerroute,	die	aansluit	bij	wat	hij	of	zij	kan	en	graag	
wil. Theorie wordt tot leven gebracht en verdiept door middel 
van	praktische	vakken,	projecten	en	stages.
De	stage	en	de	voorbereiding	daarop,	vormt	een	belangrijk	
onderdeel van het leerproces. Leren door doen in een 
betekenisvolle	context.

www.pouwercollege.nl
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Trajectum College (TJC)
Het	Trajectum	College	is	een	school	voor	vmbo	en	biedt	
onderwijs	in	de	drie	vmbo-leerwegen.	We	bieden	daarbij	
een ruime keuzemogelijkheid uit vijf gebieden van het 
examenprofiel	Diensten	en	Producten	(D&P):	evenementen,	
vormgeving,	zorg,	techniek	en	ondernemen.	Tijdens	de	
opleiding doen de leerlingen zoveel mogelijk ervaring op in de 
volle	breedte	van	werk	en	opleiding,	waardoor	een	bewuste	
keuze kan worden gemaakt voor een vervolgopleiding in het 
mbo	of	havo.	We	bieden	maatwerkdiploma’s	en	zetten	niet	
alleen in op het behalen van goede resultaten in de vorm 
van cijfers maar ook op het vergroten van verschillende 
vaardigheden.

Het	TJC	staat	bekend	vanwege	de	doordachte	mix	van	theorie	
en praktijk. Het is vooral een school voor doeners. Leerlingen 
worden gestimuleerd om een actieve houding aan te nemen in 
hun eigen leerproces en door het samenwerken met mensen 
in de wijk en in de stad. Maar ook door verbinding te leggen 
tussen	verschillende	culturen.	Het	TJC	is	de	eerste	VO-school	
met	het	predicaat	‘vreedzame	school’	en	is	daarmee	een	
aantrekkelijke school in een kleurrijke omgeving.

www.trajectum-college.nl

UniC (UNIC)
School	voor	vernieuwend	eigentijds	havo-vwo-onderwijs.

De	moderne,	steeds	veranderende	samenleving	vraagt	om	
goed	opgeleide,	flexibele,	creatieve	en	mondige	burgers.	
Daarom	biedt	UniC	vernieuwend	onderwijs	dat	goed	aansluit	bij	
de eisen van deze tijd. Kennisverwerving gaat hand in hand met 
samenwerkend	leren,	persoonlijke	groei	en	het	ontwikkelen	van	
sociale vaardigheden en talenten. In ons onderwijs gaat het om 
deze	pijlers:

Eigenheid: durf jezelf te zijn en jezelf te ontwikkelen.
Verbondenheid:	onderhoud een respectvolle relatie met  
je omgeving.
Autonomie: wees	onafhankelijk,	zelfstandig	en	zelfbewust.

www.unic-utrecht.nl

Utrechts Stedelijk Gymnasium (USG)
Het USG is een vooruitstrevend categoraal gymnasium met  
een rijke traditie waar uitstekend onderwijs wordt gegeven.  
Er is een sfeer van openheid en vertrouwen en wij bieden 
veel keuzemogelijkheden. Leerlingen en docenten genieten 
veel ruimte en verantwoordelijkheid en wij bieden passend 
onderwijs	in	de	meest	ruime	zin	van	het	woord:	ondersteuning	
en meer uitdaging waar nodig. Recht doen aan de talenten en 
capaciteiten	van	iedere	leerling,	is	onze	belangrijkste	opdracht.

www.usgym.nl
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Vakcollege Maarsbergen (VCM)
Leren door doen voor alle leerlingen. Vakcollege Maarsbergen 
is	een	school	voor	basis,	kader,	gemengde	leerweg,	vakmavo	én	
vakhavo.	Vernieuwend,	praktisch	onderwijs	waarin	we	dichtbij	
de leerlingen staan. De warme begeleiding ervaren leerlingen 
en ouders als veilig en verfrissend. We prikkelen de motivatie 
van leerlingen door ze te begeleiden terwijl ze ontdekken wat ze 
kunnen en ervaren wat ze willen. Deze school is voor leerlingen 
die het leuk vinden om praktisch bezig te zijn. 

www.vakcollegemaarsbergen.nl

VOLT! Toekomstmakers (VLT) 
VOLT!	Toekomstmakers	is	per	1	januari	2019	gestart	in	een	
compleet nieuw schoolgebouw aan de Oesterzwam in Vleuten. 
VOLT! verbindt jonge mensen aan de technologie en beroepen 
van	morgen.	Door	middel	van	inspiratie,	kennis	en	de	praktijk	
geven	wij	aanstormende	vakmensen	perspectief,	inzichten	én	
instrumenten om de toekomst te maken.

www.volt.eu

X11, media en vormgeving (X11)
X11	is	een	school	gericht	op	media	en	vormgeving,	voor	vmbo	
en havo. De leerlingen ontwikkelen zich op het gebied van 
vormgeven,	grafisch	ontwerpen	of	digitale	media.	Zij	hebben	
een	natuurlijke	interesse	voor	kunst,	cultuur	en	technologie.	Ze	
vinden het belangrijk om hun creativiteit verder te ontwikkelen. 
Leerlingen	op	X11	zijn	eigenaar	van	hun	eigen	leerproces.	
Zelfstandig	dingen	aanpakken,	zelf	verantwoordelijkheid	
nemen	en	aandacht	hebben	voor	het	proces,	staan	centraal	
in	het	onderwijs.	Daarbij	vindt	leren	op	X11	niet	alleen	in	het	
klaslokaal	plaats,	maar	ook	daarbuiten.	Daarom	heeft	X11	een	
groot netwerk in de creatieve sector van Utrecht. Onderwijs  
is immers overal. 

www.x11.nu
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Samenstelling raad van toezicht 2020
•  Annemieke	van	Beek (voorzitter) 

Hoofdfunctie:	Zelfstandig	adviseur	en	onderzoeker
•  Hans	Telkamp (vice-voorzitter)  

Hoofdfunctie:	Manager	Financial	Restructury	&	 
Recovery Rabobank 

•  Farid	Bouchtaoui (lid)  
Hoofdfunctie:	Directeur	ABN	AMRO	MeesPierson

•  Marianne	Eussen (lid) 
Hoofdfunctie:	PALET	coaching.	Nevenfuncties:	vennoot	bij	
Empowerbox	en	bestuurslid	Vaksectie	Executive	Coaching	
(onderdeel	van	NOBCO)

Samenstelling college van bestuur
•  Leon de Wit (voorzitter) 

Hoofdfunctie:	NUOVO	Scholen,	Voorzitter	college	van	bestuur	
	 	Nevenfuncties:	Sterk	VO	(Onafhankelijk	voorzitter),	RTV	Utrecht	

(lid	raad	van	toezicht),	Kennisnet	(lid	raad	van	toezicht)

• Jonne	Gaemers (lid)

	 	Hoofdfunctie:	NUOVO	Scholengroep,	Lid	college	van	Bestuur

•  Andries de Jong (lid) 
Hoofdfunctie:	directeur	Cultuurkust	

	 Nevenfunctie:	zelfstandig	adviseur
•  Theo	Wubbels (lid tot 1 augustus)  

Hoofdfunctie:	Emeritus-hoogleraar	onderwijswetenschappen	
Universiteit	Utrecht,	Voorzitter	bestuur	PDO-GGZ	Utrecht

• 	Susan	te	Pas (lid vanaf 1 augustus) 
Hoofdfunctie:	in	2020	Hoogleraar	Cognitieve	Psychologie	van	
het	Hoger	onderwijs	aan	de	Universiteit	Utrecht.	Vanaf	2021	
daarnaast	Dean	van	het	University	College	Utrecht	

	 Nevenfunctie:	lid	van	de	Onderwijsraad

Ondersteuning college van bestuur en 
bedrijfsbureau NUOVO Scholen
De medewerkers van het bedrijfsbureau ondersteunen het college 
van	Bestuur	en	het	management	van	de	scholen	met	advies,	
beleid,	uitvoering	en	administratie	op	het	gebied	van	 
HRM,	financiën,	leerlingenadministratie,	ICT,	onderwijskwaliteit	 
en facilitair beheer.

NUOVO Scholen organisatie
We	geven	hier	eerst	de	organisatiestructuur	van	NUOVO	Scholen	weer	(figuur	1)	en	vervolgens	 
de	samenstelling	van	de	verschillende	gremia	die	hierin	worden	aangegeven.

Head of school ISUtrecht
Directeur VLT
Directeur X11
Directeur ISK
Rector	LRC
Rector	UniC
Directeur	TJC
Directeur	POU
Rector USG
Rector A10
Rector	OLZ
Directeur	OVMZ
Directeur MDO
Directeur	VCM
Directeur AvR

College	van	bestuur	 GMR

Bestuursondersteuning Bedrijfsbureau

Raad van toezicht

Figuur 1

MR
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Samenstelling schoolleiding
• Marieke Folkers,	rector	Utrechts	Stedelijk	Gymnasium
• Merlijn	Verstraeten,	rector	UniC
• 	Maurits Depla,	directeur	Trajectum	College	/	 

POUWER	College
• Eric Hordijk,	rector	Leidsche	Rijn	College
• 	Douwe Brouwer,	directeur	Ithaka-Internationale	

Schakelklassen.
• Moniek Rieter,	directeur	X11	media	en	vormgeving.
•  Nadia Daoudi,	directeur	a.i.	VOLT!	Toekomstmakers,	 

tot	1	augustus	2020
• Sebastian Blanck,	directeur	a.i.	VOLT!	Toekomstmakers
• Albert Wijnsma,	rector	Academie	Tien
• 	Raymond Schuurman,	directeur	Openbaar	VMBO	en	 

MAVO	Zeist,	tot	1	mei	2020
• 	Naima Rahmouni,	directeur	a.i.	Openbaar	VMBO	en	 

MAVO	Zeist,	per	1	mei	2020
• Frank Spijkers,	rector	Openbaar	Lyceum	Zeist
• 	Jenny Oldenhuis,	directeur	MAVO	Doorn	en	 

Vakcollege Maarsbergen
• 	Rynette de Villiers,	Head	of	School	International	 

School Utrecht.

Samenstelling GMR 2020
• Koen Assmann,	personeelsgeleding	UniC
• Susanne Loeber,	oudergeleding	UniC,	tot	1	augustus	2020
• Wessel Pitti,	personeelsgeleding	VOLT!	Toekomstmakers
• 	Tara Franken,	leerlingengeleding	VOLT!	Toekomstmakers,	 

tot	1	augustus	2020
•  Marc van Loon,	personeelsgeleding	X11	media	 

en vormgeving
•  Marc van Seeventer,	oudergeleding	X11	media	en	

vormgeving,	per	1	mei	2020
•  Lilian Blom,	personeelsgeleding	Utrechts	Stedelijk	

Gymnasium
• 	Julia van Reenen,	leerlingengeleding	Utrechts	Stedelijk	

Gymnasium,	tot	1	augustus	2020
•  Casper Voogt,	leerlingengeleding	Utrechts	Stedelijk	

Gymnasium,	per	1	september	2020
•  Erik van der Werf,	personeelsgeleding	Leidsche	 

Rijn	College
•  Joris Tiemersma,	leerlingengeleding	Leidsche	Rijn	College
• Ron Jansen,	personeelsgeleding	Academie	Tien
•  Uzeyir	Taskan,	leerlingengeleding	Academie	Tien,	 

tot	1	augustus	2020
•  Peike Schonewille,	leerlingengeleding	Academie	Tien,	 

per	1	december	2020 

•  Christi Siderius,	personeelsgeleding	Pouwer	College,	 
tot	1	augustus	2020

• 	Hakim Driouch,	personeelsgeleding	Pouwer	College,	 
per	1	september	2020

• 	Anne Logman,	personeels-	en	oudergeleding	International	
School Utrecht

•  Marloes Manni,	personeels-	en	oudergeleding	International	
School	Utrecht,	tot	1	augustus	2020

•  Jasper Hazelhoff Roelfzema,	leerlingengeleding	
International	School	Utrecht,	per	1	september	2020

• Robbert van Sluijters,	personeelsgeleding	MAVO	Doorn
• 	Michael Funke,	personeelsgeleding	Openbaar	Lyceum	Zeist,	

Voorzitter 
• Nancy Osinga,	oudergeleding	Openbaar	Lyceum	Zeist	
• 	Albert Willem Bennen,	personeelsgeleding	Vakcollege	

Maarsbergen
• 	Willem Blankwater,	personeelsgeleding	VMBO	en	MAVO	

Zeist,	tot	1	november	2020
• 	Vincent de Gast,	personeelsgeleding	VMBO	en	MAVO	Zeist,	

per	1	december	2020
•  Hilde de Vries,	personeelsgeleding	Ithaka	Internationale	

Schakelklassen
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Effecten Covid-19 
We	hebben	in	2021	nog	volop	te	maken	met	de	wereldwijde	
pandemie.	De	effecten	op	het	welzijn	en	de	leerontwikkeling	
worden in beeld gebracht en we gaan door het inzetten van de 
middelen	die	vrijkomen	uit	het	Nationaal	Plan	Onderwijs	een	
aantal van onze doelstellingen uit het Strategisch Beleidskader 
versneld realiseren. Dit is het moment om met de lessons 
learned meer maatwerk te leveren naar onze leerlingen en  
ook ruimte te maken voor een verdere professionalisering  
van onze medewerkers.

Voor de korte termijn zullen we ook in beeld brengen  
welke	effecten	het	werken	en	omgaan	met	Covid-19	heeft	 
op onze medewerkers.

Anna van Rijn College
Vanaf	1	april	2021	is	de	fusie	tussen	NUOVO	Scholen	en	Anna	
van	Rijn	een	feit.	Hiermee	bestaat	onze	scholengroep	uit	15	
scholen	(meer	dan	10.000	leerlingen)	en	kunnen	we	onze	
maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het openbaar 
voortgezet onderwijs in de regio Utrecht verder vormgeven. 

Een van de prioriteiten die we hebben is visieontwikkeling  
op de huisvesting in Nieuwegein. Een groot deel van het 
gebouw is gedateerd en vraagt om aanpak in de toekomst.  
We trekken hierin op met de gemeente Nieuwegein. Overigens 
geldt	dit	ook	voor	een	aantal	schoolgebouwen	in	Zeist	en	 
Utrechtse Heuvelrug.

College van bestuur
In	het	najaar	van	2021	zal	een	tweede	lid	college	van	bestuur	
worden aangesteld. Het ligt in de lijn der verwachting dat dit 
lid	in	het	najaar	2022	het	voorzitterschap	van	het	college	van	
bestuur gaat overnemen van Leon de Wit. Het nieuwe lid kan 
hiermee goed ingewerkt worden in alle beleidsdomeinen. Naar 
verwachting	zal	er	in	2022	een	nieuw	lid	college	van	bestuur	
worden	aangesteld,	waarmee	na	de	zomer	2022	een	volledig	
nieuw college van bestuur de strategische doorontwikkeling 
van NUOVO Scholen kan vormgeven. 

Toekomstige ontwikkelingen
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Albert	Willem	Bennen	&	Wessel	Pitti

Interactie,	contact	krijgen	met	de	leerlingen	in	hun	digitale	klas,	
dat	was	misschien	nog	wel	het	allerlastigst,	die	eerste	weken	
dat	Wessel	Pitti	en	Albert	Willem	Bennen	online	les	moesten	
geven.	Hoe	wist	je	of	ze	de	stof	begrepen	hadden	als	ze	behalve	
het	geluid,	ook	hun	camera	hadden	uitgezet?	Wessel	Pitti:	‘Als	je	
fysiek	les	geeft,	en	iemand	kijkt	je	glazig	aan	als	je	hem	of	haar	iets	
vraagt,	weet	je	dat	je	iets	beter	nog	een	keer	kunt	uitleggen,	maar	
dan	op	een	andere	manier.	Online	zie	je	niet	of	iemand	je	glazig	
aankijkt.’

Wessel Pitti &
Albert Willem Bennen

Interview met:

“ School was inmiddels een 
schaars goed geworden”
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Albert	Willem	Bennen,	grijnzend:	‘Ik	maakte	wel	eens	een	
grap om te ontdekken of ze er überhaupt wel waren. En daar 
reageerde	dan	helemaal	niemand	op.	Geen	grijns,	geen	lach,	
alleen	maar	doodse	stilte.	Dat	was	wel	frustrerend,	ja.’

Wessel	Pitti:	‘Als	ik	nu	online	les	geef,	bouw	ik	meer	feedback-
momenten in. Om de interactie met de leerlingen te 
bevorderen	stel	ik	vaker	gerichte	vragen.’

Wessel	Pitti	(40)	en	Albert	Willem	Bennen	(40)	geven	
beiden	al	jaren	les	aan	vmbo-leerlingen.	Pitti	is	docent	
Engels	op	VOLT!	Toekomstmakers	in	Vleuten,	Bennen	geeft	
Natuurkunde aan het Vakcollege Maarsbergen. Niets ten 
kwade	van	havo-	of	vwo-leerlingen,	maar	de	keuze	voor	het	
vmbo	is	van	beiden	bewust.	Bennen:	‘Ik	heb	wel	eens	aan	
havo-leerlingen	les	gegeven,	maar	daar	was	het	zo	rustig	
en	stil	in	de	klas,	dat	ik	er	zelf	baldadig	van	werd.	Vmbo-
leerlingen	zijn	heel	open	en	direct,	vertellen	meteen	wat	ze	
ergens	van	vinden,	daar	voel	ik	me	erg	bij	thuis.’

Pitti	probeert	in	zijn	lessen	Engels	aan	te	sluiten	bij	de	
behoeftes	van	de	kinderen,	wat	vinden	ze	belangrijk,	waar	
willen	ze	naartoe	groeien,	kan	hij	daar	een	rol	in	spelen.	
Tegelijkertijd wil hij hen een beeld geven van de wereld  
om	hen	heen,	laten	zien	wat	er	allemaal	mogelijk	is.	 
Voor Bennen is er geen mooier vak dan natuurkunde. 
Waarom	onze	fysieke	omgeving	is	zoals	hij	is,	is	toch,	zegt	 
hij,	alleen	met	natuurkunde	te	begrijpen?

Voor beide docenten lijkt het alweer een eeuwigheid geleden 
dat het coronavirus in Nederland aankwam. En sindsdien is 
er op hun scholen alweer zoveel veranderd dat ze zich  
nauwelijks kunnen herinneren hoe het die eerste weken ook 
al weer was. Toch staan sommige momenten hen nog helder 
bij.	Toen	begin	maart	2020	een	leerling	Bennen	vertelde	dat	
zijn	vader	de	nacht	daarvoor	met	zijn	vrachtwagen	uit	Italië	
was	thuisgekomen,	dacht	de	natuurkundeleraar:	‘Ai,	laat	ik	
toch	maar	even	wat	afstand	van	je	houden.’	En	hij	ging	de	
iPads	die	iedereen	in	de	klas	vrij	mocht	gebruiken,	wat	 
vaker schoonmaken. 

“ Vmbo-leerlingen zijn heel open en direct, 
vertellen meteen wat ze ergens van 
vinden, daar voel ik me erg bij thuis.”
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Ze	herinneren	zich	ook	de	paniek	die	toesloeg,	in	de	dagen	vlak	
nadat de scholen hun deuren moesten sluiten. Gaan  
we	iedereen	wel	bereiken?	Wat	moeten	we	met	onze	examen-
leerlingen?	Hoe	geven	we	hen	nog	lesstof	mee?	Meteen	werden	
laptops uitgedeeld aan alle kinderen die er nog geen hadden. 
Vervolgens	kwam	het	gehannes	met	het	online	les	geven,	
lesuren	van	50	minuten	bleken	al	snel	veel	te	lang.	Bennen,	
grijnzend:	‘Ik	vloog	door	mijn	lesstof	heen.	Het	was	fantastisch,	
ik	werd	nooit	meer	onderbroken,	dankzij	al	die	microfoons	 
op	mute.	We	kortten	de	lesuren	in	naar	30	minuten.	 
Daarna	moesten	de	leerlingen	in	hun	eentje	thuis,	zelf	
opdrachten	maken.’

Daar kwam natuurlijk niet al te veel van terecht. Gelukkig 
ontwikkelde	Teams	zich	met	de	online-behoeftes	van	docenten	
en	leerlingen	mee	en	kreeg	het	platform	zogeheten	‘breakout	
rooms’.	Dankzij	de	optie	‘vergaderruimte’	kon	de	klas	online	in	
groepjes worden opgedeeld en konden de leerlingen net als 
op school samen aan opdrachten werken. Het was meteen een 
wereld	van	verschil.	Pitti:	‘Net	als	in	de	klas	kon	ik	nu	online	bij	
zo’n	groepje	langskomen	om	te	zien	hoe	het	ging.	En	doordat	je	
meteen	kon	zien	hoe	iedereen	de	opdrachten	maakte,	kreeg	je	
meteen	in	de	gaten	welke	stof	nog	niet	zo	goed	begrepen	was.’

Natuurlijk	kostte	het	best	veel	extra	tijd	om	de	onlinelessen	voor	
te bereiden. Bennen durfde ook niet altijd zo maar op de online 
methodes	te	vertrouwen.	Hij	downloadde	ze	dus	maar,	en	paste	
ze	naar	eigen	inzicht	aan.	Bennen:	‘Stel	dat	heel	Nederland	
tegelijkertijd	met	dezelfde	methode	aan	het	werk	is,	dan	
raakt	de	provider	overbelast,	en	kun	je	niets	met	de	klas.’	Pitti	
was steeds op zoek naar manieren hoe hij zijn leerlingen kon 
bezighouden,	want	er	kwam	toch	veel	neer	op	zelfredzaamheid.	
Hij liet zijn kinderen daarom iedere dag naar de Engelse versie 
van het jeugdjournaal kijken om hun luistervaardigheden op 
peil te houden. 

Hun	leerlingen	hebben	er	niet	onder	geleden,	denken	
Bennen	en	Pitty.	Althans,	niet	wat	hun	cognitieve	kennis	en	
vaardigheden	betreft.	Heel	wat	leerlingen	zijn	zelfs	boven	
zichzelf	uitgestegen,	hebben	zichzelf	verrast,	bloeiden	helemaal	
op. Omdat ze in de klas niet meer door anderen werden 
afgeleid,	konden	ze	zich	beter	concentreren.	Ze	leerden	
effectiever	in	minder	tijd	en	konden	elk	moment	een	vraag	
stellen	zonder	dat	ze	daarmee	de	anderen	stoorden.	(Bennen:	
‘Als	een	leerling	nu	iets	niet	snapt,	krijg	ik	doorgaans	meteen	
een	appje	met:	“Waar	hébt	u	het	over	meester?!”’)	

“ Als een leerling nu iets niet snapt,  
krijg ik doorgaans meteen een appje  
met: “Waar hébt u het over meester?!” 
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Tegelijkertijd deden de leerlingen misschien ook beter hun 
best	omdat,	zegt	Pitti,	school	inmiddels	een	schaars	goed	
geworden	was,	een	welkome	afleiding	in	die	eindeloze	dagen	
van verveling. En voor de leerlingen bij wie het thuis veel te  
druk	was	om	zich	op	school	te	kunnen	concentreren,	was	er	 
‘de	noodopvang’.	

Bennen	heeft	genoten	van	zijn	tijd	in	lockdown,	samen	met	 
zijn	gezin.	Samen	aan	het	werk	zijn,	samen	pauzes	nemen,	
hij	vond	het	geweldig.	Contact	met	collega’s	en	leerlingen	
onderhield	hij	via	Teams	en	WhatsApp.	Bennen:	‘Voor	corona	
uitbrak,	hield	ik	WhatsApp-contact	een	beetje	af	om	werk	en	
privé gescheiden te kunnen houden. Nu mochten leerlingen me 
altijd appen. Misschien heb ik daardoor wel meer contact  
met	hen	dan	voorheen.’

Pitty	vond	het	maar	niks,	in	zijn	eentje	thuis	achter	de	computer.	
Hij	miste	zijn	collega’s,	het	contact	met	vrienden	en	natuurlijk	
de omgang met de leerlingen. Want er gaat toch niets boven 
fysiek	contact,	vindt	hij.	Natuurlijk	sprak	hij	zijn	collega’s	regel-
matig	via	WhatsApp	of	Teams,	maar	die	gesprekken	waren	altijd	 
veel	zakelijker	dan	als	hij	op	school	iemand	zag,	dan	vroeg	
je	doorgaans	ook	even	hoe	het	met	iemand	ging,	hoe	zijn	
weekend	was,	bijvoorbeeld.

Beiden	geven	ze	nu	gewoon	weer	les	op	school,	Bennen	online	
en	fysiek	tegelijkertijd,	twaalf	leerlingen	in	de	klas,	twaalf	online	
thuis.	Pitti	alleen	fysiek,	in	kleinere	klassen,	korter	maar	vaker.	
Pitti:	‘Ik	kan	de	leerlingen	nu	meer	persoonlijke	aandacht	geven,	
dat	is	heel	prettig.’	Maar	rondjes	lopen	in	de	klas,	zit	er	niet	in	en	
Pitti	heeft	altijd	zijn	mondkapje	op.	

Met de online lessen lijken hun leerlingen geen moeite meer te 
hebben,	wel	met	de	steeds	veranderende	regels.	Eerst	hoefden	
ze	geen	afstand	te	houden,	nu	wel.	Bij	de	praktijklessen	mogen	
ze	wel	dichtbij	elkaar	komen,	in	de	reguliere	lessen	niet.	Bennen	
en	Pitti	zijn	dan	ook	veel	tijd	kwijt	aan:	jongens,	even	oppassen,	
niet	te	dichtbij	komen,	anderhalve	meter	afstand	alsjeblieft!	Als	
docent,	zegt	Pitti,	heeft	hij	er	een	nieuwe	verantwoordelijkheid	
bijgekregen:	die	van	de	fysieke	veiligheid	van	zijn	leerlingen	en	
daarmee die van hun ouders. Dat valt hem af en toe best zwaar. 
Maar	het	ergste	vindt	hij	het	toch	voor	de	leerlingen,	want	hoe	
goed	het	met	het	online	lesgeven	ook	gaat:	ze	missen	toch	een	
hele	hoop.	Ze	kunnen	niet	op	schoolreis,	of	een	buitenlandse	
reis	maken,	aan	het	eind	van	het	jaar	is	er	geen	gala	en	ze	
kunnen	niet	bij	vervolgopleidingen	gaan	kijken.	Zo	snel	mogelijk	
terug	naar	de	oude	situatie,	zou	voor	iedereen	het	beste	zijn,	
vinden	Pitti	en	Bennen.	‘Volgend	schooljaar	is	het	vast	zover.’

“ Zo snel mogelijk terug naar de oude situatie,  
zou voor iedereen het beste zijn.”
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“ Corona Coaches trekken 
landelijk de aandacht”

Twaalf	leerlingen	op	het	Trajectum	
College	trekken	buiten	lestijden	een	
groen	hesje	aan,	met	op	de	rug	de	
tekst:	Corona	Coach	TJC.	Ze	spreken	
medeleerlingen	aan	die	zonder,	of	met	
afgezakt	mondkapje	door	de	gangen	
lopen,	onderling	te	weinig	afstand	houden	
of andere coronaregels niet naleven. 

Nassim	Bouaouich	en	Ibtisam	Kichaoui	
zeiden	meteen	ja	toen	jongerenwerker	
Saïd	Loukili	hen	vroeg.	Ibtisam:	'Want	
je	helpt	anderen	ermee,	en	jezelf.'	
Nassim:	'Als	je	het	gewoon	lief	vraagt:	
zet	alsjeblieft	je	mondkapje	op,	dan	doen	
leerlingen	dat.'

Ibtisam	Kichaoui	&	Nassim	Bouaouich

Trajectum College-leerlingen  
in groene hesjes

Interview:
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Jiska	van	der	Weijden,	teamleider	bij	Trajectum	College:	'Het	
idee	om	leerlingen	te	vragen	Corona	Coach	te	zijn,	past	bij	
ons.	We	zijn	een	Vreedzame	School,	met	vijf	leidende	principes.	
Eén	daarvan	luidt:	'Op	het	TJC	denkt	en	doet	iedereen	mee.	
Medewerkers,	leerlingen	en	ouders	staan	klaar	voor	elkaar,	uit	
verantwoordelijkheidsgevoel.'

Dat	we	leerlingen	bereid	hebben	gevonden	Corona	Coach	
te	zijn,	is	ook	te	danken	aan	het	Jongerenwerk	Utrecht,	JoU,	
waarvan twee medewerkers binnen de muren van onze school 
werken.	Jongerenwerker	Saïd	Loukili	werkt	hier	vier	dagen	
per	week,	zijn	collega	twee	dagen.	Hun	voorbereidend	werk	is	
cruciaal.	Ze	kennen	echt	alle	leerlingen	en	met	velen	hebben	ze	
een	vertrouwensband.	Dat	de	coaches	ja	zeiden,	komt	omdat	
Saïd	en	zijn	collega	hen	gevraagd	hebben.'

Saïd: 'Zet hem op'
Op	die	23ste	maart	2021	zitten	we	met	Nassim,	Ibtisam,	Saïd	en	
Jiska	op	corona-veilige	afstand	in	een	lokaal	te	praten.	Ibtisam	
heeft	haar	voetbaltrainer	laten	weten	dat	ze	vanwege	dit	
interview	wat	later	komt.	Het	gesprek	loopt	lekker,	Saïd	ziet	dat	
het	goed	is,	en	vraagt	of	hij	gemist	kan	worden.	Als	hij	de	deur	
uitgaat,	zegt	hij	tegen	de	Corona	Coaches:	'Ik	hou	van	jullie.'	
Waarop	zij,	zo	ongeveer	in	koor:	'Ik	ook	van	u.'	Waarop	Saïd,	
lachend:	'Zet	hem	op,	anders	bel	ik	de	politie.'	

Ibtisam,	14	jaar,	zit	in	de	tweede	klas	van	VMBO	TL	en	denkt	dat	
ze na deze school een opleiding in de zorg wil gaan doen. Toen 
ze	nog	maar	net	op	school	was,	viel	ze	Saïd	al	op	door	haar	
betrokkenheid,	door	bijvoorbeeld	meiden	op	school	te	vertellen	
dat ze moesten uitkijken met welke berichten ze op social media 
zetten.

Ibtisam was blij toen ze af en toe weer naar school mocht 
komen.	Die	eerste	lockdown	was	niet	fijn:	'Gelukkig	lukte	het	me	
wel	om	op	tijd	op	te	staan	als	ik	digitaal	les	kreeg.'

Handigste aanpak uitgelegd
Jiska	van	der	Weijden:	'In	de	periode	dat	het	voor	het	eerst	
weer beperkt toegestaan was dat leerlingen naar school 
kwamen,	zijn	de	coaches	hun	werk	gaan	doen.	We	hebben	ze	
voorbereid,	niet	met	een	cursus,	gewoon	door	met	ze	te	praten	
over	wat	de	handigste	aanpak	is.'

Nassim	Bouaouich,	15	jaar,	VMBO	TL,	derde	klas	denkt	erover	
om	een	zorgopleiding	te	gaan	doen,	wie	weet	wordt	hij	wel	
ondernemer.	Hij	was	in	de	brugklas	de	beste	met	voorlezen,	
en	vertegenwoordigde	Trajectum	College	op	de	Read2Me	
wedstrijd voor alle Utrechtse scholen. En met Ramadan helpt 
hij	op	school	bij	activiteiten.	Nassim	heeft	zelf	corona	gehad,	
gelukkig met milde verschijnselen. Twee weken zat hij in 
quarantaine,	en	wist	te	voorkomen	dat	zijn	vader	en	moeder,	 
zijn grote broer en zijn zus besmet raakten.
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'Je bent mijn baas niet'
Toen	hij,	eenmaal	genezen,	van	Jiska	en	Saïd	de	vraag	kreeg	
het	groene	hesje	te	gaan	dragen	aarzelde	hij	niet:	'Ja	met	liefde	
help	ik,'	zei	ik,	'Ik	weet	hoe	het	is	om	corona	te	hebben.'	Toen	
ik	net	Corona	Coach	was,	sprak	ik	leerlingen	wel	twintig	keer	
per dag aan. Of ze een mondkapje op wilden doen. Of ik vroeg 
ze niet zo dicht op elkaar te gaan staan. Ik denk dat ik dat nu 
ongeveer	twee,	drie	keer	per	dag	doe.	De	meeste	leerlingen	
reageren gewoon aardig. Soms krijg ik een grote mond. En 
zeggen	ze:	'Je	bent	mijn	baas	niet.'	Of:	'Ik	ben	je	hondje	niet.'	
Dan	haal	ik	Saïd	of	een	andere	jongerenwerker	erbij.

Ibtisam:	'Ik	heb	alleen	maar	respect	ervaren	van	de	leerlingen	
die ik heb aangesproken. Leerlingen waren me ook behulpzaam 
bij	het	aanspreken	van	mede-leerlingen.	Het	is	leuk	om	met	de	
andere	coaches	dit	te	doen,	dan	leer	je	ze	weer	op	een	andere	
manier	kennen.'

Jiska:	'De	onderbouw-corona	coaches	spreken	vooral	leeftijds-
genoten aan. Dat kun je je voorstellen. De verdeling van de 
twaalf	Corona	Coaches	is:	negen	uit	de	onderbouw	en	drie	 
uit	de	bovenbouw.'

Ruimte jongerenwerk 
opknappen
Er	is	een	app-groep,	om	te	overleggen	wie	wanneer	dienst	
heeft,	maar	ook	om	te	chillen,	met	berichten	over	verjaardagen	
en het voetbaltoernooi of zo. Dat brengt in deze saaie tijden 
wat	extra	gezelligheid.	Ook	het	half	uur	dat	de	Corona	Coaches	
eerder	naar	school	mogen	komen	om	live	te	overleggen,	
ervaren	ze	puur	als	een	fijn	uitje.	En	dan	is	er	niet	te	vergeten	
de	materiële	beloning:	ze	mochten	een	begroting	maken	om	de	
ruimte voor het jongerenwerk in school te laten opknappen. En 
ze hebben een bescheiden kadootje gekregen.

'Goed om voor anderen te 
zorgen'
De	aanpak	van	Trajectum	College	trok	landelijk	publiciteit.	
Het Algemeen Dagblad publiceerde een artikel over de 
aanpak.	Ibtisam:	'Ik	stond	op	de	foto.	Dat	was	leuk.	Sommigen	
herkenden	me	op	straat.'	Ibtisam	en	Nassim	hebben	er	geen	
spijt	van	dat	ze	ja	hebben	gezegd	tegen	Saïd	en	Jiska.	'Als	ze	
het	morgen	zouden	vragen,	zouden	we	het	zo	weer	doen.	Het	is	
goed	om	voor	anderen	te	zorgen.'

“ Ik heb alleen maar respect ervaren van de 
leerlingen die ik heb aangesproken.”
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3. Onderwijs
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Binnen NUOVO wordt er op veel gebieden gewerkt aan 
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 
Databewust	en	data-geïnformeerd	werken	is	een	belangrijk	
thema binnen NUOVO met betrekking tot het verbeteren 
van de onderwijskwaliteit. In het afgelopen jaar hebben er in 
samenwerking	met	de	CED	Groep	en	de	Universiteit	Utrecht	
een tweetal scholingstrajecten gelopen gericht op het 
middenmanagement van de scholen. Tijdens deze scholingen 
stond het werken met en interpreteren van de diverse data 
binnen de scholen centraal en het stellen van de juiste vragen 
en	het	voeren	van	de	juiste	gesprekken	met	vaksecties/
docenten aan de hand van data. 

In	navolging	van	de	succesvolle	Meet	UP	over	formatief	
evalueren	in	het	voorjaar	van	2019,	was	de	planning	om	hier	in	
het	najaar	2020	een	vervolg	aan	te	geven,	met	als	onderwerp	
het zichtbaar maken van leervorderingen. Door de maatregelen 
rondom	het	Covid-19	virus	werd	aan	het	begin	van	de	zomer	
al duidelijk dat een fysieke meeting niet haalbaar zou zijn. 
Om toch een alternatief te bieden is er een online event 
georganiseerd.	De	hoofdspreker	kwam	vanuit	Amerika:	 
Dylan	Wiliam,	geestelijk	vader	van	formatief	handelen.	

De	sessie	werd	begeleid	door	Wessel	Peeters	van	het	platform	
Vernieuwenderwijs.	We	hopen	in	2021,	als	de	maatregelen	het	
toelaten,	een	vervolg	te	geven	aan	het	online	event,	middels	
een fysieke bijeenkomst met een aantal workshops. 
Op	het	gebied	van	kwaliteitsbewaking	rondom	examens	is	er	
NUOVO-breed	een	grote	stap	gemaakt.	De	scholen	zijn	gestart	
met het gebruiken van een standaard NUOVO format voor de 
PTA’s	en	het	examenreglement,	zodat	deze	aan	alle	wettelijke	
eisen	voldoen.	Direct	tijdens	de	corona	crisis	heeft	NUOVO	
daarvan	geprofiteerd	door	slechts	minimale	aanpassingen	te	
moeten	doen	aan	de	PTA’s.	Daarnaast	is	er	een	start	gemaakt	
met	het	ontwikkelen	van	een	NUOVO-leidraad	voor	het	vormen	
van een visie op toetsing per school. 

Een	bestuursbrede	onderwijsinnovatie	is	het	creëren	van	havo	
routes	op	alle	vmbo-scholen.	Afgelopen	jaar	hebben	de	vmbo-
scholen in gezamenlijkheid hard gewerkt aan het ontwerpen 
van deze routes en zijn een aantal pilots van start gegaan. 
Belangrijke doelstellingen van dit project zijn het tegengaan 
van	vroeg	selectie	en	het	creëren	van	open	leerroutes	op	
basis van talenten en interesses van leerlingen. Dit alles draagt 
uiteindelijk bij aan kansengelijkheid. 

Naast deze bestuursbrede ontwikkelingen zijn er op de scholen 
ook andere vernieuwende initiatieven om het onderwijs 
verder	te	professionaliseren,	beter	te	laten	aansluiten	bij	onze	
leerlingen	en	naar	een	hoger	niveau	te	tillen.	Zo	zijn	scholen	
bijvoorbeeld	bezig	met:	formatief	handelen,	het	flexibiliseren	
van	onderwijs	en	mogelijk	maken	van	maatwerk,	voortijdig	
examen	doen	of	examen	doen	op	een	hoger	niveau	voor	één	of	
enkele	vakken,	heterogeniteit	en	vak-	en	leerjaar	overstijgende	
programma’s.	Tot	slot	heeft	de	corona	crisis	er	vanzelfsprekend	
toe geleid dat de ontwikkeling van digitaal werken en leren op 
alle scholen in de stroomversnelling is gekomen. 

Kwaliteitsverbetering  
van het onderwijs
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Onderwijs in cijfers
Aantal leerlingen
In	de	tabel	hieronder	staat	het	aantal	leerlingen	inclusief	de	aan	het	VAVO	uitbestede	leerlingen	(57)	en	de	aan	het	OPDC	de	Utrechtse	School	 
uitbestede	leerlingen	(58).

Bron	van	de	leerlingengegevens	zijn	de	databestanden	van	DUO	(www.duo.nl);	daarin	worden	alle	op	school	ingeschreven	leerlingen	opgenomen.	 
De	peildatum	is	1 - 10 - 2020.	(De	DUO-gegevens	per	1 - 10 - 2020	zijn	nog	voorlopig).	

Aantal leerlingen

A10 ITH ISU LRC POU TJC UNI USG VLT X11 OLZ OVZ MDO VCM Totaal

Leerlingen 711 357 420 1725 196 513 940 1086 476 959 1132 507 262 387 9671
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Onderwijsresultaten
Op	5	maart	heeft	de	Inspectie	van	het	Onderwijs	de	
‘Onderwijsresultaten	2021’	van	alle	VO-scholen	gepubliceerd	in	
de	Internet	Schooldossiers.	Het	resultatenoverzicht	2021	gaat	
over	de	schooljaren	2017-	2018,	2018-2019	en	2019-2020.

Door	het	wegvallen	van	het	centraal	examen	in	schooljaar	
2019-2020	is	de	indicator	examencijfers	uitgesloten	en	is	deze	
niet meegewogen in het berekende oordeel. Als gevolg van 
de	coronacrisis	houdt	de	inspectie	van	het	onderwijs	in	2021	
en	2022	in	hun	oordeel	rekening	met	de	omstandigheden	
ten	aanzien	van	de	onderwijsresultaten.	De	coronacrisis	heeft	

invloed	op	de	onderwijsresultaten,	en	deze	invloed	ligt	voor	
een deel buiten de invloedssfeer van besturen en scholen. 
Hierdoor	zullen	de	onderwijsresultaten	2021	niet	gepubliceerd	
worden	op	de	website	van	de	inspectie	van	het	onderwijs,	de	
onderwijsresultaten	2021	zijn	wel	beschikbaar	voor	besturen	
en scholen in het Internet Schooldossier. Tevens worden 
de onderwijsresultaten omwille van de transparantie ter 
beschikking gesteld als open data.

Bij	21	van	de	25	afdelingen	(11	scholen)	is	het	berekende	
oordeel	voldoende.	Voor	de	havo	afdeling	van	X11	is	nog	geen	
oordeel mogelijk omdat deze nog niet lang genoeg bestaat om 
voor alle indicatoren een driejaarsgemiddelde te berekenen. 

Voor de drie afdelingen van het Openbaar VMBO en MAVO 
Zeist	is	ook	geen	berekend	oordeel	gepubliceerd,	dit	heeft	als	
oorzaak	dat	nadat	het	OVMZ	een	eigen	BRINN	volgnummer	
heeft	gekregen	er	in	de	eerste	jaren	geen	correcte	registratie	
bij DUO is geweest. Vanaf vorig schooljaar worden er voor het 
OVMZ	op	het	eigen	BRINN	volgnummer	onderwijsresultaten	
berekend,	waardoor	er	nu	nog	geen	driejaarsgemiddelde	kan	
worden	berekend.	Voor	Academie	Tien	(VMBO-T)	kon	er	dit	
jaar voor het eerst een berekend oordeel worden gepubliceerd 
(door	het	uitsluiten	van	de	indicator	examencijfers),	met	als	
resultaat Voldoende.

School USG	-	15JM TJC	-	24TJ LRC	-	24TR00 X11	-	24TR03 VLT	-	24TR05 A10	-	24TR10

Afdeling VWO VMBO B VMBO K VMBO GT HAVO VWO VMBO B VMBO K VMBO GT HAVO VMBO B VMBO K VMBO GT VMBO GT

Berekend oordeel V V V V V V V V V - V V V V 

School UNI	-	30UB00 OLZ	-	17BI00 OVZ	-	17BI06 MDO	-	17BI02 VCM	-	17KP00 AVL	-	18WS00 AVM	-	18WS04

Afdeling HAVO VWO HAVO VWO VMBO B VMBO K VMBO GT VWO VMBO B VMBO K VMBO GT HAVO VWO VMBO GT

Berekend oordeel V V V V - - - V V V V V V -

Onderwijsresultaten	2021	NUOVO

Bron: gepubliceerd op  5-3-2021 door de ivho
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Leerlingenaantallen 
NUOVO Scholen
De	sterke	stijging	in	schooljaar	19-20	is	het	gevolg	van	de	
bestuurlijke	fusie	met	OSGS	per	1	augustus	2019.	De	groei	
ten	opzichte	van	schooljaar	19-20	is	2,73%.

Consistent	met	de	verwachte	stijging	van	het	aantal	
leerlingen	in	het	VO	van	Utrecht,	zien	wij	vanaf	2011	
een groei in het aantal leerlingen op onze scholen. Ten 
opzichte van vorig schooljaar groeide de scholengroep 
met	ruim	250	leerlingen.

De	grootste	toename	was	er	op	het	Leidsche	Rijn	College	
(129),	gevolgd	door	X11	met	een	groei	van	118	leerlingen	
en	Academie	Tien	met	een	groei	van	95	leerlingen.	
Ook	UniC	(73),	de	International	School	Utrecht	(71),	
het	Utrechts	Stedelijk	Gymnasium	(41),	het	Vakcollege	
Maarsbergen	(23),	Mavo	Doorn	(22)	en	het	Pouwer	College	
(13)	laten	een	stijging	in	het	leerlingaantal	zien.	Bij	Ithaka	
(Internationale	Schakelklassen)	stonden	op	de	peildatum	
142	leerlingen	minder	ingeschreven	dan	vorig	jaar.	Bij	het	
Openbaar	VMBO	en	MAVO	Zeist,	VOLT!,	het	Openbaar	
Lyceum	Zeist	en	het	Trajectum	College	daalde	het	aantal	
leerlingen	met	respectievelijk	81,	56,	27	en	24	leerlingen.
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Marktaandeel percentage 
VO Utrecht NUOVO Scholen
Met ons marktaandeel in de gemeente Utrecht bedoelen 
we het aantal leerlingen dat ingeschreven is op een van 
onze scholen in de gemeente Utrecht ten opzichte van 
het	totaal	aantal	VO-leerlingen	in	de	gemeente	Utrecht.	
Daarbij	nemen	we	de	leerlingenaantallen	uit	de	DUO-
bestanden als uitgangspunt. 
In	de	grafiek	is	te	zien	dat	de	groei	van	ons	marktaandeel	
ook	in	2020	doorzette.	
Het marktaandeel in de gemeente Utrechtse Heuvelrug  
is	29,2%	en	iets	hoger	dan	in	2019.	In	de	gemeente	Zeist	 
bedraagt	het	marktaandeel	24,7%	en	is	iets	lager	dan	 
in	2019.

Passend Onderwijs
NUOVO is in het kader van passend onderwijs 
aangesloten	bij	drie	samenwerkingsverbanden,	te	weten	
Samenwerkingsverband Sterk VO voor de stad Utrecht en 
de	regio	Vechtstreek,	Samenwerkingsverband	Zuidoost	
Utrecht Voortgezet Onderwijs en Samenwerkingsverband 
Voortgezet	Onderwijs	Zuid-Utrecht.	
NUOVO	leverde	in	2020	de	onafhankelijk	voorzitter	voor	
het bestuur van Sterk VO.
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NUOVO werkt in haar ondersteuningsaanbod nauw samen 
met lokale en regionale partners. De belangrijkste partners zijn 
bijeen gebracht in de samenwerkingsverbanden. We trekken 
met de samenwerkingsverbanden op in het kader van het 
bieden van zo goed mogelijk passend onderwijs voor iedere 
leerling. In eerste instantie altijd op de eigen school. Alle 
NUOVO	scholen	hebben	een	Schoolondersteuningsplan	en/
of	-profiel.	In	de	stad	werken	we	daarvoor	met	een	online	tool	
voor	het	OPP	(Perspectief	op	School).	Daar	waar	blijkt	dat	een	
leerling	op	een	andere	plek	beter	tot	zijn	recht	komt,	zal	er	
gezamenlijk gezocht worden naar een andere school; regulier 
of speciaal voortgezet onderwijs. We doen dit samen met onze 
partners vanuit de welzijnsorganisaties en de gemeentes. 
NUOVO	streeft	er	in	de	basis	naar	dat	alle	kinderen	een	plek	
krijgen	die	past	bij	hun	onderwijsondersteuningsbehoefte	en	
niveau. Daarbij gaan we zoveel mogelijk uit van maatwerk voor 
leerlingen,	op	onze	eigen	scholen	en	in	de	samenwerking	met	
andere scholen. We denken daarbij in kansen en mogelijkheden 
voor leerlingen

In het stedelijke samenwerkingsverband Sterk VO is gekozen 
voor	‘opting	out’	voor	de	leerweg	ondersteunende	middelen.	
Hierdoor	is	de	bijdrage	vanuit	lumpsum	in	2020	verder	
afgenomen en de bijdrage vanuit Sterk VO verder toegenomen.
In	de	regionale	samenwerkingsverbanden	(Zuidoost	Utrecht	
en	Zuid-Utrecht)	is	niet	gekozen	voor	een	vergelijkbare	aanpak	
als in de stad. De inzet van deze middelen is in de kern bedoeld 

om	leerachterstanden	verder	weg	te	werken,	ondersteuning	op	
maat	te	bieden	én	nadruk	te	leggen	op	aansluiting	op	vervolg-
onderwijs	of	arbeid.	Om	de	aansluiting	(speciaal)	onderwijs	en	 
(specialistische)	jeugdhulp	in	Utrecht	en	omgeving	te	ver-
sterken	is	Sterk	VO	vanaf	2020	actief	betrokken	bij	de	inkoop	
van gespecialiseerde jeugdhulp van de gemeente Utrecht.

We hechten bij NUOVO veel waarde aan de kernpartneraanpak. 
Zo	werkt	Sterk	VO	intensief	samen	met	scholen,	kernpartners	
(leerplicht,	buurtteam,	jeugdgezondheidszorg)	en	de	
gemeenten	Utrecht	en	Stichtse	Vecht	aan	onderwijs	en	onder-
steuning op maat. De kernpartners zijn regelmatig samen op  
school	aanwezig	en	werken	met	scholen	planmatig	aan	ver-
beteringen voor passend onderwijs en het voorkomen van 
thuiszitten.
Een	extra	voorziening	in	Utrecht	is	het	OPDC,	ofwel	de	
‘Utrechtse	School’.	Deze	school	biedt	leerlingen	(tijdelijk)	een	
onderwijsplek	wanneer	om	welke	reden	dan	ook	een	‘gewone	
school’	niet	de	juiste	plek	is	en	er	veel	ondersteuning	nodig	
is.	Op	het	OPDC	ontvangen	leerlingen	onderwijs	in	kleine	
groepen en is het doel om na enkele maanden of jaren terug te 
schakelen naar het reguliere onderwijs.

In de Utrechtse stad en regio hebben we ons verbonden aan 
de	landelijke	ambitie	dat	in	2020	geen	enkel	kind	of	jongere	
langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend aanbod 
van onderwijs en zorg. Voor Utrecht is deze ambitie uitgewerkt 

in	het	thuiszitterspact	‘Van	thuiszitten	naar	schoolgaan’	en	
Utrecht-Zuid	kent	het	pact	‘Thuiszittersaanpak	regio	Lekstroom’	
en	ook	in	de	omgeving	Zuidoost	wordt	gewerkt	aan	het	doel	dat	
geen enkel kind of jongere te lang thuiszit zonder een aanbod 
van	passend	onderwijs	en/of	ondersteuning.

Meer informatie is te vinden in de jaarverslagen van de 
samenwerkingsverbanden. 

In	2020	heeft	passend	onderwijs	in	zijn	algemeenheid	onder	 
druk	gestaan	door	de	situatie	rond	Covid-19.	Kansen	voor	leer-
lingen en het bieden van maatwerkonderwijs is in deze periode 
lastiger	geworden,	letterlijk	door	de	afstand	die	ontstond:	het	
(deels)	sluiten	van	scholen	vanwege	overheidsmaatregelen	en	
het online onderwijs. 
In Utrecht zijn we met de gemeente nauw opgetrokken om 
kwetsbare	en	risico-leerlingen	vroegtijdig	in	beeld	te	krijgen	 
om te voorkomen dat zij tijdens het begin en het verdere 
verloop	van	de	Corona-crisis	uit	het	zicht	van	het	onderwijs	 
en de ondersteuning raakten. De intensieve samenwerking met 
de kernpartners hebben hiertoe een positief verschil gemaakt. 
In de regio is hier ook werk van gemaakt en hebben de scholen 
zich	maximaal	ingespannen	om	in	contact	te	blijven	met	zorg- 
leerlingen	om	uitval	te	voorkomen.	Dit	heeft	ertoe	geleid	dat	
voor NUOVO zo goed als leerlingen in beeld zijn gebleven 
tijdens de crisis. 

40	/	160

Inhoudsopgave Inleiding Profiel Onderwijs Bedrijfsvoering Financiën Jaarrekening ControleOnderwijs



Toetsing en examinering 
Bij NUOVO en al onze scholen voelen we de opdracht 
en verantwoordelijkheid om de kwaliteit van toetsing en 
examinering	goed	te	bewaken	en	steeds	te	ontwikkelen.
Aangaande	toetsing	in	zijn	algemeenheid	zijn	we	in	2020	
gestart	met	een	werkgroep	Toets	visie,	waarbij	we	samen	met	
scholen	een	NUOVO-brede	visie	ontwikkelen	op	de	inhoud,	
vorm en kwaliteit van toetsing. Toetsing staat voor NUOVO  
altijd in dienst van leren. Meer formatief handelen is een  
manier om dit te bereiken. We zien dan ook dat dit binnen  
onze scholen een steeds belangrijkere plek krijgt.
Aangaande	het	proces	rondom	examinering,	van	school-
examens	tot	en	met	het	centraal	examens,	was	2020	een	
bijzonder	jaar.	Door	Covid-19	en	de	maatregelen	vanuit	de	over- 
heid	werd	het	centraal	examen	afgelast.	De	resultaten	van	de	
schoolexamens,	met	behoud	van	alle	eindtermen	(en	inclusief	
de	mogelijkheid	van	een	resultaatsverbeteringstoets),	vormden	
de basis voor het behalen van het diploma. Met veel elan en 
verantwoordelijkheidsgevoel is er op alle scholen hard gewerkt 
om een goede en correcte afronding te organiseren voor de 
leerlingen.	We	hebben	daarbij	steeds	met	elkaar	de	grond- 
houding	gevolgd	‘we	handelen	in	het	belang	van	de	leerlingen’.
Toen	aan	het	begin	van	schooljaar	2020-2021	bleek	dat	
Covid-19	opnieuw	een	rol	zou	gaan	spelen,	hebben	we	een	
stuurgroep	eindexamen	ingericht.	Met	als	doel	ontzorging	 
van	scholen	rondom	steeds	veranderende	landelijke	regel-
geving en daarnaast sturen op zoveel mogelijk gelijke kansen 
voor leerlingen. 

Los	van	Covid-19	werken	we	bij	NUOVO	aan	de	kwaliteit	van	
examinering	via	ons	netwerk	van	examensecretarissen	en	
schakelen	we	veel	met	schoolleiding,	data-speci	en	bestuur.	We	
ontmoeten elkaar op regelmatige basis en wisselen kennis en 
ervaringen met elkaar uit.

Toelating
In Utrecht zijn tussen gemeente en schoolbesturen afspraken 
gemaakt over de procedure voor toelating en plaatsing in het  
voortgezet	onderwijs:	de	POVO-procedure.	Er	zijn	gemeen-
schappelijke afspraken over de informatieoverdracht tussen 
primair	en	voortgezet	onderwijs,	de	procedure	van	aanmelden,	
de	te	hanteren	toelatingseisen,	het	aantal	beschikbare	plaatsen	 
per	school	en	de	handelswijze	bij	over-aanmelding.	Bij	aan- 
melding	wordt	ook	een	school	van	de	tweede	keuze	op-
gegeven. Op deze manier wordt invulling gegeven aan het 
bieden	van	een	‘passend	alternatief’	als	er	op	de	school	van	
eerste keuze geen plaats is. Verreweg de meeste leerlingen 
kunnen terecht op hun school van voorkeur.
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Klachtenafhandeling
Uitgangspunt	is	dat	in	het	geval	van	een	potentiële	klacht	de	
direct betrokkenen in eerste instantie proberen zelf tot een 
oplossing te komen. Lukt het niet om op schoolniveau de klacht 
op	een	voor	beide	partijen	acceptabele	wijze	af	te	ronden,	
dan kan een formele klacht worden ingediend bij het bevoegd 
gezag	of	bij	de	Landelijke	Klachtencommissie	Onderwijs	(LKC).	
De	interne	contactpersonen	van	de	scholen	en	de	externe	
vertrouwenspersoon	kunnen,	als	die	behoefte	er	is	bij	de	
klager,	in	alle	fasen	van	het	klachtproces	een	rol	vervullen.	De	
contactpersonen op de scholen zijn klagers behulpzaam bij het 
vinden van de meest geschikte klachtroute. Scholen kunnen 
hun	eigen	accenten	leggen	in	de	zogenaamde	‘voorfase’	 
van	de	klachtafhandeling	binnen	de	Klachtenregeling	van	 
NUOVO. In zijn algemeenheid geldt dat een goed gesprek  
veel	oplost.	Voor	de	meer	complexe	zaken	biedt	het	
Bedrijfsbureau ondersteuning.

Aantal klachten
In	2020	heeft	het	bevoegd	gezag	een	schriftelijke	klacht	
ontvangen,	die	tegelijkertijd	is	verzonden	aan	de	LKC.	Deze	
kwestie is intern naar tevredenheid afgehandeld waarna de 
klacht door de klager is ingetrokken bij het bevoegd gezag en 
de	LKC.
Daarnaast	heeft	de	LKC	6	klachten	rechtstreeks	ontvangen:	 
3	daarvan	zijn	intern	naar	tevredenheid	afgehandeld	waarna	de	
klachten	zijn	ingetrokken	door	klagers	bij	de	LKC;	2	klachten	zijn	
als	ongegrond	beoordeeld	door	de	LKC	en	één	klacht	is	door	
de	LKC	ontvankelijk	verklaard.

Klachtenafhandeling,  
schorsing en verwijdering
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Schorsing en verwijdering
Leerlingen	die	de	schoolnormen	overtreden,	waarbij	een	
pedagogische	aanpak	onvoldoende	effect	zal	sorteren	of	
waarbij	het	incident	ernstig	van	aard	is,	kunnen	geschorst	en/
of verwijderd worden. Het zijn stevige maatregelen waarbij 
leerlingen	de	toegang	tot	de	school	(tijdelijk)	wordt	ontzegd.	De	
school	treft	in	dat	geval	maatregelen	zodat	de	voortgang	van	
het	leerproces	gewaarborgd	blijft.
In alle gevallen organiseert de school een gesprek met ouders 
en leerling; gericht op een kansrijk vervolg op de eigen school 
of gericht op het vinden van een school die beter aansluit bij 
de	behoeften	van	de	leerling.	In	een	aantal	gevallen	is	(tijdelijke)	
plaatsing	op	het	OPDC	van	het	samenwerkingsverband	 
een	passende	oplossing,	waarmee	verwijdering	kan	 
worden voorkomen.

Scholen melden schorsingen van langer dan één dag bij de 
inspectie en bij de afdeling leerplicht van de gemeentes. 
Schorsingen worden ook als reden van afwezigheid 
geregistreerd in Magister. 

In	2020	hebben	er	51	schorsingen	plaatsgevonden,	waarvan	er	
8	schorsingen	met	voorgenomen	verwijdering	waren.	In	totaal	
zijn	er	hiervan	7	leerlingen	daadwerkelijk	verwijderd	en	is	er	een	
passende oplossing gevonden naar een andere onderwijsplek 
buiten de betrokken school. 

In	2020	hebben	er	minder	schorsingen	plaatsgevonden	dan	
voorgaande jaren. Het ligt voor de hand te constateren dat de 
oorzaak hiervan ligt bij de scholensluitingen door corona en de 
periodes van online lessen. We zien daarnaast ook dat scholen 
door proactief en pedagogisch te handelen escalatie vaak 
kunnen voorkomen.

Internationale studiereis 
Docenten
In	het	kader	van	verdieping	van	het	strategisch	beleidskader,	
zijn door de schoolleiders docenten geselecteerd die samen 
met	collega’s	deel	mochten	nemen	aan	de	Internationale	
Studiereis	van	NUOVO	Scholen.	Covid-19	gooide	roet	in	het	
eten.	De	voorbereidingen	werden	gestaakt	en	zullen,	indien	dit	
weer	mogelijk	wordt,	opgepakt	worden.
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Het	is	niet	dat	hij	zichzelf	op	de	borst	wil	kloppen,	daar	is	hij	 
zeer	zeker	de	man	niet	naar,	maar	terugkijkend	is	Marco	Postema	
(hoofd	van	de	afdeling	Inkoop,	Huisvesting	en	Facilitaire	zaken	
bij	het	Bedrijfsbureau	van	NUOVO	Scholen)	heel	blij	dat	hij	al	ver	
vóórdat	het	coronavirus	in	Nederland	toesloeg,	een	goed	lopend	
professioneel	team	had	opgebouwd.	Anders	weet	hij	niet	hoe	 
hij	met	zijn	team	het	bestuur	van	NUOVO	had	kunnen	bijstaan	
om	aan	alle	corona-richtlijnen	en	-maatregelen	te	voldoen	die	de	
RIVM,	de	GGD	en/of	de	VO-raad	nodig	achtten	om	het	virus	 
de	baas	te	blijven.

Marco Postema
Interview met:

“ We hebben het afgelopen 
jaar onze professionaliteit 
kunnen laten zien”
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Marco	Postema	is	sinds	2016	in	dienst	bij	NUOVO	en	ruim	een	
jaar	hoofd	van	de	afdeling	Inkoop,	Huisvesting	en	Facilitaire	
zaken	bij	het	Bedrijfsbureau	van	NUOVO	Scholen.	'Facilitair'	
wordt de afdeling in de wandelgangen genoemd. Samen met 
vijf	collega’s	zorgt	hij	ervoor	dat	voor	alle	vijftien	scholen,	
duidelijke	zogeheten	‘afroepinstructies’	klaarliggen.	De	scholen	
weten	welk	bedrijf	ze	kunnen	bellen	als,	bijvoorbeeld	een	
muizenplaag	dreigt,	waar	ze	tafels	en	stoelen,	digiborden	of	een	
koffiezetapparaat	kunnen	bestellen	of	bij	welke	distributeur	of	
uitgeverij ze moeten aankloppen voor nieuwe schoolboeken. 
Dankzij,	zoals	Postema	het	zegt,	‘goed	leveranciersmanagement’	
is hij met zijn team in staat te bepalen welke school toe is aan 
een	nieuwe	vloer,	of	er	ergens	een	dak	vervangen	moet	worden,	
wanneer de machines van Techniek een onderhoudsbeurt 
nodig	hebben	en	wanneer	de	liften	weer	eens	nagekeken	
moeten worden. Als een regisseur ziet hij erop toe dat alle 
medewerkers	en	leerlingen	van	NUOVO	Scholen	in	een	veilige,	
aangename en gezonde omgeving hun werk kunnen doen. 
Postema:	‘Voor	alle	scholen	voeren	we	het	hele	beheer	en	
onderhoud uit tot en met de oplevering van het werk. We 
hebben daarom met de meest uiteenlopende bedrijven een 
overeenkomst	gesloten	en	beheren	nu	zo’n	honderdvijftig	
contracten.	Naast	afspraken	met	bijvoorbeeld	uitgeverijen,	
schoonmaakbedrijven	of	bouwondernemers,	hebben	we	ook	
afspraken lopen met uitzendbureaus van invaldocenten en 
busmaatschappijen. Voortdurend onderzoeken we of een 
contract	nog	up	to	date	is,	nog	aansluit	bij	de	wensen	van	de	
school,	of	dat	het	tijd	is	voor	een	nieuwe	aanbestedingsronde.'	

Zelf	woonachtig	in	Brabant	wist	Postema	al	in	een	vroeg	
stadium van de coronacrisis dat er iets ernstigs aan de hand 
was. De eerste coronagevallen staan hem bij als de dag van 
gisteren. Maar wat de gevolgen van het virus voor zijn werk 
zouden	zijn,	voor	de	hele	organisatie,	wat	er	allemaal	op	hem	af	
zou	komen,	werd	hem	eigenlijk	pas	heel	geleidelijk	aan	duidelijk.	
Postema:	'In	het	begin	van	de	uitbraak	ging	alles	gewoon	door,	
we	wisten	ook	nog	helemaal	niets	van	het	virus,	hoe	het	zich	
verspreidde,	of	er	al	dan	niet	mondkapjes	nodig	waren.	Het	was	
erg onwennig allemaal. Toen de scholen moesten sluiten en 
het	thuiswerken	begon,	ging	ons	werk	gewoon	door.	Zo	goed	
en zo kwaad als dat ging hielden we zoveel mogelijk afstand 
van elkaar. En we begonnen als een gek onze leveranciers 
te	benaderen	om	met	spoed	allerlei	hygiëneproducten	en	
schoonmaakdiensten te leveren. Het werd een grote druk  
op	inkoop.’

Tegelijkertijd	bedachten	Marco	Postema	en	zijn	team	hoe	ze	de	
gebouwen	het	beste	coronaproof	konden	inrichten,	voor	het	
moment dat de scholen weer open konden gaan. Samen met 
het coronacrisisteam besloten ze dat in alle gebouwen dezelfde 
desinfectiesystemen	moesten	worden	gebruikt,	overal	dezelfde	
posters en banners zouden hangen met icoontjes hoe je je 
moest gedragen en dat in alle gebouwen ook de belijning voor 
éénrichtingsverkeer hetzelfde zou zijn. 
Ondertussen gingen de reguliere bezigheden gewoon door. 
Op	een	gegeven	moment	werd	het	extra	werk	vanwege	corona	
zoveel	dat	Postema	besloot	een	extra	kracht	in	te	huren,	een	

‘projectmanager	schoonmaak’,	iemand	die	de	richtlijnen	van	 
de	RIVM,	de	GGD	en	de	OV-raad	begreep	en	kon	vertalen	 
naar concrete maatregelen. Hij moest er onder meer op toezien 
dat alle scholen de posters en banners bestelden en op de 
juiste plekken hingen en bovendien de schoonmaakteams 
aansturen. Terwijl vóór corona de scholen één keer per dag 
werden	schoongemaakt,	liepen	nu	de	hele	dag	mensen	rond	
om deurknoppen en kuchschermen schoon te houden en de 
wc’s	regelmatig	een	extra	beurt	te	geven.	

De	meeste	kopzorgen	had	Postema	van	het	op	orde	brengen	
van de ventilatiesystemen. Op een goed moment kreeg 
het RIVM in de gaten dat goede ventilatie essentieel is ter 
voorkoming van verspreiding van het virus. Maar bij nadere 
inspectie bleek dat veel gebouwen niet waren uitgerust met 
de	juiste	systemen	voorzien	van	CO2-sensoren.	Postema:	
‘Sommige	oude	gebouwen	hadden	zelfs	geen	enkel	ventilatie-
systeem,	daar	moest	je	de	ramen	openzetten	om	frisse	lucht	
binnen	te	krijgen,	als	dat	al	kon,	want	er	waren	ook	lokalen	
waarvan de ramen niet eens open konden. Je kunt zeggen 
wat	je	wil,	maar	de	crisis	heeft	wel	wat	blootgelegd.	Om	er	
zeker van te zijn dat de leerlingen en leraren in een veilig 
lokaal	zaten,	hebben	we	het	afgelopen	najaar	in	totaal	zo’n	
200	CO2-sensoren	geplaatst	en	studenten	ingehuurd	om	het	
CO2-gehalte	binnen	de	lokalen	in	de	gaten	te	houden.	Als	
de	waarden	te	hoog	werden,	moesten	de	ramen	open	gezet	
worden,	of	de	leerlingen	even	naar	buiten.	
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Ondertussen ben ik met deskundigen op zoek gegaan naar 
lange-termijnoplossingen,	welke	gebouwen	kunnen	en	moeten	 
we	uitrusten	met	een	goed	werkend	klimaatsysteem,	en	 
hoeveel	kost	dat.’

En zo zorgde de coronacrisis voor steeds weer nieuwe 
vraagstukken die om creatieve oplossingen vroegen. Op dit 
moment	is	Postema	met	zijn	team	in	onderhandeling	met	
bioscopen,	congrescentra	en	zelfs	een	kinderspeelparadijs.	
Omdat volgens de laatste richtlijnen van het RIVM leerlingen 
nu ook binnen de klaslokalen anderhalve meter afstand moeten 
houden,	is	er	extra	ruimte	nodig.	Postema:	‘En	zijn	er	ook	meer	
toezichthouders nodig. Dus nu zijn we ook met uitzendbureaus 
aan	het	praten.’

Het	was,	concludeert	Postema,	een	zeer	complex	jaar,	met	veel	
stress.	‘Een	balans	vinden	tussen	werk	en	privé	was	misschien	
nog	wel	het	aller	lastigst.	Ik	heb	drie	jonge	kinderen,	in	de	
periodes	dat	ik	ze	overdag	les	moest	geven,	was	ik	soms	nog	
nachtenlang	voor	NUOVO	aan	het	werk.’	

Tegelijkertijd	was	2020	ook	een	heel	spannend	jaar,	dat	hem	
op	zekere	momenten	ook	veel	voldoening	heeft	gebracht.	
Regelmatig kreeg hij complimenten voor de oplossingen die  
hij	aandroeg,	de	maatregelen	die	hij	voorstelde.	Nooit	was	er	
een	schoolleider	die	zei:	Marco,	wat	ben	je	nu	weer	aan	het	
doen.	Postema:	‘Iedereen	bleek	tevreden	met	onze	aanpak.	 
We hebben het afgelopen jaar onze professionaliteit kunnen  
laten	zien.’
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“  Tussenuren inplannen  
om iedereen op adem  
te laten komen.”

Van	links	naar	rechts:	Brechtje	Cats,	Bianca	Szymanowski	&	Koen	Pomstra

Roostermakers	moeten	iedere	dag	al	behoorlijk	flexibel	zijn.	Er	zijn	altijd	
wel	docenten	ziek	of	ineens	op	zoek	naar	een	ander	lokaal.	Maar	het	
uitbreken	van	de	coronacrisis	deed	een	uitzonderlijk	beroep	op	hun	
creativiteit.	Bianca:	“Ik	was	dagelijks	uren	bezig	met	beslissen	welke	 
lessen	uit	konden	vallen.”

Roostermakers Brechtje 
Cats, Bianca Szymanowski 
en Koen Pomstra

Interview met:
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Ze	zijn	alle	drie	geen	types	die	snel	in	paniek	raken.	En	
ze	hebben	zo	hun	eigen	trucs	om	de	school,	in	geval	van	
calamiteiten,	geruisloos	draaiende	te	houden.	Maar	toen	de	
scholen	in	maart	2020	ineens	moesten	sluiten,	zat	Bianca	
Szymanowski,	roostermaker	bij	VOLT!	Toekomstmakers,	toch	
heel	even	met	de	handen	in	het	haar.	“Konden	alle	lessen	
volgens	het	oude	rooster	doorgaan	als	online	les?	Kon	een	
lesuur	45	minuten	blijven	duren?	En	zouden	alle	docenten	al	
hun	lessen	kunnen	blijven	geven?	Deze	en	vele	andere	vragen	
spookten door mijn hoofd. De situatie was volledig nieuw voor 
ons.	Ik	moest	ineens	heel	anders	gaan	denken.”	

Fundament
De lesroosters zijn het fundament onder de school.	Zonder	
rooster	loopt	alles	in	de	soep.	“Om	die	reden	hebben	we	
er op mijn school bij die eerste golf voor gekozen het oude 
rooster	zoveel	mogelijk	te	handhaven”,	vertelt	Koen	Pomstra,	
roostermaker	bij	Openbaar	Lyceum	Zeist.	“Havo-	en	vwo-
leerlingen kunnen iets langer de aandacht vasthouden en 
hebben iets minder pauze nodig tussen online lessen. Het 
vasthouden	van	de	continuïteit	vonden	we	het	belangrijkst.	 
En	dat	lukte	ook.”

In de war
“Bij	ons	heeft	de	eerste	coronagolf	juist	het	hele rooster op 
zijn	kop	gezet”,	zegt	Brechtje	Cats.	Zij	geeft	leiding	aan	een	
team	van	roostermakers-in-opleiding	bij	NUOVO	Scholen	

maar	roosterde	vorig	jaar	voor	Academie	Tien.	“We	wilden	dat	
docenten de tijd kregen om zich voor te bereiden op de nieuwe 
manier van lesgeven. Leraren die kleine kinderen thuis hadden 
of die zich digitaal moesten ontwikkelen konden niet direct door 
volgens	het	gewone	rooster.”	En	zo	vloog	haar	oude	rooster	het	
raam	uit.	“Het	was	hard	aanpoten.	Neem	tussenuren.	Normaal	
probeer	je	die	zoveel	mogelijk	uit	je	rooster	te	bannen,	maar	
nu waren ze absoluut noodzakelijk voor leerling én leraar om 
op adem te komen. We hebben van elk vak een aantal uren 
geschrapt en zoveel mogelijk variatie aangebracht in het 
rooster.	Kwaliteit	ging	boven	kwantiteit	en	dat	is	goed	bevallen.”

Tweede golf
In	oktober	2020	brak	de	tweede	golf	uit	en	gingen we 
mondkapjes	dragen.	Coronatesten	waren	nog	niet	algemeen	
beschikbaar dus docenten die klachten hadden moesten 
thuis blijven zonder te weten of ze besmet waren. Het 
regende	afwezigheidsberichten.	Brechtje:	“Bij	ons	zat	rond	de	
herfstvakantie gemiddeld een kwart thuis. Mijn taak was te 
kijken hoe we dit opvingen. De oplossing was in het lesrooster 
te schrappen en elke klas een dag in de week thuis les te 
laten volgen. Dit was een moeilijke beslissing maar ook een 
langetermijnoplossing:	zo	hoefde	ik	het	rooster	niet	83	keer	 
per dag om te gooien en werden leerlingen niet ineens naar 
huis	gestuurd.”	Bianca:	“Ik	was	iedere	ochtend	lang	bezig	 
met beslissen welke les ik liet uitvallen en welke vervangen 
moest	worden.”	
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Halve klassen
De school van Koen hield na de zomervakantie de leerlingen 
zoveel mogelijk op school. De schoolleiding besloot pas in 
februari	2021,	toen	iedereen	voor	de	tweede	keer	na	een	
lockdown	weer	naar	school	mocht,	naar	halve	klassen	te	
switchen.	“Wij	hebben	veel	docenten	die	elkaars	lessen	kunnen	
opvangen,	dus	wij	hebben	heel	lang	kunnen	vasthouden	aan	
‘normaal’”,	aldus	Koen.	“Wij	kregen	al	snel	door	dat	docenten	
die thuis waren omdat ze in de risicogroep zaten of op de 
coronatestuitslag	wachtten	prima	les	konden	geven”,	vertelt	
Brechtje.	“De	leerlingen	zaten	op	school	bij	een	collega	die	ze	
rustig hield en volgden de les online van de docent die  
thuis	zat.”

Veel veranderd
Nu de leerlingen sinds februari weer naar school gaan,	is	er	
weer veel veranderd. Vanwege de anderhalvemetermaatregel 
moeten de roostermakers rekening houden met verschillende 
locaties	–	een	bioscoop,	een	sportzaal	–	die	op	soms	langere	
afstanden van elkaar liggen. Reistijd in het rooster inplannen 
dus.	Op	de	school	van	Koen	mogen	examenklassen	fulltime	
naar school; één klas krijgt drie lokalen en de docent pendelt 
daartussen. De andere klassen zijn gehalveerd en Koen en 
collega’s	vormden	koppels	van	leerlingen:	“Bij	ons	heet	dat	
tweetallen want pubers hebben een andere associatie met het 
woord	koppel”,	lacht	hij.	Niet	altijd	waren	de	pubers	blij	

met	hun	wederhelft,	die	Koen	hen	toewees,	op	grond	van	hun	
vakkenpakketten.	“Dat	was	een	heel	gepuzzel,	vooral	als	het	
ging	om	minder	gangbare	vakken.”

Chaotisch
Brechtje	kijkt	op	2020	terug	als	“een	chaotische	maar	ook	
heel leuke tijd. We hebben ontdekt dat er veel anders kan. 
Wat	ons	een	jaar	geleden	onmogelijk	leek,	kan	nu	wel.	Als	het	
straks	weer	‘normaal’	is,	kan	een	docent	met	een	gebroken	
been gewoon online les blijven geven. Dat hadden we een 
jaar	geleden	nooit	gedacht.”	Bianca	vindt	het	erg	leuk	dat	de	
coronacrisis alle roostermakers van NUOVO Scholen tot elkaar 
heeft	gebracht.	“We	spraken	elkaar	hiervoor	nooit.	Nu	delen	we	
online	ervaringen.	Dat	wil	ik	meenemen	naar	post-corona.”

“ We spraken elkaar hiervoor  
nooit. Nu delen we online  
ervaringen. Dat wil ik mee- 
nemen naar post-corona.”
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4. Bedrijfsvoering
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HRM

Reflectie op het bijzondere jaar 2020
Het waarmaken van kwalitatief onderwijs aan onze leerlingen 
was in dit jaar anders dan anders. Alle medewerkers hebben 
bemerkt	dat	er	een	beroep	werd	gedaan	op	flexibiliteit,	
aanpassingsvermogen,	professioneel	handelen	en	gedrag,	
persoonlijk	leiderschap,	verantwoordelijkheid	en	vertrouwen.	
De rol en verantwoordelijkheid van de schoolleiding werd 
scherp.	Scherp	acteren	op	actuele	ontwikkelingen,	besluiten	
nemen,	communiceren,	faciliteren,	verbinden	en	ondersteunen.	
Crisismanagement	werd	dagelijks	werk.	

HRM	in	dergelijke	omstandigheden	bestaat	uit	zien,	benoemen,	
erkennen.	Om	vervolgens	te	faciliteren	en	proberen	te	anti- 
ciperen.	Het	HR	adviesteam	heeft	op	alle	fronten	bijgedragen.

Als werkgever hebben we oog voor de enorme inzet en 
betrokkenheid	die	onze	medewerkers,	ondanks	persoonlijke	
omstandigheden,	zorgen	en	meningen,	hebben	getoond.	Het	
CvB	heeft	dit	benoemd	middels	attenties,	nieuwsbrieven	en	de	
actie	NUOVO	Challenge.	Maar	ook	door	middel	van	aandacht	
voor preventie van uitval en verminderd welzijn. Onder andere 
door,	naast	adresseren,	de	mogelijkheid	voor	extra	preventieve	
coaching	te	creëren.

Strategisch HRM
Begin	2020	is	het	nieuwe	strategische	beleidskader	voor	
NUOVO Scholen gelanceerd. Behalve stevig gefundeerde 
kernwaarden zijn onze ambities geformuleerd voor zowel 
onderwijskundige als organisatorische ontwikkeling van  
NUOVO Scholen. 

Strategisch	HRM	zoekt	naar	antwoord	op	de	vraag:	 
“En	wat	vraagt	de	verwezenlijking	van	deze	ambities	van	
de	medewerkers?”	De	beantwoording	van	deze	vraag	is	
richtinggevend voor ons werk met schoolleiders en bestuurders. 
In	2020	is	met	het	team	HR	advies	gewerkt	aan	een	vertaling	
van deze vraag naar een meerjarig HR programma.

Strategische thema: Persoonlijk leiderschap
Als basishouding voor iedere medewerker. 

UniC	heeft	deze	ambitie	opgepakt	binnen	het	
professionaliseringsaanbod voor iedere medewerker. Besloten  
is	om	te	werken	met	Insights	discovery,	een	reflectie	instrument	 
op	gedrag	en	communicatie	waarmee	professionele	samen-
werking en ontwikkeling centraal staat. Twee HRM adviseurs 
zijn	opgeleid	en	gecertificeerd	om	met	dit	instrument	te	werken.	

Zij	werken	en	leren	mee	in	het	UniC	traject	en	hebben	
gedurende	het	jaar	ook	op	andere	scholen	en	op	het	Bedrijfs-
bureau vanuit dezelfde doelstelling teamtrainingen verzorgd.
Onder deze ambitie ligt de kernwaarde zelf leiden. 

Deze	kernwaarde	is	richtinggevend	in	alle	advies-	en	onder-
steuningswerk rond het vormgeven en uitvoeren van 
professionele gesprekken op onze scholen.

Strategisch thema: Onderscheidend werkgeverschap 
Door structurele en oprechte aandacht te hebben voor 
professionele ontwikkeling van medewerkers in samenhang  
met onderwijskundige ambities.

Partnerschap Samen Opleiden en professionaliseren 
In	2019	hebben	bestuurders	van	Instituut	Archimedes	(leraren-
opleiding	Hogeschool	Utrecht),	Graduate	school	of	Teaching	
(Universiteit	Utrecht)	en	NUOVO	de	opdracht	geformuleerd	te	
willen komen tot een vergaande samenwerking in het samen 
opleiden naar bevoegdheid.
In	2020	is	deze	opdracht	opgepakt	door	met	vele	stakeholders	
samen	een	andere,	nieuwe	vorm	van	opleiden	te	ontwerpen.	 
En	dit	ontwerp	verder	uit	te	werken	in	de	proeftuin	Academie	
Tien.	In	september	is	deze	proeftuin	uitgebreid	met	 
Mavo Doorn. 
Het	ervarend	werken,	leren	en	ontwerpen	is	succesvol	
gebleken.

In	september	werken	en	leren	ruim	40	studenten	(voltijd,	
deeltijd,	2e	graads	en	1e	graads)	samen	binnen	de	praktijk-
context	van	Academie	Tien	en	Mavo	Doorn.	Zij	ontvangen	een	
belangrijk	deel	van	hun	opleiding	op	school,	verzorgd	door	
gelijkwaardige	opleiders	van	de	leraren-instituten	en	NUOVO.	
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Een	projectorganisatie,	voor	NUOVO	onder	regie	van	HRM,	
ondersteunt de verdere ontwikkeling en kwaliteitsborging. 
Voor de doorontwikkeling van het ontwerp is subsidie 
aangevraagd als aspirant opleidingsschool. Deze is ons  
eind	november	door	het	ministerie	OC&W	toegekend.	

Employer branding 
In het strategisch beleidskader hebben we besloten ons te 
willen onderscheiden door ons te richten op aandacht voor 
professionele ontwikkeling van onze medewerkers. 
Als	werkgever	willen	we	ons	ook	profileren	in	bredere	zin.	
In	2020	zijn	hiervoor	meerdere	projecten	uitgevoerd.	Onder	de	
noemer arbeidsmarktcommunicatie is de geautomatiseerde 
begeleiding van de werving en selectie geoptimaliseerd en 
communiceren	we	met	potentiele	nieuwe	collega’s	middels	
een nieuwe Werken bij NUOVO pagina. Dit portaal zal in de 
komende jaren steeds verder verfraaid worden en als  
etalage dienen. 

Ook	is	er	aandacht	voor	de	nieuwe	medewerkers.	Werkgevers-
informatie is voor alle zittende medewerkers nu snel en actueel 
te	vinden	op	Podium,	het	intranet	voor	NUOVO	medewerkers.	

Strategisch thema: Samen ontwikkelen 
Samen leren en ontwikkelen is de cultuur waar iedere NUOVO 
school	naar	streeft.	Voor	de	eigen	professionele	ontwikkeling	
heb je de ander nodig. We zoeken waar dat kan naar verbinding 
over de scholen heen. 

De	corona	pandemie	heeft	nog	scherper	gemaakt	hoe	kwets-
baar en tegelijkertijd belangrijk het samen leren is. Live elkaar 
ontmoeten,	leren	en	inspireren	op	MT/MD	dagen,	NUOVO	
studiedagen,	internationale	studiereis,	intervisiegroepen,	
professionele	leergemeenschappen,	kon	allemaal	niet	of	
nauwelijks.	Er	zijn	alternatieven	gezocht	en	gecreëerd:	online,	
buiten,	via	het	nieuwe	digitale	platform	Podium.	
 
Podium	is	begin	2020	gelanceerd	als	online	platform	waar	 
medewerkers	informatie	kunnen	krijgen	over	allerlei	bedrijfs-
matig belangrijke zaken en waar medewerkers terecht kunnen 
voor	inspiratie,	nieuws,	ontmoetingen	met	collega’s	buiten	de	
eigen school. De lockdown in het voorjaar zette alle docenten 
voor de taak zich het online lesgeven zo snel mogelijk eigen 
te	maken.	Podium	maakte	het	mogelijk	voor	docenten	om	
opgedane	kennis	te	halen	en	te	brengen.	Tips,	ideeën,	 
lessen	werden	ter	beschikking	gesteld	en	gevraagd,	 
successen gedeeld. 

De leercurve in digitale vaardigheden is voor alle medewerkers 
steil geweest dit jaar. Om deze opgedane kennis te borgen is 
een	opdracht	verstrekt	om	Podium	o.a.	door	te	ontwikkelen	met	
e-learning	aanbod.	

Een heel andere vorm van samen ontwikkelen is zichtbaar 
geworden in het project roostermakers in opleiding. 
Voor	een	school	is	de	roostermaker	een	sleutelfiguur.	Al	langere	
tijd is de kwetsbaarheid van deze bijdrage in een school een 
bron van zorg. 

Met de directeur bedrijfsvoering en een schoolleider zijn de 
zittende roostermakers met elkaar in verbinding gebracht 
binnen een professionele leergemeenschap. Daarnaast is er een 
projectopdracht ontworpen voor een intern opleidingstraject 
voor roostermakers in spé. 
De werving en selectie voor nieuwe roostermakers in opleiding 
is	in	oktober	gestart.	We	hebben	150	reacties	ontvangen.	
Hieruit is een zestal geselecteerd voor het traject. 

Fusie
Per	1	augustus	2020	is	het	Anna	van	Rijn	College	als	dochter	
onderdeel geworden van NUOVO Scholen. In deze juridische 
constructie werken we samen maar is er nog wel sprake van 
twee	werkgevers.	De	tweede	helft	van	2020	stond	in	het	teken	
van	het	voorbereiden	op	de	daadwerkelijke	fusie	in	2021.	

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid 
Dit	project	heeft	als	doel	om	per	fusiedatum	alle	medewerkers	
één set arbeidsvoorwaarden te kunnen bieden in een  
context	van	één	eenduidig	en	herkenbaar	personeelsbeleid	
waar-binnen	de	huidige	regelingen	van	beide	organisaties	 
zijn geharmoniseerd. 

Gevolgen voor medewerkers 
Door	de	administratieve	samenwerking	in	2020	is	de	mobiliteit	
van stafmedewerkers op Anna van Rijn vloeiend en als vanzelf 
verlopen.	Medewerkers	PSA	zijn	begin	dit	jaar	en	halverwege	
het	jaar	overgestapt	naar	NUOVO.	Twee	staffunctionarissen	
hebben op eigen initiatief elders hun loopbaan vervolgd. 
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Leiderschap en management 
development 

Mobiliteit 
In	juni	heeft	VOLT!	Toekomstmakers	afscheid	genomen	van	
haar interim directeur. Naast deze interim directeur was de 
eerste	helft	van	het	kalenderjaar	een	schoolleider	in	opleiding	
werkzaam.	Deze	heeft	in	de	herfst	de	kans	gekregen	solo	te	
vliegen. Na een positieve beoordeling eind dit jaar is deze 
schoolleider	benoemd	als	volwaardig	schoolleider	per	1	januari.	
 
In	juni	is	afscheid	genomen	van	de	schoolleider	OVM	Zeist.	
Besloten is om een interim directeur de opdracht te geven. 
Ook het middenmanagement op deze school vertrok. Twee 
talentvolle en ervaren teamleiders uit resp. Mavo Doorn en 
Ithaka hebben samen de opdracht aanvaard en vormen 
sinds begin van dit schooljaar met de interim directeur de 
schoolleiding.	Deze	overstap	heeft	door	formatiekeuzes	niet	
geleid tot vacatures op beide aanleverende scholen. 
 
Na de zomer is afscheid genomen van de bestuurder a.i. van 
Anna	van	Rijn	College.	Ook	de	schoolleider	nam	afscheid.	In	
het voorjaar is een werving en selectieprocedure succesvol 
afgesloten met het benoemen van een schoolleider voor Anna 
van	Rijn	per	1	november.	
Voor de zomer kondigde de schoolleider International 
School	Utrecht	aan	te	vertrekken	per	1	januari	2021.	In	de	
selectieprocedure	heeft	een	interne	kandidaat	zich	bewezen	

en zal per deze datum starten als schoolleider. Dat zorgt wel 
voor een nieuwe vacature voor schoolleider van het Utrechts 
Stedelijk	Gymnasium	in	2021.	

De	twee	zittende	teamleiders	op	Pouwer	college	zijn	
overgestapt	naar	Trajectum	College	waar	zij	aan	twee	vacatures	
invulling	hebben	gegeven.	Ook	is	er	op	Trajectum	College	een	
teamleider-in-opleidingsplaats	gecreëerd.	Deze	plek	wordt	per	
1	september	ingevuld	door	een	interne	kandidaat.	Op	Pouwer	
College	is	in	november	een	succesvolle	werving	en	selectie	
afgesloten met het aannemen van een nieuwe teamleider. 
Deze zal nauw samenwerken met het middenmanagement van 
Trajectum	College	onder	leiding	van	de	directeur	van	Trajectum	
College	en	POUWER	College.	
 
Op	het	Leidsche	Rijn	College	is	een	nieuwe	conrector	gestart	
als uitbreiding van het team. Op het USG is na een procedure 
een interne kandidaat benoemd als conrector ter invulling van 
een vacature. 

Management development 
Management development ontmoetingen stonden dit jaar  
vaak	in	het	teken	van	leiderschap	in	crisistijd.	Thema’s	waren	
reflectie	op	eigen	handelen,	leiderschapsvaardigheden	en	
gedrag onder stress. 
Een tweede aandachtspunt is aandacht voor medewerkers. 
Meer dan ooit vormt de schoolleiding een duidelijke spil als  
het gaat om het borgen van welzijn van medewerkers. 
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Lerarentekort

Onderwijspact 
VO	besturen	in	de	regio	hebben	zich	verenigd	in	een	onderwijs-
pact om antwoorden te realiseren op het te verwachten 
lerarentekort. 
Een	bestuurder	van	NUOVO	is	bestuurslid	van	het	Onderwijs-
pact.	HRM	NUOVO	neemt	deel	aan	het	netwerk	P&O	regio	en	
aan de werkgroep Stad. 

Utrecht Leert! 
Onder	de	noemer	Utrecht	Leert	profileert	de	regio	zich	met	
arbeidsmarktactiviteiten. Het opzetten en professionaliseren 
van HR professionals is onderdeel. HRM NUOVO neemt deel 
aan de organiserende werkgroep HRM. 

NUOVO 
Ons belangrijkste antwoord op het dreigende lerarentekort 
denken we te vinden in de samenwerking tot een andere 
opleiding tot bevoegdheid. 
Een	tweede	speerpunt	is	inductie.	In	de	herfst	zijn	ideeën	
hiervoor uitgewerkt in een projectaanvraag. 

Convenantsmiddelen
De	cao	partijen	hebben	de	thema’s:	aanpakken	te	hoge	
werkdruk en het dreigende lerarentekort op de kaart 
gezet middels een convenant personeelstekorten en 
werkdrukverlichting.	Per	leerling	is	155	euro	ter	beschikking	

gesteld	ten	behoeve	van	besteding	in	2020	en	2021.	NUOVO	
Scholen	heeft	besloten	dat	deze	gelden	worden	ingezet	voor	
aanvullende	projecten,	ontwikkelingen	en	ontwerpen	die	
een bijdrage gaan leveren aan het duurzaam en structureel 
verminderen	(van	het	gevoel)	van	werkdruk	bij	de	medewerkers.	
Per	school	is	een	brede	uitvraag	gedaan	naar	de	ideeën	die	
leven onder medewerkers en naar concrete projectvoorstellen. 
We sluiten hiermee aan bij onze ambities rond persoonlijk 
leiderschap en de kernwaarde zelf leiden uit het strategisch 
beleidskader van NUOVO Scholen. De schoolleider zorgt voor 
een	(meetbare)	evaluatie	van	de	besteding	van	deze	gelden	in	
relatie	tot	de	(ervaren)werkdruk	bij	medewerkers.

P&O dienstverlening 
De	P&O	dienstverlening	voor	NUOVO	is	gestructureerd	in	
een	back-	en	frontoffice.	De	backoffice	is	onderdeel	van	
de administratie en staat onder leiding van de directeur 
bedrijfsvoering.	De	frontoffice	heeft	als	hoofdtaak	het	adviseren	
en ondersteunen in de uitvoering van het personeelsbeleid en 
staat onder leiding van de adviseur strategisch HRM. In deze rol 
vindt ook beleidsontwikkeling plaats. 
Voor	een	goede	dienstverlening	is	back-	en	frontoffice	P&O	van	
elkaar	afhankelijk.	

P&O advies 
De personeelsadviseurs werken op een account van drie 
scholen	waarvoor	zij	contactpersoon	zijn.	Zij	zijn	met	name	
sparringpartner voor de schoolleiding en nemen de rol als 

procesbegeleider	in	ontwerpgroepen	of	werving/selectie.	
Voor individuele medewerkers worden zij zichtbaar bij 
loopbaanvragen of functioneringstrajecten. 
 
Het	team	is	per	1	augustus	uitgebreid	met	een	trainee.	
De	trainee	heeft	een	tijdelijke	aanstelling	en	wil	zich	
hierbinnen bekwamen in het vak van intern adviseur. Als 
projectmedewerker werkt de trainee met name mee aan fusie 
voorbereidende projecten. 
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Kengetallen personeel 
Personeelsbestand
Op	31	december	2020	zijn	er	1.094	medewerkers	in	dienst	bij	
NUOVO Scholen.

Hoeveel	medewerkers	zijn	er	in	dienst	per	geslacht?

Wat	is	de	gemiddelde	leeftijd	per	geslacht?

Instroom/Uitstroom per locatie
Groeiende leerlingaantallen bepalen de hogere instroom op  
de meeste locaties.
Uitstroom ontstaat door mobiliteit en het bereiken van de 
pensioengerechtigde	leeftijd.	De	hoge	uitstroom	bij	Ithaka	heeft	
te maken met krimpende leerlingaantallen als gevolg  
van een stabilisering in de vluchtelingencrisis. De uitstromende 
docenten zijn docenten met een tijdelijke aanstelling.

Instroom/uitstroom	per	locatie Instroom Uitstroom

ACADEMIE	TIEN 20 16

Bedrijfsbureau NUOVO 7 5

Ithaka 5 9

Internationale School Utrecht BA 8 4

Leidsche	Rijn	College 23 23

Mavo Doorn 11 5

Openbaar	Lyceum	Zeist 10 13

Openbaar	VMBO	en	MAVO	Zeist 5 20

Pouwer	College 8 4

Trajectum	College 12 9

UniC	 28 14

Utrechts Stedelijk Gymnasium 13 10

Vakcollege Maarsbergen 9 7

VOLT! Toekomstmakers 8 15

De Utrechtse School 2

X11 24 8

Totaal 157 162
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Functiemix
De	functiemix	is	een	systeem	waarmee	het	ministerie	van	
OC&W	loopbaanontwikkeling	in	het	onderwijs	wil	stimuleren.	
Het systeem is geen doel op zich maar een middel ter 
monitoring.	Als	zodanig	zetten	wij	de	functiemix	in.

Functiemix	per	schaal	op:	31 - 12 - 2020

Beleid inzake uitkeringen na ontslag
Er wordt voor het ontslag al met medewerkers gesproken 
en via maatwerk worden er geregeld afspraken gemaakt 
om faciliteiten toe te kennen om zodoende medewerkers 
na het ontslag zo snel en goed mogelijk weer elders in het 
arbeidsproces	te	laten	deelnemen.	Ook	heeft	NUOVO	Scholen	
inzichtelijk	voor	welke	ex-medewerkers	er	(b)ww	uitkeringen	
betaald	wordt.	Indien	wenselijk	worden	deze	ex-medewerkers	
actief gestimuleerd om weer actief aan het arbeidsproces deel 
te gaan nemen. Het beleid bij NUOVO Scholen is er derhalve 
op gericht de uitgaven inzake uitkeringen na ontslag te 
verminderen en tevens om als goed werkgever te acteren.

Verzuim
Het	verzuimpercentage	is	in	2020	gestegen	ten	opzichte	 
van	2019.	Dit	jaar	halen	we	een	percentage	van	5,34%	ten	
opzichte	van	5,08	%	vorig	jaar.	
Uiteraard	is	2020	niet	een	jaar	dat	een	vergelijking	met	andere	 
jaren relevant maakt. Naast het hogere verzuimcijfer als gevolg  
van	Covid-19	kennen	sommige	scholen	een	vrij	hoog	middel- 
lang	en	lang	verzuimcijfer	dat	de	volle	aandacht	van	school-
leiding	en	HRM	heeft.

Wat is de trend van het verzuimpercentage?
De verzuimfrequentie (het aantal keer dat medewerkers zich 
gemiddeld	ziek	melden)	is	licht	lager	ten	opzichte	van	vorig	jaar.	
Met	0,92	%	dit	jaar	tegenover	1,11	vorig	jaar.

Het	percentage	nul	verzuim	is	51%,	een	iets	lager	percentage	
dan	vorig	jaar	(52%).
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Het	aantal	leerlingen	in	de	stad	Utrecht	groeit	naar	
verwachting	met	ruim	6.400	leerlingen	tot	2030.	
NUOVO	Scholen	neemt	haar	verantwoordelijkheid	
daar	waar	het	gaat	om	het	opvangen	van	deze	
groei.	Dat	heeft	ook	in	het	jaar	2020	consequenties	
gehad	voor	de	huisvesting	van	de	scholen.	
Hieronder	wordt	kort	stilgestaan	bij	de	scholen	die	
bij	de	groei	betrokken	zijn	en	waar	de	groei	in	2020	
consequenties	heeft	gehad	voor	de	huisvesting.

Bij	de	scholen	in	Nieuwegein,	Zeist	en	Utrechtse	
Heuvelrug	is	geen	sprake	van	een	significante	groei	
met	consequenties	voor	de	huisvesting	waardoor	
deze	scholen	hier	buiten	beschouwing	blijven.	

Bouwheerschap en risico 
Bouwprojecten kunnen risicovol zijn en daarom hebben 
het	CvB	en	de	RvT	in	2015	stilgestaan	bij	de	projectmatig	
werken methodiek die NUOVO hanteert en is afgesproken 
dat NUOVO alleen optreedt als bouwheer voor de tijdelijke 
huisvestingsprojecten	(THV)	tot	ca.	€2,5	mln.	Voor	alle	grote	 
nieuwbouwprojecten	zoals	de	nieuwbouw	voor	X11,	
International School Utrecht en Academie Tien wordt ernaar 
gestreefd het bouwheerschap door de gemeente Utrecht over 
te laten nemen. 
Voor	de	kleine	projecten	onder	de	€2,5	mln.	wordt	gewerkt	
met door derden geobjectiveerde kostenramingen en wordt 
een ruime marge voor de post onvoorzien aangehouden van 
10	tot	15%	waarop	alleen	een	beroep	mag	worden	gedaan	
na	instemming	door	het	CvB.	De	afgelopen	jaren	heeft	dat	
prima gewerkt en zijn al dit soort projecten binnen planning en 
budget afgehandeld. 

ACADEMIE TIEN
Tussen	NUOVO	Scholen	en	de	andere	VO-schoolbesturen	en	
de gemeente Utrecht is afgesproken dat Academie Tien groeit 
naar	1.600	leerlingen.

Om	de	groei	te	huisvesten	is,	in	afwachting	van	de	nieuwbouw,	
in	2018	tijdelijke	huisvesting	aan	de	Philips	Guldenhof	100	
gerealiseerd. Deze tijdelijke huisvesting zal worden gebruikt 
totdat de nieuwbouw aan het Berlijnplein klaar is in november 
2022.	De	gemeente	is	bouwheer	voor	de	nieuwbouw.	Het	
programma van eisen voor de bouw en eerste inrichting is 
gereed	en	er	is	een	architect	geselecteerd.	In	2020	is	het	
definitief	ontwerp	en	het	technisch	ontwerp	afgerond	en	is	de	
aanbesteding van de bouw opgestart die naar verwachting in 
het	eerste	kwartaal	van	2021	tot	de	selectie	van	een	aannemer	
zal leiden die de nieuwbouw gaat realiseren. 

Huisvesting, Facilitaire zaken en ICT
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Leidsche Rijn College
Het voormalige gebouw van VOLT! Toekomstmakers aan de 
Maartvlinder	7	wordt	door	de	gemeente	Utrecht	als	bouwheer	
in	2020	en	2021	verbouwd	om	van	de	Maartvlinder	1	en	7	
één	gebouw	voor	één	school	van	1.600	leerlingen	te	maken	
en	daarmee	een	permanente	uitbreiding	voor	het	LRC	te	
realiseren. In deze verbouwing is een aanzienlijke component 
meegenomen door de gemeente Utrecht om het pand  
te verduurzamen.

In	2020	is	een	definitief	ontwerp	en	bestek	gemaakt	en	is	de	
realisatie van de verbouwing gestart. Naar verwachting is de 
verbouwing	afgerond	per	1	september	2021.

UniC
UniC	is	per	augustus	2019	uitgebreid	met	ruimte	voor	200	
leerlingen	op	de	eerste	etage	in	Nieuw	Welgelegen,	een	pand	
dat	is	gelegen	aan	de	Grebbeberglaan	3.	UniC	zal	dit	pand	
minimaal	tot	augustus	2021	delen	met	het	Globe	College	en	
MBO Utrecht. Nieuw Welgelegen staat op de planning om 
te	worden	verbouwd	voor	de	huisvesting	van	het	Gregorius,	
waardoor	UniC	dat	pand	uit	moet.	
Het	plan	op	de	langere	termijn	is	om	UniC	(een	deel	van)	de	
ruimte	van	de	International	School	Utrecht	(ISU)	aan	de	Van	
Bijnkershoeklaan	8	te	laten	gebruiken.

X11

Tijdelijke huisvesting
Sinds	augustus	2020	is	X11	gehuisvest	aan	de	Vondellaan	178	
(+4	units	op	de	binnenplaats),	Noordse	Parklaan	2+4,	Lagenoord	
26	en	aan	de	Grebbeberglaan	3.

Totdat	de	nieuwbouw	gereed	is,	heeft	X11	nog	extra	aan-
vullende ruimte nodig om de leerlingengroei op te vangen. 

Nieuwbouw X11
De gemeente Utrecht is bouwheer voor de nieuwbouw voor 
X11	voor	1.000	leerlingen	in	de	Merwedekanaalzone.	Begin	
2021	verwachten	de	gemeente	Utrecht	en	NUOVO	in	een	
bouwheerovereenkomst vast te leggen hoe we gezamenlijk dit 
project gaan organiseren.

58	/	160

Inhoudsopgave Inleiding Profiel Onderwijs Bedrijfsvoering Financiën Jaarrekening ControleBedrijfsvoering



Utrechts Stedelijk Gymnasium (USG)
De gemeente Utrecht is bouwheer voor de uitbreiding van het 
USG	op	het	eigen	terrein	aan	de	Ina	Boudier	Bakkerlaan	7.	Het	
gaat	om	een	uitbreiding	met	150	leerlingen	tot	een	capaciteit	
van	1.050	leerlingen.	
USG	wil	graag	een	aula/collegezaal	integreren	in	de	uitbreiding.	
De gemeente brengt de meerkosten daarvoor bij NUOVO 
in rekening omdat de kosten hiervoor niet vallen onder het 
recht	op	uitbreiding	voor	150	leerlingen.	De	oplevering	staat	
gepland	voor	oktober	2021.	De	aannemer	is	geselecteerd	en	de	
realisatie is in uitvoering.

International School Utrecht

Tijdelijke huisvesting korte termijn
Er lopen diverse initiatieven voor de tijdelijke huisvesting van de 
groei van ISU in afwachting van het gereedkomen per augustus 
2023	van	de	nieuwbouw	op	het	Utrecht	Science	Park.	Het	
lijkt de gemeente Utrecht vooralsnog niet te lukken tijdelijke 
huisvesting conform de eerder gemaakte afspraken tijdig en 
adequaat op te leveren. 

Nieuwbouw ISU
Voor	de	nieuwbouw	voor	ISU	aan	de	Cambridgelaan	op	het	
Utrecht	Science	Park	is	het	definitief	ontwerp	inmiddels	
afgerond en vastgesteld. Ondanks het ver gevorderde 
stadium van de planontwikkeling is er vooralsnog geen 
overeenstemming tussen ISU en de gemeente Utrecht over de 
contractvorming	over	zowel	de	juridische	als	financiële	positie	
van	ISU	na	oplevering.	Partijen	zijn	in	onderhandeling	met	
elkaar over een oplossing.
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Inkoop en huisvesting
Vrij	snel	in	het	jaar	2020	kregen	we	te	maken	met	Covid-19	
waardoor de speerpunten van inkoop en huisvesting uit 
het	jaar	2019,	namelijk:	Onderhoud,	duurzaamheid	en	
professionalisering	van	inkoop,	in	het	jaar	2020	niet	alle	
aandacht konden krijgen. Voor de afdeling inkoop en 
huisvesting	was	2020	een	zeer	bijzonder	jaar	door	Covid-19.	Is	
ons	ventilatiesysteem	wel	goed	genoeg?	Hoeveel	PPM	(CO2	
waarde)	mag	het	in	mijn	lokaal	maximaal	zijn?	Moeten	we	niet	
meten	met	CO2	sensoren?	Hoe	gaan	we	de	CO2	waardes	
monitoren	en	hoe	wordt	ingegrepen	bij	een	te	hoge	PPM	
waarde?	Moeten	we	niet	extra	(dag)	schoonmaak	inkopen?	
Kunnen	we	elke	school	met	dezelfde	spullen	(route,	stickers,	
posters,	desinfectiemiddelen	aan	wanden)	uitrusten	om	
eenheid	en	centrale	regie	te	creëren?	
Zomaar	een	aantal	belangrijke	vragen	waar	de	afdeling	inkoop	
en	huisvesting	een	centrale	rol	in	heeft	gespeeld	voor	al	onze	
29	schoolgebouwen.	
De aandacht voor de eerder genoemde speerpunten zijn zeker 
niet ondergesneeuwd door de hedendaagse pandemie en 
zullen elders in dit verslag benoemd worden.

Facilitair
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Covid-19
De	eerste	helft	van	het	jaar	2020	rolden	in	de	media	
verschillende	organisaties	over	elkaar	heen	voor	wat	betreft	
een duidelijke visie of en hoe ventilatie op de scholen invloed 
kon	hebben	op	de	verspreiding	van	corona.	Gemeentes/OCW,	
VO-Raad	en	RIVM	maakten	verschillende	richtlijnen	en	het	was	
voor ons moeilijk om hier een antwoord op te geven. De tweede 
helft	van	2020	kregen	we	duidelijkere	richtlijnen	doordat	er	
simpelweg ook veel meer bekend was over het virus en konden 
er veel stappen worden gezet om de ventilatie op onze scholen 
en gymzalen te onderzoeken en te verbeteren. 
Uiteraard worden de ventilatiesystemen op de scholen 
onderhouden door het onderhoudsbedrijf Strukton en voor 
de	huurgebouwen	door	de	gemeente,	maar	nooit	was	er	veel	
aandacht	of	de	ventilatiesystemen	(luchthoeveelheden)	in	de	
praktijk ook werken zoals ze volgens de theoretische modellen 
waren	gebouwd.	Zo	werd	op	een	gegeven	moment	duidelijk	dat	
een	CO2	waarde	vanaf	1200	PPM	niet	meer	gezond	was	en	de	
kans op het verspreiden van corona besmettingen hoger was. 
Concreet	heeft	huisvesting	het	afgelopen	jaar	de	volgende	
stappen	gezet:

•  De scholen uit voorzorg het advies gegeven voor zoveel als 
mogelijk natuurlijke ventilatie toe te passen door het open 
laten van ramen en deuren.

• 	Op	elke	school	onderzoek	gedaan	welke	ventilatie-systemen	
goed waren of voor welke ventilatiesystemen aandacht nodig 
was. Deze resultaten werden gerapporteerd in een intern 
‘stoplichten’	document.	

• 	In	schoolgebouwen	waar	een	oud/geen	ventilatiesysteem	
aanwezig	was	werden	CO2	sensoren	aangeschaft	om	te	
kunnen meten in elk lokaal. Dit ging NUOVO breed om 
ongeveer	250	sensoren	om	in	elk	lokaal	te	kunnen	meten.

•  In de tien aangemerkte gebouwen waar het ventilatiesysteem 
niet	voldoende	was,	werden	naast	de	sensoren	ook	CO2	
controleurs ingehuurd. Deze controleurs konden ter plekke 
ingrijpen	als	PPM	waardes	boven	de	1200	dreigde	uit	te	
komen. 

•  Onderzoeksrapporten laten maken door Strukton om de 
ventilatiesystemen op de scholen weer op orde te krijgen. In 
de kerstperiode zijn veel van deze onderzoeksrapporten bij 
het ministerie ingediend voor een subsidie regeling. Ook wel 
de SUVIS regeling genoemd. 

• 	In	het	jaar	2021	verwacht	NUOVO	een	aantal	nieuwe	
ventilatiesystemen aan te leggen of te moderniseren.

Naast	ventilatie	heeft	inkoop	ook	een	rol	gespeeld	om	devices	
(o.a.	vanuit	SIVON)	te	verstrekken	aan	ouders/leerlingen	die	
geen	device	aan	konden	schaffen.	Uiteraard	zijn	devices	
essentieel in deze online les periode. 

Daarnaast	heeft	inkoop	gezorgd	voor	een	centraal	corona	
maatregelen pakket. Alle NUOVO Scholen werden ondersteund 
met	dezelfde	spullen	zoals	posters,	stickers,	vloerbelijning,	
desinfectie	dispensers	in	de	lokalen,	mondkapjes,	stoepborden,	
EHBO	pakketten,	en	dag	schoonmaak.	Zo	werden	de	scholen	
ontzorgd	en	werden	de	maatregelen	van	het	RIVM	en	de	VO-
Raad centraal opgevolgd.
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Onderhoud
Nadat begin dit jaar VOLT! Toekomstmakers aan het NUOVO 
onderhoudscontract	werd	toegevoegd,	werden	vrij	snel	
daarna	ook	de	regioscholen	in	Zeist,	Maarsbergen	en	Doorn	
toegevoegd.	Oude,	nog	lopende	onderhoudscontracten	waren	
opgezegd en de huidige NUOVO leverancier Strukton kon nu 
voor	14	scholen	het	onderhoud	verzorgen.	Aan	het	eind	van	
2020	werden	ook	voorbereidingen	getroffen	voor	het	Anna	van	
Rijn	College.	Waardoor	op	alle	NUOVO	Scholen	op	eenzelfde	
manier het onderhoud wordt georganiseerd. 

Daarnaast is ook de nodige aandacht besteed aan het 
groot	onderhoud.	Voor	ruim	1	miljoen	euro	werd	door	het	
bestuur goedkeuring verleend op diverse voorgestelde 
onderhoudsprojecten waarbij ook werd gekeken om  
duurzame oplossingen in het onderhoud te verweven.

Duurzaamheid
Nadat Vakcollege Maarsbergen gedurende het jaar ook 
zonnepanelen	heeft	gekregen	zijn	er	nu	vier	daken	van	NUOVO	
Scholen met zonnepanelen uitgerust. De eerste resultaten 
geven	aan	dat	ongeveer	1,3	miljoen	kWh	is	opgewekt	in	2020.	
De	daken	van	het	Utrecht	Stedelijk	gymnasium	zullen	in	2021	
snel	volgen	en	afhankelijk	van	het	meerjarenhuisvestingsplan	of	
nieuwbouw zullen meer scholen volgen. 

Een ander project die in het onderwerp duurzaamheid past is 
het afvalproject. Nu de afvalcontracten met de regioscholen 
veelal zijn samengevoegd zijn er goede gesprekken met de 
leverancier Renewi gevoerd om de afval stromen op de scholen 
in kaart te brengen en te optimaliseren. 

De focus in dit project ligt op het betrekken van leerlingen en 
overige leveranciers zoals schoonmaak. Alleen samen kan dit 
project tot een succes leiden. 
Als laatste zien we bij onze afdeling steeds duidelijker 
duurzaamheid terugkomen in het vervangen van installaties. 
Wanneer	een	installatie	moet	worden	vervangen	zoals	warmte/
koude	opslag,	verlichting,	ventilatie	of	pompen/ketels	wordt	niet	
alleen gekeken naar het één op één vervangen maar ook wordt 
het aspect duurzaamheid besproken. Hoe kunnen we deze 
installatie vervangen en tegelijkertijd ook minder  
energie verbruiken.
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Inkoop & implementatie
Op	gebied	van	inkoop	zijn	er	in	2020	diverse	Europese	
aanbestedingen	voorbereid,	uitgevoerd	en	geïmplementeerd.

Fusie Anna van Rijn College (AvR)
Bij	het	voorbereiden	op	de	fusie	met	het	Anna	van	Rijn	College	
kon de kennis die was opgedaan met de eerdere fusie goed 
gebruikt	worden	om	het	contractenregister	en	producten-	
en diensten catalogus te maken. Het integreren van nieuwe 
contracten lijkt een simpele actie door de leveranciers op de 
hoogte te brengen maar er zitten ook vele procedures aan vast 
hoe de school al jaren gewend is te werken. Deze verandering 
kost tijd en daardoor aandacht. 

Europese aanbesteding (EA) 
schoolmeubilair
Na de publicatie van de EA schoolmeubilair is EromesMarko  
de	winnaar	geworden	en	met	hen	gaan	we	een	4-jarig	contract	 
aan voor de levering van standaard schoolmeubilair. Door de 
vele	inrichtingsprojecten	wordt	een	intensieve	samen- 
werking verwacht. 

EA WGA verzekering
NUOVO	heeft	gelijktijdig	met	de	nieuwe	Europese	aan-
besteding een business case uit laten werken om de WGA 
verzekering	(langdurig	arbeidsongeschikt)	zelf	te	verzekeren.	 
De business case gaf aan dat dit risicovol is waardoor de 
gunning van de Europese aanbesteding is gedaan. Hieruit 
kwam	de	huidige	verzekeraar	als	contractpartij	naar	voren,	
Loyalis. Ook AvR zal na de juridische fusie op dit  
contract aansluiten.

EA inhuur onderwijs personeel
Na	de	publicatie	van	de	EA	inhuur	personeel	zijn	er	3	partijen	
geselecteerd.	Scholen	met	een	benodigde	flexibele	schil	zoals	
Ithaka maken gebruik van inhuur van onderwijzend personeel. 
Ook voor vervangingen zoals zwangerschapsverlof wordt 
veelvuldig gebruikt gemaakt van deze overeenkomsten.  
De	drie	winnende	partijen	zijn	Daan,	Maandag	en	Derec.	
Er	zal	geen	gebruik	meer	gemaakt	worden	van	Payrolling.	

Meervoudig onderhandse aanbesteding 
(MVO) Arbo dienstverlening 
Na de publicatie van Arbo dienstverlening is de gunning 
verstrekt aan Argon. Dit is ook de huidige leverancier van 
NUOVO.	De	komende	4	jaar	zal	Argon	de	dienst- 
verlening verzorgen. 
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Meervoudig onderhandse aanbesteding 
Groenvoorziening
Groenvoorziening was binnen NUOVO nog niet centraal 
geregeld	en	dit	is	aangepakt	aan	het	einde	van	2020.	Met	de	
grote	‘tuinen’	van	de	regioscholen	Zeist	en	Maarsbergen	was	
een goede professionele leverancier noodzakelijk. Ook gezien 
het	vele	groen	op	het	Anna	van	Rijn	College	is	de	omvang	van	
dit contract behoorlijk. Donkergroen is de winnaar geworden 
van de nieuwe overeenkomst. 

EA Leermiddelen 
Voor	leermiddelen	werd	2020	gestart	met	het	houden	van	
diverse roadshows op elke school die onderdeel is van NUOVO. 
In deze roadshows is nogmaals aangegeven dat de vaksecties 
een lesmethode kunnen kiezen in de vorm van een licentie 
waarin elk leerjaar en elk niveau ingezien kan worden. Een grote 
stap voorwaarts voor gepersonaliseerd leren. 
De aanbesteding is na goedkeuring van het MT in de zomer van 
2020	gestart	met	de	intentie	om	eind	2020	de	overeenkomsten	
te kunnen tekenen. Helaas liep dat wat anders doordat een 
grote distributeur het oneens bleek te zijn met de manier van 
aanbesteding.	In	het	verleden	heeft	de	rechter	bij	andere	
scholen/stichtingen	al	vaker	een	uitspraak	moeten	doen	om	
deze onenigheid te beslechten. 

De	aanbesteding	leermiddelen	heeft	niet	geleid	tot	een	stap	 
naar	de	rechter	maar	wel	naar	de	commissie	van	aanbestedings- 
experts	om	het	geschil	te	beslechten.	De	juristen	in	deze	
commissie geven een advies of de klachten gegrond zijn en in 
2021	wordt	daar	een	uitspraak	over	verwacht.	De	werkgroep	
en bestuur houdt de deadlines daarin goed in de gaten omdat 
voor	het	nieuwe	schooljaar	21/22	LIFO	(licenties	&	folio)	
geleverd moet worden met nieuwe overeenkomsten. 

Inrichtingsprojecten 
Bij	de	inrichtingsprojecten	voor	2020	lag	de	focus	op	de	
verbouwing	voor	het	Leidsche	Rijn	College,	nieuwbouw	 
van Academie Tien en uitbreiding van het Utrecht  
Stedelijk	Gymnasium.	Voor	het	Leidsche	Rijn	College	werd	
de gunning gegeven voor een nieuw BINAS lokaal en lab en 
ook voor de nieuwe personeelskamer werd een leverancier 
gecontracteerd. De voorbereiding op aanschaf nieuw meubilair 
en verhuizing is ook in volle gang. 

Voor	Academie	Tien	nieuwbouw	zit	alles	nog	in	de	voor-
bereiding en zijn de architecten druk bezig geweest om de 
plattegronden voor inrichting te ontwerpen. De plattegronden 
zijn door alle vaksecties van Academie Tien grondig bestudeerd 
en na een aantal aanpassingen akkoord bevonden. Na 
de gunning van de opdracht aan een aannemer kan het 
inrichtingsproject verder opgepakt worden. 

Nadat de verbouwing voor Utrecht Stedelijk Gymnasium is 
gestart,	is	ook	de	inrichting	verder	vorm	gegeven.	Bijvoorbeeld	
door in het nieuwe auditorium de audiovisuele inrichting 
te ontwerpen. Ook het aansluiten van de installaties van 
het	bijgebouwde	stuk	op	de	bestaande	bouw	heeft	vanuit	
huisvesting alle aandacht. Daarnaast is gestart met de 
voorbereiding om de dependance op de Notenbomenlaan in 
2021	te	ontmantelen.	
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ICT
Hoe	zou	het	onderwijs	in	2020	hebben	plaatsgevonden	zonder	
ICT?	Een	voorstelling	hiervan	maken	is	best	lastig.	En	had	je	
het	kunnen	voorstellen	dat	als	we	in	2019	hadden	gezegd	dat	
we	in	2020	allemaal	de	ICT	gebruiken	om	vanuit	huis	onderwijs	
op	afstand	te	geven?	Dit	laatste	is	door	de	Covid-19	pandemie	
waarheid geworden. 

Mede	dankzij	de	ICT-voorzieningen	is	in	een	korte	tijd	als	gevolg	
van de lockdown en alle andere maatregelen het onderwijs op 
afstand mogelijk gemaakt. 

Ondanks	alle	hectiek	als	gevolg	van	de	Covid-19	maatregelen	
zijn	de	scholen	in	control	voor	wat	betreft	de	inzet	van	ICT	
in	het	leren	waarbij	de	kwaliteit	van	de	ICT-infrastructuur	
is	geborgd.	Wel	is	gebleken	dat	door	het	explosief	gebruik	
van	ICT	door	heel	de	maatschappij	de	internetdiensten	van	
bijvoorbeeld	Microsoft,	Google	en	internetproviders	het	zwaar	
hebben	gehad.	Dat	maakte	dat	de	ICT	wel	eens	traag	was.

Dankzij	de	centrale	regie	op	haar	ICT-partners/leveranciers	
heeft	NUOVO	Scholen	snel	kunnen	anticiperen	op	de	vraag	
naar	ICT.	

De	toename	in	gebruik,	en	afhankelijkheid	van	ICT	maakt	dat	
de	beveiliging	rond	de	ICT	verder	is	versterkt.	We	voldoen	
aan	wettelijke	voorschriften	zoals	de	Algemene	Verordening	
Gegevensbescherming	die	per	mei	2018	van	kracht	is.

Onderwijs op afstand
Met het sluiten van de scholen naar aanleiding van de uitbraak 
van	het	Covid-19	virus	heeft	NUOVO	snel	kunnen	reageren	met	
invulling geven aan onderwijs op afstand. 

In	enkele	weken	tijd	is	de	ICT-deskundigheid	van	de	
medewerkers sterk toegenomen en is er op digitaal vlak 
veel veranderd in het onderwijs door de mogelijkheden van 
onderwijs	op	afstand.	De	afhankelijkheid	van	ICT	is	hierdoor	
toegenomen.	Deze	afhankelijkheid	heeft	NUOVO	Scholen	onder	
andere geborgd door het regelen van computerapparatuur 
voor	leerlingen,	veilig	internet,	het	Podium	als	platform	om	
op	afstand	samen	te	werken	en	treffen	van	aanvullende	
beveiligingsmaatregelen. 

Computerapparatuur voor leerlingen
Het inzetten van een privé computerapparaat van de leerling in 
het leerproces neemt een vlucht en is niet meer weg te denken. 
Voor het derde jaar op rij kunnen leerlingen op nog meer 
scholen	van	NUOVO	gebruik	maken	van	het	Bring	Your	Own	
Device	(BYOD)	concept.	Met	het	BYOD-concept	is	het	voor	de	
leerling mogelijk om met een eigen computerapparaat zowel 
op school als thuis digitale content te gebruiken en op afstand 
onderwijs te krijgen. 
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Het hebben van een computerapparaat voor de leerling is 
een eerste voorwaarde om het onderwijs op afstand mogelijk 
te	maken.	Mede	door	het	BYOD-concept	heeft	NUOVO	het	
onderwijs op afstand kunnen realiseren.
Voor leerlingen die geen eigen computerapparaat beschikbaar 
hadden	heeft	NUOVO	Scholen	een	computerapparaat	in	
bruikleen geregeld.

Het Podium
Begin	maart,	enkele	weken	voor	de	eerste	corona	lockdown	
is	het	Podium	NUOVO	breed	gelanceerd.	Het	Podium	als	
‘landingspagina’	biedt	tijd,	plaats	en	apparaat	onafhankelijk	
online	toegang	tot	applicaties,	nieuws,	bestanden	en	kennis	 
en maakt samenwerken en uitwisselen van kennis en 
ideeën	mogelijk.	

Vanaf	het	begin	van	de	lockdown	heeft	het	Podium	als	 
medium	voor	de	Professionele	Leer	Gemeenschap	zich	al	ruim	
bewezen.	Met	name	voor	het	uitwisselen	van	kennis	en	ideeën	
rond	thema’s	als	onderwijs	op	afstand.

EA veilig internet
SIVON	heeft	de	aanbesteding	veilig	internet	voor	NUOVO	
uitgevoerd waarbij naast NUOVO ook tientallen andere 
schoolbesturen aan zullen sluiten. NUOVO is de eerste grote 
scholengroep bij wie deze aanbesteding is uitgevoerd. SIVON 
zal	internet	op	al	onze	scholen	leveren	samen	met	firewalls	en	
DDOS-protectie.

Eind	2020	heeft	NUOVO	de	dienst	Veilig	Internet	van	SIVON	in	
gebruik	genomen.	Dit	als	opvolging	van	aflopende	contracten	
met glasvezel en internet leveranciers. 

SIVON	is	de	coöperatie	van	schoolbesturen	die	ICT-
gerelateerde	producten	en	diensten	voor	het	PO	en	VO	
verwerft	waaronder	Veilig	Internet.	Met	de	Veilig	Internet	aan- 
sluiting van SIVON beschikken de scholen over een veilige 
internetverbinding over glasvezel met een hogere bandbreedte 
wat	de	toename	in	ICT-gebruik	in	het	onderwijs	kan	verwerken.	
De beveiliging en de internetdienst wordt geleverd door SIVON. 
NUOVO Scholen is één van de eerste scholen die gebruik 
maakt van de Veilig Internetdienst. Met de overgang naar Veilig 
Internet voert NUOVO een belangrijke architectuur wijziging 
door	op	de	ICT-infrastructuur	met	als	eigenschappen:
• Minder	complexiteit;
• Minder kosten;
• Hogere beschikbaarheid door kortere keten;
• 	Meer	flexibiliteit	per	locatie	in	gebruik	van	benodigde	

Internetbandbreedte.

Daarnaast	heeft	SIVON	ook	een	duidelijke	meerwaarde	geleverd	
door een mediationtraject te starten bij de zeer forse verhoging 
(meer	van	15%)	van	het	Magister	leerling	administratie	systeem	
door Iddink. Bij alle schoolbesturen in Nederland werd deze 
beoogde verhoging doorgevoerd. 
De	mediation	van	SIVON	heeft	er	in	ieder	geval	toe	geleid	 
dat	voor	dit	schooljaar	de	verhoging	werd	beperkt	tot	9%.	 
Voor het aankomende schooljaar zullen nieuwe gesprekken 
gevoerd worden. 

Beveiliging
De toename van gebruik van internet maakt NUOVO Scholen 
meer kwetsbaar voor het stelen van inloggegevens of 
gijzelen van bestanden. Om bestanden veilig te stellen tegen 
gijzelsoftware	is	de	backup-voorziening	uitgebreid.	Daarnaast	
zijn	er	aanvullende	voorzieningen	getroffen	om	alle	in-	en	
uitgaande	email	te	controleren	op	gijzelsoftware,	linkjes	naar	
nep websites die inloggegevens proberen te stelen e.d.

In lijn met de wet en regelgeving is de inlogprocedure  
voor medewerkers sterker gemaakt. Toegang tot gegevens 
en systemen van NUOVO Scholen is alleen mogelijk middels 
inlognaam,	wachtwoord	en	een	extra	beveiligingscode/
signeercode.
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Leerlingenadministratie
Zowel	NUOVO	Scholen	als	de	vroegere	OSGS-scholen	als	
het	Anna	van	Rijn	College	maakten	gebruik	van	een	eigen	
Magister-omgeving	als	leerlingenadministratiesysteem.	De	drie	
afzonderlijke systemen zijn samengevoegd tot één systeem 
waardoor	de	leerlingenadministratie	meer	efficiënt	en	effectief	
kan worden uitgevoerd en beheerd. 

Anna van Rijn College
Het	Anna	van	Rijn	College	maakt	vanaf	de	zomervakantie	
gebruik	van	de	NUOVO	ICT-voorzieningen.	De	hardnekkige	
technische	issues	in	de	eerste	weken	zijn	in	oktober	2020	
opgelost.	Daarmee	beschikt	het	Anna	van	Rijn	College,	net	
als	alle	NUOVO	Scholen	over	stabiele	en	krachtige	ICT-
voorzieningen.

Nieuwbouw
X11	is	na	de	zomervakantie	gestart	in	een	extra	dependance.	
In	een	korte	doorlooptijd	zijn	alle	ICT-voorzieningen	gereed	
gemaakt. Bij International School Utrecht zijn in de laatste week 
van de zomervakantie de nieuwe units met lokalen voorzien van 
de	benodigde	ICT-voorzieningen.
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Control, Financiën, Personeel-  
en Salarisadministratie 

Het solidariteitsfonds
Bij NUOVO Scholen vinden wij het belangrijk dat alle leerlingen 
mee	kunnen	doen	aan	de	verschillende	(onderwijs)activiteiten,	
zonder dat de kosten hierin een belemmering vormen. Daarom 
is	vanaf	het	schooljaar	2018-2019	een	Solidariteitsfonds	in	
het leven geroepen. Alle scholen van NUOVO storten een 
bijdrage in dit fonds. Vanuit dit fonds wordt een deel van de 
kosten vergoedt voor ouders die dit niet kunnen betalen. Het 
solidariteitsfonds	draagt	bij	aan	de	volgende	schoolkosten:
• Het kamp of de introductieweek in het eerste schooljaar
• De voor school verplichte laptop of tablet
• De grote buitenlandse reis

Stichting Leergeld Utrecht
NUOVO is een samenwerking aangegaan met Stichting 
Leergeld Utrecht en Stichting Leergeld Nieuwegein. Stichting 
Leergeld behandelt de aanvragen van ouders in de gemeente 
Utrecht en Nieuwegein en beantwoordt de vragen. Ook toetst 
Leergeld of ouders in aanmerking komen voor een vergoeding 
en hoe hoog deze vergoeding is. Via deze samenwerking maken 
NUOVO	Scholen	en	Stichting	Leergeld	onderwijs(activiteiten)	
voor	alle	kinderen	bereikbaar.	In	2021	zal	onderzocht	worden	of	
er	voor	de	scholen	in	de	regio	Zeist	mogelijkheden	zijn	voor	een	
dergelijke	constructie	met	Stichting	Leerkansen	Zeist.

Dienstverlening Anna van Rijn College
Het	Anna	van	Rijn	College	(AvR)	heeft	NUOVO	Scholen	in	
2018	gevraagd	om	de	bedrijfsvoering	van	AvR	vorm	en	inhoud	
te	geven.	De	organisatie	van	AvR	was	te	klein	om	een	breed,	
professioneel bedrijfsbureau in te richten.
NUOVO	heeft	in	samenwerking	met	AvR	onderzocht	hoe	aan	dit	
verzoek	vorm	te	kunnen	geven.	In	het	derde	kwartaal	van	2018	
is	deze	dienstverlening	formeel	van	start	gaan,	waarbij	NUOVO	
ondersteunende	diensten	levert	op	het	gebied	van	Financiën,	
Personeel-	en	Salarisadministratie	en	Planning	&	Control.

Er	is	hard	gewerkt	om	de	financiële	positie	van	Anna	van	Rijn	
College	gezond	te	maken	en	Anna	van	Rijn	College	in	control	te	
laten	komen.	Met	het	publiceren	van	de	jaarcijfers	2020	kunnen	
we concluderen dat dit is geslaagd.

In	2020	zijn	er	diverse	processen,	systemen	en	beleidstukken	
van	Anna	van	Rijn	in	lijn	gebracht	met	NUOVO.	Ook	heeft	de	
bestuurlijke	fusie	per	1	augustus	plaatsgevonden.	In	2020	
hebben ook de benodigde voorbereidingen voor de juridische 
fusie	per	april	2021	plaatsgevonden.
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Bas	Lubbers,	Angelina	Rammers	&	Hester	Verpaalen

Maart	2020.	Het	land	was	in	paniek	maar	de	
examensecretarissen	moesten	deels	op	hun	handen	
zitten.	Terwijl	iedereen	overuren	draaide	om	het	
online	onderwijs	voor	elkaar	te	krijgen,	moesten	ze	
wachten	op	examenmaatregelen	van	het	ministerie	
van	OCW.	Ging	het	centraal	eindexamen	(CE)	door?	
Pas	in	april	kwam	het	verlossende	antwoord:	nee.	
Angelina	(bestuursadviseur):	“Het	besluit	zorgde	best	
voor	hectiek;	leerlingen	moesten	anders	voorbereid	
worden	op	de	afsluiting	van	hun	eindexamen,	
vaksecties	en	examensecretarissen	moesten	in	

allerijl	opnieuw	naar	de	schoolexamens	kijken	en	
vele	technische	aanpassingen	volgden	in	PTA's	en	
examenreglementen.”	“Sommige	leerlingen	vonden	
het	erg	fijn,	maar	niet	alle	leerlingen	stonden	te	
juichen”,	zegt	Hester	(examensecretaris	Openbaar	
Lyceum	Zeist	en	docent	wiskunde).	“Ikzelf	ook	niet.	 
Het	eindexamen	heeft	charme:	de	sfeer,	de	spanning,	
de	gedachte	dat	je	met	zijn	allen	nog	één	keer	iets	
belangrijks	doet.	Het	eindexamen	is	de	afsluiting	van	
een tijdperk.”

Bas Lubbers, Hester Verpaalen en Angelina 
Rammers over het eindexamen

Interview met:

“Eindexamen in beweging door corona”
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Wat is de waarde van het CE
Bas	Lubbers	(examensecretaris	X11	en	oud-docent	Engels)	
was	wel	blij.	“Het	CE	is	niets	meer	dan	een	landelijke	norm:	
alle leerlingen moeten op hetzelfde moment hetzelfde 
trucje	uithalen,	even	kort	door	de	bocht	gezegd.	Maar	de	
schoolexamens	die	de	jaren	daarvoor	zijn	afgelegd	vertellen	
eigenlijk	meer	over	wat	een	leerling	kan.”	“De	schoolexamens	
geven een goed en breed beeld van de ontwikkeling van de 
leerling”,	meent	ook	Angelina.	“Wat	is	eigenlijk	de	toegevoegde	
waarde	van	het	centraal	eindexamen,	hebben	we	ons	het	
afgelopen	jaar	dan	ook	afgevraagd.	Waarom	maakt	het	de	helft	
van	het	eindcijfer	uit?”	Hester:	“Ineens	bleek	dat	we	heel	goed	
zonder	centraal	eindexamen	konden.	Hoewel	we	wel	moesten	
improviseren. Omdat we aan het begin van het schooljaar niet 
wisten	dat	het	CE	niet	door	zou	gaan,	hing	het	slagen	voor	
sommige	leerlingen	ineens	af	van	enkele	schoolexamens	die	ze	
nog	moesten	doen.”
Landelijk werd besloten dat elke leerling aan het eind nog recht 
had	op	twee	resultaat-verbeteringstoetsen:	een	verruiming	ten	
opzichte	van	de	reguliere	situatie,	waarbij	leerlingen	een	CE	
één	keer	mogen	herkansen.	“Uiteindelijk	hebben	relatief	weinig	
leerlingen	dit	gedaan”,	weet	Bas.

Ontwikkelingsgericht 
perspectief
Angelina:	“Ons	onderwijssysteem	geeft	ruimte	om	in	de	
onderbouw in de volle breedte leerlingen te kunnen laten 
ontplooien	op	talenten	en	passies,	breder	nog	dan	het	
curriculum,	maar	in	de	bovenbouw	gaan	we	de	fuik	in	naar	
het	eindexamen.	Dat	is	zonde!”	Bas	vult	aan:	“De	ontwikkeling	
van een leerling hangt niet alleen af van de mate waarin 
je	de	examenstof	beheerst”.	“Je	kunt	dan	ook	andere	
vaardigheden	toetsen,	zoals	samenwerking,	originaliteit	en	
oplossingsgerichtheid. Dit zou moeten meetellen voor  
het	eindexamen.”

“ De ontwikkeling van 
een leerling hangt 
niet alleen af van de 
mate waarin je de 
examenstof beheerst.”
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Wat een jaar!
“In	2020	kregen	we	door	corona	te	maken	met	twee	totaal	
verschillende	eindexamensituaties”,	geeft	Angelina	aan.	“In	
het	voorjaar	van	2020	de	afschaffing	van	het	CE	en	alles	
wat	daarbij	kwam	kijken.	En	in	het	najaar	2020	de	eerste	
aangekondigde	maatregelen	voor	de	examens	voor	dat	lopende	
schooljaar.	De	examenmaatregelen	voor	2021	gingen	er	anders	
uitzien	dan	in	het	voorjaar	het	geval	was	geweest.	Dit	heeft	
veel	flexibiliteit	gevraagd	van	docenten,	examensecretarissen,	
en	ondersteunende	medewerkers.	En	eindexamenleerlingen	
en	voorexamenleerlingen	hebben	zich	behoorlijk	moeten	
aanpassen;	én	online	onderwijs,	én	een	andere	examensituatie.	
We	zijn	heel	trots	op	hen	dat	het	zo	goed	gelukt	is!”	“Gelukkig	
voor de vorige lichting hadden zij grotendeels een normaal 
schooljaar	gehad	en	was,	toen	de	lockdown	in	het	voorjaar	van	
2020	begon,	eigenlijk	al	veel	klaar”,	vult	Hester	aan.	
Om te kunnen anticiperen op nieuwe onduidelijkheden en 
maatregelen,	werd	er	in	het	najaar	besloten	een	stuurgroep	
in te richten. Voor gezamenlijke besluitvorming en ter 
ondersteuning aan de scholen. De stuurgroep bewaakt ook mee 
dat leerlingen van NUOVO Scholen zoveel mogelijk  
gelijke	kansen	krijgen,	bijvoorbeeld	op	het	gebied	van	 
aantal herkansingen. 

Glinstering aan de horizon
Heeft	corona	blijvend	iets	veranderd?	Krijgt	vernieuwing	
rondom	toetsen	en	examinering	die	voor	de	crisis	al	aan	de	
horizon	glinsterde,	nu	eindelijk	meer	kans?	“Een	werkgroep	
toetsvisie kijkt nu al hoe we vorderingen van leerlingen kunnen 
meten	als	ze	thuis	onderwijs	krijgen”,	zegt	Bas.	“Daarnaast	
denken	we	alvast	na	over	de	vraag	hoe	we	het	nieuwe	PTA	
opbouwen vanuit de visie op onderwijs en niet als toetsmiddel 
dat	“moet	van	de	inspectie”.	Als	je	de	nadruk	meer	op	de	
schoolexamens	legt,	moet	je	ervoor	zorgen	dat	die	degelijk	zijn.	
Een	schoolexamen	moet	gaan	over	een	significant	gedeelte	
van	de	lesstof.”	Angelina:	“We	keken	al	kansrijk	naar	kinderen,	
maar	corona	heeft	ons	daar	nog	weer	bewuster	van	gemaakt.	
Ontwikkelkansen en maatwerk voor leerlingen is belangrijker 
dan ooit; hoe kunnen we onze leerlingen de komende tijd verder 
helpen	in	hun	ontwikkeling	in	de	volle	breedte?	Daarnaast	
zou het mooi zijn als we kunnen behouden wat corona ons 
ook	heeft	opgeleverd,	zoals	vormen	van	hybride	onderwijs.”	
Bas:	“Onderwijs	is	overal.	Nu	een	klas	naar	grote	ruimtes	of	
naar	buiten	moet	verhuizen,	kunnen	we	vaker	naar	bepaalde	
locaties waar ze praktische vaardigheden opdoen. Ik kan me in 
ieder geval niet meer voorstellen dat we teruggaan naar dertig 
kinderen	in	de	klas	die	allemaal	hetzelfde	programma	volgen.”

71	/	160

Inhoudsopgave Inleiding Profiel Onderwijs Bedrijfsvoering Financiën Jaarrekening ControleBedrijfsvoering



Marieke	Folkers	&	Jenny	Oldenhuis

Hoe	geef	je	leiding	in	tijden	van	crisis?	Marieke	Folkers,	 
rector	Utrechts	Stedelijk	Gymnasium	en	Jenny	Oldenhuis,	
directeur	MAVO	Doorn	en	Vakcollege	Maarsbergen,	
maken	de	balans	op	van	coronajaar	2020.	

Schoolleiders  
Marieke Folkers en 
Jenny Oldenhuis

Interview met:

“ Ik zag steeds meer  
veerkracht ontstaan”
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“Dit	kan	helemaal	niet…	De	leerlingen	moeten	op	werkweek	naar	
Rome”,	schoot	door	het	hoofd	van	Marieke	Folkers	toen	zij	aan	
het begin van de coronacrisis hoorde dat de scholen moesten 
sluiten.	“Toch	leek	het	probleem	toen	nog	klein.	Misschien	
kunnen	ze	over	twee	weken	gaan,	dacht	ik	nog.”	Jenny	
Oldenhuis	weet	niet	goed	meer	wat	ze	die	15e	maart	precies	
dacht.	Maar	wel	“dat	de	school	gonsde	van	opwinding.	En	dat	
meteen al een collega corona kreeg en tot op heden nog ziek is. 
Dat	heeft	veel	indruk	op	me	gemaakt.”	

Rust bewaren
De	rust	bewaren	was	het	belangrijkste,	die	eerste	dagen.	“Ik	
wist,	ik	stond	niet	alleen”,	zegt	Jenny.	“We	hebben	hier	in	de	
scholengroep	korte	lijnen.”	Marieke:	“Ik	kon	terugvallen	op	een	
ijzersterke schoolleiding. We keken constant vooruit naar de 
volgende	stap.	Daarvoor	ontwikkelden	we	zo’n	24	mogelijke	
scenario’s.	En	dan	werd	het	altijd	nummer	25.”	Marieke	besliste	
dat ze iedere dag naar school zou komen om de interne lijnen 
kort	te	houden	en	er	te	zijn	voor	de	collega’s.	“Iedereen	kon	zijn	
vragen stellen of zijn zorgen uitspreken. Dat was erg belangrijk. 
Gelukkig konden we al snel twee dagen vooruitplannen 
waardoor we positief konden blijven. Dit had ook weer een 
goede	invloed	op	het	team.”

Basis van leiderschap
“Er	zijn	is	de	basis	van	je	leiderschap”,	vindt	Jenny. Daarom 
bleef	zij	ook	geen	dag	thuiswerken.	“Zo	slaagden	we	er	in	de	
rust	te	bewaren.	Je	ziet	dan	alles	wat	er	speelt,	of	dat	nu	op	
het	gebied	van	ICT,	zorgen	van	ouders	of	achterstand	van	
leerlingen	is.	En	je	bent	daar	constant	over	in	gesprek.”	De	
uitdagingen waar de twee voor stonden waren enorm. Neem 
de	omslag	naar	digitaal	lesgeven.	“Het	was	leuk	om	te	zien	dat	
de	collega’s	die	normaal	achteraan	staan	en	minder	zeggen,	
nu	opstonden	om	hulp	te	bieden”,	lacht	Marieke.	Jenny	wil	
op	dat	gebied	veel	behouden	voor	de	toekomst.	“Via	Teams	
vergaderen we nu snel en gemakkelijk en met een veel grotere 
groep dan fysiek mogelijk is. Daarnaast hadden we voor de 
coronacrisis	al	een	begin	gemaakt	met	Flipping	the	classrooms:	
een combinatie van thuiswerken en coaching in de klas. Dat 
heeft	zich	nu	supersnel	ontwikkeld	en	dat	is	alleen	maar	winst.”

Crisisteam
Marieke	prijst	het	crisisteam	van	NUOVO,	waar	collega’s	die	dat	
wilden	zitting	in	namen.	Zij	namen	besluiten	over	vraagstukken	
als	besmetting	&	privacy,	hoe	gaan	we	om	met	nieuwe	
voorschriften,	enz.	Het	crisisteam	overlegt	met	de	gemeente	
en	is	aanspreekpunt	op	veiligheid.	“Een	van	de	belangrijkste	
dingen die ik afgelopen jaar heb geleerd is het verschil tussen 
managen en leiding geven. En hoe je verschillende stijlen van 
leiderschap	inzet”,	vertelt	ze.	“Normaal	geef	ik	docenten	veel	
vrijheid	om	hun	eigen	koers	te	varen.	Nu	moest	ik	strenger	zijn:	
iedereen moest zich immers aan de regels houden. Neem de 
studiewijzer. Docenten konden zich niet veroorloven daarvan af 
te wijken en ik moest hen er op aanspreken. Voor mij was  
dat een omslag in stijl van leidinggeven. Maar ik heb ervan 
geleerd dat ik het nooit voor iedereen helemaal goed doe. Dat 
is	waardevol.”

“ Via Teams vergaderen we nu snel en gemakkelijk en  
met een veel grotere groep dan fysiek mogelijk is.”
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Langetermijnvisie
Jenny leerde tegelijkertijd schakelen op lange en korte termijn. 
“Ik	werkte	meestal	vanuit	de	langetermijnvisie	en	nu	vroegen	
docenten	mij:	wat	doen	we	morgen?	Of	ze	vroegen	me	om	een	
stappenplan. Maar ik kon ze die zekerheden niet geven. Waar 
het	dan	om	gaat	is	dat	je	dit	met	elkaar	bespreekt:	hoe	blijven	 
we	met	zijn	allen	flexibel?”	Ook	Marieke	was	gewend	zich	meer	 
bezig	te	houden	met	toekomstvisie	en	moest	daarvan	terug-
komen.	“Je	kunt	als	school	evenwel	niet	een	jaar	stil	blijven	
staan omdat het crisis is. Ik wilde dus in het hier en nu denken 
maar	tegelijk	vooruit	kijken.	Zorgen	dat	ouders	tevreden	blijven	
maar	ook	naar	leerlingen	en	docenten	omkijken.	Zo	moest	je	alle	 
ballen	in	de	lucht	blijven	houden.”	Gelukkig	slaagden	beide	
schoolleiders er in de toekomstvisie niet uit het oog te verliezen. 
Jenny:	“Nu	wordt	dat	zichtbaar.	Er	ontstaat	weer	ruimte	en	 
daar	ben	ik	zowel	verrast	als	blij	om.	Iedereen	heeft	energie,	 
mensen pakken problemen op met humor. Dat had ik nooit 
durven	dromen.”

Complete shock
Marieke:	“Ik	vergelijk	het	met	een	rouwcirkel	wat	ik	bij	collega’s	
zag:	eerst	was	iedereen	in	complete	shock,	toen	kwam	de	
boosheid,	daarna	berusting.	Steeds	herhaalde	die	cyclus	zich	
weer. Maar tot mijn verbazing zag ik steeds meer veerkracht 
ontstaan.	Zo	vonden	al	die	docenten	met	kleine	kinderen	thuis	
allerlei creatieve oplossingen voor zichzelf. 

Docenten werden vrolijk. Ik heb het afgelopen jaar meer 
cadeautjes	dan	ooit	naar	collega’s	gestuurd.	Ook	om	die	veer- 
kracht	te	scheppen.”	Bij	Jenny	op	school	kwamen	de	gym-
docenten	met	een	sportchallenge,	gekoppeld	aan	een	app.	
“Ineens	staan	mensen	op	om	elkaar	op	leuke	manieren	te	
helpen”,	zegt	Jenny.	“En	dan	de	alternatieve	diploma-uitreiking.	
Die moest elektronisch maar het grote voordeel was dat familie 
in	andere	landen,	zoals	Suriname,	mee	kon	kijken.	Dat	was	
fantastisch,	opa’s	en	oma’s	waren	soms	erg	emotioneel.”

Nieuw leiderschap
Leiderschap	van	nu	vereist	inlevingsvermogen,	dat	vond	Jenny	
altijd al. De coronacrisis opende haar de ogen voor het feit dat 
“in	tijden	van	afstand	juist	nabijheid	nog	belangrijker	is.	Mensen	
dichterbij	halen,	laten	zien	dat	je	benaderbaar	bent.	Docenten	
ruimte geven om naar school te komen wanneer zij dat nodig 
achten.	Met	ouders	vaste	communicatiemomenten	creëren.	”

“ Een van de belangrijkste 
dingen die ik afgelopen 
jaar heb geleerd is het 
verschil tussen managen 
en leiding geven.”
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“ De eerste twee corona-maanden 
zat iedereen in een ja-fase”

Al	de	dag	na	de	start	van	de	eerste	lockdown	had	het	
Anna	van	Rijn	College	in	Nieuwegein	alle	techniek	
geregeld	om	online	les	te	kunnen	geven.	Docenten	
tuigden	razendsnel	MS	Teams	als	nieuw	platform	
op.	Knappe	prestatie,	maar	toen	begon	het	pas.	
Docenten	Roy	Helmerhorst	en	Ilonka	van	der	Knaap,	
nauw	betrokken	bij	de	voorbereidingen	van	die	
omslag,	vertellen	over	een	jaar	lang	lesgeven	 
tijdens corona. 

Roy Helmerhorst &  
Ilonka van der Knaap

Interview met:

Roy	Helmerhorst	&	Ilonka	van	der	Knaap
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Roy:	'De	eerste	twee	maanden	zat	iedereen	in	een	ja-fase.	
Wegens te krappe bandbreedte konden toen nog niet alle 
webcams aan. Dan keek je als docent naar veel zwarte 
schermpjes. Wat mis je dan die vragende oogjes zoals je die in 
de	klas	kunt	zien,	en	waaraan	je	onmiddellijk	kunt	zien	dat	een	
leerling iets niet snapt. Toch; die eerste tijd was de spirit bij 
iedereen	oké.	Bij	docenten,	teamleiders,	ouders,	leerlingen.	Ik	
dacht:	dit	is	te	doen.	Iedereen	was	blij	en	trots	dat	het	online	
lesgeven	met	MS	Teams	op	Anna	van	Rijn	zo	snel	was	opgezet.'

Animaties voor lesvideo's
Roy werd direct door de directie gevraagd mee te denken  
over	de	omslag.	Hij	zit	in	de	werkgroep	O&I	(Onderwijs	en	ICT),	 
die	zich	op	school	met	onderwijsinnovatie	bezighoudt,	en	 
sinds	2018	benut	hij	veel	digitale	mogelijkheden	om	 
lessen	voor	leerlingen	leuk	en	boeiend	te	maken.	Zijn	 
YouTube-kanaal	Aardrijkskunde Kennisclips	is	een	hit,	 
met	talloze	examenleerlingen	uit	het	hele	land	die	ernaar	
kijken.	De	animaties	voor	de	lesvideo's	maakt	hij	zelf.	En	om	
mensen	enthousiast	te	maken	voor	het	vak,	vlogt	hij	over	
zijn eigen lessen. Roy werkt intensief samen met Ilonka van 
der	Knaap,	ook	lid	van	de	O&I	werkgroep,	ICT-coördinator,	
docent	talent-programma	Microsoft	Imagine	Academy,	en	
kwaliteitsmedewerker.

Alle leerlingen een laptop
Ilonka:	'Het	Anna	van	Rijn	College	is	een	officiële	Microsoft	
Imagine Academy. Je kunt bij ons verschillende wereldwijd 
erkende	Microsoft	en	Adobe	certificaten	halen	voor	bij-
voorbeeld	Word,	Excel,	HTML	en	Photoshop	en	Premiere	Pro.	
Maar	ook	voor	allerlei	handige,	minder	bekende	apps	van	
Microsoft.	Ik	geef	twee	keer	per	week	lessen	daarover	aan	
leerlingen.	Dat	is	voor	leerlingen	heel	nuttig,	bij	het	studeren,	
en uiteraard later op hun cv. Al onze docenten zijn geschoold in 
digitale apps voor het onderwijs. Alle leerlingen hebben  
een	laptop.'

Bandbreedte dik in orde
'Dat	we	deze	digitalisering	acht	jaar	geleden	hebben	ingezet,	
is	in	dit	corona-jaar	een	zegen	gebleken.	Het	omschakelen	
naar	online	lesgeven,	vanaf	15	maart	2020,	is	in	goede	banen	
geleid door vier werkgroepen. Eentje hield zich bezig met 
logistiek	-	dispensers	neerzetten,	tafels	schoonmaken,	1,5	meter	
looproutes maken. Een tweede groep dacht na over de beste 
aanpak	van	examens	in	coronatijd.	De	werkgroep	onderwijs	
en	ICT,	met	daarin	behalve	Roy	en	Ilonka	nog	drie	collega's,	
ondersteunde	de	docenten	bij	de	digitale	lessen,	en	het	gebruik	
van	apps	en	programma’s.	Sinds	de	bandbreedte	dik	in	orde	is,	
zijn leerlingen verplicht om hun webcam aan te hebben tijdens 
de	les.	Wie	dat	niet	wil,	kan	bij	de	mentor	toestemming	vragen	
om	een	uitzondering.'

'Hét	platform	werd	MS	Teams,	de	elektronische	leeromgevingen	
Itslearning	en	Magister	gebruiken	we	ook	nog	wel,	maar	minder.	
We	maakten	nieuwe	richtlijnen	en	regels.	Bijvoorbeeld:	ga	niet	
70	minuten	achter	elkaar	online	stof	uitleggen.	Bouw	iedere	
twintig	minuten	een	verwerkingsmoment	in,	laat	leerlingen	
de	benen	strekken.	De	vierde	werkgroep,	met	daarin	het	
management,	hakte	knopen	door.	Dat	moest	vaak	in	kort	tijds-
bestek. Omdat je soms niet wist hoe het onderwijs er een week 
later	uit	zou	zien,	maakten	we	vooraf	verschillende	scenario's.	
Na	een	persconferentie	met	wéér	nieuwe	maatregelen,	of	juist	
versoepelingen,	koos	het	management	één	van	de	draaiboeken.	
De	rest	kon	de	prullenbak	in.'

Leraar van het jaar
Roy	(winnaar	docent	aardrijkskunde	van	het	schooljaar	2019	-	
2020)	is,	we	schrijven	midden	maart	2021,	met	twee	andere	top	
drie-docenten	in	de	race	voor	de	titel	Leraar van het jaar.	Roy:	
'We	zetten	in	die	eerste	dagen	instructiefilmpjes	voor	collega's	
over	online	lesgeven	met	MS	Teams,	op	onze	AVR-community.	
Ze	kunnen	ons	altijd	om	raad,	tips	en	tricks	vragen.	Vooral	in	
de	eerste	lockdown	was	daar	veel	behoefte	aan.	En	iedere	
donderdag	houden	we	een	digi-café	om	te	overleggen	en	
elkaar	bij	te	praten	over	leerlingen.	Hard	nodig:	ook	docenten	
zien elkaar door corona veel minder in de wandelgangen. 
Voor	leerlingen	zette	ik	extra	lesfilmpjes	op	mijn	YouTube-
kanaal,	om	ze	te	helpen	achterstanden	weg	te	werken,	door	
corona opgelopen. De directie besloot om sommige kwetsbare 
leerlingen	naar	school	te	laten	komen,	ook	in	de	eerste	
lockdown	al.'
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https://www.nuovo.eu/nieuws/roy-helmerhorst-in-finale-leraar-van-het-jaar


Hybride lesgeven
Roy:	'We	hebben	vanaf	midden	mei	tot	aan	de	zomervakantie	
hybride	les	gegeven;	van	de	26	leerlingen	kwam	de	helft	naar	
school en de rest volgde die les vanuit huis. De les daarop 
wisselden we die twee groepen. Voor leerlingen en hun ouders 
was	dit	fijn.	Ze	zagen	elkaar	weer,	al	was	het	op	anderhalve	
meter en met mondkapjes op de gang. Maar om als docent 
steeds je aandacht te moeten verleggen naar twee soorten 
lesstof:	digitaal	en	live,	dat	bleek	zwaar	te	zijn.	Het	was	alsof	
je	tegelijk	moet	autorijden	en	fietsen.	Persoonlijk	trok	ik	het	
wel,	ik	ben	digitaal	onderlegd,	maar	ik	vond	het	vervelend	om	
te zien hoe vooral oudere docenten worstelden met hybride 
lesgeven.	Ook	de	VO-raad	vindt:	dat	kun	je	niet	verwachten	van	
docenten.	De	leerlingen	die	thuis	de	lessen	volgden,	voelden	
zich	er	minder	bij	betrokken.	Dat	hybride	experiment	hebben	
we	in	het	nieuwe	schooljaar	niet	meer	voortgezet.'

Besloten online NUOVO omgeving
Ilonka is in Nederland een van de ongeveer tachtig docenten 
die	zichzelf	Microsoft	Innovative	Educator	Expert	mogen	
noemen.	Die	expertise	gebruikt	ze	als	projectleider	van	
het nieuwe project DIGIvaardig NUOVO. Om dat proces 
te	faciliteren	heeft	Ilonka,	samen	met	Willem	van	Bergeijk	
(Utrechts	Stedelijk	Gymnasium)	en	Myrthe	van	Dijk	(Academie	
Tien)	een	plan	gemaakt	voor	het	delen	van	instructievideo’s	
over het gebruik van apps in het onderwijs middels  
het	Podium.	Ilonka:	'De	digitalisering	gaat	na	de	pandemie	
uiteraard gewoon door. En stilstand is in deze tijden 
achteruitgang.	Voor	het	Podium	zullen	we	ook	na	corona	
uitleg-	en	inspiratievideo's	blijven	maken.	Met	tips	over	digi-
vaardigheden,	handige	app's	en	tools.'

Ontspanning is zó belangrijk
Roy:	'Ik	ben	een	kind	van	de	digitale	revolutie.	Het	is	fijn	om	
dingen	voor	leerlingen	te	kunnen	doen,	en	vooral	tijdens	de	
eerste lockdown blééf ik maar gaan. Op Instagram zette ik 
speciale	spelletjes	voor	onze	leerlingen,	waarmee	ze	zich	in	
de pauzes konden vermaken. Die ontspanning is zó belangrijk. 
Zeker	als	je	weet	hoe	enorm	zwaar	het	is	voor	leerlingen	om	
online les te krijgen. Om lessen interactief te maken gebruiken 
we	tools	als	Pear	Deck,	Mentimeter	en	Whiteboard,	waarmee	
je gezamenlijk aan opdrachten kunt werken. Ook heel handig 
zijn	breakout	rooms,	waarin	je	met	twee	tot	vier	leerlingen	kunt	
werken.	Iedere	les	hop	ik	langs	de	verschillende	break-out	
rooms,	juist	om	even	echt	contact	te	maken	met	de	leerlingen.	
In een kleine setting begin je gemakkelijker een persoonlijk 
gesprek.	Hoe	gaat	het	eigenlijk	met	je?'

Weer even echt bijpraten
'Een	van	de	vervelendste	dingen	van	dit	coronajaar:	je	hebt	er	
veel minder zicht op hoe het eigenlijk gaat met leerlingen. Ik 
ben ook mentor. Dit jaar heb ik meegemaakt dat leerlingen me 
vertelden dat ze zo zwaar lijden aan demotivatie en een gebrek 
aan	structuur,	dat	ze	suïcidale	gedachten	begonnen	te	krijgen.	
Dan	ben	je	blij	dat	je	hulpverlening	voor	ze	kunt	inschakelen.'
Roy:	'Twee	maanden	na	de	lockdown	vond	iedereen	het	
lesgeven	best	wel	vermoeiend	worden.	Het	is	niet	anders,	je	
moet	door,	maar	ik	realiseerde	me	toen:	het	echte	lesgeven,	dat	
doe	je	in	de	klas.	Dat	is	het	fijne	aan	het	werk	in	het	voorjaar	
van	2021;	dat	leerlingen	in	ieder	geval	een	dag	in	de	week	
naar	school	komen.	Weer	even	echt	bijpraten,	elkaar	zien,	echt	
contact	hebben.' 77	/	160
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5. Financiën
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Vanwege	de	fusie	per	1	augustus	2019	met	OSGS	worden	
in	verband	met	vergelijkingsdoeleinden	de	financiële	
cijfers	in	de	jaarrekening	inclusief	de	stand-alone	OSGS	
cijfers	van	voor	de	fusie	weergegeven.	Tenzij	dit	expliciet	
wordt	aangegeven	zijn	de	cijfers	van	OSGS	over	de	periode	
januari	2019	t/m	juli	2019	dus	in	de	weergegeven	financiële	
gegevens	van	NUOVO	Scholen	verwerkt.

Financiële  
resultaten en  
vooruitzichten
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Omschrijving	(bedragen x € 1.000) 2020 2019

Financieel
Totale baten 97.970 93.153

Totale lasten 95.509 90.940

Resultaat boekjaar 2.388 2.208

Eigen vermogen 11.789 9.401

Totale activa 46.827 38.911

Weerstandsvermogen	(%) 12,0% 10,1%

Solvabiliteitsratio	I	(%)	 25,2% 24,2%

Solvabiliteitsratio	II	(%) 55,9% 57,0%

Kapitalisatiefactor	(%) 41,8% 35,0%

Liquiditeit	(%) 2,0% 2,0%

Rentabiliteit	(%) 2,4% 2,4%

Bovenmatig publiek eigen vermogen 58,6% 49,5%

Rijksbijdragen	/	totale	baten	 

(excl.	financieel	resultaat	(%))

92,9% 93,1%

Personele	lasten	/	totale	lasten	(%) 78,8% 78,2%

Aantal	leerlingen	per	1	oktober 9.664 9.414

Kerncijfers
De	belangrijkste	cijfers	en	kengetallen	over	2020.

Financieel beleid
NUOVO	Scholen	wil	kwalitatief	goed	onderwijs	leveren,	waarbij	
ook	de	continuïteit	van	de	organisatie	gewaarborgd	blijft.	
Daarvoor	is	een	gezonde	financiële	positie	noodzakelijk.	Er	
wordt	derhalve	gestreeft	naar	een	solvabiliteit	I	van	tussen	
de	30%	tot	40%,	een	weerstandsvermogen	van	tussen	de	
10%	en	20%	en	een	liquiditeitspositie	van	boven	de	0,75,	een	
bovenmatig	publiek	eigen	vermogen	van	onder	de	100%	en	een	
goede	verhouding	tussen	flexibele	en	vaste	kosten	en	weegt	
risico’s	mee	in	de	besluitvorming.

Allocatie van middelen binnen 
schoolbestuur
De	kaderbrief	word	jaarlijks	in	diverse	gremia	(MT,	GMR,	RvT)	
behandeld. De Kaderbrief stelt de kaders voor de te maken 
beleidsrijke begroting en meerjarenraming en faciliteert 
daarmee het opstellen van gedegen en onderbouwde 
jaarplannen en schoolplannen van de scholen en het 
bedrijfsbureau en daarmee van NUOVO Scholen als geheel. In 
de kaderbrief is onder andere opgenomen dat het gehanteerde 
basisprincipe voor de verdeling van de beschikbare 
middelen is dat de scholen alle de middelen ontvangen 
zoals	dat	door	de	financieringssystematiek	van	OCW	aan	de	
scholen wordt toegerekend. De gezamenlijke kosten van het 
bedrijfsbureau worden door de scholen via een percentage 
(7,5%)	van	de	OCW-baten	bekostigd.	Het	bedrijfsbureau	

levert	diensten	op	het	gebied	van:	huisvestingsadvies,	
huisvestingsprojectmanagement,	facilitair	advies,	inkoop-	en	
leveranciersmanagement,	financiële	administratie,	Planning	
&	Control,	coördinatie	leerlingadministratie,	applicatiebeheer,	
personeels-	en	salarisadministratie,	personeelsadvies	en	
personeelsbeleid,	procesbegeleiding	van	grote	en/of	risicovolle	
projecten,	diverse	gezamenlijke	IT-licenties,	verzekeringen	en	
kwaliteitsondersteuning.
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Verbonden organisaties/
samenwerkingsverbanden
Er	waren	in	2020	een	aantal	organisaties	waarmee	NUOVO	
Scholen	verbonden	is	en	waar	financiële	betrekkingen	mee	
worden	onderhouden:

Het Samenwerkingsverband Sterk VO
Er bestaat voor de stad Utrecht en voor de regio Vechtstreek 
een	samenwerkingsverband,	gericht	op	zorgleerlingen	in	het	
Voortgezet Onderwijs. Het bestuur van deze stichting wordt 
gevormd	door	afvaardigingen	van	de	besturen	van	de	VO-
stichtingen uit de stad Utrecht en de Vechtstreek. Eén van de 
taken van dit samenwerkingsverband is de instandhouding 
van	het	OPDC	‘Utrechtse	School’	en	het	leveren	van	passend	
onderwijs.	Zie	voor	meer	informatie	het	jaarverslag	2020	van	
Sterk VO (www.sterkvo.nl).

Het Samenwerkingsverband Zuidoost 
Utrecht Voortgezet Onderwijs 
Er	bestaat	voor	de	regio	Zuidoost	Utrecht	een	samenwerkings-
verband,	gericht	op	zorgleerlingen	in	het	Voortgezet	Onderwijs.	
SWV	VO	Zuidoost	Utrecht	heeft	de	rechtsvorm	van	een	
vereniging.	28	scholen	zijn	via	hun	schoolbesturen	als	lid	bij	
de vereniging aangesloten en vertegenwoordigd in de ALV.  
Zie	voor	meer	informatie	het	jaarverslag	2020	van	Sterk	VO	 
(www.swv-vo-zou.nl).

International School Utrecht
Op	1	augustus	2012	is	de	Internationale	School	Utrecht	
geopend.	NUOVO	Scholen	treedt	vanaf	1-8-2014	op	als	
bevoegd gezag voor de Internationale School Utrecht afdeling 
Voortgezet Onderwijs. De leerlingen worden bekostigd via de 
licentiehoudende	moeder-scholen	onder	het	bevoegd	gezag	
van	NUOVO	Scholen	(VO)	(vanaf	1-8-2014)	en	de	Stichting	
openbaar	primair	onderwijs	Utrecht	(SPOU).	Het	bestuur	van	
deze Stichting bestaat uit de bestuurder van de Stichting 
openbaar primair onderwijs Utrecht en de bestuurder van 
NUOVO	Scholen.	NUOVO	Scholen	heeft	geen	overheersende	
zeggenschap in de Stichting.

Per	1	augustus	2020	hebben	de	entiteiten	NUOVO	en	SPOU	
een	deel	van	de	activiteiten	van	de	regiestichting	overgenomen,	
hiervoor is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten. 
Per	1	januari	2021	zal	via	een	Activa/Passiva	overeenkomst	de	
activa en passiva van de regiestichting International School 
Utrecht	door	NUOVO	en	SPOU	worden	overgenomen,	en	zullen	
de resterende activiteiten en de resterende balanspositie van 
de regiestichting International School Utrecht nihil worden.

Stichting Doe Maar Utrecht
De Stichting Doe Maar Utrecht is een ANBI Stichting gericht  
op het verwerven van subsidie voor activiteiten die liggen op 
het grensvlak van onderwijs en zorg voor de buurt rond de 
scholen	van	NUOVO.	Het	bestuur	wordt	in	2020	gevormd	 
door	de	voorzitter	van	het	college	van	bestuur	van	NUOVO,	

de	bestuurder	van	de	stichting	Kind	&	Co,	er	zijn	2	vacante	
leden.	De	stichting	is	niet	geconsolideerd	in	de	jaarrekening,	
omdat	de	Stichting	Doe	Maar	Utrecht	geen	vermogen	heeft	en	
de omvang van te verwaarlozen betekenis is voor het geheel.

Stichting Gregorius
Deze stichting beheert oudergelden van het Utrechts Stedelijk 
Gymnasium. NUOVO Scholen participeert niet in het bestuur 
van de Stichting Gregorius.

Vereniging tot instandhouding van het 
Hieronymusfonds 
Op het adres van het Stedelijk Gymnasium is tevens gevestigd 
de	‘Vereniging	tot	instandhouding	van	het	Hieronymusfonds’.	
De belangrijkste doelstellingen van deze vereniging zijn het 
versterken	van	de	band	tussen	oud-leerlingen	en	de	school,	
tussen	oud-leerlingen	onderling	en	het	ondersteunen	van	
het gedachtegoed en de doelstellingen van het Utrechts 
Stedelijk Gymnasium. Er is alleen sprake van een inhoudelijke 
verbondenheid met het Stedelijk Gymnasium. NUOVO Scholen 
heeft	geen	overheersende	zeggenschap	in	de	vereniging.
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Vrienden van Schoonoord
De	Stichting	Vrienden	van	Schoonoord	heeft	als	doel	het	
bevorderen van het openbaar onderwijs. Dit gebeurt met name 
door	het	verlenen	van	steun	aan	niet	subsidiabele	onderwijs-	
en	onderwijsondersteunende	activiteiten.	Het	doel	wordt	ver-
wezenlijkt	door	het	verwerven	van	middelen	bij	particulieren,	
bedrijven of instellingen. 
Het bestuur wordt gevormd door leden van de raad van 
toezicht	van	NUOVO	en	een	ex-lid	van	de	raad	van	toezicht	van	
OSG Schoonoord.
De stichting is niet geconsolideerd in de jaarrekening op grond 
van de te verwaarlozen betekenis voor het geheel.

VVE ‘Het Gebouw’
NUOVO Scholen is lid van de vereniging van eigenaren van  
’het	Gebouw;’	Dit	betreft	een	VVE	van	het	Grafisch	Lyceum	 
en	NUOVO	Scholen	(X11).

Anna van Rijn College (AvR)
NUOVO	Scholen	vormt	per	1	augustus	2020	het	bestuur	van	
Stichting	Anna	van	Rijn	College.	
AvR	is	gevestigd	te	Nieuwegein	en	geeft	modern	onderwijs	op	
mavo-	havo-	en	vwo/gymnasium-niveau.	Op	alle	niveaus	kan	
er gekozen worden voor tweetalig onderwijs met een focus op 
internationalisering. NUOVO Scholen en AvR zijn voornemens 
om	in	2021	juridisch	te	fuseren.	Gezien	de	zeggenschap	per	 
1	augustus	2020	van	NUOVO	Scholen	over	AvR,	is	er	naast	de	
enkelvoudige	balans	en	V&W	van	NUOVO	Scholen,	ook	een	
geconsolideerde balans en V&W van NUOVO Scholen en AvR 
opgenomen in deze jaarrekening.
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Resultaat 2020
NUOVO	Scholen	heeft	een	positief	resultaat	behaald	in	2020	van	€	2.388K.	 
Het	begrote	exploitatieresultaat	voor	2020	was	€	690K	positief.	Het	exploitatie- 
resultaat	over	2019	bedroeg	2.208K.	

Exclusief	de	resultaten	van	OSGS	van	voor	de	fusie	is	het	resultaat	van	NUOVO	 
Scholen	over	heel	2019	2.503K.

De	verschillen	tussen	de	begroting	en	het	resultaat	2020	zijn:

Omschrijving	(bedragen x € 1.000)

Resultaat	volgens	begroting 690

Meer	baten/minder	lasten

Rijksbijdragen 1.957

Personeelslasten 804

Overige overheidsbijdragen en subsidies 216

Afschrijvingen 191

3.168

Minder	baten/meer	lasten

Huisvestingslasten - 759

Overige baten - 438

Overige lasten - 221

Financiële	baten	en	lasten - 52

- 1.469

Resultaat boekjaar 2020 2.388
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De rijksbijdragen zijn 1.955k hoger dan begroot:

Indexatie	Rijksbijdrage	
De	indexatie	van	de	GPL	(3,21%)	is	doorgevoerd.	De	zgn.	
lumpsum	ligt	t/m	december	310K	hoger	dan	begroot.	Gelet	op	
de	totale	lumpsum	(ruim	71	miljoen)	is	te	concluderen	dat	deze	
realisatie in lijn met de begroting ligt. 
 
Subsidies	OCW	
In	2020	zijn	een	aantal	subsidies	ontvangen,	die	van	tevoren	
niet	begroot	zijn	(+665K).	Dit	zijn	onder	andere	corona	gerela-
teerde subsidies. Tegenover deze nieuwe subsidies staan veelal 
1	op	1	extra	kosten.	
 
Inkomensoverdrachten	
Met name vanuit het samenwerkingsverband Sterk VO (stad 
Utrecht)	zijn	er	substantieel	meer	gelden	ontvangen	dan	
begroot	(985K).	Dit	heeft	te	maken	met	extra	LWOO	gelden,	 
een	indexatie	vanuit	Sterk	VO,	en	extra	verstrekte	bijdragen.	

De personele lasten zijn 805k lager dan begroot:

CAO	stijging	/	Intern	personeel	(-/-	150K)
De	loonstijging	in	2020	van	3,9%	bestaat	voor	een	deel	uit	een	
éénmalige	uitkering.	Begroot	was	een	loonstijging	van	4,0%.	De	
lonen	en	salarissen	zijn	370K	hoger	dan	begroot	(op	een	totaal	
van	67,1	miljoen	aan	loonkosten).	Er	is	220K	meer	ontvangen	
aan	(zwangerschaps)uitkeringen	voor	medewerkers.	Per	saldo	
dus	150K	meer	uitgaven	op	eigen	personeel.	
 
LPB-recht	(+865K)
Er	zit	aanzienlijk	verschil	in	de	opbouw	van	het	LPB-recht	wat	
aanzienlijk	lager	uitvalt	dan	begroot	(865K	voordeel).	Het	lijkt	 
erop dat er in de schoolbegrotingen te voorzichtig is omgegaan 
met	het	aangeven	dat	LPB	uren	worden	opgenomen	gedurende	
2020.	Daarnaast	is	een	aantal	LPB-uren	alsnog	ingezet	in	2020	
en zijn er diverse uren uitbetaald. 
 
Extern	personeel	(-/-1.155K)
De	kosten	voor	extern	personeel	liggen	1.155K	hoger	dan	
begroot.	Er	zijn	naast	externe	docenten	i.v.m.	ziektevervanging	
tevens	een	aantal	externe	teamleiders/conrectoren	en	een	
directeur	a.i.	ingezet,	ook	heeft	er	extra	inzet	plaatsgevonden	
voor	zomerscholen	en	bijlessen,	bekostigd	vanuit	de	ontvangen	
corona gerelateerde subsidies. 

WGA/WIA	verzekering	(-/-165K)
De	WGA/WIA	verzekering	is	o.a.	in	verband	met	een	gewijzigde	
premie	en	de	stijgende	loonsom	165K	hoger	dan	begroot.	
 
Opleiding	en	scholing	(+780K)
De	kosten	voor	opleiding	en	scholing	liggen	780K	lager.	Deze	
lagere uitputting is met name veroorzaakt door corona. 
 
WKR-kosten	(-/-245K)
Op	de	WKR-kosten	is	er	245K	meer	uitgegeven	dan	begroot.	Er	
zijn	extra	lokale	en	gezamenlijke	activiteiten	georganiseerd	voor	
medewerkers,	zoals	het	uitvoeren	van	de	NUOVO	Challenge:	
support your locals. 
 
Onvoorzien	(+925K)
Aan	onvoorziene	kosten	was	925K	opgenomen	in	de	begroting	
(onder	brutolonen	en	salarissen).	Schoolleiders	mogen	van	deze	
onvoorziene kosten gebruik maken wanneer ze dit aanvragen 
bij het bestuur en het bestuur het gebruik goedkeurd. Er is 
voor	435K	een	gehonoreerd	verzoek	ingediend.	Deze	435K	
is	in	bovenstaande	extra	personele	uitgaven	reeds	verwerkt	
(met	name	in	het	intern-	en	extern	personeel).	De	voornaamste	
reden van deze verzoeken was het opvangen van een relatief 
hoog ziekteverzuim.

Toelichting op de belangrijkste oorzaken (>250K) van de positieve afwijkingen ten 
opzichte van de begroting (afronding op 5K):

84	/	160

Inhoudsopgave Inleiding Profiel Onderwijs Bedrijfsvoering Financiën Jaarrekening ControleFinanciën



De huisvestingslasten zijn 760K hoger dan begroot:

Klein	onderhoud
De	kosten	voor	klein	onderhoud	zijn	hoger	dan	begroot	(+340K),	
wat met name voortvloeit uit het inlopen van achterstallig 
onderhoud bij de regioscholen. 

Corona	uitgaven
Er	is	255K	extra	uitgegeven	aan	schoonmaakactiviteiten	 
(i.v.m.	corona).	

De overige baten zijn 440K lager dan begroot:

Subsidie	regiestichting	ISUtrecht	
Onder	de	overige	baten	was	550K	begroot	aangezien	voor	
te ontvangen subsidiegelden inzake het formeren van kleine 
klassen.	Deze	subsidie	bleek	in	het	jaar	2020	niet	nodig.	

Overige	baten	-	Reizen	en	excursies	
De	ouderbijdragen	zijn	231K	hoger	dan	begroot.	Dit	wordt	
veroorzaakt	door	1.042K	aan	ouderbijdragen	vanuit	ISU	die	
per	1	augustus	2020	niet	meer	in	de	regiestichting	ISU	worden	
geïnd,	maar	ten	behoeve	van	NUOVO	Scholen	(VO-deel).	Deze	
waren	niet	begroot	als	baten	bij	NUOVO	Scholen.	Zonder	ISU	
zouden	de	ouderbijdragen	juist	811K	lager	zijn	dan	begroot.	Dat	
wordt veroorzaakt door het niet doorgaan van reizen vanwege 
de uitbraak van het coronavirus. Daar staan ook lagere overige 
lasten tegenover.

Toelichting op de belangrijkste oorzaken (>250K) van de negatieve  
afwijkingen ten opzichte van de begroting (afronding op 5K):
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Eigen vermogen en 
solvabiliteit
Het	eigen	vermogen	ultimo	2020	bedraagt	€	11.789K.	Het	eigen	
vermogen	is	toegenomen	met	€2.388K,	zijnde	het	positieve	
resultaat	van	2020.	Het	eigen	vermogen	bedraagt	ultimo	2020	
25,2%	(solvabiliteit	I)	van	het	balanstotaal	en	komt	daarmee	niet	
boven	de	intern	gestelde	ondergrens	van	30%	uit.	Dit	heeft	met	
name te maken met de toename in de kortlopende schulden. 
Er zijn echter voldoende liquide middelen aanwezig om de 
kortlopende schulden volledig te voldoen. De ratio solvabiliteit 
II	(eigen	vermogen	inclusief	voorzieningen	/	totaalvermogen)	
komt	met	55,9%	ruim	boven	de	gestelde	ondergrens	van	
OCW	(30%)	uit.	Het	weerstandsvermogen	is	12,0%	en	komt	
daarmee	boven	de	intern	gestelde	ondergrens	van	10,0%	uit.	De	
ondergrens	van	het	weerstandsvermogen	van	OCW	is	5%.

Nieuw Kengetal: Bovenmatig publiek  
eigen vermogen
De	minister	heeft	de	inspectie	gevraagd	een	methode	te	
onderzoeken voor het signaleren van mogelijk bovenmatig 
publiek eigen vermogen in het onderwijs. Dit verzoek ontstond 
naar	aanleiding	van	de	rapportage	in	de	Financiële	Staat	van	
het	Onderwijs	2017.	

Deze	signaleringswaarde	is	net	als	de	andere	signalerings-
waarde	van	de	inspectie	geen	vaste	norm,	maar	een	
communicatiemiddel en een startpunt voor een gesprek.

<…> “Het is goed dat besturen een financiële buffer aanhouden, 
zoals blijkt nu het onderwijs hard wordt getroffen door de 
coronacrisis. Financieel gezonde besturen hebben nu de 
armslag om leerlingen en studenten zoveel mogelijk te blijven 
bedienen van goed onderwijs.

Dat neemt niet weg dat besturen niet onnodig geld moeten 
oppotten. Vooral in het primair en het voortgezet onderwijs 
zijn er besturen en samenwerkingsverbanden met een eigen 
vermogen dat boven de signaleringswaarde uitstijgt. Vaak 
gaat het niet om enorme bedragen, maar doordat het wel veel 
besturen zijn, loopt het bedrag al snel op. Er is echter ook een 
aantal besturen met een eigen vermogen dat ruim boven de 
signaleringswaarde uitstijgt. <…>

In het VO overschrijdt 41% van de besturen de 
signaleringswaarde met maximaal € 1 mln. In deze sector 
hebben 8 besturen een mogelijk bovenmatig eigen 
vermogen van meer dan € 5 mln. Deze 8 besturen zijn samen 
verantwoordelijk voor 28% van het totale bedrag in het VO dat 
mogelijk bovenmatig is. Daar staat tegenover dat 153 van de 
besturen onder de signaleringswaarde blijven.”

Bron: Brief dd 29 juli 2020 van: OCW / aan: de voorzitter van de  

tweede kamer der staten-Generaal / Betreffende: Signalerings-

waarden voor mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen van 

onderwijsinstellingen.

Voor onderwijsinstellingen bestaat de rekenmethode uit  
3	onderdelen:	gebouwen	+	overige	materiële	vaste	 
activa	+	risicobuffer.	
De signaleringswaarde bovenmatig publiek eigen vermogen is 
dan:	(0,5	*	aanschafwaarde	gebouwen	*	1,27)	+	(boekwaarde	
resterende	materiële	vaste	activa)	+	(omvangafhankelijke	
rekenfactor	*	totale	baten).	
De	omvangafhankelijke	rekenfactor	in	de	risicobuffer	is	groter	
naarmate	de	totale	baten	van	een	instelling	kleiner	zijn:	 
0,05	voor	besturen	met	totale	baten	groter	dan	of	gelijk	aan	 
12	miljoen	euro.

Wanneer	we	het	eigen	vermogen	delen	door	de	signalerings-
waarde	is	er,	volgens	de	inspectie,	mogelijk	sprake	van	
bovenmatig eigen vermogen wanneer dit getal niet onder de 
100%	blijft.

Dit	kengetal	ligt	bij	NUOVO	Scholen	ruim	onder	de	100%.	 
In	2020	bedraagt	58,6%	(2019:	49,5%).

De berekening van het bovenmatig publiek eigen vermogen 
ultimo	2020	bij	NUOVO	Scholen	is	als	volgt: (11.789K-365K)/
(0,5*9.342K*1,27+(14.532K-5.876K)+0,05*97.970K) = 58,6%
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(bedragen x € 1.000)

De	effectenportefeuille	is	per	 
31	december	2020 als volgt Boekwaarde

Aandelen met beperkt risico 0

Vastrentende waarden 602

Totaal 602

Liquiditeit, investeringen en 
kasstroom
De	liquiditeitspositie	(current	ratio)	uitgedrukt	in	de	verhouding	
tussen	de	vlottende	activa	(inclusief	de	effectenportefeuille	
onder	financiële	vaste	activa)	en	de	kortlopende	schulden	
(exclusief	vooruit	ontvangen	investeringssubsidies)	is	ultimo	
2020	2,0.	Er	zullen	de	komende	jaren	een	aantal	(huisvestings)
projecten	plaatsvinden	waarin	extra	geïnvesteerd	zal	worden.	
Hierdoor zal dit hoge ratio iets zakken.

Treasury
Beleid
Het	treasurybeleid	van	NUOVO	Scholen	is	conform	de	richt-
lijnen voor beleggen en belenen en beoogt het uitsluiten dan 
wel	het	minimaliseren	van	het	debiteurenrisico,	het	renterisico	
en	het	liquiditeitsrisico,	door:
• 	het	beheersen	en	bewaken	van	financiële	risico’s	die	 

aan	de	financiële	posities	en	geldstromen	van	de	 
stichting zijn verbonden;

•  het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de 
benodigde geldmiddelen tegen acceptabele condities;

• 	het	minimaliseren	van	de	kosten	van	beleggingen,	leningen	
en liquiditeiten;

•  het optimaliseren van het rendement van op korte of langere 
termijn uit te zetten liquide middelen binnen de kaders van 
het Treasurystatuut.

NUOVO	Scholen	maakt	geen	gebruik	van	derivaten	en/
of	andere	complexe	financiële	producten.	De	vastrentende	
waarden voldoen aan de eisen die daaraan worden gesteld in 
de Regeling beleggen en belenen.

Effectenportefeuille en -rendement
De	effectenportefeuille	van	NUOVO	Scholen	is	ondergebracht	
bij de Rabobank.

De	looptijd	van	de	effecten	verschilt	van	2021	t/m	2022.	Er	is	in	
2020	voor	0K	aan	effecten	aangekocht	en	een	bedrag	van	400K	
aan	aflossing	ontvangen.

In	2020	is	een	rendement	op	de	effectenportefeuille	behaald	
van	2,5%.

Voor	een	omschrijving	van	het	krediet-,	rente-,	kasstroom	en	
liquiditeitsrisico zie pagina 137,	Financiële	instrumenten.
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Financiële indicatoren
De	financiële	indicatoren	die	worden	gebruikt:

Beoordeling vermogensbeheer:
Kengetal	(toelichting) Berekening Ondergrens Bovengrens

Waarde 
2020

Waarde 
2019

a.	Solvabiliteit	I
(in	hoeverre	financiële	verplichtingen	op	lange	termijn	kunnen	worden	voldaan).

Eigen	vermogen	/	balanstotaal 30% Geen 25,2% 24,2%

b.	Solvabiliteit	II
(in	hoeverre	financiële	verplichtingen	op	lange	termijn	kunnen	worden	voldaan).

(Eigen	vermogen	+	Voorzieningen)	/	balanstotaal 30% Geen 55,9% 57,0%

c.	Kapitalisatiefactor	
(in	hoeverre	het	kapitaal	wordt	benut	voor	de	vervulling	van	de	taken).

Balanstotaal	-/-	boekwaarde	gebouwen	en	terreinen/totale	baten	incl.	

rentebaten

N.v.t. N.v.t. 41,8% 35,0%

d.	Financieringsfunctie
(in hoeverre er middelen aanwezig zijn die moeten worden aangehouden om te zijner tijd 

de	materiële	vaste	activa	–	niet	zijnde	gebouwen	en	terreinen	-	te	kunnen	vervangen).

50%	van	aanschafwaarde	materiële	vaste	activa	–niet	zijnde	gebouwen	

en	terreinen/totale	baten	incl.	rentebaten

N.v.t. N.v.t. 16,5% 16,2%

e.	Transactiefunctie	
(in	hoeverre	er	middelen	aanwezig	zijn	om	de	kortlopende	schulden	te	voldoen).

Kortlopende	schulden	(exclusief	vooruitontvangen	investeringssubsidie	

inz.	gebouwen	en	verbouwingen)	/	totale	baten	incl.	rentebaten

N.v.t. N.v.t. 16,7% 13,1%

f.	Financiële	buffer	
(in	hoeverre	er	middelen	aanwezig	zijn	om	risico’s	op	te	vangen).

Kapitalisatiefactor	-/-	transactiefunctie	-/-	financieringsfunctie N.v.t. N.v.t. 8,5% 5,7%

g.	Weerstandsvermogen	 
(in	hoeverre	er	middelen	aanwezig	zijn	om	risico’s	op	te	vangen).

Eigen	vermogen	/	totale	baten	incl.	rentebaten 5% Geen 12,0% 10,1%

h.	Bovenmatig	publiek	eigen	vermogen 

(in	hoeverre	is	er	mogelijk	sprake	van	bovenmatig	publiek	eigen	vermogen)

gebouwen	+	overige	materiële	vaste	activa	+	risicobuffer.	 

(0,5	*	aanschafwaarde	gebouwen	*	1,27)	+	(boekwaarde	resterende	

materiële	vaste	activa)	+	(omvangafhankelijke	rekenfactor	*	totale	baten).

N.v.t. 100% 58,6% 49,5%
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Beoordeling budgetbeheer:

De	boven-	en	ondergrens	worden	door	de	onderwijsinspectie	gebruikt	als	signaleringswaarden	die	zij	hanteert	voor	het	continuïteitstoezicht.

Kengetal Berekening Ondergrens Bovengrens
Waarde 

2020
Waarde 

2019

a.	Liquiditeit	 Current	ratio:	vlottende	activa	(inclusief	effectenportefeuille	onder	financiële	vaste	activa)/	vlottende	

passiva	(exclusief	vooruitontvangen	investeringssubsidies)

0,75 1,5 2,0 2,0

b.	Rentabiliteit Exploitatieresultaat	/	totale	baten 0% 5% 2,4% 1,4%
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Verwachtingen voor 2021
Naast	een	(meerjaren)begroting	voor	NUOVO	Scholen	is	er	ook	een	(meerjaren)begroting	 
gemaakt	voor	na	de	geplande	fusie	tussen	NUOVO	Scholen	en	Anna	van	Rijn	College.	
Onderstaande	begroting	is	exclusief	Anna	van	Rijn	College.

De	begroting	2021	sluit	op	een	positief	saldo	van	€	1.177K.	

Deze	begrotingscijfers	voor	het	jaar	2021	zijn	goedgekeurd	door	de	raad	van	toezicht:

Continuïteitsparagraaf
In	de	continuïteitsparagraaf	wordt	de	verwachting	geschetst	van	de	financiële	gevolgen	van	
het	door	NUOVO	Scholen	gevoerde	en	te	voeren	beleid.	In	de	continuïteitsparagraaf	worden	de	
financiële	overzichten	weergegeven	die	voortvloeien	uit	het	proces	van	de	meerjarenraming,	die	
in	de	tweede	helft	van	2020	heeft	plaatsgevonden.

Naast	de	(meerjaren)begroting	van	NUOVO	Scholen	is	er	ook	een	(meerjaren)begroting	gemaakt	 
voor	de	fusieorganisatie	NUOVO	Scholen	&	Anna	van	Rijn	College.	De	onderstaand	
gepresenteerde	gegevens	zijn	exclusief	Anna	van	Rijn	College.

A Gegevensset

A1 Kengetallen
De	peildatum	voor	leerlingen	en	FTE’s	is	1	oktober.

Verslagjaar	2020 2021* 2022* 2023*

DIR 41 42 43 42

OOP 191 181 184 188

OP 643 641 668 689

Totaal FTE 875 865 895 919

Leerlingaantal 9.664 9.937 10.368 10.724

*prognose

(bedragen x € 1.000)

Baten/Lasten Omschrijving	Hoofdverdichting Begroting 2021

Baten Rijksbedragen 93.303	

Overige overheidsbijdragen en subsidies 2.309	

Overige baten 6.164	

Totaal	Baten 101.777 

Lasten Personele	lasten 79.810

Afschrijvingen 3.405

Huisvestingslasten 7.185

Overige lasten 10.096

Totaal	Lasten 100.496 

Saldo	baten	en	lasten 1.280

Financiële	baten	en	lasten 	 -	104

Resultaat 1.177 
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Leerlingaantallen
Uit	de	tabel	op	voorgaande	bladzijde,	die	de	leerlingaantallen	
weergeeft,	komt	een	stijging	van	de	leerlingaantallen	naar	
voren.	Een	consequentie	van	meer	leerlingen	is	dat	er	5	
maanden	voorfinanciering	moet	plaatsvinden,	omdat	de	OCW-
bekostiging	van	bijvoorbeeld	schooljaar	2020/2021	plaatsvindt	
in	kalenderjaar	2021.

Aantal FTE
Het	aantal	FTE	van	NUOVO	Scholen	stijgt	de	komende	jaren	
verder	(zie	tabel	voorgaande	bladzijde),	dit	wordt	veroorzaakt	
door stijgende leerlingaantallen. Uitzondering hierop is het 
aankomende	jaar.	Een	aantal	scholen	heeft	een	te	grote	
formatie	ten	opzichte	van	de	leerlingaantallen	en	heeft	een	
doelstelling voor aankomend schooljaar. In de gerealiseerde 
formatie	in	verslagjaar	2020	zit	daarnaast	meer	vervanging	
zwangerschap en ziekte en inzet vanwege subsidiegelden. In de 
prognose van de toekomstige jaren is deze inzet nog beperkter 
meegenomen.
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A2 Meerjarenbegroting

Staat / Raming van Baten en Lasten
Om de resultaten van NUOVO Scholen in een goed perspectief 
te kunnen beoordelen is een meerjarenraming gemaakt. 
Deze	meerjarenraming	geeft	een	inkijk	in	de	verwachting	van	
wijzigingen qua leerlingaantallen en bekostiging.

In deze gepresenteerde begroting en meerjarenraming is geen 
rekening gehouden met een toekomstige fusie met Stichting 
Anna	van	Rijn	College.	Er	is	wel	een	meerjarenraming	gemaakt	
inclusief	de	effecten	van	de	toekomstige	fusie	met	Stichting	
Anna	van	Rijn	College.

Er	is	de	afgelopen	jaren	hard	gewerkt	om	de	financiële	
huishouding van NUOVO Scholen op het gewenste niveau te 
krijgen en te houden. Het strategisch beleidskader NUOVO 
2024	vormt	een	solide	basis	in	de	keuzes	die	gemaakt	worden	
op	de	gebieden:	extra	kwaliteitsimpulsen,	onderwijskundige	
innovatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

De	meerjarenraming	heeft	als	startpunt	de	begroting	2021.	De	
resultaten	die	de	meerjarenraming	laat	zien,	zorgen	voor	een	
goed	en	gezond	financieel	perspectief	om	de	bovenstaande	
zaken te gaan verwezenlijken.

De komende tijd zal in het teken staan van het verwezenlijken 
van	het	strategisch	beleidskader,	het	consolideren	van	de	
financiële	positie	van	NUOVO	Scholen	en	het	zo	efficiënt	
mogelijk benutten van de beschikbare middelen.

Uitgangspunt voor de meerjarenraming is dat stijgingen in de 
loonsom direct gecompenseerd zullen worden in de personele 
lumpsum.	Concreet	betekent	dit	dat	als	een	verwachte	kosten-
stijging	in	verband	met	CAO	effecten	is	meegenomen	in	de	
meerjarenbegroting,	ook	de	verwachte	stijging	van	de	OCW-
baten	vanwege	de	eventuele	nieuwe	CAO	is	meegenomen.

De verandering in de bekostigingssystematiek is uitgesteld tot 
2022.	De	concrete	invulling	hiervan	is	op	dit	moment	nog	niet	
volledig duidelijk. In de meerjarenraming is met de mogelijke 
gevolgen	van	de	veranderende	bekostiging	vanaf	het	jaar	2022	
voor zover mogelijk rekening gehouden.
In	het	jaar	2020	heeft	er	wederom	een	autonome	groei	
plaatsgevonden. Aangezien de bekostiging van leerlingen 
later	is	dan	de	daadwerkelijke	start,	heeft	de	startende	school	
Academie	Tien	in	de	eerste	jaren	een	negatief	exploitatiesaldo.	
Dit is in de onderstaande cijfers reeds verwerkt.
Ook zijn er gelden opgenomen om de groei in leerlingaantallen 
in de gemeente Utrecht verder vorm te kunnen geven. In het 
begrotingsjaar	2021	is	rekening	gehouden	met	lagere	overige	 
baten en lagere overige lasten i.v.m. afgenomen reizen en 
excursies	vanwege	corona.	

Naast de groei is in deze meerjarenraming tevens meegenomen 
dat	er	jaarlijks	+/-	800K	planmatig	extra	besteed	kan	
worden	aan	gestelde	doelen	in	het	Strategisch	Beleidsplan,	
onderwijsinnovaties en kwaliteitsverbetering. 

De	derden	geldstroom-	en	contractactiviteiten	zijn	minimaal.
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De algemene reserve muteert aan de hand van het behaalde jaarresultaat. De aanwezige 
bestemmingsreserves	betreffen	in	het	verleden	opgebouwde	personele	rechten	die	jaarlijks,	
wanneer	genoten,	vrijvallen.	Er	zijn	geen	overige	reserves.	De	hoogte	van	aanwezige	voorzieningen	
wordt bepaald aan de hand van de verwachtte daadwerkelijke kosten.

Staat / Raming van Baten en Lasten

Omschrijving	
(bedragen x € 1.000)

Verslagjaar	2020 2021* 2022* 2023*

Rijksbijdrage 91.033 93.303 94.281 97.296

Overige overheidsbijdragen en subsidies 2.459 2.309 1.485 1.256

Overige Baten 4.477 6.164 7.216 7.776

Totaal	Baten 97.970 101.777 102.983 106.328

Personeelslasten		 75.216 79.810 80.453 83.119

Afschrijvingslasten 2.825 3.405 3.535 3.552

Huisvestingslasten 7.110 7.185 7.317 7.508

Overige lasten 10.358 10.096 10.857 11.027

Totaal	Lasten 95.509 100.496 102.162 105.207

Saldo	baten	en	lasten 2.461 1.280  821  1.122

Financiële	baten	en	lasten 	 - 73 	 - 104 	 - 104 	 - 157

Totaal Resultaat 2.388 1.177  718  965

*Prognose
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Balans
In deze gepresenteerde begroting en meerjarenraming is geen 
rekening gehouden met een toekomstige fusie met Stichting 
Anna	van	Rijn	College.	Er	is	wel	een	meerjarenraming	gemaakt	
inclusief	de	effecten	van	de	toekomstige	fusie	met	Stichting	
Anna	van	Rijn	College.

De	afgelopen	jaren	is	er	hard	gewerkt	om	de	gezonde	financiële	
positie	te	bereiken	die	NUOVO	Scholen	nu	heeft.	Hierdoor	is	
er de komende jaren voldoende ruimte in de liquiditeit voor 
het uitvoeren van goed onderbouwde investeringsplannen. 
Met de groei van het aantal leerlingen en de komende 
huisvestingprojecten zullen er de komende jaren dan ook meer 
investeringen	plaatsvinden	dan	dat	er	afgeschreven	zal	worden,	
bijvoorbeeld	in	nieuw	aan	te	schaffen	meubilair	en	inrichting	
van panden en eventuele verbouwingen. Tevens zullen er 
meer	investeringen	in	o.a.	ICT	faciliteiten	en	verduurzaming	
gedaan	kunnen	worden.	De	post	materiële	vaste	activa	zal	
derhalve	meerjarig	substantieel	gaan	toenemen.	De	potentiële	
toekomstige	investeringen	zijn	ruim	ingeschat,	waarbij	er	
voorzichtigheidshalve geen rekening gehouden is met te 
ontvangen eerste inrichtingssubsidies van de gemeente. 

In de balansprognose is ervan uitgegaan dat de balanspositie 
op van de regiestichting International School Utrecht in de 
verhouding	40-60	tussen	SPOU	en	NUOVO,	voor	60%	bij	
NUOVO is meegenomen. De kortlopende schulden en de 
voorzieningen nemen naar verwachting minder hard toe dan 
de toenemende baten. De aanname is dat het tempo groei van 
de	voorzieningen	op	75%	zal	liggen	van	de	groei	van	de	baten.	
Bij de overige schulden is de aanname dat dit zal liggen op 
10%	i.v.m.	de	vrijval	van	de	ontvangen	gelden	voor	de	eerste	
inrichting. De vorderingen stijgen in de meerjarenraming 
wél in dezelfde verhoudingen als de toenemende baten. De 
liquide middelen blijven ook meerjarig op een voldoende 
niveau. Het door NUOVO gestelde solvabiliteitspercentage 
ligt	op	minimaal	30%.	Hierbij	worden	de	voorzieningen	niet	
meegenomen in de berekening. Gezien de forse verhoging van 
de	voorzieningen	bij	OSGS	is	de	solvabiliteit	gedaald	tot	21%	in	
2018.	Het	solvabiliteitspercentage	stijgt	in	2021	weer	tot	33%	
en	stijgt	vervolgens	door	tot	35%	in	2023.	De	ondergrens	van	
het	weerstandsvermogen	ligt	op	10%.	Ook	hier	blijft	NUOVO	
Scholen	ruim	boven	met	een	weerstandsvermogen	van	16%	
in	2020	tot	17%	in	2023.	De	rentabiliteit	van	NUOVO	Scholen	
varieert	de	komende	jaren	tussen	de	1,5%	en	de	2,4%.	

In de meerjarenraming is aan investeringen in MVA in het jaar 
2021	een	bedrag	van	60%	van	1.1	miljoen	opgenomen	aan	
inrichtingskosten	voor	ISU	en	in	2023	een	bedrag	van	60%	
van	3,55	miljoen	aan	inrichting	van	de	definitieve	huisvesting.	
Ten behoeve van de nieuwbouw van de International School 
zal	naar	verwachting	in	2024	een	bedrag	21,5	miljoen	worden	
bijgedragen	ter	financiering	van	de	nieuwbouw.	De	constructie	
waarin dit gedaan wordt is momenteel nog onderwerp van  
gesprek	tussen	NUOVO	Scholen,	SPO	Utrecht	en	de	gemeente	
Utrecht en de besluitvorming daarover zal nog plaats gaan 
vinden.	Verwachting	is	dat	NUOVO	Scholen	vanuit	de	school-
fee’s	van	de	International	School	Utrecht	jaarlijks	een	bedrag	 
zal  bijdragen aan het mogelijk maken van deze nieuwbouw  
en	de	aflossing	van	deze	bijdrage	van	21,5	miljoen	euro	in	 
de nieuwbouw.

De	vastgestelde	meerjarenraming	heeft	als	startpunt	de	
begrote	balans	2020.	Dit	aangezien	de	realisatie	van	2020	bij	
het maken van de meerjarenraming nog niet bekend was.
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Balans

Omschrijving	 
(bedragen x € 1.000)

Verslagjaar	2020 2021* 2022* 2023*

Activa
Vaste	activa

Immateriële	vaste	activa 	 	 0 	 	 0 	 	 0 	 	 0

Materiële	vaste	activa	 14.532 21.605 19.893 22.713

Financiële	vaste	activa 	 	303 	 	 0 	 	 0 	 	 0

Totaal	vaste	activa 14.835 26.752 29.236 22.713

Vlottende	activa

Voorraden 	 	 0 	 	 0 	 	 0 	 	 0

Vorderingen 5.671 5.784 6.157 6.602

Effecten 	 	293 	 	301 	 	 0 	 	 0

Liquide middelen 26.023 20.667 23.079 21.212

Totaal	vlottende	activa 31.694 26.752 29.236 27.815

Totaal activa 46.827 48.357 49.129 50.527

*Prognose

Omschrijving	 
(bedragen x € 1.000)

Verslagjaar	2020 2021* 2022* 2023*

Passiva

Eigen vermogen 11.789 15.865 16.583 17.548

Algemene Reserve 11.405 12.381 12.982 13.865

Bestemmingsreserve ISU 

(privaat)
365 3.484 3.601 3.683

Bestemmingsreserve BAPO 19 0 0 0

Overige reserves en fondsen 0 0 0 0

Voorzieningen 14.366 13.729 13.753 14.120

Langlopende schulden 	 	 0 	 	 0 	 	 0 	 	 0

Kortlopende schulden 20.672 18.763 18.793 18.860

Totaal passiva 46.827 48.357 49.129 50.527

*Prognose
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Kengetallen

Kengetallen Verslagjaar	2020 2021* 2022* 2023*

Solvabiliteit	I 

Eigenvermogen	/	balanstotaal	 25% 33% 34% 35%

Resultaat 2.388 1.177 718 965

Rentabiliteit

Exploitatieresultaat	/	totale	baten 2,4% 2,4% 1,5% 1,9%

*Prognose
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B Overige rapportages

Interne risicobeheersing
Risicomanagement	is	een	integraal	onderdeel	van	de	Planning	 
en	Control	cyclus.	Bij	de	kaderbrief,	begrotingen	en	meer-
jarenramingen	worden	in-	en	externe	risico’s	meegewogen.	
Daarnaast	zijn	de	(huisvesting)projecten	uitgevoerd	met	een	
goede	projectbeheersing	en	–	registratie,	zijn	er	betrouwbare	
rapportages	en	wordt	er	ieder	kwartaal	een	financiële	prognose	
gemaakt voor het lopende boekjaar in samenwerking tussen 
controller en schoolleiders.

“No	Surprises”	is	een	belangrijk	adagium	voor	de	risico-
bereidheid van NUOVO Scholen en daarmee een invulling  
van	een	deel	van	het	kader	van	ISO	31000	(2009).

De raad van toezicht hecht veel waarde aan met name het 
adagium No Surprises. Hierdoor ontstaat er een natuurlijke 
noodzaak	voor	het	CvB	alles	te	delen	wat	in	de	buurt	komt,	of	
zou kunnen komen van de risicobereidheid van de organisatie. 
Tevens stimuleert dit het open gesprek tussen de raad van 
toezicht	en	het	CvB	over	het	al	dan	niet	aangaan	van	bepaalde	
risico’s.	Het	CvB	van	NUOVO	Scholen	hanteert	dan	ook	
ditzelfde adagium voor de schoolleiders.

NUOVO	Scholen	hanteert	het	model	ISO	31000	(2009)	om	haar	
risicomanagement	(verder)	vorm	te	geven.	In	het	volgende	
figuur	worden	de	belangrijkste	doelen	weergegeven	voor	het	
doen van risicomanagement bij NUOVO Scholen. Ook worden 
de belangrijkste principes onder het risicomanagement bij 
NUOVO Scholen weergegeven.

97	/	160

Inhoudsopgave Inleiding Profiel Onderwijs Bedrijfsvoering Financiën Jaarrekening ControleFinanciën



Risicomanagementmodel ISO 31000 (ISO 31000, 2009), aangevuld met doelen NUOVO Scholen & aangepast met de belangrijkste principes voor NUOVO Scholen

• Risicomanagement	bij	 

NUOVO	Scholen: 

• Maakt	deel	uit	van	de	 

besluitvorming 

• Maakt	integraal	deel	uit	 

van alle processen 

• Ondersteunt	continue	 

verbetering 

• Is	transparant	en	sluit	 

niemand	uit	principes

Principes Kader

Mandaat	en	verbintenis

Implementatie	 
van	het	 

risicomanagement

Continue	 
verbetering	 
van	het	kader

Monitoring	en	beoordeling	van	het	kader

Onderwerp	van	een	kader	voor	het	 
managen	van	risico's

Proces
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Vaststellen	van	de	context

Risicobeoordeling

Risicobehandeling

Risicoidentificatie

Risicoanalyse

Risico-evaluatie

Figuur - Risicomanagementmodel ISO 31000 (ISO 31000, 2009), aangevuld met doelen NUOVO Scholen & aangepast met de belangrijkste principes voor NUOVO Scholen

• De	kans	te	vergroten	dat	zij	haar	doelstelling	behaalt
• Een	betrouwbare	basis	te	leggen	voor	besluitvorming	en	planning
• Pro-actief	management	stimuleren

• Bewust	te	zijn	van	de	noodzaak	tot	het	identificeren	en	behandelen	van	risico's	in	alle	 
lagen van de organisatie

• Identificatie	van	kansen	en	bedreigingen	te	verbeteren

Belangrijkste Doelen van risicomanagement bij NUOVO Scholen zijn:
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Risicoanalyse
De	belangrijkste	zaken	op	het	gebied	van	risico’s	en	
onzekerheden	die	zich	in	2020	hebben	voorgedaan	zijn	
de	aanhoudende	groei	in	leerlingaantallen,	de	diverse	
huisvestingsprojecten die al lopen of gestart zijn en corona. 
Daarnaast is er bijzondere aandacht uitgegaan naar het 
beheersbaar	houden	van	de	risico’s	bij	Ithaka	Internationale	
Schakelklassen,	waarbij	rekening	gehouden	wordt	met	gevolgen	
van eventuele toekomstige groei en krimp door onder andere 
de	inzet	van	flexibel	(extern)	personeel.

In	de	jaren	2017	en	2018	is	deze	risicoanalyse	uitgebreid	met	
een	externe	Due	Diligence	in	verband	met	het	onderzoek	naar	
een	potentiële	fusie.

In de komende jaren worden onder andere de volgende 
financiële	risico’s	onderkend:
a.  Bezuinigingen	/	Andere	wijze	bekostiging	vanuit	OCW
b.  Oplopende loonkosten die slechts deels worden 

gecompenseerd
c.  Wijziging in het aantal leerlingen (naast groei ook een 

neerwaartse	trend	bij	drie	van	de	vmbo	’s)
d. Tegenvallende subsidieopbrengsten
e. Lerarentekort
f.	 	Gevolgen	coronacrisis	(o.a.	direct	en	indirect	ziekteverzuim)

De	belangrijkste	maatregelen	die	in	2020	getroffen	zijn:
1.	 Het	opstellen	van	een	meerjarenraming.
2.	 Het	volgen	van	een	goede	Planning	en	Control	cyclus.
3.	 	Het	continueren	van	het	beleid	waardoor	de	algemene	

reserves op een acceptabel niveau liggen.
4.	 	Uitvoering	van	een	gestructureerde	projectenregistratie	 

en	-beheersing.
5.	 	Het	treffen	van	beheersmaatregelen	op	de	risico’s	die	

de	potentiële	groei	of	krimp	van	Ithaka	(Internationale	
Schakelklassen)	met	zich	meeneemt.

6.	 	Het	managen	en	monitoren	van	de	projecten	inzake	het	
realiseren van de fusie tussen NUOVO Scholen en OSGS.

7.	 Het	traject	toevoegen	havo	op	de	vmbo’s.
8.	 Het	oprichten	van	een	crisisteam	corona.
9.	 	Het	expliciet	waarderen	van	de	inzet	van	medewerkers	in	de	

corona-tijd,	het	aanbieden	van	mentale	trajecten	 
aan medewerkers.

10.		Het	verbeteren	van	de	wervingsactiviteiten	en	 
samenwerkingsactiviteiten met opleidingsinstituten.

NUOVO Scholen loopt een beperkt kredietrisico.  
De debiteurenportefeuille is gering en er vindt actief 
debiteurenbeheer plaats.

Om het liquiditeitsrisico te beperken monitort NUOVO 
Scholen	de	effecten	van	eventuele	voorfinanciering	en	
maakt en beoordeelt NUOVO Scholen met regelmaat een 
liquiditeitsprognose.

Rapportage van het toezicht- 
houdend orgaan
De raad van toezicht adviseert het college van bestuur over 
beleidsvraagstukken. Hier wordt ook uitgebreid stilgestaan bij 
de	risico’s	die	gelopen	worden	ten	aanzien	van	het	gekozen	
beleid. De voortgangsrapportages worden ieder kwartaal in de 
raad van toezicht besproken en de Management Letter die de 
accountant	heeft	geschreven	naar	aanleiding	van	de	interim	
controle is besproken in de Auditcommissie. 

Tijdens	de	interimcontrole	heeft	de	externe	accountant	een	
aanvullende	audit	op	het	gebied	van	ICT	gedaan.	De	audit	
commissie	hecht	veel	waarde	aan	ICT	in	het	onderwijs,	bezien	
vanuit	de	huidige	digitale	tijd,	de	afhankelijkheid	van	ICT	in	
het	onderwijs	en	het	belang	van	bewustwording	van	risico’s.	
NUOVO	huurt	om	die	reden	bijvoorbeeld	ICT-ondersteuning	
volledig in om op die wijze zo goed mogelijk garant te kunnen 
staan voor bijvoorbeeld de beste beveiligingssystemen en zo 
actueel	mogelijke	expertise.	Verder	heeft	de	accountant	het	
jaarverslag besproken met de Auditcommissie. 

In	2020	is	veel	aandacht	van	de	raad	van	toezicht	gegaan	
naar	corona-effecten	en	het	onderzoeken	en	duiden	van	de	
potentiële	risico’s	van	de	voorgenomen	fusie	met	Anna	van	 
Rijn	College.
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In	2020	heeft	de	extern	accountant	op	verzoek	van	de	
Auditcommissie een notitie geschreven waarin twee vragen 
centraal	stonden:

1.	 	Hoe	verhoudt	de	vermogenspositie	van	NUOVO	Scholen	
zich met instellingen in het voortgezet onderwijs die qua 
omvang	vergelijkbaar	zijn	met	NUOVO?	Deze	vraagstelling	
spitst	zich	toe	op	kengetallen	zoals	weerstandsvermogen,	
kapitalisatiefactor,	solvabiliteit	en	andere	relevante	
kengetallen. 

2.	 	Een	analyse	van	de	exploitatieresultaten	van	de	afgelopen	
jaren,	waarbij	op	hoofdlijnen	aandacht	besteed	wordt	aan	
de verschillen tussen realisatie en begroting. Daarbij zou 
specifiek	aan	de	orde	moeten	komen	of	er	een	trend	te	
onderkennen is dat de begroting structureel op één of enkele 
punten	afwijkt,	of	dat	de	afwijkingen	veroorzaakt	worden	
door telkens andere grootheden die mogelijk ook moeilijk te 
voorspellen zijn.

De	notitie	is	toegelicht	en	besproken	door	de	externe	
accountant	met	het	bestuur	en	de	Audit	Commissie	en	 
de notitie is tevens besproken in de raad van toezicht. 

De	conclusie	van	de	accountant	in	deze	notitie	is:
“Als	we	NUOVO	vergelijken	met	een	aantal	instellingen	die	qua	
omvang in dezelfde categorie vallen als NUOVO dan komen wij 
tot	de	conclusie	dat	NUOVO	niet	over-gekapitaliseerd	is	ten	
opzichte van deze benchmarkgroep. 

De kengetallen bevinden zich over het algemeen ook binnen de 
minimum	en	maximum	bandbreedtes	die	de	Inspectie	van	het	
Onderwijs hanteert. 

Ten aanzien van de begroting concluderen wij dat er op 
onderdelen ruimte is om realistischer te begroten. De wijze van 
begroten leidt echter naar onze mening niet tot een structurele 
overschrijding	(positief)	van	de	begroting.	Dat	komt	omdat	de	
grootste verschillen zich over het algemeen voordoen bij baten 
die	ook	(min	of	meer)	één	op	één	hogere	lasten	tot	gevolg	
hebben. Op die componenten waarin NUOVO de afgelopen 
jaren	structureel	meer	geld	heeft	uitgegeven	dan	begroot	
(bijvoorbeeld	externe	adviseurs)	lijkt	het	realistisch	deze	kosten	
structureel hoger in te schatten. Als we verder vooruit kijken 
naar het meerjarenperspectief van NUOVO dan zien we dat 
NUOVO zelf verwacht dat de forse groei die de afgelopen jaren 
doorgemaakt	is,	voor	een	deel	af	zal	vlakken.	Dat	houdt	ook	in	
dat	de	stichting	minder	vooruit	hoeft	te	financieren.”

Uit	het	gesprek	met	de	Audit	Commissie,	het	bestuur	en	de	
externe	accountant	kwam	verder	naar	voren	dat	de	Audit	
Commissie	het	een	heldere	analyse	vindt	die	o.a.	duidelijkheid	
verschaft	over	hoe	de	vermogenspositie	van	NUOVO	zich	
verhoudt	tot	andere	VO-instellingen.	De	notitie	geeft	een	
geruststellend beeld; NUOVO springt er niet bijzonder uit. 
Sterker	nog,	NUOVO	bevindt	zich	soms	ook	aan	de	onderkant	
van de benchmark. De liquide positie is daarentegen nog wel 
wat aan de hoge kant. 

De	accountant	geeft	aan	NUOVO	te	zien	als	een	gezonde	
organisatie	die	niet	te	veel	en	niet	te	weinig	geld	heeft.	De	
analyse laat zien dat NUOVO mooi in het midden uitkomt. 
Vanuit	het	perspectief	van	de	groei,	is	het	ook	prettig	dat	er	
resultaatoverschotten	zijn	(geweest).	

Daarnaast	heeft	NUOVO	de	afgelopen	jaren	gekoerst	op	
het behalen van het afgesproken resultaat en tegelijkertijd 
innovatie	mogelijk	gemaakt.	Wat	spannend	zou	kunnen	zijn,	
is	de	situatie	wanneer	de	groei	zou	stagneren	(groei/krimp	
kwestie),	denk	aan	de	vmbo’s	op	dit	moment.	

De	Audit	Commissie	concludeert	dat	NUOVO	voor	wat	betreft	
de twee vraagstukken op de goede weg zit. 

Bij	de	bespreking	van	de	financiële	documenten	uit	de	 
beleidscyclus	(meerjarenraming,	begroting,	kwartaal-
rapportages,	jaarrekening)	ziet	de	raad	van	toezicht	er	op	 
toe dat de middelen die de overheid ter beschikking stelt 
doelmatig worden aangewend. Dat wil zeggen dat inzet van  
de	middelen	direct	of	op	termijn	gericht	is	op	(de	kwaliteit	van)	
het onderwijsproces en op wat daartoe voorwaardelijk is.  
Het	CvB	is	er	goed	in	geslaagd	om	de	besteding	van	de	
middelen helder en transparant uit te leggen.
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6.  Jaarrekening
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Vanwege	overheersende	zeggenschap	van	NUOVO	Scholen	over	het	Anna	van	Rijn	
College,	worden	in	dit	hoofdstuk	de	geconsolideerde	cijfers	van	NUOVO	Scholen	en	
Anna	van	Rijn	College	over	2020	en	2019	weergegeven.

Geconsolideerde  
Jaarrekening 
NUOVO Scholen & 
Anna van Rijn College
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Balans per 31 december  
(geconsolideerd - na resultaatbestemming)

Staat van baten en lasten (geconsolideerd)

	 Omschrijving	(bedragen x € 1.000) 2020 2019
1		 Activa
	 Vaste	activa

1.1	 Immateriële	vaste	activa 	 0 	 0

1.2	 Materiële	vaste	activa	 15.582 16.914

1.3	 Financiële	vaste	activa 	 303 	 611

	 Totaal	vaste	activa 15.885 17.524

	 Vlottende	activa

1.4	 Vorderingen 5.608 2.983

1.5	 Effecten 	 299 	 400

1.6	 Liquide	middelen 31.438 23.863

	 Totaal	vlottende	activa 37.345 27.246

 Totaal activa 53.230 44.770

2 Passiva

2.1	 Eigen	vermogen 14.811 10.962

2.2	 Voorzieningen 16.490 15.121

2.3	 Langlopende	schulden 	 0 	 285

2.4	 Kortlopende	schulden 21.929 18.402

 Totaal passiva 53.230 44.771

	 Omschrijving	(bedragen x € 1.000) 2020 Begroting 2020 2019
 Baten

3.1	 Rijksbijdragen 103.398 100.777 101.585

3.2	 Overige	overheidsbijdragen	en	subsidies 2.459 2.243 2.182

3.3	 Overige	baten 5.044 5.690 5.193

	 Totaal	baten 110.902 108.709 108.960

 Lasten

4.1	 Personeelslasten 84.455 85.700 81.966

4.2	 Afschrijvingen 3.225 3.404 3.547

4.3	 Huisvestingslasten 7.969 7.339 7.185

4.4	 Overige	lasten 11.330 11.548 12.381

	 Totaal	lasten 106.979 107.991 105.080

	 Saldo	baten	en	lasten 3.923 	 718 3.879

5.0	 Financiële	baten	en	lasten 	 - 74 	 - 23 	 - 7

	 Resultaat	uit	gewone	bedrijfsvoering 3.849 	 695 3.872

 Belastingen 	 0 	 0 	 0

 Netto resultaat 3.849  695  3.872
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Kasstroomoverzicht (geconsolideerd) Verantwoordingsmodel WNT 2020 
(geconsolideerd)
De WNT is van toepassing op NUOVO Scholen en op Anna van 
Rijn	College.	De	WNT	wordt	verantwoord	in	de	enkelvoudige	
jaarrekeningen	van	NUOVO	Scholen	en	Anna	van	Rijn	College.

Omschrijving	(bedragen x € 1.000) 2020  2019 Verschil

Bedrijfsresultaat 3.922 3.878  + 44

Gecorrigeerd	voor:

Afschrijvingen 4.059 3.584	  + 475

Mutaties voorzieningen 1.369 1.203	  + 165

Veranderingen	in	vlottende	middelen:
Voorraden 	 0 	 0  + 0

Vorderingen - 2.822 	 - 456 - 2.367

Kortlopende schulden 3.725 	 626 + 3.099

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 10.252 8.835 1.417

Ontvangen interest 	 35 	 49 	 - 15

Betaalde interest 	 - 98 	 - 38 	 - 60

	 - 63 	 11 	 - 74

Kasstroom	uit	operationele	activiteiten 10.189 8.846 1.387

Investeringen	in	immateriële	vaste	activa 	 0 	 0 	 +0

Investeringen	in	materiële	vaste	activa - 2.736 - 2.225	 	 - 511

Verkoop	financiële	vaste	activa 	 400 	 600 	 - 200

Kasstroom	uit	investeringsactiviteiten - 2.328 - 1.625  - 703

Nieuw opgenomen leningen 	 0 	 0 	 +0

Aflossing	langlopende	schulden 	 - 285 	 - 26 	 - 259

Kasstroom	uit	financieringsactiviteiten  - 285  - 26  - 259

Mutatie	liquide	middelen 7.575 7.195 	 380
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Toelichting op de jaarrekening
Algemeen: Juridische vorm en  
voornaamste activiteiten
De organisatie is een stichting; de voornaamste activiteiten 
bestaan uit het bevorderen van voortgezet onderwijs. Het 
bestuursnummer	van	NUOVO	Scholen	is	41475;	de	hierin	
meegenomen	BRIN-nummers	zijn	15JM,	17AO,	24TJ,	24TR,	
30UB,	17BI	en	07	KP.	NUOVO	Scholen	is	statutair	gevestigd	op	
de	Orteliuslaan	871	te	Utrecht	en	heeft	KvK-inschrijfnummer	
30199604.	Het	bestuursnummer	van	Anna	van	Rijn	College	 
is	41890.	

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een 
verslaggevingsperiode van een kalenderjaar.

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling 
jaarverslaggeving	onderwijs	(RJO).	In	de	RJO	is	bepaald	
dat	de	bepalingen	van	Titel	9	Boek	2	BW	en	de	Richtlijnen	
voor	de	Jaarverslaggeving	(in	het	bijzonder	RJ	660	
Onderwijsinstellingen)	van	toepassing	zijn.	De	daarin	
aangeduide uitzonderingen zijn in acht genomen. 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van 
activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op 
historische kosten voor zover niet anders vermeld.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de 
continuïteitsveronderstelling.

Vergelijkende cijfers
Per	1	augustus	2019	heeft	de	fusie	tussen	NUOVO	Scholen	en	
OSGS plaatsgevonden. Vanwege deze fusie zijn voor de periode 
1	januari	2019	tot	31	juli	2019	de	vergelijkende	cijfers	aangepast	
en indien nodig anders gerubriceerd.

Grondslagen voor de waardering van  
activa en passiva en de resultaatbepaling

Algemeen
Voor	zover	niet	anders	is	vermeld,	worden	activa	en	passiva	
opgenomen tegen nominale waarde.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het 
waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen 
naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan 
betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het 
waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan 
met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag 
daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien	een	transactie	ertoe	leidt	dat	nagenoeg	alle,	of	alle	
toekomstige	economische	voordelen	en	(nagenoeg)	alle	

risico’s	met	betrekking	tot	een	actief	of	verplichting	aan	een	
derde	zijn	overgedragen,	wordt	het	actief	of	de	verplichting	
niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en 
verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het 
tijdstip waarop niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden 
van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische 
voordelen	en/of	betrouwbaarheid	van	de	bepaling	van	de	
bepalingswaarde.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen 
wanneer	een	vermeerdering	van	het	economisch	potentieel,	
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een 
vermindering	van	een	verplichting,	heeft	plaatsgevonden,	
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het 
economisch	potentieel,	samenhangend	met	een	vermindering	
van	een	actief	of	een	vermeerdering	van	een	verplichting,	heeft	
plaatsgevonden,	waarvan	de	omvang	betrouwbaar	kan	worden	
vastgesteld. De baten en lasten worden toegerekend aan de 
periode waarop zij betrekking hebben.

De	jaarrekening	wordt	gepresenteerd	in	euro’s,	de	functionele	
valuta	van	de	organisatie.	Alle	financiële	informatie	in	euro’s	is	
afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.
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Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management 
oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt 
die	van	invloed	zijn	op	de	toepassing	van	grondslagen,	de	
gerapporteerde	waarde	van	activa	en	verplichtingen,	en	van	
baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken 
van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de 
periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige 
perioden	waarvoor	de	herziening	gevolgen	heeft.

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening 
van de directie het meest kritisch voor het weergeven 
van	de	financiële	positie	en	vereisen	schattingen	en	
veronderstellingen:
• Voorziening	ww/bw.
• Voorziening groot onderhoud.

Financiële instrumenten
Financiële	instrumenten	omvatten	investeringen	in	financiële	
vaste	activa	(effecten),	handelsvorderingen	en	overige	
vorderingen,	geldmiddelen,	handelsschulden	en	overige	 
te betalen posten. De stichting maakt geen gebruik van 
afgeleide	instrumenten	(derivaten)	en/of	houdt	geen	
handelsportefeuille aan.

Financiële	instrumenten	worden	bij	de	eerste	opname	verwerkt	
tegen	reële	waarde.	Na	de	eerste	opname	worden	financiële	
instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd. 
Gekochte,	rentedragende	obligaties	die	geen	onderdeel	
zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen 
geamortiseerde	kostprijs.	Indien	de	reële	waarde	van	een	
dergelijk	individueel	effect	onder	de	(geamortiseerde)	kostprijs	
komt,	wordt	de	waardevermindering	direct	verwerkt	ten	laste	
van	de	winst-en-verliesrekening.

Handels- en overige vorderingen
Overige vorderingen worden na eerste opname 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van 
de	effectieve	rentemethode,	verminderd	met	bijzondere	
waardeverminderingsverliezen.

Effecten
De	intentie	van	het	bestuur	betreffende	de	beleggingen	in	
vastrentende waarden is dat deze worden aangehouden tot 
het einde van de looptijd. De beleggingen van de stichting 
in aandelen met een beperkt risico en vastrentende waarden 
worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Dividenden en couponrente worden in de staat van baten  
en lasten verantwoord op het moment dat deze betaalbaar  
zijn gesteld.
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Handelsschulden en overige te betalen posten
Langlopende	en	kortlopende	schulden	en	overige	financiële	
verplichtingen,	worden	na	eerste	opname	gewaardeerd	
tegen	geamortiseerde	kostprijs	op	basis	van	de	effectieve	
rentemethode.

Bijzondere waardeverminderingen financiële activa
Een	financieel	actief	dat	niet	wordt	gewaardeerd	tegen	(1)	
reële	waarde	met	waarde	wijzigingen	in	de	staat	van	baten	en	
lasten	of	(2)	geamortiseerde	kostprijs	of	lagere	marktwaarde,	
wordt op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen 
of er objectieve aanwijzingen bestaan dat het actief een 
bijzondere	waardevermindering	heeft	ondergaan.	Een	financieel	
actief wordt geacht onderhevig te zijn aan een bijzondere 
waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn 
dat na de eerste opname van het actief zich een gebeurtenis 
heeft	voorgedaan	die	een	negatief	effect	heeft	gehad	op	de	
verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan 
een betrouwbare schatting kan worden gemaakt.

Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot 
een	tegen	geamortiseerde	kostprijs	gewaardeerd	financieel	
actief wordt berekend als het verschil tussen de boekwaarde en 
de	contante	waarde	van	de	verwachte	toekomstige	kasstromen,	
gedisconteerd	tegen	de	oorspronkelijke	effectieve	rente	van	 
het actief.

Verliezen worden opgenomen in de staat van baten en 
lasten. Rente op het aan een bijzondere waardevermindering 
onderhevige	actief	blijft	verantwoord	worden	via	oprenting	
van	het	actief	met	de	oorspronkelijke	effectieve	rente	van	het	
actief. Bijzondere waardeverminderingsverliezen onder de 
(geamortiseerde)	kostprijs	van	de	beleggingen	in	effecten	die	
tegen	reële	waarde	worden	gewaardeerd,	met	verwerking	van	
waarde	wijzigingen	in	het	eigen	vermogen,	worden	direct	ten	
laste van de staat van baten en lasten verantwoord.

Immateriële vaste activa
De	immateriële	vaste	activa	worden	gewaardeerd	tegen	
verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen 
en	bijzondere	waardeverminderingen.	De	immateriële	
vaste	activa	omvatten	software	en	externe	kosten	voor	de	
ontwikkeling van leermethodes. Deze uitgaven worden alleen 
toegevoegd	aan	de	verkrijgings-	of	vervaardigingsprijs	als	het	
waarschijnlijk is dat de uitgaven zullen leiden tot een toename 
van de verwachte toekomstige economische voordelen en de 
uitgaven en de toerekening aan het actief op een betrouwbare 
wijze kan worden vastgesteld. Als niet wordt voldaan aan de 
voorwaarden	voor	activering,	worden	de	uitgaven	verantwoord	
als kosten in de staat van baten en lasten. Voor het nog niet 
afgeschreven deel van de geactiveerde ontwikkelingskosten 
wordt een wettelijke reserve gevormd.

De	immateriële	vaste	activa	worden	in	drie	tot	vijf	jaar	volgens	
het lineair systeem afgeschreven.
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Materiële vaste activa
De	bedrijfsgebouwen	en	-terreinen,	inventaris	en	apparatuur	
worden	gewaardeerd	tegen	verkrijgings-	of	vervaardigingsprijs	
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingen.

Ter zake van verwachte kosten van periodiek groot onderhoud 
aan	gebouwen,	installaties	e.d.	wordt	een	voorziening	gevormd.	
Zie	hiervoor	de	grondslag	onder	de	paragraaf	‘Voorzieningen’.

Investeringssubsidies worden aanvankelijk in de balans 
opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke 
zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de 
stichting zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. 
Subsidies ter compensatie van de stichting voor de kosten 
van een actief worden systematisch in de staat van baten 
en lasten opgenomen gedurende de gebruiksduur van het 
actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage 
over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis 
van	de	economische	levensduur,	rekening	houdend	met	de	
restwaarde. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de 
gebruiksduur van het object verlengen. Buiten gebruik gestelde 
activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere 
opbrengstwaarde.

De	volgende	afschrijvingspercentages	worden	hierbij	
gehanteerd:

Financiële vaste activa
De	waardering	van	financiële	vaste	activa	is	toegelicht	onder	
Financiële	instrumenten.

Bijzondere waardeverminderingen
Voor	immateriële	en	materiële	vaste	activa	wordt	op	iedere	
balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze 
activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. 
Als	dergelijke	indicaties	aanwezig	zijn,	wordt	de	realiseerbare	
waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de 
hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als  
het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor 
een	individueel	actief,	wordt	de	realiseerbare	waarde	bepaald	
van de kasstroom genererende eenheid waartoe het  
actief behoort.

Wanneer de boekwaarde van een actief of een kasstroom 
genererende	eenheid	hoger	is	dan	de	realiseerbare	waarde,	
wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord 
voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare 
waarde. Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld 
of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord 
bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een 
dergelijke	indicatie	aanwezig	is,	wordt	de	realiseerbare	waarde	
van	het	betreffende	actief	of	kasstroom	genererende	eenheid	
geschat. Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder 
waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake is van 
een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen 
van de realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het 
laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval 
wordt de boekwaarde van het actief (of kasstroom genererende 
eenheid)	opgehoogd	tot	de	geschatte	realiseerbare	waarde,	
maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn 
(na	afschrijvingen)	als	in	voorgaande	jaren	geen	bijzonder	
waardeverminderingsverlies voor het actief (of kasstroom 
genererende	eenheid)	zou	zijn	verantwoord.

Vorderingen
De	waardering	van	vorderingen	is	toegelicht	onder	Financiële	
instrumenten.

Terreinen Nihil

Gebouwen	en	verbouwingen 5-20%

Huishoudelijke	apparatuur,	vervoermiddelen	en	 
overige inventaris

20%

Mobiele	telefonie,	computers	en	printers	 
en	randapparatuur

33%

Vaktechnische	inrichting,	inrichting	gymzalen,	
muziekinstrumenten	en	overige	inventaris	10	jaar

10%
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Eigen vermogen
Onder	het	eigen	vermogen	worden	de	algemene	reserves,	de	
bestemmingsreserves en de wettelijke reserves gepresenteerd. 
De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije 
beschikking staan van het bestuur. Indien een beperktere 
bestedingsmogelijkheid door het bestuur van de organisatie is 
aangebracht,	dan	is	het	aldus	afgezonderde	deel	van	het	eigen	
vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. Verder is er een 
wettelijke	reserve	opgenomen	voor	de	immateriële	vaste	activa.	
De	bestemmingsreserve	betreft	geen	verplichting.	Het	bestuur	
kan	deze	beperking	zelf	opheffen.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde 
van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen	en	verliezen	af	te	wikkelen,	tenzij	 
anders vermeld.

Een	voorziening	wordt	in	de	balans	opgenomen,	wanneer	er	
sprake	is	van:
•  een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het 

gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en
•  waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; 
•  en als het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die 

verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

Groot	onderhoud
Voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van 
panden,	installaties	e.d.	wordt	een	voorziening	gevormd.	
De toevoegingen aan de voorziening worden bepaald op 
basis van het geschatte bedrag van groot onderhoud en 
de	periode	die	telkens	verloopt	tussen	de	werk-zaamheden	
van	groot	onderhoud,	een	en	ander	zoals	blijkend	uit	een	
meerjarenonderhoudsplan. De voorziening is bepaald via de 
zgn. componentenbenadering. Er is een inschatting gemaakt 
voor	een	afslag	van	35%	op	de	getroffen	voorziening.	Dit	in	
verband met het sober & doelmatig plegen van onderhoud 
én	doordat	renovaties/vervangende	nieuwbouw	(deels)	
door gemeente zullen worden betaald. De kosten van groot 
onderhoud worden verwerkt ten laste van de voorziening voor 
zover deze is gevormd voor de beoogde kosten.

Jubilea
De	jubileumvoorziening	betreft	een	voorziening	voor	toe-
komstige jubileumuitkeringen. Op basis van de nu vastgestelde 
regeling	heeft	VOS/ABB	een	instrument	ontwikkeld	waarmee	 
de omvang van de personele voorzieningen wordt 
gekwantificeerd.	Dit	instrument	gaat	uit	van	de	blijfkans	per	
medewerker en het jubileumbedrag dat wordt uitgekeerd. 
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante 
waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het 
dienstverband. Bij het contant maken is de marktrente van 
hoogwaardige	ondernemingsobligaties	ad	1%	(2019:	1%)	als	
disconteringsvoet gehanteerd.

In	2019	heeft	een	schattingswijziging	in	deze	voorziening	
plaatsgevonden.	Aangezien	van	veel	medewerkers	de	begin-
datum van het dienstverband in de onderwijssector bij ons 
niet	bekend	is,	hebben	wij	de	aanname	gedaan	dat	al	onze	
medewerkers	op	24	jarige	leeftijd	in	de	sector	zijn	gestart.	
Vervolgens	hebben	wij	een	afslag	van	45%	genomen	op	deze	
voorziening in verband met gaten in de dienstverbanden en 
latere startdata. 

Personele	voorziening	(ww/bww)
Sinds	1	juli	2005	zijn	alle	onderwijswerkgevers	verantwoordelijk	
voor	de	re-integratie	van	hun	werkloze	(ex-)werknemers.	Dat	is	
vastgelegd	in	artikel	72a	van	de	Werkloosheidswet	(WW).
Sinds	1	januari	2007	is	de	sector	voortgezet	onderwijs	uit	
het participatiefonds getreden en is voor de verrekening van 
wachtgelduitkeringen	het	model	van	‘normatief	verevenen’	
van kracht. Driekwart van de uitkeringskosten zijn collectief 
verevend. Het vierde kwart is voor rekening van het 
verantwoordelijke schoolbestuur. Dit deel wordt op basis 
van de werkelijke kosten met het bevoegd gezag verrekend. 
De	toekomstige	verplichting	(25%-deel)	van	de	ww-kosten	
van	de	betreffende	personeelsleden	wordt	voorzien,	waarbij	
een zo goed mogelijke inschatting van de duur van de 
uitkeringssituatie wordt gemaakt.
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Voorziening	loondoorbetaling	bij	ziekte
De voorziening vanwege loondoorbetaling bij ziekte wordt 
gevormd voor op balansdatum bestaande verplichtingen 
tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan 
personeelsleden die op balansdatum naar verwachting 
blijvend of geheel niet in staat zijn om werkzaamheden te 
verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid. De voorziening 
loondoorbetaling bij ziekte wordt opgenomen tegen de 
nominale waarde van de verwachte loondoorbetalingen 
gedurende het dienstverband.

Voorziening	levensfasebewust	personeelsbeleid	
In	de	CAO	is	een	persoonlijk	budget	opgenomen	van	50	uur	
voor	elke	medewerker	en	een	aanvullend	budget	van	120	
uur	voor	medewerkers	vanaf	57	jaar.	Deze	uren	kunnen	ook	
gespaard	worden.	Het	bevoegd	gezag	heeft	een	inschatting	
gemaakt in hoeverre gespaarde uren tot uitgaven zullen gaan 
leiden.	Voor	deze	inschatting	is	een	voorziening	opgenomen,	
welke is gevormd tegen de nominale waarde van de 
toekomstige uitbetalingen.

Voorziening	spaarverlof
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit hoofde van 
spaarverlof is een voorziening gevormd. Deze voorziening is 
gewaardeerd tegen de contante waarde van de toekomstige 
uitbetalingen. Betaalde bedragen inzake spaarverlof worden 
ten laste van deze voorziening gebracht.

Kortlopende schulden
De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder 
Financiële	instrumenten.

Opbrengstverantwoording
De Rijksbijdrage wordt verantwoord in het jaar van toewijzing. 
Ingeval	van	geoormerkte,	aanvullende	subsidies,	waarbij	een	
stringente bestedingsaanwijzing is gegeven en eventuele 
overschotten	worden	verrekend,	wordt	door	het	gebruik	van	de	
post	‘overlopende	passiva’	(vooruitontvangen	subsidies)	op	de	
balans,	een	deel	doorgeschoven	naar	een	later	bestedingsjaar.	
Daarmee	wordt	de	basis	gelegd	voor	de	match	tussen	toe-
wijzing en besteding.

De	niet-geoormerkte	subsidies	worden	in	de	basis	beschouwd	
als aanvulling op de rijksbijdrage en worden direct en volledig 
als bate opgenomen in het jaar van toewijzing.

Een doelsubsidie waarbij een causaal verband bestaat tussen 
de beschikbaar gestelde subsidie en de besteding kan ook als 
exploitatiesubsidie	worden	aangemerkt.	Voorwaarde	is	dat	de	
te	leveren	prestaties	nauwkeurig	zijn	omschreven,	hoewel	van	
oormerking geen sprake is. Naar rato van de voortgang van de 
activiteiten	(matching)	wordt	de	subsidie	dan	verwerkt	in	de	
staat van baten en lasten. Nog niet bestede gelden worden in 
dit geval per balansdatum verantwoord onder de overlopende 
passiva	(vooruitontvangen	subsidies).	Matching	met	de	lasten	

is alleen toegestaan als de te leveren prestaties nauwkeurig zijn 
omschreven in een opgesteld bestedingsplan dan wel in de 
subsidievoorwaarden. Daarmee wordt het mogelijk matching 
toe te passen en een deel van de subsidie als vooruitontvangen 
bedrag	op	de	balans	te	verantwoorden,	indien	er	nog	
geen	prestaties/kosten	zijn	verricht/gemaakt.	Dit	principe	
van	matching	is	eveneens	aan	de	orde	bij	(geoormerkte)	
doelsubsidies met verrekening clausule.

Ouderbijdragen
De	ouderbijdragen,	bestaande	uit	met	name	vrijwillige	ouder- 
bijdragen,	worden	toegerekend	aan	het	jaar	waarop	zij	
betrekking	hebben,	waarbij	ervan	uitgegaan	is	dat	reguliere	
onderwijs-	en	onderzoekstaken	gelijkmatig	over	het	schooljaar	
zijn gespreid.

Personeelsbeloningen/pensioenen
Periodiek	betaalbare	beloningen:	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 in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt 
verricht.	Voor	zover	de	beloningen	niet	zijn	uitbetaald,	worden	
deze als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds 
betaalde	bedragen	de	verschuldigde	beloningen	overtreffen,	
wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor 
zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of 
van verrekening met toekomstige betalingen door de Stichting.
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Pensioenen:	De	pensioenregeling	van	de	stichting	is	onder-
gebracht	bij	het	ABP.	Hierbij	is	een	pensioen	toegezegd	aan	
personeel	op	de	pensioengerechtigde	leeftijd,	afhankelijk	
van	de	leeftijd,	salaris	en	dienstjaren.	Uitgangspunt	is	dat	de	
in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan 
de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde 
pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies 
op	balansdatum	nog	niet	zijn	voldaan,	wordt	hiervoor	een	
verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde 
premies	de	verschuldigde	premies	overtreffen,	wordt	een	
overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn 
van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de 
toekomst verschuldigde premies.
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen 
voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van 
het	fonds	en	de	werknemers,	indien	het	waarschijnlijk	is	dat	
voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van 
middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen 
betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan 
van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de 
hand	van	de	uitvoeringsovereenkomst	met	het	fonds,	de	
pensioenovereenkomst met de werknemers en andere 
(expliciete	of	impliciete)	toezeggingen	aan	de	werknemers.	De	
voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van 
de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om 
de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. Voor een 
op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds 

wordt een vordering opgenomen als de onderneming de 
beschikkingsmacht	heeft	over	dit	overschot,	het	waarschijnlijk	
is dat het overschot naar de onderneming zal toevloeien en de 
vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Leasing
De	stichting	kan	financiële	en	operationele	leasecontracten	
afsluiten.	Een	leaseovereenkomst	waarbij	de	voor-	en	nadelen	
verbonden	aan	het	eigendom	van	het	leaseobject	(nagenoeg)	
geheel	door	de	lessee	worden	gedragen,	wordt	aangemerkt	
als	een	financiële	lease.	Alle	andere	leaseovereenkomsten	zijn	
geclassificeerd	als	operationele	leases.	Bij	de	leaseclassificatie	
is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet 
zozeer de juridische vorm.

Operationele leases
Als de onderneming optreedt als lessee in een operationele 
lease,	wordt	het	leaseobject	niet	geactiveerd.	Leasebetalingen	
inzake	de	operationele	lease	worden	lineair	over	de	lease-
periode ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.

Belastingen
De	stichting	hoeft	geen	vennootschapsbelasting	af	te	dragen	
en verricht slechts in beperkte mate BTW belaste prestaties.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de  
indirecte methode.
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Bepaling reële waarde
De	reële	waarde	van	een	financieel	instrument	is	het	bedrag	
waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief 
kan	worden	afgewikkeld	tussen	ter	zake	goed	geïnformeerde	
partijen,	die	tot	een	transactie	bereid	en	van	elkaar	onaf-
hankelijk zijn.

De	reële	waarde	van	beursgenoteerde	financiële	instrumenten	
wordt bepaald aan de hand van de biedprijs.

De	reële	waarde	van	niet-beursgenoteerde	financiële	
instrumenten wordt bepaald door de verwachte kasstromen 
contant te maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan 
de geldende risicovrije marktrente voor de resterende looptijd 
vermeerderd	met	krediet-	en	liquiditeitsopslagen.

Samenwerkingsverbanden NUOVO Scholen
De Stichting ter bevordering maatschappelijke activiteiten 
openbaar	onderwijs	Utrecht	(‘Doemaar’)	is	een	aan	NUOVO	
gelieerde	stichting.	Het	CvB	van	NUOVO	is	voorzitter	van	het	
bestuur	van	deze	stichting.	De	stichting	heeft	geen	eigen	
vermogen en de omvang van de baten en lasten is zeer beperkt. 
Ultimo	2020	is	het	balanstotaal	<25K	en	ook	is	de	omvang	
van	baten	en	lasten	in	2020	<25K.	De	stichting	wordt	niet	
meegeconsolideerd in de jaarrekening van NUOVO op grond 
van de te verwaarlozen betekenis voor het geheel.

De Stichting Vrienden van Schoonoord is een aan NUOVO 
gelieerde stichting. Het bestuur wordt gevormd door leden van 
de	raad	van	toezicht	van	NUOVO	en	een	ex-lid	van	de	raad	van	
toezicht	van	OSGS	Schoonoord.	De	stichting	heeft	een	beperkt	
eigen vermogen en de omvang van de baten en lasten is tevens 
beperkt.	Ultimo	2020	is	het	balanstotaal	<25K	en	ook	is	de	
omvang	van	baten	en	lasten	in	2020	<25K.	De	stichting	wordt	
niet meegeconsolideerd in de jaarrekening van NUOVO op 
grond van de te verwaarlozen betekenis voor het geheel.

De	Stichting	‘Gregoriusfonds’	is	een	gelieerde	stichting	
waarvoor	NUOVO	de	financiële	administratie	voert.	Er	is	geen	
sprake van overheersende zeggenschap. Op grond hiervan 
wordt de stichting niet meegeconsolideerd.

De Stichting Internationale School Utrecht is een gelieerde 
stichting	waarvoor	NUOVO	de	financiële	administratie	voert.	
Er is geen sprake van overheersende zeggenschap. Op grond 
hiervan wordt de stichting niet meegeconsolideerd.

De	Stichting	Anna	van	Rijn	College	is	een	gelieerde	stichting	
waarvoor	NUOVO	per	1	augustus	2020	het	bestuur	vormt.	Er	is	
wel sprake van overheersende zeggenschap. Op grond daarvan 
wordt de stichting meegeconsolideerd.
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Model E: Verbonden Partijen

Naam
Juridische	 
vorm	(2020)

Statutaire	
Zetel

Code 
activiteiten

Eigen	vermogen	
per 31-12-2020	(€)	

Resultaat	per	 
31-12-2020	(€)

Art	2: 
403 BW Consolidatie Toelichting	op	consolidatie

Stichting	ter	bevordering	maat- 

schappelijke activiteiten openbaar  

onderwijs	Utrecht	(‘Doemaar’)

Stichting Utrecht Overige <25K <25K Nee Nee Nee,	wel	overheersende	zeggenschap,	

maar niet materieel

Stichting Vrienden van Schoonoord Stichting Zeist Overige <25K <25K Nee Nee niet materieel

Stichting Samenwerkingsverband  

Utrecht/Stichtse	Vecht	VO	('Sterk	VO')

Stichting Utrecht Overige Nee Nee Nee,	geen	overheersende	zeggenschap

Samenwerkingsverband	Zuidoost	Utrecht	

Voortgezet	Onderwijs	(SWV	26-03)

Vereniging Zeist Overige Nee Nee Nee,	geen	overheersende	zeggenschap

Stichting International School Utrecht Stichting Utrecht Overige Nee Nee Nee,	geen	overheersende	zeggenschap

Stichting Gregoriusfonds Stichting Utrecht Overige Nee Nee Nee,	geen	overheersende	zeggenschap

Vereniging tot instandhouding van  

het Hieronymusfonds

Vereniging Utrecht Overige Nee Nee Nee,	geen	overheersende	zeggenschap

VVE	'Het	Gebouw' Vereniging Utrecht Onroerende 

zaken

Nee Nee Nee,	geen	overheersende	zeggenschap

Anna	van	Rijn	College Stichting Nieuwegein Overige 3.022K 1.461K Nee Ja Overheersende zeggenschap
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Toelichting op de balans (geconsolideerd)

1.1 Immateriële vaste activa 1.2 Materiële vaste activa
Het	verloop	van	de	materiële	vaste	activa	is	als	volgt:

Ultimo	2020	heeft	NUOVO	geen	gebouwen	in	economisch	eigendom.	De	waarde	op	de	balans	
onder	gebouwen	en	terreinen	betreffen	hoofdzakelijk	verbouwingen.

Omschrijving	(bedragen x € 1.000)

Immateriële	vaste	
activa

Aanschafprijs	1-1-2020 1.083

Afschrijving	cumulatief	1-1-2020 1.083

Boekwaarde 1-1-2020 0

Investeringen 0

Des-investeringen 1.083

Afschrijvingen 0

Aanschafprijs	31-12-2020 0

Afschrijving	cumulatief	31-12-2020 0

Boekwaarde 31-12-2020 0

Omschrijving	(bedragen x € 1.000)

Gebouwen	 
en terreinen

Inventaris en 
apparatuur

Materiële  
vaste activa

Aanschafprijs	1-1-2020 11.782 33.597 45.379

Afschrijving	cumulatief	1-1-2020 4.068 24.397 28.466

Boekwaarde 1-1-2020 7.714 9.200 16.914

Investeringen 247 2.489 2.736

Des-investeringen 878 1.605 2.483

Afschrijving	op	Des-investeringen 347 1.344 1.691

Afschrijvingen 817 2.459 3.275

Aanschafprijs	31-12-2020 11.151 34.481 45.632

Afschrijving	cumulatief	31-12-2020 4.538 25.512 30.050

Boekwaarde 31-12-2020 6.613 8.969 15.582
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1.3 Financiële vaste activa
Het	verloop	van	de	financiële	vaste	activa	is	als	volgt:

De	effectenportefeuille	van	NUOVO	Scholen	is	ondergebracht	bij	de	Rabobank.	Dit	betreft	
beursgenoteerde	effecten	die	bestemd	zijn	om	duurzaam	te	worden	aangehouden.

Per	31	december	2020	was	de	vermogensopbouw	als	volgt:	Vastrentende	waarden	100%
In	2020	is	een	rendement	op	de	effectenportefeuille	behaald	van	2,5%.

1.4 Vorderingen

Omschrijving	(bedragen x € 1.000) Obligaties Aandelen
Totaal	 

effecten

Financiële vaste activa 1-1-2020 611 0 611

Investeringen en verstrekte leningen 0 0 0

Herrubricering	van	Financiële	vaste	 

activa	naar	kortlopende	Effecten

299 0 299

Waardemutatie - 9 0 - 9

Financiële vaste activa 31-12-2020 303 0 303

Omschrijving	(bedragen x € 1.000) 2020 2019

Debiteuren 662 490

Overige overheden 5 48

Nog te ontvangen subsidies overige 0 0

Rekening	Courant	SPOU 	66 0

Rekening	Courant	Doe	Maar 0 0

Rekening	Courant	Anna	van	Rijn	College 0 0

Rekening-courant	International	School	Utrecht 	1.948 0

Nog	te	ontvangen	WGA-uitkering 38 42

Kasvoorschot 12 11

Te ontvangen omzetbelasting 0 10

Nog	te	ontvangen	/	vooruitbetaalde	bedragen 2.186 1.742

Vorderingen  5.608  2.983
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Omschrijving	(bedragen x € 1.000)

Stand per  
1-1-2020 Resultaat

Overige 
mutaties

Stand per
31-12-2020

Algemene reserve 10.686 3.484 21 14.427

Bestemmingsreserve	BAPO	(publiek) 40 0 - 21 19

Bestemmingsreserve Incidentele 

gelden	werkdrukvermindering	(publiek)
236 0 - 236 0

Bestemmingsreserve	ISU	(privaat) 0 365 0 365

Eigen	vermogen 10.962 3.849 - 236 14.811

1.5 Effecten
Het	effect	wat	ultimo	2020	op	de	balans	staat	betreft	een	
kortlopende	obligatie	met	een	nominale	waarde	van	300K	en	
een	rentepercentage	van	4,375%.	Dit	is	een	obligatie	van	de	
Rabobank	MTN	met	een	looptijd	van	2006	tot	en	met	2021.

1.6 Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.

2.1 Eigen vermogen
Het	verloop	van	het	eigen	vermogen	is	als	volgt:	

De	mutatie	in	de	bestemmingsreserve	BAPO	bestaat	uit	in	 
het	verleden	opgebouwde	BAPO-rechten	van	personeels-
leden,	die	in	2020	genoten	zijn.

De	Bestemmingsreserve	ISU	(privaat	vermogen)	is	opgenomen	
conform	de	samenwerkings-overeenkomst	dd.	18	december	
2020	tussen	NUOVO	en	SPOU	inzake	International	School	
Utrecht	artikel	7	lid	14:	“Eventuele	overschotten	die	worden	 
behaald	of	gemaakt	als	gevolg	van	de	exploitatie	van	ISU,	 
worden	door	Partijen	gealloceerd	op	de	(respectievelijke)	
Kostenplaats	ISU	en	worden	jaarlijks,	op	basis	van	de	 

Jaarverantwoording	ISU,	opgenomen	in	de	bestemmings-
reserves	verband	houdend	met	ISU	van	Partijen	
("Bestemmingsreserve	ISU").	Partijen	verbinden	zich	 
eventuele overschotten behaald of gemaakt als gevolg van  
de	exploitatie	ISU	niet	te	besteden	aan	de	andere	door	Partijen	 
in	stand	gehouden	scholen.	Partijen	verbinden	zich	om	
uitgaven	uit	de	gevormde	Bestemmings-reserves	ISU	slechts	
plaats te laten vinden op basis van de ISU Begroting. De 
Head of School doet hiervoor een voorstel in de concept ISU 
Begroting	voor	het	daarop	volgende	jaar,	met	inachtneming	 
van	het	hiervoor	in	lid	2	bepaalde.”

Omschrijving	(bedragen x € 1.000) 2020 2019

1.2.4.1	Kasmiddelen 7 7

1.2.4.2	Tegoeden	op	bankrekeningen 31.431 23.856

Totaal	liquide	middelen 31.438 23.863 
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2.2 Voorzieningen

Personeelsvoorzieningen
De	personeelsvoorzieningen	bestaan	uit	de	voorziening	voor	jubileumuitkering,	de	WW/BWW	
voorziening,	de	LPB	uren	en	de	voorziening	voor	langdurig	zieken.	Het	gevoerde	personeelsbeleid	
van NUOVO Scholen is mede gericht op de beheersing van uitgaven inzake uitkeringen na ontslag.

2.3 Langlopende schulden

Onderhoudsvoorziening
De voorziening voor onderhoudskosten wordt gevormd voor periodiek groot  
onderhoud dat moet worden verricht op de gebouwen.

Omschrijving	(bedragen x € 1.000)

Stand per 
1-1-2020

Dotaties Onttrekkingen Vrijval Rentemutatie	(bij	
contante	waarde)

Stand per 
31-12-2020

Kortlopende 

deel < 1 jaar
Langlopende 

deel > 1 jaar

Spaarverlof 32 0 0 0 0 32 0 32

LPB-uren 1.691 545 187 0 0 2.049 369 1.681

Jubileumvoorziening 655 143 59 61 0 677 93 584

Werkloosheidsbijdragen 1.982 582 531 171 0 2.075 421 1.654

Langdurig zieken 310 287 253 35 0 310 278 31

Generatiepact 617 0 169 52 0 396 87 310

Personeelsvoorzieningen 5.287 1.557 1.199 319	 0 5.539 1.247 4.292

Overige voorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0

Voorziening onderhoud gebouwen 9.834 1.377 261 0 0 10.950 1.623 9.327

Voorzieningen 15.121 2.934 1.460 319 0 16.490 2.871 13.619

Omschrijving	(bedragen x € 1.000)

Stand per  
1-1-2020

Aangegane	 
leningen

Aflossingen Stand per  
31-12-2020

Looptijd  
> 1 jaar

Looptijd  
> 5 jaar

Rentevoet

Lening	ROC 285	 0 285 0 0 0

Langlopende	schulden 285 0 285 0 0 0 0
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2.4 Kortlopende schulden

Onder	de	kortlopende	schulden	is	in	2020	een	bedrag	van	3.703K	begrepen	met	een	resterende	
looptijd	langer	dan	één	jaar	zijn	de	vooruitontvangen	investeringssubsidies	Gemeente	(3.459K)	
en	de	vooruitontvangen	investeringssubsidies	OCW	(244K).

Omschrijving	(bedragen x € 1.000) 2020 2019

Crediteuren 2.415 2.497

Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.468 2.952

Schulden terzake van pensioenen 1.023 972

Vakantiegeld	en	-dagen 2.478 2.222

Nog te betalen bindingstoelagen 184 145

Vooruitontvangen	subsidies	OCW	geoormerkt 270 52

Vooruitontvangen	subsidies	OCW	niet	geoormerkt 1.227 375

Vooruitontvangen	investeringssubsidies	OCW	-	inz.	overige	materiele	activa 0 7

Vooruitontvangen	investeringssubsidies	OCW	-	inz.	verbouwingen 269 286

Vooruitontvangen	investeringssubsidies	Gemeente	-	inz.	overige	materiele	activa 3.994 4.201

Nog	te	besteden	subsidies	Overige	overheden	en	subsidiënten 1.134 122

Nog te besteden subsidies Overigen 130 47

Vooruitontvangen bedragen 2.158 2.201

Nog te betalen bedragen 3.007 2.065

Waarborgsommen 60 88

Rekening-courant	International	School	Utrecht 0 87

Rekening-courant	Stichting	Gregoriusfonds 113 84

Kortlopende	schulden 21.929 18.402
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Financiële instrumenten

Algemeen
De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening geen 
gebruik	van	afgeleide	financiële	instrumenten	(derivaten).	 
Op	basis	van	overige	financiële	instrumenten	(o.a.	vorderingen,	
schulden	en	liquide	middelen)	wordt	de	stichting	blootgesteld	
aan	een	beperkt	kredietrisico,	renterisico	en	liquiditeitsrisico.

Kredietrisico
De	stichting	loopt	kredietrisico	over	debiteuren,	overige	
vorderingen,	financiële	vaste	activa	en	liquide	middelen.	 
Het risico wordt echter laag ingeschat doordat het een veelheid 
aan,	veelal	publieke,	opdrachtgevers	betreft.	De	(overtollige)	
liquide middelen zijn bij een gerenommeerde  
bank ondergebracht.

Renterisico en kasstroomrisico
De	stichting	heeft	geen	externe	financiering.	Ten	aanzien	 
van	de	financiële	vaste	activa	bestaat	een	renterisico.	Het	
renterisico	is	beperkt	tot	eventuele	veranderingen	in	de	markt-
waarde van obligaties. Bij deze leningen is sprake van een vast 
rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden 
aangehouden	tot	het	einde	van	de	looptijd.	De	organisatie	heeft	
derhalve	als	beleid	om	geen	afgeleide	financiële	instrumenten	
te	gebruiken	om	(tussentijdse)	rentefluctuaties	te	beheersen.	
Het renterisico wordt daarom laag ingeschat.

Liquiditeitsrisico
De stichting bewaakt haar eigen liquiditeitspositie en ziet er op 
toe dat er steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om 
aan de verplichtingen te kunnen voldoen. De stichting loopt 
geen	significante	liquiditeitsrisico’s.

Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen

Ministerie van 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”	(kenmerk	WJZ-2005/54063802	en	kenmerk	 
VO/F	-2006/1769)	toegestaan	een	vordering	op	te	nemen	op	
het	Ministerie	van	OCW.	De	vordering	op	het	Ministerie	van	
OCW	is	ter	hoogte	van	de	op	dat	moment	bestaande	schuld	
aan	het	personeel	in	verband	met:
• 	de	tot	en	met	december	opgebouwde	bruto	vakantie-

aanspraken;
•  de over de maand december door het bevoegd gezag 

verschuldigde	afdracht	pensioenpremies	en	loonheffing	
verbonden salarisbetalingen op grond van de van toepassing 
zijnde	wet-	en	regelgeving.

Deze	vordering	is	nooit	hoger	dan	7,5%	van	de	totale	reguliere	
personele bekostiging over het boekjaar. De geconsolideerde 
vordering	bedraagt	op	31	december	2020	€	5.373K.	De	vorde-
ring	van	NUOVO	Scholen	(enkelvoudig)	betreft	€	4.709K.

Meerjarige	financiële	verplichtingen
De	meerjarig	financiële	verplichtingen	worden	beschreven	in	de	
enkelvoudige jaarrekeningen van NUOVO Scholen en Anna van 
Rijn	College.

Gebeurtenissen	na	balansdatum
Tussen	Stichting	Anna	van	Rijn	College	en	NUOVO	Scholen	
heeft	per	1	april	2021	een	juridische	fusie	plaatsgevonden.
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

3.1 Rijksbijdragen

3.2  Overige overheidsbijdragen en subsidies

3.3 Overige baten

Omschrijving	(bedragen x € 1.000) 2020 Begroting 2020 2019

Rijksbijdrage sector VO 81.070 80.470 80.756

Niet-geoormerkte	subsidies	OCW 14.298 14.097 13.180

geoormerkte	subsidies	OCW 1.283 565 749

Toerekening	investeringssubsidies	OCW 25 25 25

Inkomensoverdrachten 6.723 5.620 6.875

Totaal 103.398 100.777 101.585

Omschrijving	(bedragen x € 1.000) 2020 Begroting 2020 2019

Gemeentelijke bijdr. en subsidies 1.776 1.669 1.521

Toerekening investeringssubs. gemeente 597 522 619

Overige overheidsbijdragen 86	 52 42

Totaal 2.459 2.243 2.182

Omschrijving	(bedragen x € 1.000) 2020 Begroting 2020 2019

Verhuur 525 567 635	

Detachering personeel 1.541 1.637 1.612	

Schenking 0 0 0

Sponsoring 0 5 3	

Ouderbijdragen 2.578 2.512 2.478	

Opbrengst kantine 36 61 46

Overige 364 908 418

Totaal 5.044 5.690  5.193 
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4.1 Personeelslasten

Alle medewerkers zijn voor beide boekjaren werkzaam in Nederland geweest. NUOVO Scholen 
heeft	de	pensioenen	ondergebracht	bij	ABP.	ABP	heeft	ultimo	2020	een	dekkingsgraad	van	 
93,2	procent.

4.2 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Omschrijving	(bedragen x € 1.000) 2020  Begroting 2020 2019

Brutolonen en salarissen 	59.163	 	61.618	 	55.539	

Sociale lasten 	7.528	 	7.514	 	7.252	

Pensioenpremies 	8.893	 	8.455	 	8.707	

Lonen en salarissen  75.585  77.587  71.498 

Dotaties personele voorzieningen 	403	 	310	 	1.059	

Extern	Personeel 	5.287	 	4.148	 	5.445	

Werving & selectie 	87	 	73	 	77	

(Na-)	Scholing	personeel 	1.090	 	1.868	 	1.386	

Overig 	2.695	 	2.189	 	3.255	

Af:	uitkeringen - 692 - 475 - 753

Overige personele lasten  8.870  8.113  10.468 

Totaal  84.455  85.700  81.966 

Omschrijving	(bedragen x € 1.000) 2020  Begroting 2020 2019

Software 0 0 0

Ontwikkeling leermethoden 0 0 0

Immateriële vaste activa 0 0 0

Gebouwen 	51	 	55	 	184	

Verbouwingen 	740	 	235	 	819	

Installaties duurzame energie 	26	 	25	 	39	

Meubilair 	635	 	699	 	647	

Vaktechnische inrichting 	164	 	168	 	166	

Inriching gymzalen 	36	 	45	 	35	

Muziekinstrumenten 	2	 	2	 	2	

Overige	inventaris	10	jaar 	149	 	188	 	171	

Huishoudelijke apparatuur 	22	 	27	 	22	

Audiovisuele middelen 	110	 	98	 	83	

Overige	inventaris	5	jaar 	372	 	1.004	 	334	

Computers 	782	 	696	 	813	

Printers	&	randapparatuur 	153	 	123	 	195	

Mobiele telefonie 	28	 	36	 	21	

Leermiddelen 	5	 	5	 	16	

Verlies Activa - 51 0 0

Materiële vaste activa  3.225  3.404  3.547 

Totaal  3.225  3.404  3.547 
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4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige instellingslasten
Omschrijving	(bedragen x € 1.000) 2020 Begroting 2020 2019

Accountantskosten 	90	 	109	 	106	

Externe	adviseurs 	916	 	778	 	905	

Telefoon-	en	portokosten 	484	 	479	 	481	

Verzekeringen 	66	 	61	 	74	

Onkostenvergoedingen raad van toezicht 	63	 	84	 	78	

Overige administratie en beheer 	619	 	504	 	578	

Administratie- en beheerslasten  2.237  2.015  2.221 

Leermiddelen 	3.792	 	3.869	 	3.898	

Kleine inventaris en onderhoud inventaris 	271	 	307	 	323	

ICT-kosten 	2.249	 	1.980	 	2.105	

Reproductiekosten 	371	 	372	 	376	

Overige materiaalkosten 	164	 	153	 	14	

Overige dotaties - 1 0 - 19

Leermiddelen	en	materialen 	6.846	 	6.681	 	6.697	

Leerlingactiviteiten 	615	 	742	 	957	

Reizen	en	excursies 	652	 	1.333	 	1.641	

PR	en	marketing 	689	 	372	 	415	

Representatie 	44	 	55	 	60	

Kantine 	30	 	98	 	49	

Overige 	218	 	251	 	341	

Overige onderwijslasten 	2.248	 	2.852	 	3.463	

Totaal 11.330  11.548  12.381 

Omschrijving	(bedragen x € 1.000) 2020 Begroting 2020 2019

Huur 	769	 860 	715	

Dotatie meerjarig onderhoud 	1.681	 	1.612	 	1.671	

Klein	onderhoud	en	exploitatie 	1.440	 	1.177	 	1.206	

Energie en water 	1.517	 	1.341	 	1.289	

Schoonmaakkosten 	2.143	 	1.925	 	1.898	

Heffingen 	85	 	101	 	98	

Overige 	333	 	323	 	309	

Totaal  7.969  7.339  7.185 
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Accountantshonorarium 5.0 Financiële baten en lasten

Omschrijving	(bedragen x € 1.000) 2020 2019

Wijs	Accountants
Onderzoek van de jaarrekening 97 94

Andere	niet-controlediensten 3 0

Astrium	(OSG	Schoonoord)
Onderzoek van de jaarrekening 0 17

Totaal 100 111

Advieskosten

Fiscaal	advies	Govers 47 25

Omschrijving	(bedragen x € 1.000) 2020 Begroting 2020 2019

Rentebaten	banken/spaarrekeningen 	0	 0 	0	

Rente	en	dividend	effecten 	35	 0 	49	

Mutatie	waardering	effecten 0 0 0

Overige	opbrengsten	financiële	vaste	activa 0 0 0

Totaal	financiële	baten  35  0  49 

Rentelasten 	78	 6	 31	

Bankkosten 	14	 12	 9	

Beheerslasten	effectenportefeuille 	1	 5	 1	

Mutatie	waardering	effecten 	9	 0 16	

Overige	financiële	lasten 	7	 0 - 1

Totaal	financiële	lasten  109 23 57 

Resultaat	financiële	baten	en	lasten 	- 74 	- 23 	-7
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Enkelvoudige  
jaarrekening  
NUOVO Scholen
Vanwege de fusie per 1 augustus 2019 met OSGS 
worden in verband met vergelijkingsdoeleinden de 
financiële cijfers in de jaarrekening over het jaar 2019 
inclusief de stand-alone OSGS cijfers van voor de  
fusie weergegeven. Tenzij dit expliciet wordt aan-
gegeven zijn de cijfers van OSGS over de periode 
januari 2019 t/m juli 2019 dus in de weergegeven 
financiële gegevens van NUOVO Scholen verwerkt.
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Balans per 31 december  
(na resultaatbestemming)

Staat van baten en lasten

	 Omschrijving	(bedragen x € 1.000) 2020 2019
1		 Activa
	 Vaste	activa

1.1	 Immateriële	vaste	activa 	 0 	 0

1.2	 Materiële	vaste	activa	 14.532 14.844

1.3	 Financiële	vaste	activa 	 303 	 611

	 Totaal	vaste	activa 14.835 15.455

	 Vlottende	activa

1.4	 Vorderingen 5.671 2.918

1.5	 Effecten 	 299 	 400

1.6	 Liquide	middelen 26.023 20.137

	 Totaal	vlottende	activa 31.992 23.455

 Totaal activa 46.827 38.911

2 Passiva

2.1	 Eigen	vermogen 11.789 9.401

2.2	 Voorzieningen 14.366 12.786

2.3	 Langlopende	schulden 	 0 0

2.4	 Kortlopende	schulden 20.672 16.723

 Totaal passiva 46.827 38.911

	 Omschrijving	(bedragen x € 1.000) 2020 Begroting 2020 2019
 Baten

3.1	 Rijksbijdragen 91.033 89.076 86.722

3.2	 Overige	overheidsbijdragen	en	subsidies 2.459 2.243 2.182

3.3	 Overige	baten 4.477 4.915 4.250

	 Totaal	baten 97.970 96.234 93.153

 Lasten

4.1	 Personeelslasten 75.216 76.019 71.125

4.2	 Afschrijvingen 2.825 3.016 2.810

4.3	 Huisvestingslasten 7.110 6.351 6.048

4.4	 Overige	lasten 10.358 10.137 10.957

	 Totaal	lasten 95.509 95.524 90.940

	 Saldo	baten	en	lasten 2.461 710 2.213

5	 Financiële	baten	en	lasten - 73 - 21 - 5

	 Resultaat	uit	gewone	bedrijfsvoering 2.388 690 2.208

 Belastingen 0 0 0

 Netto resultaat 2.388 690 2.208
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Kasstroomoverzicht
Omschrijving	(bedragen x € 1.000) 	 2020   2019 	 Verschil

Bedrijfsresultaat 2.461 	2.213	 + 248

Gecorrigeerd	voor:

Afschrijvingen 2.877 	2.827	 + 50

Mutaties voorzieningen 1.580 	1.148	 + 431

Veranderingen	in	vlottende	middelen:
Voorraden 0 	0	 +0

Vorderingen - 2.753 	- 708	 - 2.045

Kortlopende schulden 3.949 	682	 + 3.267

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 8.113 6.162 1.951

Ontvangen interest 35 	49	 - 15
Betaalde interest - 98 	- 38	 - 60

- 63 	11	 - 74

Kasstroom	uit	operationele	activiteiten 8.050 6.173 2.124

Investeringen	in	immateriële	vaste	activa 0 	0	 +0

Investeringen	in	materiële	vaste	activa - 2.425 	- 2.128	 - 297

Verkoop	financiële	vaste	activa 400 	600	 - 200

Kasstroom	uit	investeringsactiviteiten -	2.164 -	1.528 -	636

Nieuw opgenomen leningen 	 0 	 0 	 +0

Aflossing	langlopende	schulden 0 0 +0

Kasstroom	uit	financieringsactiviteiten 0 0 0

Mutatie	liquide	middelen 5.886 4.645 1.241
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Verantwoordingsmodel WNT 2020 van NUOVO 
Scholen
De WNT is van toepassing op NUOVO Scholen. Het voor NUOVO Scholen toepasselijke 
bezoldigingsmaximum	is	in	2020	€	170.000.	Het	betreft	het	bezoldigingsmaximum	voor	het	
onderwijs,	klasse	E,	complexiteitspunten	totaal	15,	per	criterium:	gemiddelde	OC&W	Baten	(8),	 
drie	jaar	gemiddelde	leerlingaantal	(3),	gewogen	aantal	onderwijssoorten	(4).

1. Bezoldiging topfunctionarissen 
1a.	Leidinggevende	topfunctionarissen	met	dienstbetrekking	en	leidinggevende	top-
functionarissen	zonder	dienstbetrekking	vanaf	de	13e	maand	van	de	functievervulling.

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

Omschrijving	(bedragen x € 1) L.W. de Wit 2020 J.P	Gaemers	2020 L.W. de Wit 2019 J.P	Gaemers	2019

Functiegegevens Voorzitter college van bestuur Lid college van bestuur Voorzitter college van bestuur Lid college van bestuur

Aanvang	en	einde	functievervulling	in	2020	en	2019 01/01	–	31/12 01/01	–	31/12 01/01	–	31/12 01/01	–	31/12

Omvang	dienstverband	(als	deeltijdfactor	in	fte) 1,0 1,0 1,0 1,0

Dienstbetrekking? ja ja ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 148.697 140.792 143.503 133.241

Beloningen betaalbaar op termijn 21.298 21.065 20.494 19.514

Subtotaal 169.995 161.857 163.997 152.755

Individueel	toepasselijke	bezoldigingsmaximum 170.000 170.000 164.000 157.000

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

Bezoldiging 169.995 161.857 163.997 152.755

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de 

overschrijding al dan niet is toegestaan
N.v.t. N.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens	2020 (bedragen x € 1) A.	van	Beek T.	Wubbels F.	Bouchtaoui S. te Pas M.	Eussen J.G.E.J.	Telkamp A.	de	Jong

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid

Aanvang	en	einde	functievervulling	in	2020 01/01-31/12	 01/01-31/07 01/01-31/12 01/08-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12	 01/01-31/12

Bezoldiging

Bezoldiging 10.750 3.550 7.600 2.292 7.300 7.050 6.200

Individueel	toepasselijke	bezoldigingsmaximum 25.500 9.917 17.000 7.083 17.000 17.000 17.000

-/-	Onverschuldigd	betaald	en	nog	niet	

terugontvangen bedrag
N.v.t N.v.t. N.v.t N.v.t N.v.t. N.v.t N.v.t.

Totale	bezoldiging 10.750 3.550 7.600 2.292 7.300 7.050 6.200

Het bedrag van de overschrijding en de reden 

waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t 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 N.v.t.

Gegevens	2019 (bedragen x € 1) A.	van	Beek T.	Wubbels F.	Bouchtaoui	 S. te Pas M.	Eussen J.G.E.J.	Telkamp	 A.	de	Jong

Voorzitter Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid

Aanvang	en	einde	functievervulling	in	2019 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12	 N.v.t. 01/01-31/12 01/01-31/12	 01/01-31/12

Bezoldiging

Bezoldiging 9.325 6.950 6.700 N.v.t. 5.375 5.125 4.916

Individueel	toepasselijke	bezoldigingsmaximum 24.600 16.400 16.400 N.v.t. 15.700 15.700 15.700
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2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen 
De	beëindigingsvergoeding	betreft	de	afkoop	van	het	doorlopende	leasecontract	van	de	leaseauto.

Gegevens	2020  
(bedragen x € 1) J.P	Gaemers

Functiegegevens
Functie	bij	beëindiging	dienstverband Lid college van bestuur

Omvang	dienstverband	(als	deeltijdfactor	in	fte) 1.0

Jaar	waarin	dienstverband	is	beëindigd 2020

Uitkering	wegens	beëindiging	van	het	dienstverband

Overeengekomen	uitkeringen	wegens	beëindiging	dienstverband 28.713

Individueel	toepasselijk	maximum 75.000

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband 28.713

Waarvan	betaald	in	2020 28.713

Onverschuldigd	betaald	en	nog	niet	terug-ontvangen	bedrag N.v.t. 

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. 

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

3. Overige rapportageverplichtingen op 
grond van de WNT
Naast de hiernaast vermelde topfunctionarissen zijn er geen 
overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 
2020	een	bezoldiging	boven	het	individueel	toepasselijke	
drempelbedrag hebben ontvangen.

129	/	160

Inhoudsopgave Inleiding Profiel Onderwijs Bedrijfsvoering Financiën Jaarrekening ControleJaarrekening



Toelichting op de jaarrekening

Algemeen: Juridische vorm en 
voornaamste activiteiten
De organisatie is een stichting; de voornaamste activiteiten 
bestaan uit het bevorderen van voortgezet onderwijs. Het 
bestuursnummer	van	NUOVO	Scholen	is	41475;	de	hierin	
meegenomen	BRIN-nummers	zijn	15JM,	17AO,	24TJ,	24TR,	
30UB,	17BI	en	07	KP.	NUOVO	Scholen	is	statutair	gevestigd	op	 
de	Orteliuslaan	871	te	Utrecht	en	heeft	KvK-inschrijf- 
nummer	30199604.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een 
verslaggevingsperiode van een kalenderjaar.

Toegepaste standaarden
De	jaarrekening	is	opgesteld	volgens	de	Regeling	jaarverslag-
geving	onderwijs	(RJO).	In	de	RJO	is	bepaald	dat	de	bepalingen	 
van	Titel	9	Boek	2	BW	en	de	Richtlijnen	voor	de	Jaarverslag-
geving	(in	het	bijzonder	RJ	660	Onder-wijsinstellingen)	van	
toepassing zijn. De daarin aangeduide uitzonderingen zijn in 
acht genomen. De grondslagen die worden toegepast voor de  
waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn  
gebaseerd op historische kosten voor zover niet anders vermeld.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de 
continuïteitsveronderstelling.

Vergelijkende cijfers
Per	1	augustus	2019	heeft	de	fusie	tussen	NUOVO	Scholen	en	
OSGS plaatsgevonden. Vanwege deze fusie zijn voor de periode 
1	januari	2019	tot	31	juli	2019	de	vergelijkende	cijfers	aangepast	
en indien nodig anders gerubriceerd.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en 
de resultaatbepaling 
Voor	zover	niet	anders	is	vermeld,	is	de	grondslag	van	de	 
waardering	van	activa	en	passiva	in	de	enkelvoudige	jaar-
rekening gelijk aan de geconsolideerde jaarrekening. 
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Toelichting op de balans 

1.1 Immateriële vaste activa

1.2 Materiële vaste activa
Het	verloop	van	de	materiële	vaste	activa	is	als	volgt:

Ultimo	2020	heeft	NUOVO	geen	gebouwen	in	economisch	eigendom.	De	waarde	op	de	balans	
onder	gebouwen	en	terreinen	betreffen	hoofdzakelijk	verbouwingen.

Omschrijving	(bedragen x € 1.000)

Immateriële	 
vaste activa

Aanschafprijs	1-1-2020 1.083

Afschrijving	cumulatief	1-1-2020 1.083

Boekwaarde 1-1-2020 0

Investeringen 0

Des-investeringen 1.083

Afschrijvingen 0

Aanschafprijs	31-12-2020 0

Afschrijving	cumulatief	31-12-2020 0

Boekwaarde 31-12-2020 0

Omschrijving	(bedragen x € 1.000)

Gebouwen	en	 
terreinen

Inventaris en  
apparatuur

Materiële  
vaste activa

Aanschafprijs	1-1-2020 9.095 30.150 39.245

Afschrijving	cumulatief	1-1-2020 2.808 21.592 24.400

Boekwaarde 1-1-2020 6.287 8.558 14.844

Investeringen 247 2.325 2.572

Des-investeringen 0 147 147

Afschrijving	op	Des-investeringen 0 139 139

Afschrijvingen 657 2.219 2.877

Aanschafprijs	31-12-2020 9.342 32.328 41.670

Afschrijving	cumulatief	31-12-2020 3.465 23.672 27.138

Boekwaarde 31-12-2020 5.876 8.656 14.532
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1.3 Financiële vaste activa
Het	verloop	van	de	financiële	vaste	activa	is	als	volgt:

De	effectenportefeuille	van	NUOVO	Scholen	is	ondergebracht	bij	de	Rabobank.	Dit	betreft	
beursgenoteerde	effecten	die	bestemd	zijn	om	duurzaam	te	worden	aangehouden.

Per	31	december	2020	was	de	vermogensopbouw	als	volgt:	Vastrentende	waarden	100%
In	2020	is	een	rendement	op	de	effectenportefeuille	behaald	van	2,5%

1.4 Vorderingen

Omschrijving	(bedragen x € 1.000) Obligaties Aandelen Totaal	effecten

Financiële	vaste	activa	1-1-2020 611 0 611

Investeringen en verstrekte leningen 0 0 0

Herrubricering	van	Financiële	vaste	activa	

naar	kortlopende	Effecten
299 0 299

Waardemutatie - 9 0 - 9

Financiële vaste activa 31-12-2020 303 0 303

Omschrijving	(bedragen x € 1.000) 2020 2019

Debiteuren 533 	614

Gemeente Utrecht 690 640

Overige overheden 0 48

Rekening	Courant	SPOU 66 0

Rekening	Courant	Anna	van	Rijn	College 334 0

Rekening-courant	International	School	Utrecht 1.948 0

Nog	te	ontvangen	WGA-uitkering 38 42

Kasvoorschot 12 11

Te ontvangen omzetbelasting 0 10

Nog	te	ontvangen	/	vooruitbetaalde	bedragen 2.048 1.552

Vorderingen 5.671 2.918

132	/	160

Inhoudsopgave Inleiding Profiel Onderwijs Bedrijfsvoering Financiën Jaarrekening ControleJaarrekening



1.5 Effecten
Het	effect	wat	ultimo	2020	op	de	balans	staat	betreft	een	 
kortlopende	obligatie	met	een	nominale	waarde	van	300K	en	 
een	rentepercentage	van	4,375%.	Dit	is	een	obligatie	van	de	 
Rabobank	MTN	met	een	looptijd	van	2006	tot	en	met	2021.

1.6 Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.

Omschrijving	(bedragen x € 1.000) 2020 2019

Kasmiddelen 7 7

Tegoeden	op	bank-	en	girorekeningen 26.016 20.130

Liquide	middelen 26.023 20.137

2.1 Eigen vermogen
Het	verloop	van	het	eigen	vermogen	is	als	volgt:

De	mutatie	in	de	bestemmingsreserve	BAPO	bestaat	uit	in	het	verleden	opgebouwde	BAPO-rechten	van	personeelsleden,	die	in	 
2020	genoten	zijn.

Omschrijving	(bedragen x € 1.000) Stand per 1-1-2020 Resultaat Overige	mutaties Stand per 31-12-2020

Algemene reserve 9.361 2.023 21 11.405

Bestemmingsreserve	BAPO	(publiek) 40 0 - 21 19

Bestemmingsreserve	ISU	(privaat) 0 365 0 365

Eigen	vermogen 9.401 2.388 0 11.789

De	Bestemmingsreserve	ISU	(privaat	vermogen)	is	opgenomen	conform	
de	samenwerkings-overeenkomst	dd.	18	december	2020	tussen	
NUOVO	en	SPOU	inzake	International	School	Utrecht	artikel	7	lid	14:	
“Eventuele overschotten die worden behaald of gemaakt als gevolg 
van de exploitatie van ISU, worden door Partijen gealloceerd op de 
(respectievelijke) Kostenplaats ISU en worden jaarlijks, op basis van 
de Jaarverantwoording ISU, opgenomen in de bestemmingsreserves 
verband houdend met ISU van Partijen ("Bestemmingsreserve ISU"). 
Partijen verbinden zich eventuele overschotten behaald of gemaakt 
als gevolg van de exploitatie ISU niet te besteden aan de andere 
door Partijen in stand gehouden scholen. Partijen verbinden zich om 
uitgaven uit de gevormde Bestemmingsreserves ISU slechts plaats te 
laten vinden op basis van de ISU Begroting. De Head of School doet 
hiervoor een voorstel in de concept ISU Begroting voor het daarop 
volgende jaar, met inachtneming van het hiervoor in lid 2 bepaalde.” 

Voorstel tot resultaatbestemming
Ingevolge de statuten van de Stichting neemt de bestuurder 
het besluit het positieve resultaat van het verslagjaar vanuit 
de	ouderfee’s	van	ISUtrecht	ad.	365K	toe	te	voegen	aan	de	
Bestemmingsreserve	ISU	(privaat)	en	het	resterende	positieve	
resultaat	van	het	verslagjaar	ad.	2.023K,	minus	de	mutaties	
inzake	de	bestemmingsreserves	(21K),	toe	te	voegen	aan	de	
algemene reserve. 
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2.2 Voorzieningen

Personeelsvoorzieningen
De	personeelsvoorzieningen	bestaan	uit	de	voorziening	voor	jubileumuitkering,	 
de	WW/BWW	voorziening,	de	LPB	uren	en	de	voorziening	voor	langdurig	zieken.	 
Het gevoerde personeelsbeleid van NUOVO Scholen is mede gericht op de 
beheersing van uitgaven inzake uitkeringen na ontslag.

Onderhoudsvoorziening
De	voorziening	voor	onderhoudskosten	wordt	gevormd	voor	periodiek	groot	onder-
houd dat moet worden verricht op de gebouwen.

Omschrijving	(bedragen x € 1.000)

Stand per 
1-1-2020 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Rentemutatie	(bij	
contante	waarde)

Stand per 
31-12-2020

Kortlopende 

deel < 1 jaar
Langlopende 

deel > 1 jaar

Spaarverlof 32 0 0 0 0 32 0 32

LPB-uren 1.381 458 129 0 0 1.709 256 1.453

Jubileumvoorziening 614 127 54 57 0 630 93 537

Werkeloosheidsbijdragen 1.661 582 421 107 0 1.929 376 1.553

Langdurig zieken 257 287 205 35 0 304 272 31

Personeelsvoorzieningen 3.945 1.454 810 199 0 4.604 998 3.606

Voorziening onderhoud gebouwen 8.841 1.182 261 0 0 9.762 1.449 8.313

Voorzieningen  12.786 2.636 1.070  199  0  14.366  2.447 11.919
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2.4 Kortlopende schulden

Omschrijving	(bedragen x € 1.000) 2020 2019

Crediteuren 2.278 2.382

Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.088 2.544

Schulden terzake van pensioenen 913 853

Vakantiegeld	en	-dagen 2.236 1.953

Nog te betalen bindingstoelagen 184 145

Vooruitontvangen	subsidies	OCW	geoormerkt 270 52

Vooruitontvangen	subsidies	OCW	niet	geoormerkt 1.163 280

Vooruitontvangen	investeringssubsidies	OCW	-	inz.	 

overige materiele activa
0 7

Vooruitontvangen	investeringssubsidies	OCW	-	inz.	 

verbouwingen
269 286

Vooruitontvangen	investeringssubsidies	Gemeente	-	inz.	 

overige materiele activa
3.994 4.201

Nog	te	besteden	subsidies	Overige	overheden	en	subsidiënten 1.134 122

Nog te besteden subsidies Overigen 130 47

Vooruitontvangen bedragen 2.024 1.548

Nog te betalen bedragen 2.817 2.044

Waarborgsommen 60 88

Rekening-courant	International	School	Utrecht 0 87

Rekening-courant	Stichting	Gregoriusfonds 113 84

Kortlopende schulden 20.672 16.723
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Uitsplitsing belastingen en premies sociale verzekeringen

Uitsplitsing vooruitontvangen investeringssubsidies gemeente - inz. Overige materiële activa.

Onder	de	kortlopende	schulden	is	in	2020	een	bedrag	van	3.703K	begrepen	met	een	resterende	
looptijd	langer	dan	één	jaar	zijn	de	vooruitontvangen	investeringssubsidies	Gemeente	(3.459K)	en	
de	vooruitontvangen	investeringssubsidies	OCW	(244K).

Omschrijving	(bedragen x € 1.000) 2020 2019

Loonheffing	&	Premies	sociale	verzekeringen 3.083 2.544

Omzetbelasting 5 -

Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.088 2.544

Omschrijving	(bedragen x € 1.000)

Stand per 
01-01-2020 Vrijval

Ontvangen 
subsidies	2020

Stand per 
31-12-2020

Eerste Inrichting ISK 316 82 234

Eerste	Inrichting	LRC 1.201 27 1.174

Eerste	Inrichting	A10 862 42 120 940

Eerste	Inrichting	TJC 135 67 68

Eerste Inrichting UNI 62 43 270 288

Eerste Inrichting VLT 694 113 581

Eerste	Inrichting	X11 931 223 708

Totaal 4.201 597 390 3.994
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Financiële instrumenten
Algemeen
De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening geen 
gebruik	van	afgeleide	financiële	instrumenten	(derivaten).	Op	
basis	van	overige	financiële	instrumenten	(o.a.	vorderingen,	
schulden	en	liquide	middelen)	wordt	de	stichting	blootgesteld	
aan	een	beperkt	kredietrisico,	renterisico	en	liquiditeitsrisico.

Kredietrisico
De	stichting	loopt	kredietrisico	over	debiteuren,	overige	
vorderingen,	financiële	vaste	activa	en	liquide	middelen.	
Het risico wordt echter laag ingeschat doordat het een 
veelheid	aan,	veelal	publieke,	opdrachtgevers	betreft.	De	
(overtollige)	liquide	middelen	zijn	bij	een	gerenommeerde	bank	
ondergebracht.

Renterisico en kasstroomrisico
De	stichting	heeft	geen	externe	financiering.	Ten	aanzien	
van	de	financiële	vaste	activa	bestaat	een	renterisico.	Het	
renterisico	is	beperkt	tot	eventuele	veranderingen	in	de	markt-
waarde van obligaties. Bij deze leningen is sprake van een vast 
rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden 
aangehouden	tot	het	einde	van	de	looptijd.	De	organisatie	heeft	
derhalve	als	beleid	om	geen	afgeleide	financiële	instrumenten	
te	gebruiken	om	(tussentijdse)	rentefluctuaties	te	beheersen.	
Het renterisico wordt daarom laag ingeschat.

Liquiditeitsrisico
De stichting bewaakt haar eigen liquiditeitspositie en ziet er op 
toe dat er steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om 
aan de verplichtingen te kunnen voldoen. De stichting loopt 
geen	significante	liquiditeitsrisico’s.

Niet uit de balans blijkende activa en 
verplichtingen
Ministerie van 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”	(kenmerk	WJZ-2005/54063802	en	kenmerk	VO/F	
-2006/1769)	toegestaan	een	vordering	op	te	nemen	op	het	
Ministerie	van	OCW.	De	vordering	op	het	Ministerie	van	OCW	
is ter hoogte van de op dat moment bestaande schuld aan het 
personeel	in	verband	met:
• 	de	tot	en	met	december	opgebouwde	bruto	vakantie-

aanspraken;
•  de over de maand december door het bevoegd gezag 

verschuldigde	afdracht	pensioenpremies	en	loonheffing	
verbonden salarisbetalingen op grond van de van toepassing 
zijnde	wet-	en	regelgeving.

Deze	vordering	is	nooit	hoger	dan	7,5%	van	de	totale	reguliere	
personele bekostiging over het boekjaar. De vordering bedraagt 
op	31	december	2020	€	4.709K.
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Meerjarige financiële verplichtingen
De	aangegane	financiële	verplichtingen	hebben	met	name	betrekking	op:

De	looptijd	van	de	niet	uit	de	balans	blijkende	verplichtingen	is:
<	1 jaar  4.660 K
1 tot 5	jaar  8.506 K
> 5 jaar  240 K

 Gebeurtenissen na balansdatum
	 	Tussen	Stichting	Anna	van	Rijn	College	en	NUOVO	Scholen	heeft	per	1	april	2021	 

een juridische fusie plaatsgevonden.

Contractuele	verplichtingen	(x € 1.000,- per jaar) Looptijd Bedrag 2021	(incl	btw)	

Schoolboeken(verplichting	viel	in	2020;	 

nieuwe	aanbesteding	loopt)

aug-21 0

Schoonmaak dec-23 1.200

Energiekosten dec-23 1.000

Digitale werkplek mei-23 510

Klein onderhoud jun-25 480

WGA verzekering dec-23 400

Copiers dec-23 225

Leerling administratie systeem Onbepaalde tijd 205

ERP	systeem Onbepaalde tijd 180

Sanitaire voorzieningen okt-23 170

Veilig	Internet	-	Sivon 	dec-23 110

Huur kantoorruimte BB jan-23 100

Groenvoorziening aug	-	22 80

Totaal 4.660
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
3.1 Rijksbijdragen

Indexatie Rijksbijdrage 
De	indexatie	van	de	GPL	(3,21%)	is	doorgevoerd.	De	zgn.	lumpsum	ligt	t/m	december	310K	hoger	
dan	begroot.	Gelet	op	de	totale	lumpsum	(ruim	71	miljoen)	is	te	concluderen	dat	deze	realisatie	in	
lijn met de begroting ligt. 

Subsidies OCW 
In	2020	zijn	een	aantal	subsidies	ontvangen,	die	van	tevoren	niet	begroot	zijn	(+665K).	Dit	zijn	
onder	andere	corona	gerelateerde	subsidies.	Tegenover	deze	nieuwe	subsidies	staan	veelal	1	op	1	
extra	kosten.	

Inkomensoverdrachten 
Met	name	vanuit	het	samenwerkingsverband	Sterk	VO	(stad	Utrecht)	zijn	er	substantieel	meer	
gelden	ontvangen	dan	begroot	(985K).	Dit	heeft	te	maken	met	extra	LWOO	gelden,	een	indexatie	
vanuit	Sterk	VO,	en	extra	verstrekte	bijdragen.	

Omschrijving	(bedragen x € 1.000) 2020 Begroting 2020 2019

Rijksbijdrage sector VO 71.162 70.853 69.198

Niet-geoormerkte	subsidies	OCW 13.058 13.112 11.740

geoormerkte	subsidies	OCW 1.283 565 749

Toerekening	investeringssubsidies	OCW 25 25 25

Inkomensoverdrachten 5.506 4.522 5.010

Totaal 91.033 89.076 86.722
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3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Er	zijn	enkele	extra	subsidies	ontvangen,	waartegenover	ook	extra	lasten	staan.

3.3 Overige baten

Overige baten - detachering
De	1,4	miljoen	baten	voor	detachering	personeel	bestaat	voor	1,1	miljoen	euro	aan	detacheringen	
op	het	OPDC	(100K	lager	dan	begroot).	Dit	betreft	docenten	die	in	dienst	van	NUOVO	Scholen	
zijn,	maar	werken	op	het	OPDC.

Overige baten - Reizen en excursies 
De	ouderbijdragen	zijn	231K	hoger	dan	begroot.	Dit	wordt	veroorzaakt	door	1.042K	aan	ouder-
bijdragen	vanuit	ISU	die	per	1	augustus	2020	niet	meer	in	de	regiestichting	ISU	worden	geïnd,	
maar	ten	behoeve	van	NUOVO	Scholen	(VO-deel).	Deze	waren	niet	begroot	als	baten	bij	NUOVO	
Scholen.	Zonder	ISU	zouden	de	ouderbijdragen	juist	811K	lager	zijn	dan	begroot.	Dat	wordt	
veroorzaakt door het niet doorgaan van reizen vanwege de uitbraak van het coronavirus. Daar 
staan ook lagere overige lasten tegenover.

Subsidie regiestichting International School Utrecht 
Onder	de	overige	baten	was	550K	begroot	aangezien	voor	te	ontvangen	subsidiegelden	inzake	
het	formeren	van	kleine	klassen.	Deze	subsidie	bleek	in	het	jaar	2020	niet	nodig.	

Omschrijving	(bedragen x € 1.000) 2020 Begroting 2020 2019

Gemeentelijke bijdr. en subsidies 1.776 1.669 1.521

Toerekening investeringssubs. gemeente 597 522 619

Overige overheidsbijdragen 86 52 42

Totaal 2.459 2.243 2.182

Omschrijving	(bedragen x € 1.000) 2020 Begroting 2020 2019

Verhuur 290 250	 275

Detachering personeel 1.425 1.576	 1.526

Schenking 0 0	 0

Sponsoring 0 5	 3

Ouderbijdragen 2.349 2.118	 1.975

Opbrengst kantine 36 61	 46

Overige 377 905	 424

Totaal 4.477 4.915 4.250
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4.1 Personeelslasten

De	lonen	en	salarissen	zijn	in	2020	lager	dan	begroot	en	hoger	dan	de	realisatie	in	2019.	

Het	de	gemiddelde	FTE	inzet	voor	de	scholengroep	NUOVO	is	819	FTE	in	2019	(inclusief	OSGS)	 
en	851	FTE	in	2020.	Alle	medewerkers	zijn	voor	beide	boekjaren	werkzaam	in	Nederland	geweest.

NUOVO	Scholen	heeft	de	pensioenen	ondergebracht	bij	ABP.	ABP	heeft	ultimo	2020	een	
dekkingsgraad	van	93,2	procent.

Omschrijving	(bedragen x € 1.000) 2020 Begroting 2020 2019

Brutolonen en salarissen 52.636 54.452 47.882

Sociale lasten 6.566 6.619 6.139

Pensioenpremies 7.894 7.448 7.475	

Lonen en salarissen 67.097 68.519 61.497

Dotaties personele voorzieningen 645	 475 1.220

Extern	Personeel 4.870 3.714 5.032

Werving & selectie 86 67 66

(Na-)	Scholing	personeel 1.025 1.804 1.298

Overig 2.123 1.852 2.668

Af:	uitkeringen - 630 - 412 - 655

Overige personele lasten 8.119 7.500 9.629

Totaal 75.216 76.019 71.125
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Lonen en Salarissen & uitkeringen

CAO stijging / Intern personeel (-/- 150K)
De	loonstijging	in	2020	van	3,9%	bestaat	voor	een	deel	uit	een	
éénmalige	uitkering.	Begroot	was	een	loonstijging	van	4,0%.	De	
lonen	en	salarissen	zijn	370K	hoger	dan	begroot	(op	een	totaal	
van	67,1	miljoen	aan	loonkosten).	Er	is	220K	meer	ontvangen	
aan	(zwangerschaps)uitkeringen	voor	medewerkers.	Per	saldo	
dus	150K	meer	uitgaven	op	eigen	personeel.

LPB-recht (+865K)
Er	zit	aanzienlijk	verschil	in	de	opbouw	van	het	LPB-recht	
wat	aanzienlijk	lager	uitvalt	dan	begroot	(865K	voordeel).	
Het lijkt erop dat er in de schoolbegrotingen te voorzichtig is 
omgegaan	met	het	aangeven	dat	LPB	uren	worden	opgenomen	
gedurende	2020.	Daarnaast	is	een	aantal	LPB-uren	alsnog	
ingezet	in	2020	en	zijn	er	diverse	uren	uitbetaald.	

Onvoorzien (+925K)
Aan	onvoorziene	kosten	was	925K	opgenomen	in	de	begroting	
(onder	brutolonen	en	salarissen).	Hiervan	is	voor	435K	een	
gehonoreerd	verzoek	ingediend.	Deze	435K	is	in	de	extra	
personele	uitgaven	reeds	verwerkt	(met	name	in	het	intern-	en	
extern	personeel).	De	voornaamste	reden	van	deze	verzoeken	
was het opvangen van een relatief hoog ziekteverzuim.

Extern personeel (-/-1.155K)
De	kosten	voor	extern	personeel	liggen	1.155K	hoger	dan	
begroot.	Er	zijn	naast	externe	docenten	i.v.m.	ziektevervanging	
tevens	een	aantal	externe	teamleiders/conrectoren	en	een	
directeur	a.i.	ingezet,	ook	heeft	er	extra	inzet	plaatsgevonden	
voor	zomerscholen	en	bijlessen,	bekostigd	vanuit	de	ontvangen	
corona gerelateerde subsidies.

Opleiding en scholing (+780K)
De	kosten	voor	opleiding	en	scholing	liggen	780K	lager.	Deze	
lagere uitputting is met name veroorzaakt door corona.

Overigen
WKR-kosten (-/-245K)
Op	de	WKR-kosten	is	er	245K	meer	uitgegeven	dan	begroot.	Er	
zijn	extra	lokale	en	gezamenlijke	activiteiten	georganiseerd	voor	
medewerkers,	zoals	het	uitvoeren	van	de	NUOVO	Challenge:	
support your locals.

WGA/WIA verzekering (-/-165K)
De	WGA/WIA	verzekering	is	o.a.	in	verband	met	een	gewijzigde	
premie	en	de	stijgende	loonsom	165K	hoger	dan	begroot.

Externe leerlingen
Onder	de	post	‘overig’	staan	tevens	kosten	voor	leerlingen	die	
elders	lessen	volgen	(1.277K	in	2020,	begroot	1.246K	en	in	het	
jaar	2019	was	dit	1.550K).
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4.2 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 4.3 Huisvestingslasten

Klein onderhoud
De	kosten	voor	klein	onderhoud	zijn	hoger	dan	begroot	(+340K),	wat	met	name	voortvloeit	 
uit het inlopen van achterstallig onderhoud bij de regioscholen. 

Corona uitgaven
Er	is	255K	extra	uitgegeven	aan	schoonmaakactiviteiten	(i.v.m.	corona).	

Omschrijving	(bedragen x € 1.000) 2020 Begroting 2020 2019

Software 0 0 0

Ontwikkeling leermethoden 0 0 0

Immateriële	vaste	activa 0 0 0

Gebouwen 51 55 184

Verbouwingen 580 138	 307

Installaties duurzame energie 26 25	 39

Meubilair 635 693	 647

Vaktechnische inrichting 164 166	 166

Inriching gymzalen 36 35	 35

Muziekinstrumenten 2 2	 2

Overige	inventaris	10	jaar 149 184	 171

Huishoudelijke apparatuur 22 27	 22

Audiovisuele middelen 110 97	 83

Overige	inventaris	5	jaar 154 809	 120

Computers 782 632	 813

Printers	&	randapparatuur 132 112	 185

Mobiele telefonie 28 36	 21

Leermiddelen 5 5	 16

Verlies Activa - 51 0 0

Materiële vaste activa 2.825 3.016 2.810

Totaal 2.825 3.016 2.810

Omschrijving	(bedragen x € 1.000) 2020 Begroting 2020 2019

Huur 736 844 663

Dotatie meerjarig onderhoud 1.461 1.362 1.400

Klein	onderhoud	en	exploitatie 1.368 1.027 1.034

Energie en water 1.267 1.088 1.003

Schoonmaakkosten 1.912 1.657 1.619

Heffingen 62 76 66

Overige 305 296 263

Totaal 7.110 6.351 6.048
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4.4 Overige instellingslasten De	kosten	van	Reizen	en	excursies	in	2020	zijn	lager	ivm	corona.	 
Ook	de	inkomsten	via	ouderbijdragen	hiervoor	zijn	lager.	De	PR	en	 
marketingkosten zijn hoger vanwege de omschakeling naar digitale  
open dagen en rebranding van NUOVO Scholen en een aantal  
individuele scholen.

Accountantshonorarium

Omschrijving	(bedragen x € 1.000) 2020 Begroting 2020 2019

Accountantskosten 62 80 68

Externe	adviseurs 910 726 895

Telefoon-	en	portokosten 431 431 409

Verzekeringen 58 51 62

Onkostenvergoedingen raad van toezicht 51 65 63

Overige administratie en beheer 568 429 503

Administratie-	en	beheerslasten 2.080 1.782 2.000

Leermiddelen 3.354 3.425 3.432

Kleine inventaris en onderhoud inventaris 266 302 317

ICT-kosten 2.095 1.690 1.852

Reproductiekosten 335 330 331

Overige materiaalkosten 164 153 14

Overige dotaties 0 0 0

Leermiddelen	en	materialen 6.214 5.901 5.946

Leerlingactiviteiten 575 686 907

Reizen	en	excursies 568 1.048 1.330

PR	en	marketing 648 348 376

Representatie 32 42 44

Kantine 30 98 49

Overige 210 233 306

Overige onderwijslasten 2.064 2.454 3.011

Totaal 10.358 10.137 10.957

Omschrijving	(bedragen x € 1.000) 2020 2019

Wijs	Accountants

Onderzoek van de jaarrekening 69 64

Andere	niet-controlediensten 3 0

Astrium	(OSG	Schoonoord)

Onderzoek van de jaarrekening 0 17

Totaal 72 81

Advieskosten

Fiscaal	advies	Govers 47 25
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5. Financiële baten en lasten

Transacties met verbonden partijen
Van	transacties	met	verbonden	partijen	is	sprake	wanneer	een	relatie	bestaat	tussen	de	stichting,	
haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.

Er	hebben	zich	geen	transacties	met	verbonden	partijen	voorgedaan	op	niet-zakelijke	grondslag.

De bezoldiging van de bestuurders en leden van de raad van toezicht is opgenomen op  
pagina 127 en 128.

Omschrijving	(bedragen x € 1.000) 2020 Begroting 2020 2019

Rentebaten	banken/spaarrekeningen 0 0 0

Rente	en	dividend	effecten 35 0 49

Mutatie	waardering	effecten 0 0 0

Overige	opbrengsten	financiële	vaste	activa 0 0 0

Totaal	financiële	baten 35 0 49

Rentelasten 78 6 31

Bankkosten 13 10 7

Beheerslasten	effectenportefeuille 1 5 1

Mutatie	waardering	effecten 9 0 16

Overige	financiële	lasten 7 0 -1

Totaal	financiële	lasten 107 21 55

Resultaat	financiële	baten	en	lasten -73 -21 -5
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5.8 Model G

Model	G1 Toewijzing
De	prestatie	is	ultimo	verslagjaar	conform	de	
subsidiebeschikking

Omschrijving Kenmerk Datum Geheel	uitgevoerd	en	
afgerond

Nog	niet	geheel	
afgerond

Doorstroom	PO-VO	(24TR10) DPOVO18091 30/8/2018 X

Vrijroosteren	leraren	Fase	II VRL19022 9/12/2019 X

Verlofsubsidie	lerarenbeurs	19/20	15JM 1007729 23/8/2019 X

Verlofsubsidie	lerarenbeurs	19/20	17AO 1019980 13/11/2019 X

Verlofsubsidie	lerarenbeurs	19/20	17AO 1007774 23/8/2019 X

Verlofsubsidie	lerarenbeurs	19/20	24TR 1007899 23/8/2019 X

Verlofsubsidie	lerarenbeurs	2018/2019	30UB 1007985 23/8/2019 X

Verlofsubsidie	lerarenbeurs	2019/2020	17BI 1007780 23/8/2019 X

Verlofsubsidie	lerarenbeurs	20/21	15JM 1091636 28/8/2020 X

Verlofsubsidie	lerarenbeurs	20/21	17AO 1091549 28/8/2020 X

Verlofsubsidie	lerarenbeurs	20/21	24TJ 1091770 28/8/2020 X

Verlofsubsidie	lerarenbeurs	20/21	24TR 1091775 28/8/2020 X

Zij-instroom	24TR 1102684 30/11/2020 X

Verlofsubsidie	lerarenbeurs	20/21	30UB 1091698 28/8/2020 X

Zij-instroom	30UB 1097470 27/11/2020 X

Lenteschool	2020	24TR00 LENZO20075 30/4/2020 X

Lenteschool	2020	24TR05 LENZO20217 30/4/2020 X

Inhaal	&	Ondersteuningsprogramma	20/21 IOP-41475-VO 10/7/2020 X

Inhaal	&	Ondersteuningsprogramma	20/21 IOP2-41475-VO 16/10/2020 X

Regionale Samenwerking Kansengelijkheid in het Onderwijs GKO20005 12/11/2020 X

Aspirant opleidingsschool OS-2020-C-002 30/11/2020 X
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5.8 Model G2 Verantwoording
G2	Verantwoording	van	subsidies	die	volledig	aan	het	doel	/	activiteit	moeten	worden	besteed	met	verrekening	van	het	eventuele	overschot

Toewijzing

Omschrijving Kenmerk Datum Bedrag van  
de	toewijzing

Ontvangen 
t/m	vorig	
verslagjaar

Totale	subsidiabele	
kosten	t/m	vorig	
verslagjaar

Saldo per 
1 januari	
verslagjaar

Ontvangen in 
verslagjaar

Subsidiabele	
kosten in 
verslagjaar

Te	verrekenen	
per 31	december	
verslagjaar

4	samenhangende	projecten/

Aantrekkelijker scholen

OND/ODB-

12/592992U

4/9/2012 	1.567.400	 	1.567.400 	1.483.441 	83.959	 - - 	83.959	

Toewijzing

Omschrijving Kenmerk Datum Bedrag van  
de	toewijzing

Ontvangen 
t/m	vorig	
verslagjaar

Totale	subsidiabele	
kosten	t/m	vorig	
verslagjaar

Saldo per 
1 januari	
verslagjaar

Ontvangen in 
verslagjaar

Subsidiabele	
kosten in 
verslagjaar

Saldo per  
31	december	
verslagjaar

Sterk Techniekonderwijs STO19078H 17/12/2019 	6.691.795 	- 	- 	- 	1.808.591 945.828 862.763

Pilot	Praktijkgericht	Programma	

GL en TL

GLTL20145 30/11/2020 	161.200 	- 	- 	- 	64.480 	- 	64.480

Zij-instroom	24TR	2017 863742 20/11/2017 	20.000 	20.000 	14.188 	5.812 	- 	- 	5.812

G2A. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar

G2B. Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar
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Model	G3A	Aflopend	per	ultimo	verslagjaar Toewijzing

Omschrijving Kenmerk Datum Bedrag van  
toewijzing	(€)

Ontvangen	tm	
verslagjaar	(€)

Geheel	uitgevoerd  
en afgerond

Nog niet  
geheel	afgerond

Maken! 5460878 27/7/2018 	117.440	 	117.440	 X

Taalversterkers 5674334 26/11/2018 	117.945	 	117.945	 X

Leerexpeditieroute 5672929 26/11/2018 	148.800	 	148.800	 X

Vocal statements 5494987 30/11/2018 	18.262	 	18.262	 X

Arbeidsmarktrelevante keuzevakken 6598745 25/7/2019 	51.680	 	51.680	 X

Meer maatwerk mogelijk maken 6194742 4/6/2019 	33.720	 	33.720	 X

Aanpak lerarentekort 7090681 16/12/2019 	190.500	 	190.500	 X

Hogere orde denken 6924852 28/11/2019 	50.000	 	50.000	  X 

Brede	school,	Combinatiefunctie,	Cultuureducatie 6959905 25/11/2019 	700.280	 	700.280	  X 

Basisvoorziening ISK 6925070 18/12/2020 	83.000	 	83.000	  X 

Bildung	bovenbouw	biografie 5673732 28/11/2018 	36.000	 36.000  X 

Cognitieve	talentontwikkeling 5673755 30/11/2018 	61.500	 61.500  X 

Zin	in	Techniek	2020 6924826 18/11/2019 	50.300	 50.300  X 
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Model	G3B	Doorlopend	per	ultimo	verslagjaar Toewijzing
De	prestatie	is	ultimo	verslagjaar	conform	
de	subsidiebeschikking

Omschrijving Kenmerk Datum Bedrag van  
toewijzing	(€)

Ontvangen	tm	
verslagjaar	(€)

Geheel	uitgevoerd  
en afgerond

Nog niet  
geheel	afgerond

Didactisch	Coachen 5674368 30/11/2018 	47.850	 47.850 X

Duurzaam onderwijs 6924873 11/12/2019 	69.500	 69.500 X

Excellent	TL 6924887 28/11/2019 	60.800	 60.800 X

Insights 6924913 28/11/2019 	64.910	 64.910 X

G4	lerarentekort	20-22 8315378 14/12/2020 	485.304	 121.326 X

Van ervaren naar meester 7595341 25/6/2020 	109.980	 32.994 X

Transformatieve	school	&	Leerkr8 7594378 17/7/2020 	62.445	 62.445 X

Utrecht	Leert!	Programmamanagement 8109998 7/12/2020 	225.000	 225.000 X

Kansen	voor	Overvecht!	Kansen	voor	Ithaka	en	Pouwer	wijk. 8273159 9/12/2020 	30.000	 30.000  X
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Van	links	naar	rechts:	Miranda	Rijkers,	Guido	van	Aarnhem	&	Fen	de	Groot

Het	was	dat	ze	de	leerlingen	uit	hun	mentorklas	al	ruim	een	half	
jaar	kenden,	die	eerste	keer	dat	de	scholen	vanwege	corona	
dicht	moesten.	In	maart	2020	wisten	Fen	de	Groot	(33),	Miranda	
Rijkers	(50)	en	Guido	van	Aarnhem	(36)	tenminste	wie	ze	waren,	
de	leerlingen	uit	hun	klas,	waar	ze	moeite	mee	konden	hadden,	
wat	hun	thuissituatie	was.	De	mentoren	hadden	de	tijd	gehad	een	
band	met	ze	op	te	bouwen.	Als	dat	niet	zo	was	geweest,	had	het	
jaar	voor	veel	leerlingen	heel	wat	slechter	kunnen	aflopen.

Fen de Groot,  
Miranda Rijkers en 
Guido van Aarnhem 

Interview met:

“ Veel leerlingen zijn het afgelopen 
jaar weerbaarder geworden”
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Toch denken ze geen van allen graag terug aan die eerste 
weken dat hun school in lockdown ging. Die alom aanwezige 
angst voor het virus waarvan niemand precies wist hoe het 
zich gedroeg en hoe gevaarlijk het was. Dat gehannes met 
de juiste apparatuur en al die verschillende onlineplatforms 
waaruit	ze	konden	kiezen.	En,	bovenal:	de	moeite	die	ze	hadden	
om hun leerlingen bij de les te houden en aan het werk te 
krijgen.	‘Ha,	de	school	is	dicht,	dus	we	hebben	vakantie.	Dat	
was	in	het	begin	de	reactie	van	ongeveer	alle	leerlingen’,	zegt	
Miranda	Rijkers.	Guido	van	Aarnhem:	‘Veel	kinderen	hadden	
opstartproblemen,	je	moest	ze	goed	in	de	gaten	houden	en	
regelmatig	contact	opnemen.’	Fen	de	Groot:	‘Nu	zegt	iedereen:	
wat	fijn	dat	er	school	is	en	we	naar	school	mogen.’

Miranda Rijkers is mentor van een schakelklas van twaalf 
leerlingen	van	de	Ithaka-ISK	in	Utrecht.	Haar	leerlingen	komen	
uit	de	meest	uiteenlopende	landen	van	de	wereld,	van	Brazilië	
tot	Syrië	tot	Eritrea.	Vóór	corona	uitbrak	zag	ze	hen	iedere	dag,	
als	mentor	en	als	algemeen	docent,	tijdens	de	verschillende	
lockdown periodes maakte ze er een gewoonte van om buiten 
de reguliere lesuren om met elke leerling iedere dag even te 
bellen.	Hun	ouders	stuurde	ze	af	en	toe	WhatsApp-berichten	
die	ze,	als	dat	nodig	was,	met	vertaalprogramma’s	konden	
vertalen.	Fen	de	Groot	heeft	als	mentor	van	een	brugklas	van	
Mavo Doorn 29 kinderen onder haar hoede. Behalve tijdens 
haar	lessen	Beeldende	Vorming,	Informatie	Technologie	en	
het	wekelijkse	mentoruurtje	heeft	ze	met	iedere	leerling	een	
keer per week individueel contact via Teams of WhatsApp. 
Guido van Aarnhem begeleidt als mentor dertig leerlingen van 

een	MAVO-3-klas	van	het	OVMZ	(Openbaar	VMBO	&	MAVO	
Zeist).	Hij	ziet	hen	tijdens	zijn	reguliere	lessen	geschiedenis	of	
maatschappijleer – en twee keer per week in het mentoruurtje. 
Tijdens de lockdown onderhield hij contact met zijn leerlingen 
via	de	telefoon,	Teams	en	Magister,	hun	ouders	sprak	hij	af	en	
toe per telefoon.

Hoe weet je als mentor hoe iemand het maakt als je hem of 
haar	alleen	op	scherm	ziet?	In	de	klas	word	je	alert	als	een	
leerling	toch	wel	erg	vaak	uit	het	raam	staart,	regelmatig	
knikkebollend boven zijn boeken hangt of erg witjes in de klas 
verschijnt. Als je hem of haar in de gang of op het schoolplein 
tegenkomt,	kun	je	terloops	even	vragen	wat	er	aan	de	hand	
is.	Soms	blijft	een	leerling	zelf	langer	dan	gewoonlijk	in	de	
klas hangen omdat hij of zij je iets persoonlijks wil vertellen. 
Van	Aarnhem:	´Als	de	school	in	lockdown	is,	heb	je	dat	soort	
momenten	niet	en	je	hebt	ook	niets	aan	het	fingerspitzengefühl	
dat	je	als	ervaren	docent	hebt	opgebouwd,	dat	zogeheten	
onderbuikgevoel dat gaat spreken als het niet goed met 
iemand	gaat.́ 	Fen	de	Groot:	´Kunnen	monitoren	van	je	
leerlingen is voor mentoren heel belangrijk. Hoe doe je dat 
als	je	ze	niet	fysiek	kunt	zien	en	je	ook	je	collega´s	niet	vanzelf	
tegenkomt	bij	wie	je	even	zou	kunnen	informeren?	Ik	check	
tegenwoordig	veel	vaker	de	administratie:	hoe	zijn	de	cijfers,	
levert	iedereen	zijn	huiswerk	netjes	in,	hoe	zit	het	met	de	
absentiemeldingen,	ik	bel	of	app	vaker	dan	vroeger	met	ouders	
en	ik	stuur	collega´s	af	en	toe	een	WhatsApp-bericht,	om	te	
vragen hoe het met iemand gaat. Overigens zou ik dat wel wat 
vaker	kunnen	doen.́
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Van	Aarnhem:	´Ik	heb	inmiddels	drie	computerschermen	in	mijn	
werkkamer	staan,	om	alle	leerlingen	in	de	klas	goed	te	kunnen	
zien	en	mijn	eigen	les	op	scherm	te	hebben.́

Voor Rijkers bleek het een uitstekend besluit om haar leerlingen 
iedere dag even te bellen. Voor enkele leerlingen was die 
aanpak	zelfs	hun	redding.	Rijkers:	‘Eén	jongen	was	helemaal	
vastgelopen,	hij	deed	helemaal	niets	in	de	les,	had	helemaal	
geen zin in school. Dat was al voor corona uitbrak. Door hem 
tijdens	de	lockdown	iedere	dag	online	te	spreken,	leerde	ik	hem	
beter kennen. Hij durfde meer te vertellen wat er aan de hand 
was,	wat	hij	allemaal	had	meegemaakt.	Kennelijk	voelde	hij	zich	
op die manier veel veiliger. Dagelijks namen we de dingen door 
die	hij	moest	doen,	zodat	hij	in	zijn	eentje	weer	verder	kon.	Nu	
de	school	weer	open	is,	heeft	hij	dat	ritme	kunnen	vasthouden	
en	is	hij	net	als	iedereen	gewoon	goed	aan	het	werk.’

Ook De Groot en Van Aarnhem hebben leerlingen in hun 
klas voor wie de lockdown prima uitpakte. Met name doordat 
er	tijdens	de	online	lessen	minder	prikkels	waren,	ze	zich	
minder	konden	laten	afleiden	door	andere	leerlingen,	konden	
sommigen zich veel beter concentreren. Maar er waren er ook 
voor wie het welhaast onmogelijk bleek om thuis met school 
bezig	te	zijn,	bij-voorbeeld	voor	jongens	en	meisjes	uit	klein	
behuisde	gezinnen	met	vier	of	vijf	broers	en	zussen,	van	wie	
er	een	ook	nog	een	baby	was.	Van	Aarnhem:	‘Gelukkig	wisten	
we	wie	uit	grote	gezinnen	kwamen,	en	gelukkig	kwam	er	al	

snel noodopvang voor de meer kwetsbare leerlingen. Vrijwel 
iedereen	die	ervoor	in	aanmerking	kwam,	ervoer	het	als	een	
cadeautje	om	naar	de	noodopvang	te	mogen.’	

De	Groot,	Van	Aarnhem	en	Rijkers	zijn	blij	dat	de	scholen	
nu	weer	open	zijn,	ook	al	is	het	maar	gedeeltelijk.	Hoe	goed	
sommigen	thuis,	in	hun	eentje,	ook	gedijden,	iedereen	miste	het	
sociale contact. En zijzelf als mentor en docent natuurlijk ook. 

Toch zouden ze het afgelopen jaar niet als een verloren 
jaar	willen	beschouwen,	integendeel.	Het	ergert	ze	ook	dat	
voortdurend in opgelopen leerachterstanden en vertraging 
wordt	gesproken.	Achterstanden	ten	opzichte	van	wie?	De	
hele	wereld	was	toch	in	lockdown?	Hun	leerlingen	–	en	ook	
zijzelf – hebben juist buitengewoon veel opgestoken. Denk 
alleen	al	aan	hun	computervaardigheden,	die	hebben	een	
enorme ontwikkeling doorgemaakt. De mentoren hebben zich 
regelmatig verbaasd hoe snel hun leerlingen dingen op dat 
terrein	wisten	op	te	pikken.	Rijkers:	‘Hun	zelfvertrouwen	is	er	
door	gegroeid.’

Maar	bovenal:	hoe	moeilijk	het	jaar	ook	was,	veel	leerlingen	zijn	
er	weerbaarder	van	geworden,	zelfstandiger,	ze	hebben	leren	
doorzetten en leren omgaan met gevoelens van eenzaamheid 
en	frustratie.	In	het	coronajaar,	zeggen	De	Groot,	Van	Aarnhem	
en	Rijkers	met	zoveel	woorden,	hebben	hun	leerlingen	lessen	
voor het leven geleerd. 
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7.  Controleverklaring 
 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  
Overige
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opdrachten	(ViO)	en	andere	voor	de	opdracht	relevante	
onafhankelijkheidsregels	in	Nederland.	Verder	hebben	wij	
voldaan	aan	de	Verordening	gedrags-	en	beroepsregels	
accountants	(VGBA).

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

Naleving anticumulatiebepaling WNT 
niet gecontroleerd
In	overeenstemming	met	het	Controleprotocol	WNT	2020	
hebben	wij	de	anticumulatiebepaling,	bedoeld	in	artikel	1.6a	
WNT	en	artikel	5,	lid	1	sub	n	en	o	Uitvoeringsregeling	WNT,	niet	
gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd 
of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 
leidinggevende	topfunctionaris	vanwege	eventuele	dienst-
betrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere 
WNT-plichtige	instellingen,	alsmede	of	de	in	dit	kader	vereiste	
toelichting juist en volledig is.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan	de	raad	van	toezicht	van	Stichting	Openbaar	
Voortgezet	Onderwijs	Utrecht	Postbus	1415,	 
3500	BK	Utrecht.

A. Verklaring over de in  
het jaarverslag opgenomen 
jaarrekening 2020

Ons oordeel
Wij	hebben	de	jaarrekening	2020	van	Stichting	Openbaar	
Voortgezet	Onderwijs	Utrecht	te	UTRECHT	gecontroleerd.

Naar	ons	oordeel:
• 	geeft	de	in	het	jaarverslag	opgenomen	jaarrekening	een	

getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 
Utrecht	op	31	december	2020	en	van	het	resultaat	over	2020	in	
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;

•  zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten  
alsmede	de	balansmutaties	over	2020	in	alle	van	materieel	 
belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in  
overeenstemming	met	de	in	de	relevante	wet-	en	regelgeving	

opgenomen	bepalingen,	zoals	opgenomen	in	paragraaf	2.3.1.	
Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol  
OCW	2020.

De	jaarrekening	bestaat	uit:
(1)  de geconsolideerde en enkelvoudige balans per  

31	december	2020;
(2)  de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten  

en	lasten	over	2020;	en
(3)  de toelichting met een overzicht van de gehanteerde 

grondslagen	voor	financiële	verslaggeving	en	andere	
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands 
recht,	waaronder	ook	de	Nederlandse	controlestandaarden	 
en	het	Onderwijsaccountantsprotocol	OCW	2020	vallen.	 
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven  
in	de	sectie	‘Onze	verantwoordelijkheden	voor	de	controle	van	 
de	jaarrekening’.

Wij	zijn	onafhankelijk	van	Stichting	Openbaar	Voortgezet	
Onderwijs Utrecht  zoals vereist in de Verordening inzake 
de	onafhankelijkheid	van	accountants	bij	assurance-
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B. Verklaring over de in het jaarverslag 
opgenomen andere informatie 
Naast	de	jaarrekening	en	onze	controleverklaring	daarbij,	omvat	het	jaarverslag	andere	 
informatie,	die	bestaat	uit:
• het bestuursverslag;
• 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	2020	 
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	jaarverslag- 
geving	onderwijs,	paragraaf	‘2.2.2.	Bestuursverslag’	van	het	Onderwijsaccountantsprotocol	 
OCW	2020	en	de	Nederlandse	Standaard	720.	Deze	werkzaamheden	hebben	niet	dezelfde	
diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
Het	bestuur	is	verantwoordelijk	voor	het	opstellen	van	de	andere	informatie,	waaronder	het	
bestuursverslag	en	de	overige	gegevens	in	overeenstemming	met	de	Regeling	jaarverslag- 
geving	onderwijs	en	de	overige	OCW	wet-	en	regelgeving.
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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	af-
wijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij	het	opmaken	van	de	jaarrekening	moet	het	bestuur	af-
wegen of de onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten 
in	continuïteit	voort	te	zetten.	Op	grond	van	genoemde	verslag-
gevingsstelsel 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	uit- 
voeren 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.	
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch  
uitgevoerd	en	hebben	waar	relevant	professionele	oordeels-
vorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden,	het	Onderwijsaccountantsprotocol	OCW	
2020,	ethische	voorschriften	en	de	onafhankelijkheidseisen.	
Onze	controle	bestond	onder	andere	uit:	

• 	het	identificeren	en	inschatten	van	de	risico’s
 -  dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 
bevat	als	gevolg	van	fouten	of	fraude,

 -  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	controlewerk-
zaamheden	te	selecteren	die	passend	zijn	in	de	omstandig-
heden. 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	grond-
slagen	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 
deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten 
rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn 
wij	verantwoordelijk	voor	de	aansturing	van,	het	toezicht	op	en	
de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de 
aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden 
voor de groepsonderdelen. 

Bepalend	hierbij	zijn	de	omvang	en/of	het	risicoprofiel	van	de	
groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben 
wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of 
beoordeling	van	de	volledige	financiële	informatie	of	specifieke	
posten noodzakelijk was.

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

Eindhoven,		25	juni	2021
Wijs Accountants

M.A.M.	Heijligers	AA
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Utrecht, 21 juni 2021

De heer L.W. de Wit
Voorzitter college van bestuur

Raad van toezicht besluit inzake  
bestuursverslag 2020
Utrecht, 21 juni 2021
De	raad	van	toezicht	geeft	in	haar	vergadering	d.d.	21	juni	2021	 
haar	goedkeuring	aan	het	bestuursverslag	2020.

Mevrouw A. van Beek  Voorzitter

De heer H. Telkamp  Vice-voorzitter

Mevrouw M. Eussen  Lid

Mevrouw S. te Pas  Lid

De heer F. Bouchtaoui  Lid

Ondertekening  
bestuursverslag

Utrecht, 21 juni 2021

De heer L.W. de Wit
Voorzitter college van bestuur

Ondertekening  
jaarrekening

Statutaire bepalingen inzake 
resultaatbestemming 
Ingevolge de statuten van de Stichting neemt de bestuurder 
het besluit het positieve resultaat van het verslagjaar vanuit 
de	ouderfee’s	van	ISUtrecht	ad.	365K	toe	te	voegen	aan	de	
Bestemmingsreserve	ISU	(privaat)	en	het	resterende	positieve	
resultaat	van	het	verslagjaar	ad.	2.023K,	minus	de	mutaties	 
inzake	de	bestemmingsreserves	(21K),	toe	te	voegen	aan	de	
algemene reserve.
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Afkortingen
A10 ACADEMIE	TIEN

AC Audit	Committee

AOW Algemene Ouderdomswet

AvR Anna	van	Rijn	College

BBL Basisberoepsgerichte	leerweg,	leerweg	in	het	VMBO

BVE Beroeps-	en	volwasseneducatie

CvB College	van	bestuur

CvT Commissie	van	Toezicht

dUS De	Utrechtse	School,	OPDC	van	het	

samenwerkingsverband Sterk VO

FTE Full	Time	Equivalent,	werktijdfactor

GL Gemengde	leerweg,	leerweg	in	het	VMBO

GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

GPL Gemiddelde	personeelslast,	begrip	uit	de	

bekostigingssystematiek

HAVO Hoger algemeen vormend onderwijs

IGVO Internationaal	georiënteerd	voortgezet	onderwijs

ISK Internationale Schakelklassen

ISU International School Utrecht

KBL Kaderberoepsgerichte	leerweg,	leerweg	in	het	VMBO

LRC Leidsche	Rijn	College

LWOO Leerwegondersteunend onderwijs

M10 MAVO TIEN

MAVO Middelbaar algemeen vormend onderwijs

MDO MAVO Doorn

MPOHV Meerjaren	Perspectief	Onderwijshuisvesting

MR Medezeggenschapsraad

MT Management	team,	overleg	van	de	schoolleiders	met	de	

bestuurder

MVI Media	Vormgeving	en	ICT

NPO Nationaal	Plan	Onderwijs

OCW Ministerie	van	Onderwijs,	Cultuur	en	Wetenschappen

OLZ Openbaar	Lyceum	Zeist

OPDC Orthopedagogisch en didactisch centrum

OSGS Openbare ScholenGroep Schoonoord

OVZ Openbaar	VMBO	en	MAVO	Zeist

POU POUWER	College

RC Remuneratie	Commissie

RJO Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs

RPO Regionaal	Plan	Onderwijsvoorzieningen

RvT Raad van toezicht

SPOU Stichting	Openbaar	Primair	Onderwijs	Utrecht

TJC Trajectum	College

TL Theoretische	leerweg,	leerweg	in	het	VMBO

TMA Talent Motivatie Analyse

USG Utrechts Stedelijk Gymnasium

VAVO Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

VCM Vakcollege Maarsbergen

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs

VLT VOLT! Toekomstmakers

VO Voortgezet onderwijs

VWO Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

WVO Wet op het Voortgezet Onderwijs
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Colofon
NUOVO Scholen
Stichting	openbaar	voortgezet	onderwijs	Utrecht	 

www.nuovo.eu | bestuur@nuovo.eu

Postbus	1415	|	3500	BK	UTRECHT

T	030	–	296	90	40

Bestuursnummer
41475

BRIN-nummers
15JM,	17AO,	24TJ,	24TR,	30UB,	17BI	en	07	KP

Contactpersoon
Dhr.	L.W.	de	Wit	bestuur@nuovo.eu

Fotografie
Shody	Careman	&	Marco	de	Swart

Vormgeving
Strangelove
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