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1. Inleiding
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Inleiding van het college van bestuur
Helaas	was	COVID-19	ook	in	2021	alom	aanwezig.	Onze	
leerlingen en medewerkers hebben een mentaal zwaar jaar 
achter zich gelaten. Het plannen van lessen was op iedere 
school een uitdaging vanwege de hoge uitval door de vele 
besmettingen. De leiding van de scholen was vooral bezig 
met het managen van een crisis en in mindere mate met de 
schoolontwikkeling. Gedurende het jaar was er sprake van een 
corona-crisisteam.	Hierin	zaten	een	aantal	schoolleiders	en	
stafmedewerkers.	Het	CvB	is	dit	crisisteam	dankbaar	voor	de	
wijze waarop zij iedere keer met de wisselende omstandigheden 
de juiste adviezen en besluiten hebben genomen. Nieuw in 
2021 waren de vele subsidiestromen die op ons af kwamen. 
NUOVO	heeft	daar	dankbaar	gebruik	van	gemaakt.	De	subsidie	
arbeidsmarkttoelage werd door betrokken medewerkers van de 
betreffende	scholen	positief	ontvangen.	De	schoolleiders	en	
CvB	hebben	middels	een	brief	aan	de	minister	hun	vraagtekens	
gezet	bij	deze	manier	van	extra	waarderen,	liever	hadden	we	
een toelage gehad voor alle medewerkers. Daarbij ontvingen we 
ook	de	NPO-gelden.	Een	omvangrijke	financiële	bijdrage	voor	
de	komende	jaren,	in	het	jaarverslag	wordt	aan	NPO	uitvoerig	
aandacht besteed.

Het college van bestuur verwelkomde in augustus 2021  
Muriëlle	van	der	Voort	als	nieuw	lid	CvB.	Een	uitgebreid	 
inwerkprogramma	heeft	ervoor	gezorgd	dat	zij	vrij	snel	 
invulling kon geven aan haar portefeuille.

De	scholen	X11,	IS	Utrecht	en	UniC	hebben	veel	overlast	van	
een slechte planning van de gemeente Utrecht als het gaat om 
het voorzien in adequate gebouwen waar onderwijs geboden 
kan worden dat past bij het concept van de school.  
Ook de planning van de nieuw te bouwen scholen loopt veel 
vertraging	op,	dit	leidt	tot	onzekerheid	zowel	bij	leerlingen,	
ouders en medewerkers.

De	fusie	met	het	Anna	van	Rijn	College	is	o.a.	door	toedoen	van	
de	GMR	NUOVO	als	ook	de	MR	van	Anna	van	Rijn	College	per	
1-4-2021	voorbeeldig	verlopen.

De komende jaren verwacht NUOVO een minder steile groei van 
het aantal leerlingen dan de afgelopen jaren. Tevens zien we 
een	afname	van	het	aantal	leerlingen	op	het	vmbo-b	en	kader.	
Een trend die vraagt om nader onderzoek.

Ook NUOVO zal niet ontkomen aan de krimp op de 
arbeidsmarkt.	Het	professionaliseren	van	onze	medewerkers,	
het goed begeleiden van nieuwe medewerkers en creatieve 
oplossingen zullen hand in hand gaan om dit vraagstuk te 
beheersen en kwaliteit van onderwijs te blijven garanderen  
aan onze leerlingen.

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 en Muriëlle van der Voort 
College	van	bestuur
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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 2021; een jaar dat geheel in het teken stond 
van	de	COVID-19	pandemie.	De	wereld	werd	voor	het	tweede	jaar	
achtereen	door	corona	op	zijn	kop	gezet.	Dit	was,	net	als	voor	velen,	
ook voor de raad van invloed op de werkwijze en het toezicht. Het 
betekende een jaar van voornamelijk digitaal vergaderen en voor het 
eerst digitale schoolbezoeken. Gelukkig was er ook ruimte om elkaar 
live	te	ontmoeten,	zoals	bij	de	themadag	van	de	raad	en	de	werving	
van een nieuwe bestuurder.

Verslag van de  
raad van toezicht
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Toezicht en klankbord

Toezichtvisie en -kader
De	raad	heeft	in	de	toezichtvisie	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	toezichtkader	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 
toezichtkader. In 2021 lag de focus van het gesprek met het 
CvB	op	het	imago	van	NUOVO	in	relatie	tot	onderscheidend	
en toekomstgericht werkgeverschap. Daarnaast is er in gesprek 
met de schoolleiders aandacht besteed aan het thema 
leiderschap	en	meer	specifiek	aan	coachend	en	inspirerend	
leiderschap vanuit het waarderend perspectief.

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 transparantie en verantwoording. 
De	raad	werkt	conform	de	Code	Goed	Onderwijsbestuur	van	de	
VO-raad	en	de	Code	Goed	Toezicht	van	de	VTOI-NVTK.	
De raad kwam in 2021 in zes reguliere vergaderingen bij elkaar. 
Vijf daarvan hebben via een digitale vergadering moeten 
plaatsvinden door de corona maatregelen. 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 
vergaderingen hebben plaatsgevonden in een goede sfeer en 
besluiten zijn in unanimiteit genomen. De raad besteedt in de 
vergadering	altijd	aandacht	aan	reflectie	op	de	vergadering.	
De raad van toezicht is daarnaast een paar keer aanvullend in 
beslotenheid	bijeengekomen,	onder	andere	ten	behoeve	van	
de voorbereidingen op de werving van een nieuwe bestuurder.
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Centrale thema’s in 2021
De	COVID-19	pandemie,	de	financiële	impuls	van	de	
overheid ‘het Nationaal Programma Onderwijs’ en de nieuwe 
samenstelling van het college van bestuur hebben centraal 
gestaan op de agenda van de raad afgelopen jaar.

COVID-19
In	2021	werd	steeds	duidelijker	dat	COVID-19	een	crisis	met	
zich	mee	heeft	gebracht	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 in 2021 wederom 
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 aandachtpunten. Vanaf het 
begin	van	de	uitbraak	is	de	raad	door	het	CvB	geïnformeerd	
over	de	specifieke	landelijke	maatregelen	die	er	golden	voor	het	
onderwijs,	zowel	wat	betreft	de	fysieke	omstandigheden	op	de	
locaties als onderwijsinhoudelijke zaken. In elke vergadering is 
gesproken	over	de	coronasituatie,	acute	problemen	en	risico’s	
voor	de	korte	en	de	middellange	termijn	en	is	de	klankbord- 
rol geboden. 

De	raad	heeft	NUOVO,	ook	in	2021	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. Langs 
deze weg spreekt de raad nogmaals waardering uit hoe de 
schoolleiding en alle medewerkers van NUOVO Scholen in  
deze crisis hun inzet tonen.

Nationaal Programma Onderwijs
In	het	voorjaar	van	2021	kondigde	de	minister	van	OCW	
vanwege	de	coronapandemie	diverse	ondersteunings-
maatregelen	en	incidentele	financiële	impulsen	voor	het	
onderwijs aan gebundeld onder de noemer Nationaal 
Programma Onderwijs (NPO); ten behoeve van herstel en 
ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Dit alles 
gekoppeld	aan	een	periode	van	twee	schooljaren;	2021-2022	
en	2022-2023.

De	raad	is	door	het	CvB	in	alle	vergaderingen	geïnformeerd	
over de ontwikkelingen bij NUOVO rondom het NPO. Daarnaast 
hebben hierover inhoudelijke gesprekken plaatsgevonden in de 
commissie onderwijskwaliteit en de auditcommissie. De raad  
heeft	kunnen	volgen	dat	er,	ondanks	de	aanhoudende	druk	
van	de	coronapandemie,	veel	werk	is	verzet	door	de	scholen	
en	het	CvB	om	de	financiële	middelen	zo	goed	mogelijk	

in	te	zetten	in	het	belang	van	leerlingen,	medewerkers	en	
ontwikkelingsgericht	onderwijs,	niet	alleen	op	de	korte	
termijn,	maar	ook	op	de	lange	termijn.	In	relatief	korte	tijd	is	
het	de	scholen	gelukt	schoolscans	uit	te	voeren,	zijn	er	op	
alle scholen collegiale waarderende onderzoeken geweest en 
is er deelgenomen aan kwantitatief en kwalitatief onderzoek 
van	de	Universiteit	Utrecht.	Dit	heeft	geleid	tot	NPO-plannen	
gericht op ‘reparatie’ van leervertragingen én versnelde 
doorontwikkeling	van	de	schoolplannen,	en	daarnaast	
een	NUOVO-projectplan	met	gedeelde	ambities	voor	de	
komende jaren. Dit alles wordt ondersteund door een solide 
projectstructuur.
De	raad	volgt	nauwgezet	de	verantwoording	van	de	NPO-
middelen,	waarbij	het	van	belang	is	te	vermelden	dat	vanwege	
het	tijdelijke	karakter	van	de	middelen,	het	niet	mogelijk	is	om	
de	middelen	dit	jaar	volledig	uit	te	geven.	Feit	is	dat	de	NPO-
middelen zorgen voor een toename van het resultaat van het 
eigen vermogen van NUOVO.
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Samenstelling college van bestuur
Het	eerste	half	jaar	van	2021	is	er	sprake	geweest	van	een	
eenhoofdig	college	van	bestuur,	vanwege	het	vrijwillig	vertrek	
van	het	lid	college	van	bestuur	per	1	januari	2021	naar	een	
bestuurlijke positie in het primair onderwijs. In die periode 
is de raad direct gestart met de werving naar een nieuw lid 
college van bestuur. De raad heeft hierbij geanticipeerd op 
het toekomstige einde van de bestuurdersaanstelling van de 
voorzitter college van bestuur. Er is om die reden geworven 
naar een inkomend voorzitter college van bestuur. Dit heeft 
geresulteerd	in	het	aantreden	van	Muriëlle	van	der	Voort	als	 
lid	college	van	bestuur	met	ingang	van	16	augustus	2021.

In	het	najaar	van	2021	is	de	raad	gestart	met	voorbereidingen	
voor de tweede wervingsprocedure voor een nieuwe 
bestuurder. In deze fase zijn ook de functieprofielen van het 
CvB	geactualiseerd.

Andere onderwerpen van belang
Naast	bovengenoemde	centrale	thema’s,	hebben	de	volgende	 
onderwerpen ook extra aandacht gekregen op diverse agenda’s  
van de raad: de effectuering van de fusie met Stichting Anna  
van	Rijn	College	per	1	april	2021,	de	complexe	huisvestings-
dossiers	van	ISUtrecht,	Unic	en	X11,	het	klankborden	bij	de	
ontwikkeling	van	een	nieuwe	NUOVO-gedragscode	en	een	
eerste verkenning op het herijken van de toezichtvisie en  
het	-kader.

Financiën, huisvesting en control
In	de	vergaderingen	van	de	raad	met	het	CvB	in	2021	zijn	
reguliere	financiële	stukken	zoals	jaarverslag	en	begroting	
besproken en goedgekeurd. In 2021 is zowel de begroting en  
meerjarenraming van NUOVO door de raad van toezicht 
goedgekeurd. 

Het positieve verslag van de door de accountant uitgevoerde  
interimcontrole is door de raad met tevredenheid ontvangen.  
Ieder	kwartaal	wordt	de	raad	aan	de	hand	van	voortgangs-
rapportages	geïnformeerd	over	onderwijsgerelateerde		
zaken	en	ontwikkelingen,	onderwijs-	en	examenresultaten,	
tevredenheidsonderzoeken,	ontwikkelingen	in	de	scholen,	
samenwerkingen	met	partners,	huisvestingszaken,	interne	
bedrijfsvoering en personele en organisatieontwikkelingen 
binnen NUOVO. 

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

Werkgeverschap
De	remuneratiecommissie	heeft	de	resultaatafspraken	met	de	
bestuurders voor 2021 en 2022 voorbereid waarna de raad deze 
afspraken	heeft	vastgesteld.
De	raad	heeft	toestemming	verleend	aan	nevenfuncties	van	
leden	van	de	RvT	en	CvB.

Zoals	gezegd	heeft	het	CvB	in	het	eerste	deel	2021	gewerkt	
op basis van een eenhoofdig bestuur. In samenspraak met de 
voorzitter van het college van bestuur is besloten geen interim 
bestuurder	aan	te	stellen	in	die	periode,	maar	de	taken	van	het	
lid college van bestuur tijdelijk te verdelen over de voorzitter 
van	het	college	van	bestuur,	de	stafadviseurs	en	bij	enkele	
externe projectleiders. In het tweede deel van 2021 bestond het 
CvB	weer	uit	twee	leden.	Het	ligt	in	de	lijn	der	verwachting	dat	
Muriëlle	van	der	Voort	Leon	de	Wit	zal	opvolgen	als	voorzitter	
college	van	bestuur.	Zij	heeft	de	eerste	maanden	benut	om	zich	
in te werken en is voortvarend aan de slag gegaan met een 
aantal portefeuilles waaronder het NPO. 
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Verbinding met de medezeggenschap
In 2021 is drie keer overleg gevoerd met de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad	(GMR),	tweemaal	samen	met	het	
CvB	en	eenmaal	zonder.	Tijdens	de	ontmoetingen	was	er	
veel	ruimte	voor	inbreng	van	gesprekspunten,	ervaringen,	
zorgpunten en vragen van beide kanten. Er is gesproken over 
diverse	onderwerpen,	waaronder	de	werving	van	het	CvB	en	
vooruitlopend op 2022 de werving van een nieuw lid raad 
van	toezicht,	de	scholen	in	zijn	algemeenheid	en	in	relatie	
tot	corona,	alsmede	onderwerpen	gerelateerd	aan	de	raad:	
de	rollen	en	taken	van	een	raad	van	toezicht,	het	rooster	van	
aftreden,	de	herbenoemingen	van	de	raad	en	de	bezoldiging	
van de raad.

Professionalisering
De raad houdt haar 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	2021	heeft	de	raad	onder	begeleiding	van	een	
externe adviseur een zelfevaluatie uitgevoerd op basis van een 
verdiepingsslag	op	de	vier	typen	toezichtrollen	(toezichthouder,	
ambassadeur,	sparringpartner	en	werkgever).	

Daarnaast	heeft	er	in	gezamenlijkheid	met	het	CvB	en	
de bestuursadviseur een studiemiddag plaatsgevonden 
rond	het	thema	imago	van	NUOVO,	arbeidsmarktfacetten	
en	marketingstrategie.	Met	het	oog	op	aantrekkelijk,	
onderscheidend en toekomstgericht werkgeverschap bij 
NUOVO. Ook dit professionaliseringsmoment is extern begeleid.

Besluiten
Er zijn door de raad in 2021 veel (goedkeurings)besluiten 
genomen. De belangrijkste waren: de statutenwijziging van 
NUOVO,	de	fusie	tussen	NUOVO	Scholen	en	Stichting	Anna	
van	Rijn	College,	de	benoeming	van	het	nieuwe	lid	college	
van	bestuur,	de	bestuursverslagen	over	2020	van	NUOVO	
en	Anna	van	Rijn	College	inclusief	de	jaarrekeningen,	de	
NUOVO-begroting	2022	en	meerjarenraming	2023-2026,	de	
samenwerkingsovereenkomst tussen NUOVO en SPO Utrecht 
in	het	kader	van	10-14-onderwijs	en	de	voordracht	naar	de	
gemeentes voor herbenoeming van de voorzitter en leden van 
de	raad	van	toezicht.	De	raad	van	toezicht	heeft	voor	2021	Wijs	
Accountants aangewezen als controlerend accountant.
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Samenstelling en werkwijze

Samenstelling
De samenstelling van de raad bestond tot 1 april 2021 uit 
zes	onafhankelijke	leden	die	samen	een	breed	kennis-	en	
ervaringspalet	bestrijken,	o.a.	onderwijs,	human	resources,	
financiën,	bestuurlijk	en	governance.	Per	1	april	2021	is	Andries	
de Jong wegens persoonlijke omstandigheden afgetreden als 
lid raad van toezicht.
In	2020	heeft	de	raad	tot	een	nieuw	aftreedrooster	besloten.	
Mede in het licht van deze afspraken en de afspraken ten 
tijde	van	de	fusie	met	OSG	Schoonoord,	heeft	de	raad	ervoor	
gekozen verder te gaan met een samenstelling van vijf leden.

Honorering
Gebruikelijk is dat de raad eens in de twee jaar de honorering 
van	de	raad	evalueert.	Sinds	2018	heeft	ondanks	de	fusie	
met OSG Schoonoord geen wijziging meer plaatsgevonden 
in	de	bezoldiging.	De	remuneratiecommissie	heeft	in	2020	
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,	
ook	in	2021,	en	het	aantal	bestede	uren,	de	bezoldiging	
enigszins te verhogen per 1 januari 2021. Ondanks deze wijziging 
blijft	de	raad	hiermee	ruim	onder	de	VTOI-norm.	

Commissies
De raad kent vier commissies:

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.	

	 	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	in	de	nieuwe	samenstelling	van	het	CvB	
gesproken	over	het	(samen)werken	binnen	een	twee- 
hoofdig	bestuur.	Daarnaast	heeft	de	RC	de	werving	
van nieuwe bestuurders voorbereid en is vanuit 
2020 verder gegaan met de ontwikkeling van een 
beoordelingsinstrument.

2.	 	De	auditcommissie	(AC).	Naast	de	vaste	onderwerpen	
als	begroting,	jaarrekening,	prognoses	en	de	interim	
controle	heeft	de	AC	gedurende	het	jaar	ook	gesproken	
over	de	Kaderbrief	voor	2022,	de	ISUtrecht,	over	
resultaatontwikkeling	bij	NUOVO	en	financiële	reserves.	 
Ook	NPO	heeft	op	de	agenda	gestaan.	De	reguliere	 
AC-vergadering	is	viermaal	bijeengeweest.
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3.	 	De	commissie	onderwijskwaliteit	(COK).	De	COK	heeft	in	
2021 toegezien op de kwaliteit van het onderwijs op alle 
scholen van NUOVO en is tweemaal bijeengekomen. In de 
commissie is onder meer gesproken over de coronapandemie 
met	de	bijbehorende	effecten	op	het	onderwijs,	evenals	de	
examenresultaten,	de	onderwijsresultaten,	de	voorspelling	
daarvan	en	de	leerlingenaantallen.	In	de	COK	is	ook	uitvoerig	
stilgestaan bij de eerste opzet van het projectplan NPO. 

 
4.	 	De	commissie	van	toezicht	ISUtrecht	(CvT).	Twee	leden	

van de raad van toezicht NUOVO vervullen samen met 
twee leden van de raad van toezicht van SPO Utrecht de 
toezichtstaken op het bestuur van de International School 
Utrecht,	waarin	de	stichtingen	verantwoordelijk	zijn	voor	
respectievelijk	het	primair	en	voortgezet	onderwijs.	De	CvT	
ISU komt twee keer per jaar bijeen. 

NUOVO	groeit,	is	ambitieus	en	innovatief.	Dit	is	een	verdienste	
van	velen,	ieder	vanuit	zijn	of	haar	eigen	rol.	In	2021	heeft	
COVID-19	en	alle	bijbehorende	veranderende	omstandigheden	
betekent dat alle betrokkenen een enorme inzet hebben 
moeten	leveren	in	het	belang	van	het	onderwijs.	De	raad	heeft	
ervaren dat ondanks de aanhoudende crisis het onderwijs 
doorging en dankt daarvoor het bestuur en alle medewerkers 
van NUOVO. 

Annemieke van Beek 
Voorzitter Raad van toezicht
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Ook 2021 was voor de GMR een jaar waar veel werk verzet is. 
De	vergaderingen	gingen	ook	in	coronatijd	gewoon	door,	de	
meeste vergaderingen vonden online plaats. Een welkome 
praktische	uitkomst	enerzijds,	anderzijds	werden	de	fysieke	
bijeenkomsten gemist. Vooral als het gaat om de informele 
gesprekken buiten de vergaderingen om die helpen een 
relatie op te bouwen met de overige leden. In het bijzonder 
ook met nieuwe leden. Wij zijn blij met deze nieuwe leden en 
hoewel	er	nog	vacatures	zijn,	zijn	vrijwel	alle	scholen	in	de	GMR	
vertegenwoordigd. 

Het afgelopen jaar zijn er nogal wat onderwerpen behandeld: 
NPO	(schoolprogramma’s,	compensatieregeling	examens,	
arbeidsmarkttoelage),	corona,	samenwerking	SPO	Utrecht	
inzake	10-14	onderwijs,	gedragscode,	computerbrilregeling,	
formatieplan	bedrijfsbureau,	leermiddelen,	vakantie-	en	
organisatiedagen	2021	-	2022,	bestuurs-/jaarverslag	2020,	
kaderbrief	2022,	etc.	De	geconsolideerde	financiële	cijfers	
zijn evenals de kwartaalrapportages grondig tegen het licht 
gehouden	door	onze	financiële	commissie.	

Een	delegatie	van	GMR-leden	heeft	zich	bezig	gehouden	met	 

de	fusie	tussen	NUOVO	Scholen	en	Anna	van	Rijn	College	(AvR).

Naast	reguliere	overleggen	met	het	college	van	bestuur,	heeft	
de GMR zowel formele als informele gesprekken met de raad 
van toezicht gehad. Daarnaast was de GMR vertegenwoordigd 
in de benoemingsadviescommissie voor de werving van het 
nieuwe lid van college van bestuur. De voorzitter van de GMR 
heeft	overleg	gehad	met	alle	MR	voorzitters	van	de	scholen.
Met ingang van 1 augustus kreeg de GMR een nieuwe 
voorzitter. Vanaf deze plaats wil ik Michael Funke danken voor 
zijn werk als voorzitter.

Albert Willem Bennen
Voorzitter gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Inleiding van de gemeenschappelijke  
medezeggenschapsraad
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2. Profiel
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NUOVO Scholen is verantwoordelijk voor voortgezet 
onderwijs aan meer dan 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 internationaal 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 
vastgesteld 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,	medewerkers	
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 verantwoordelijkheid 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 
keuzen,	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. 

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. ISUtrecht 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)
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. 

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. 

www.lrc.nl

NXT Doorn en NXT Maarsbergen
Met ingang van 1 augustus 2021 hebben Mavo Doorn en het 
Vakcollege Maarsbergen een nieuwe naam gekregen: NXT. 
Leerlingen worden toekomstgericht en kritisch opgeleid: 
voor de samenleving van morgen. NXT is een school voor 
dromers,	denkers	en	doeners.	Twee	verschillende	scholen,	
verdeeld over twee locaties gaan samen door naar één 
toekomst.	Twee	verschillende	scholen,	ieder	met	een	eigen	
onderwijsconcept,	die	sterk	in	beweging	blijven	en	open	staan	
voor de ontwikkelingen om ons heen. NXT is meer dan de som 
van	de	twee	scholen.	De	meerwaarde	ligt	in	de	verbinding,	het	
samen werken en vooral samen leren. Samen werken we aan de 
beste leersituatie voor iedere individuele leerling. De leerlingen 
en het onderwijs vormen de kern van onze organisatie. Met 
doelen	geven	we	richting,	met	structuren	geven	we	vorm,	
met processen stimuleren we ontwikkeling en in de uitvoering 
maken we het waar. We doen dit vanuit een visie waarbinnen 
onze kernwaarden centraal staan. Ons motto hierbij is: 
“Eigenwijs	samen,	méér	dan	een	diploma.”

www.nxt.eu
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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	gemeen-
schap	waar	vertrouwen,	verbinding	en	verantwoordelijk	heid	hoog	
in het vaandel staan. Het Openbaar VMBO en MAVO Zeist ligt in 
een	fraai,	beschermd	natuur	gebied.	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

21 / 136

Inhoudsopgave Inleiding Profiel Onderwijs Bedrijfsvoering Financiën Jaarrekening ControleProfiel

http://www.openbaarlyceumzeist.nl
http://www.ovmz.nl
http://www.pouwercollege.nl


Trajectum College (TJC)
Het	Trajectum	College	is	een	school	voor	vmbo	en	biedt	
onderwijs	in	de	drie	vmbo-leerwegen.	Daarnaast	wordt	ook	
havo op maat aangeboden. In augustus is er gestart met de 
ontwikkeling van een brede brugklas.
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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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 2021
•  Annemieke van Beek (voorzitter en lid remuneratie-

commissie, voorzitter commissie van toezicht ISU) 
Hoofdfunctie: Zelfstandig adviseur en onderzoeker

•  Hans Telkamp (vice-voorzitter, voorzitter 
remuneratiecommissie en lid auditcommissie)  
Hoofdfunctie: Manager Restructuring Food & Agri Zuid bij  
de Rabobank. Nevenfunctie: lid van de raad van toezicht  
van de Stichting Zorg Thuis in Driebergen 

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

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)
• Muriëlle van der Voort lid (per 16 augustus 2021) 
	 	Hoofdfunctie:	NUOVO	Scholen,	Lid	college	van	bestuur.	 

Nevenfuncties:	lid	Raad	van	Commissarissen	van	Rabobank	
Amstel en Vecht en van Woningstichting Nieuwkoop.

•  Marianne Eussen (lid, voorzitter commissie onderwijs- 
kwaliteit en lid commissie van toezicht ISU) 
Hoofdfunctie:	PALET	coAChing.	Nevenfuncties:	vennoot	bij	
Empowerbox	en	bestuurslid	Vaksectie	Executive	CoAChing	
(onderdeel	van	NOBCO)

•  Susan te Pas (lid en lid commissie onderwijskwaliteit) 
Hoofdfuntie:	Hoogleraar	Cognitieve	Psychologie	van	het	 
Hoger Onderwijs aan faculteit Sociale Wetenschappen  
van de Universiteit Utrecht en decaan van het University  
College	Utrecht

 Nevenfunctie: lid van de Onderwijsraad
•  Andries de Jong (lid tot 1 april 2021) 

Hoofdfunctie:	directeur	Cultuurkust	
 Nevenfunctie: zelfstandig adviseur

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
• Marco Nomes,	directeur	Anna	van	Rijn	College
•  Marieke Folkers,	rector	Utrechts	Stedelijk	Gymnasium	 

tot 1 april 2021
•  Stéphanie Bakker,	rector	Utrechts	Stedelijk	Gymnasium	 

per 1 mei 2021
•  Merlijn Verstraeten,	rector	UniC
•  Maurits Depla,	directeur	Trajectum	College	/	Pouwer	

College,	tot	1	mei	2021
•  Naima Rahmouni,	directeur	a.i.	Trajectum	College	/	Pouwer	

College	per	1	september	2021
•  Eric Hordijk,	rector	Leidsche	Rijn	College
•  Douwe Brouwer,	directeur	Ithaka-Internationale	

Schakelklassen,	tot	1	augustus	2021
•  Gerben Houwer,	waarnemend	directeur	Ithaka-

Internationale	Schakelklassen,	per	1	augustus	2021
•  Moniek Rieter,	directeur	X11	media	en	vormgeving
•  Sebastian Blanck,	directeur	VOLT!	Toekomstmakers
•  Albert Wijnsma,	rector	Academie	Tien
•  Naima Rahmouni,	directeur	a.i.	Openbaar	VMBO	en	MAVO	

Zeist,	tot	1	augustus	2021
•  Douwe Brouwer,	directeur	Openbaar	VMBO	en	MAVO	Zeist,	

per 1 augustus 2021
•  Frank Spijkers,	rector	Openbaar	Lyceum	Zeist,	 

tot 15 oktober 2021
•  Kees Jan Vreeker,	rector	a.i.	Openbaar	Lyceum	Zeist,	 

per 15 augustus 2021
•  Jenny Oldenhuis,	directeur	NXT	locatie	Doorn	en	locatie	

Maarsbergen
•  Marieke Folkers,	Head	of	School	International	School	Utrecht

Samenstelling GMR 2021
•  Koen Assmann,	personeelsgeleding	UniC
•  Stach van der Ree,	leerlingengeleding	UniC,	 

tot 1 augustus 2021
•  Paul Stam,	leerlingengeleding	UniC,	per	1	augustus	2021
•  Wessel Pitti,	personeelsgeleding	VOLT!	Toekomstmakers,	 

tot 1 augustus 2021
•  Lotte Oldeborg,	personeelsgeleding	VOLT!	Toekomstmakers,	

per 1 augustus 2021
•  Marc van Loon,	personeelsgeleding	X11	media	en	

vormgeving
•  Marc van Seventer,	oudergeleding	X11	media	en	vormgeving,	

tot 1 augustus 2021
•  Lilian Blom,	personeelsgeleding	Utrechts	Stedelijk	

Gymnasium
•  Casper Voogt,	leerlingengeleding	Utrechts	Stedelijk	

Gymnasium
•  Erik van der Werf,	personeelsgeleding	Leidsche	Rijn	College
•  Joris Tiemersma,	leerlingengeleding	Leidsche	Rijn	College,	

tot 1 augustus 2021
•  Theo Klinkien,	oudergeleding	Leidsche	Rijn	College,	 

per 1 augustus 2021 
•  Ron Jansen,	personeelsgeleding	Academie	Tien
•  Peike Schonewille,	leerlingengeleding	Academie	Tien
•  Hakim Driouch,	personeelsgeleding	Pouwer	College,	 

tot 1 augustus 2021
•  Sara Nonnekes,	personeelsgeleding	Pouwer	College,	 

per 1 december 2021
•  Anne Logman,	personeels-	en	oudergeleding	International	

School Utrecht 

•  Jasper Hazelhoff Roelfzema,	leerlingengeleding	
International	School	Utrecht,	tot	1	augustus	2021

•  Robbert van Sluijters,	personeelsgeleding	NXT	Doorn
•  Albert Willem Bennen,	personeelsgeleding	NXT	

Maarsbergen,	voorzitter
•  Michael Funke,	personeelsgeleding	Openbaar	Lyceum	Zeist,	

tot 1 augustus 2021
•  Rinke Klouwen,	personeelsgeleding	Openbaar	Lyceum	Zeist,	

per 1 oktober 2021
•  Nancy Osinga,	oudergeleding	Openbaar	Lyceum	Zeist,	 

tot 1 augustus 2021
•  Lars Kruitwegen,	leerlingengeleding,	Openbaar	Lyceum	

Zeist,	per	1	augustus	2021
•  Vincent de Gast,	personeelsgeleding	VMBO	en	MAVO	Zeist,	

tot 1 augustus 2021
•  Hilde de Vries,	Trajectum	College,	tot	1	augustus	2021
•  Maureen Boes,	Trajectum	College	per	1	december	2021
•  Peter Vooges,	personeelsgeleding	Anna	van	Rijn	College,	

per 1 mei 2021
•  Elena Prins,	oudergeleding	Anna	van	Rijn	College,	 

van 1 mei 2021 tot 1 augustus 2021
•  Ada Herwijer,	oudergeleding	Anna	van	Rijn	College,	 

van 1 augustus 2021
•  Caroline Snel,	Bedrijfsbureau	personeelsgeleding	 

NUOVO,	per	1	mei	2021
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COVID-19 
We hebben in 2022 nog volop te maken met de wereldwijde 
pandemie.	De	tijdelijke	NPO-gelden	worden	dit	jaar	planmatig	
ingezet om leerervaringen te verhelpen en ook extra aandacht 
te geven aan het welbevinden van onze leerlingen en 
medewerkers. We kunnen constateren dat het over meerdere 
jaren	verspreid	mogen	inzetten	van	de	NPO-gelden	onze	
organisatie ten goede komt. Door de pandemie was er sprake 
van veel uitval bij leerlingen maar ook bij medewerkers. We 
hopen	dat	in	het	najaar	2022	de	effecten	van	de	pandemie	
minder	heftig	zullen	zijn.	

Huisvesting scholen  
stad Utrecht
Door	de	groei	van	X11,	UniC	en	de	ISU	zijn	deze	scholen	niet	
optimaal gehuisvest. Voor X11 en ISU geldt dat ze pas na 2025 
nieuwbouw krijgen dus tot die tijd suboptimaal gehuisvest 
zijn. Het bestuur en de gemeente Utrecht zijn in gesprek om 
te onderzoeken of de tijdelijke huisvesting voor deze scholen 
geoptimaliseerd kunnen worden. Zolang deze situatie niet 
verbetert staat het welzijn van de medewerkers onder druk en 
zijn ook leerlingen niet voorzien van een rijke leeromgeving.

VMBO onderwijs
Op een aantal VMBO scholen is er sprake van een gestage 
terugloop	van	aantallen	leerlingen	met	een	vmbo	bbl/
kbl	advies.	Dit	speelt	op	het	Trajectum	College,	VOLT!	
Toekomstmakers en het OVZ. We onderzoeken wat  
de beste toekomstige keuzes zijn voor deze scholen. 

College van Bestuur
Het	ligt	in	de	lijn	der	verwachting	dat	Muriëlle	van	der	Voort	
(nu nog lid college van bestuur)  het voorzitterschap van het 
college van bestuur gaat overnemen van Leon de Wit per 1 
september 2022. Leon de Wit stopt met zijn bestuurlijke rol 
en zal in het najaar 2022 een nieuw te werven lid college van 
bestuur inwerken. 

Toekomstige ontwikkelingen
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Na een gedegen voorbereiding is de NPO-trein bij 
NUOVO inmiddels goed op gang gekomen. Naast de 
uitvoering van de schoolprogramma’s, worden ook 
NPO-middelen ingezet om gezamenlijke ambities te 
realiseren, vertelt NPO-projectleider Eefje Teeuwisse. 
“Er zijn activiteiten waarbij het meerwaarde heeft om 
samen op te trekken en er zijn activiteiten die je echt 
op schoolniveau moet doen.”

NUOVO	heeft	ervoor	gekozen	om	ongeveer	vijfentwintig	
procent	van	de	NPO-middelen	gezamenlijk	in	te	zetten.	
Dat	betekent	volgens	Eefje	zeker	niet	dat	de	scholen	geen	
invloed hebben op de besteding van die middelen. “Er is een 
eenvoudige	NPO-projectstructuur	ingericht	waarin	de	stem	van	
de scholen goed is geborgd. We hebben een balans weten te 
vinden	tussen	de	gezamenlijke	NUOVO-ambities	enerzijds	en	
de zelfsturing en het eigenaarschap van de scholen anderzijds. 
Het is mooi dat je daarin twee kernwaarden van NUOVO 
terugziet: ‘zelf leiden’ en ‘verbinden’.

Eefje Teeuwisse
Interview met:

“ Met tijdelijk geld 
een duurzaam effect 
bewerkstelligen”

Eefje Teeuwisse
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Toekomstgericht
De	projectorganisatie	bestaat	uit	een	NPO-stuurgroep	-	 
een	bestuurder	en	de	directeur	bedrijfsvoering	-	en	een	 
werkgroep die bestaat uit zes schoolleiders en een 
vertegenwoordiger	van	het	bedrijfsbureau.	Eefje	is	de	
projectleider	en	rapporteert,	samen	met	een	lid	van	de	
werkgroep,	aan	de	stuurgroep.	“De	werkgroep	heeft	mandaat	
van	het	MT	om	op	grote	lijnen	het	NPO-traject	vorm	te	
geven”,	vertelt	ze.	“Natuurlijk	is	het	MT	een	belangrijke	
sparringpartner en worden besluiten voorgelegd aan de 
stuurgroep,	maar	de	werkgroep	speelt	een	centrale	rol	in	 
het	proces.”

NUOVO	kiest	ervoor	om	de	NPO-middelen	niet	uitsluitend	te	
gebruiken	voor	herstelactiviteiten,	maar	om	een	deel	van	het	
geld	toekomstgericht	in	te	zetten,	vertelt	Eefje.	“We	willen	
graag	duurzaam	effect	bewerkstelligen.	De	pandemie	heeft	
een vergrootglas gelegd op de problemen in ons onderwijs 
op	het	gebied	van	kansengelijkheid,	de	(on-)aantrekkelijkheid	
van het beroep van leraar en de motivatie en het 
welbevinden van leerlingen. We willen het NPO gebruiken om 
op deze onderwerpen een positief verschil te maken. Alleen 
dan kunnen we echt spreken van herstel. Een belangrijk 
onderdeel van onze aanpak is dan ook: stevig inzetten op 
docentprofessionalisering. Omdat we zagen dat veel scholen 
met	dezelfde	vraagstukken	worstelen,	zijn	we	bezig	met	de	
opzet	van	een	‘Leerhuis’,	waar	docenten	van	al	onze	scholen	
kunnen deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten.

“ De werkgroep heeft mandaat van het MT 
om op grote lijnen het NPO-traject vorm 
te geven.”
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Een krachtig gezamenlijk 
leerproces 
NUOVO	heeft	ervoor	gekozen	om	het	perspectief	van	
ontwikkelingsgericht	onderwijs	centraal	te	stellen	in	de	NPO-
aanpak. Er zijn vier ontwikkelingsgerichte pijlers geformuleerd: 
een	waarderend	leer-	en	werkklimaat,	aantrekkelijk	en	
betekenisvol	onderwijs,	persoonlijk	leiderschap	en	het	kind	
als uitgangspunt (en niet het systeem). Scholen bepalen zelf 
op welke pijler(s) ze zich richten. “De ene school is verder met 
ontwikkelingsgericht	onderwijs	dan	de	andere	school”,	zegt	
Eefje.	“Omdat	we	het	belangrijk	vinden	dat	scholen	hierin	
ook	van	elkaar	leren,	hebben	we	hierover	in	het	voorjaar	
een	NUOVO-brede	collegiale	consultatie	georganiseerd.	
De	inzichten	die	dat	heeft	opgeleverd,	konden	de	scholen	
meenemen	in	hun	NPO-schoolprogramma.”

En dit is niet de enige manier waarop wordt ingezet op een 
krachtig gezamenlijk leerproces. Voor de zomervakantie is er 
een ondersteuningsteam gevormd om de scholen te helpen 
bij de uitvoering van de schoolscan. Naast de drie door de 
overheid	voorgeschreven	onderdelen	–	cognitieve	ontwikkeling,	
sociaal-emotionele	ontwikkeling	en	praktijkvorming	–	heeft	
NUOVO een vierde aandachtspunt aan de scan toegevoegd:  
de impact van de coronaperiode op individuele docenten en 
het team.
 

Op	alle	scholen	is	er	een	onderzoeksgroep	gevormd	die,	met	
ondersteuning	vanuit	de	projectorganisatie,	aan	de	slag	is	
gegaan	met	de	scan	en	vervolgens	met	het	NPO-schoolplan.	
“Volgens de planning van het ministerie moesten scholen 
voor	de	zomer	de	schoolplannen	klaar	hebben,”	vertelt	Eefje,	
“maar omdat wij veel waarde hechten aan de kwaliteit van 
het	proces,	hebben	wij	daarvoor	wat	meer	tijd	genomen.	De	
scholen	hebben	voor	de	zomervakantie	de	scan	uitgevoerd,	
en zijn na de zomer aan de slag gegaan met het maken van de 
schoolprogramma’s.”

Naast	schoolscans,	is	er	ook	ander	onderzoek	uitgevoerd	
om	te	komen	tot	de	juiste	NPO-interventies.	Zo	boog	een	
onderzoeksgroep waarin al onze scholen vertegenwoordigd 
waren,	zich	over	de	vraag	welke	NUOVO	inzichten	de	
schoolscans opleveren. Daarnaast voerde de Universiteit 
Utrecht (UU) een kwalitatief onderzoek1 uit naar de beleving van 
leerlingen,	docenten	en	ouders	met	het	onderwijs	in	coronatijd	
én een kwantitatief onderzoek2	naar	de	effecten	op	de	instroom,	
doubleren,	examenresultaten	en	leerresultaten	op	de	scholen	
van NUOVO.
 
1  Henrichs, L., van Tartwijk, J., Korevaar, M., Polderdijk, S., Dagmar Bon, D., & 

Meister, P. (Augustus 2021) Kansrijke Aanpakken Na de Schoolsluitingen. 

Onderzoeksrapport KANS Kwalitatieve onderzoekscomponent. Utrecht: 

Universiteit Utrecht.

2  Oomen, C., Kool, A., Hornstra, L., Korevaar, M., Boer, I., & Lucas, F. (Juli 

2021). De gevolgen van de scholensluitingen op de leerresultaten van 

leerlingen op NUOVO-scholen in Utrecht en regio. Bestuursrapportage. 

Utrecht: Universiteit Utrecht.
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Een wendbare aanpak
“Toen we de uitkomsten van al deze onderzoeken naast 
elkaar	legden,	constateerden	we	dat	die	in	grote	lijn	
overeenkomen”,	vertelt	Eefje.	“Die	uitkomsten	hebben	we	
vertaald in een NUOVO plan voor de komende twee jaar. 
Omdat we ons ervan bewust zijn dat corona nog steeds veel 
onzekerheid	teweegbrengt,	kiezen	we	voor	een	wendbare	
aanpak. Zo hebben we dat plan bijvoorbeeld alleen voor de 
eerste maanden uitgewerkt. Een ander voorbeeld van die 
wendbaarheid	betreft	de	activiteiten	van	het	Leerhuis.	Omdat	
docenten als gevolg van het lerarentekort op dit moment 
helemaal	geen	tijd	hebben	om	op	cursus	te	gaan,	organiseert	
het	Leerhuis	nu	eerst	activiteiten	voor	leerlingen,	gericht	
op	motivatie,	talentontwikkeling	en	keuzes	leren	maken.	Het	
belangrijkste doel daarvan is natuurlijk dat leerlingen daar  
baat	bij	hebben,	maar	we	hopen	daarmee	ook	mentoren	wat	 
te	ontlasten.”

Moreel
Terugkijkend,	ziet	Eefje	dat	er	nog	een	belangrijke	kernwaarde	
van	NUOVO	zichtbaar	is	in	het	proces,	namelijk	‘moreel’.	“We	
proberen zo min mogelijk mee te gaan in de retoriek van 
achterstanden.	Door	steeds	te	spreken	van	‘achterstand’	,	
verzwak je het vertrouwen van leerlingen (en ouders) in zichzelf 
en	in	het	onderwijs.	Wat	ons	betreft	hebben	leerlingen	geen	
achterstanden; ze staan waar ze staan. Het is onze gezamenlijke 
opdracht	als	sector	om	leerlingen	te	faciliteren,	te	stimuleren	
en te enthousiasmeren om zich verder te ontwikkelen en hun 
zelfvertrouwen	te	versterken.”

“ Toen we de uitkomsten van al deze onderzoeken naast 
elkaar legden, constateerden we dat die in grote lijn 
overeenkomen.”
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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	middel	om	
gestructureerd te werken aan deze kwaliteitsverbetering. Ook 
afgelopen jaar zijn verschillende scholen van NUOVO hierin 
ondersteund	door	de	CED	Groep	en	de	Universiteit	Utrecht.	
Er is bovendien een professionele leergemeenschap van 
datacoaches	van	de	verschillende	scholen	actief,	waarin	van	 
en met elkaar geleerd wordt.

Formatief handelen is een belangrijke ambitie voor veel van 
onze scholen. Na de succesvolle online Meet Up over formatief 
evalueren met gastspreker Dylan Wiliam in 2020 is er in 2021 
dan	ook	gestart	met	het	organiseren	van	een	live	vervolg,	
waarbij experts van diverse scholen onderwerpen rondom dit 
thema behandelen. Helaas hebben de maatregelen rondom 
COVID-19 ervoor gezorgd dat deze bijeenkomst niet plaats kon 
vinden. Er is voor gekozen deze te verplaatsen naar het voorjaar 
van 2022.

Een	bestuursbrede	onderwijsinnovatie	is	het	creëren	van	havo	
routes	op	alle	vmbo-scholen.	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. 
Op alle vmbo's is inmiddels gestart met het mogelijk maken van 
deze	route.	De	vorm	waarin	verschilt,	afhankelijk	van	de	context	
van de school.

Op	Academie	Tien	heeft	NUOVO	Scholen	in	samenwerking	
met	SPOU	haar	eerste	10-14	(in	de	praktijk	zelfs	10-18)	concept	
ontwikkeld.	Het	is	de	ambitie	om	in	de	toekomst	meer	10-14	
onderwijs	te	starten,	in	Utrecht	stad	en	daarbuiten.	Er	vinden	
op dit moment op verschillende plekken verkenningen plaats.

Het is de ambitie van NUOVO Scholen om de extra middelen 
van het NPO niet alleen in te zetten voor herstel op korte 
termijn,	maar	met	deze	(tijdelijke)	middelen	ook	een	langdurige	
positieve impact te hebben op de kwaliteit van ons onderwijs. 
De rode draad door deze ambitie laat zich samenvatten onder 
de	noemer	“ontwikkelingsgericht	onderwijs”.	Deze	ambitie	en	 
de NPO aanpak wordt hieronder nader toegelicht.

Kwaliteitsverbetering  
van het onderwijs
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Inleiding
Het	Nationaal	Programma	Onderwijs	(NPO)	is	een	(niet-
structureel) investeringsprogramma van het kabinet om de 
gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen.  
De spil zijn schooleigen programma's die scholen op basis  
van een eigen analyse opstellen. Ten behoeve van NPO is 
0 % van de middelen ingezet voor inhuur personeel niet in 
loondienst (PNIL).

In 2021 zijn er vele stappen gezet om tot een beredeneerd plan 
voor het NPO binnen NUOVO Scholen te komen dat niet alleen 
een	invulling	geeft	aan	alles	wat	er	in	het	kader	van	herstel	
nodig	is,	maar	ook	een	duurzaam	positief	effect	sorteert	(zie	
ook	interview	projectleider	Eefje	Teeuwisse,	pag.	27).	Via	een	
breed	spectrum	van	schoolscans,	onderzoek	van	de	Universiteit	
Utrecht	en	CED-groep	en	collegiaal	waarderende	onderzoeken	
is	gekomen	tot	een	schoolspecifiek	en	een	gezamenlijk	plan	van	
aanpak voor  
het NPO.

Gezamenlijke ambities
Allereerst zal de inzet van de middelen benut worden om 
leerlingen te helpen eventuele opgelopen vertragingen weg  
te	werken	en	op	sociaal-emotioneel	gebied	weer	lekker	in	 
hun vel te raken.

Daarnaast is het de ambitie om stevig te investeren in 
de professionalisering van medewerkers met als doel het 
versterken en verduurzamen van de onderwijskwaliteit in  
het kader van ontwikkelingsgericht onderwijs.

Sommige vraagstukken die uit deze twee doelen naar  
voren	komen	worden	op	schoolniveau	opgepakt,	andere	
vraagstukken hebben baat bij een gezamenlijke aanpak.  
De insteek van het NPO plan is dan ook om scholen de  
ruimte te geven eigen interventies te ontplooien passend  
bij	de	specifieke	situatie	en	het	karakter	van	de	school	
en tegelijkertijd een rijke gezamenlijke leeromgeving in te 
richten	om	gebruik	te	kunnen	maken	van	elkaars	kennis,	
expertise en ervaring. De gezamenlijke aanpak is door de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad goedgekeurd  
en	de	specifieke	schoolprogramma’s	zijn	goedgekeurd	door	 
de medezeggenschapsraden van de scholen.

Ontwikkelingsgericht 
onderwijs
Een rode draad door de ambities van NUOVO Scholen is 
ontwikkelingsgericht onderwijs. Ontwikkelingsgericht onderwijs 
is een concretisering van het strategisch beleidskader 
2020-2024	waarin	de	ambitie	is	uitgesproken	om	meer	dan	
een diploma te bieden. De vijf kernwaarden van NUOVO 
(verbinden,	zelf	leiden,	lef,	genieten	en	moreel)	hebben	een	
onderwijskundige vertaalslag gekregen in de vorm van vier 
pijlers:

1.	 Een	waarderend	leer-	en	werkklimaat
2. Aantrekkelijk en betekenisvol onderwijs
3. Persoonlijk leiderschap
4.	 Het	kind	als	uitganspunt,	niet	het	systeem

De wens om langs de lijn van ontwikkelingsgericht onderwijs 
te werken aan kwaliteitsverbetering en het wegwerken van 
corona gerelateerde achterstanden volgt ook uit de analyse 
van de schoolscans. Dit thema inspireert en helpt om met een 
duidelijke focus te werken aan kwaliteit. De vier pijlers gelden 
niet	alleen	voor	de	leerling	en	de	onderwijscontext,	maar	ook	
voor alle medewerkers en daarmee ook de organisatiecontext.

Nationaal Plan 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	(81)	en	de	aan	het	OPDC	de	Utrechtse	School	 
uitbestede leerlingen (33)) en het aantal FTE per school. 

Bron van de leerlingengegevens zijn de databestanden van DUO (www.duo.nl); daarin worden alle op school ingeschreven leerlingen opgenomen.  
Bron	van	de	FTE-gegevens	is	het	personeelsadministratiesysteem	van	NUOVO	Scholen.	De	peildatum	is	in	alle	gevallen	1-10-2021.	 
(De	DUO-gegevens	per	1-10-2021	zijn	nog	voorlopig).

Aantal leerlingen

A10 AVR BB ITH ISU LRC NXTD NXTM OLZ OVMZ POU TJC INU USG VLT X11 OPDC Totaal

Leerlingen 860 1.217 424 461 1.739 308 422 1.094 441 204 467 1.018 1.095 473 1.044 11.267
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Leerlingenaantallen 
NUOVO Scholen
De	sterke	stijging	in	schooljaar	'19-'20	is	het	gevolg	van	
de bestuurlijke fusie per 1 augustus 2019 met de OSGS 
Schoonoord,	en	de	sterke	stijging	in	'21-'22	komt	door	
de juridische fusie per 1 april 2021 met het Anna van Rijn 
College.	Zonder	de	leerlingen	van	het	Anna	van	Rijn,	is	het	
aantal leerlingen van NUOVO Scholen met 4% gestegen in 
21-22	(bijna	400	leerlingen).	
Consistent	met	de	verwachte	stijging	van	het	aantal	
leerlingen	in	het	VO	van	Utrecht,	zien	wij	al	jaren	een	groei	
in het aantal leerlingen op onze scholen. Ten opzichte van 
vorig schooljaar groeide de scholengroep met zo’n 1.600 
leerlingen. 
De	grootste	toename	was	er	op	Academie	Tien	(149),	
gevolgd	door	UniC	met	een	groei	van	95	leerlingen	en	X11	
met een groei van 87 leerlingen. Ook het Anna Lyceum 
(65),	NXT	Doorn	(46),	de	International	School	Utrecht	(40),	
NXT	Maarsbergen	(35),	het	Leidsche	Rijn	College	(16),	het	
Pouwer	College	(10)	en	het	Utrechts	Stedelijk	Gymnasium	
(9) laten een stijging in het leerlingaantal zien. Bij Ithaka 
(Internationale Schakelklassen) stonden op de peildatum 
68	leerlingen	meer	ingeschreven	dan	vorig	jaar;	tot	31-12-
2021 stroomden nog 58 leerlingen in. Bij het Openbaar 
VMBO	en	MAVO	Zeist,	de	Anna	Mavo,	het	Trajectum	
College,	het	Openbaar	Lyceum	Zeist	en	VOLT!	daalde	het	
aantal	leerlingen	met	respectievelijk	66,	62,	39,	38	en	9	
leerlingen.
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Marktaandeel  
percentage 
per schooljaar
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Marktaandeel VO Utrecht
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 2021 doorzette.

Het marktaandeel in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is 
31,9%	en	iets	hoger	dan	in	2020.	In	de	gemeente	Zeist	bedraagt	
het	marktaandeel	23,3%	en	is	iets	lager	dan	in	2020.	Het	
marktaandeel	in	de	gemeente	Nieuwegein	bedraagt	23,4%.
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Onderwijsresultaten
Op	5	maart	2021	heeft	de	Inspectie	van	het	Onderwijs	de	
‘Onderwijsresultaten	2021’	van	alle	VO-scholen	gepubliceerd	
in de internetschooldossiers. 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	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 VOL - 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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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.	In	2021	hebben	deze	
samenwerkingsverbanden	alle	drie	een	nieuwe	directeur-
bestuurder gekregen. 

Wij werken in ons ondersteuningsaanbod nauw samen met 
lokale en regionale partners. De belangrijkste partners zijn 
bijeengebracht 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. Al onze 
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. Wij streven 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 leerwegondersteunende middelen. 
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 vervolgonderwijs of arbeid. Om de aansluiting 
(speciaal) onderwijs en (specialistische) jeugdhulp in Utrecht en 
omgeving te versterken 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 ondersteuning 
op maat. De kernpartners zijn regelmatig samen op school 
aanwezig en werken met scholen planmatig aan verbeteringen 
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 
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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 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’. 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	2021	heeft	passend	onderwijs	in	zijn	algemeenheid	wederom	
onder	druk	gestaan	door	de	situatie	rond	Covid-19.	Kansen	
voor leerlingen 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 coronacrisis 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	zorgleerlingen	om	uitval	te	voorkomen.	Dit	heeft	ertoe	
geleid dat voor NUOVO zo goed als alle leerlingen in beeld zijn 
gebleven tijdens de crisis.
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Toetsing en examinering
De	NUOVO	scholen	voelen	de	opdracht	en	verantwoordelijk-
heid om de kwaliteit van toetsing en examinering goed te 
bewaken en steeds te ontwikkelen. Dit doen we onder andere 
door binnen NUOVO te werken met een vast format voor PTA's 
en	het	examenreglement,	zodat	deze	aan	alle	wettelijke	eisen	
voldoen. Er is een actieve professionele leergemeenschap 
van	examensecretarissen	van	de	verschillende	scholen,	
onder leiding van de in 2021 gestarte bovenschoolse adviseur 
leervorderingen	en	examens.	Zij	ontmoeten	elkaar	op	regel-
matige basis en wisselen kennis en ervaringen met elkaar uit.

In	2021	is	de	NUOVO-visie	op	leerontwikkeling	en	examens	
afgerond.	Deze	visie	heeft	betrekking	op	alle	activiteiten	in	
ons onderwijs die gericht zijn op het inzichtelijk maken van het 
leerproces,	voor	de	leerling	zelf,	de	school	en	de	buitenwereld	
(zowel formatief als summatief). Toetsing staat voor NUOVO 
altijd in dienst van leren. Meer formatief handelen is een 
manier om dit te bereiken. Toetsdruk mag leren niet in de weg 
staan.	Ons	motto	‘Eigenwijs	samen,	méér	dan	een	diploma’	
stelt ons bovendien voor de opdracht om niet alleen schoolse 
kennis	en	vaardigheden	te	toetsen,	maar	leerlingen	ook	te	
stimuleren om hun ontwikkeling in de meest brede zin van het 
woord zichtbaar te maken (denk bijvoorbeeld aan executieve 
vaardigheden),	voor	zichzelf,	de	docent	en	ouders/verzorgers.	
Komend schooljaar zal deze visie op leerontwikkeling en 

examens	worden	uitgewerkt	in	school	specifiek	beleid,	in	nauwe	
aansluiting op de visie op leren van de school.

Op	het	gebied	van	examens	was	2021	een	jaar	met	veel	corona-
aanpassingen. Door gebruik te maken van deze aanpassingen 
is uiteindelijk 93% van alle eindexamenkandidaten geslaagd. 
Met behulp van de in 2020 opgerichte stuurgroep examens 
zijn deze aanpassingen steeds helder gecommuniceerd binnen 
NUOVO.	De	stuurgroep	heeft	daarbij	de	examensecretarissen	
ondersteund	en	heeft	gevraagd	en	ongevraagd	scholen	van	
een advies voorzien rondom aanpassingen en het verbeteren 
van de kwaliteit van hun PTA. Deze stuurgroep is in de tweede 
helft	van	2021	overgegaan	in	de	adviesgroep	leerontwikkeling	
en	examens,	tevens	verantwoordelijk	voor	de	hierboven	
beschreven visie op leerontwikkeling en examens.

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	
gemeenschappelijke 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 aanmelding wordt ook een school van de 
tweede keuze opgegeven. 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.

40 / 136

Inhoudsopgave Inleiding Profiel Onderwijs Bedrijfsvoering Financiën Jaarrekening ControleOnderwijs



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 
vertrouwenspersonen	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.

In 2021 is gekozen voor een nieuwe externe partij voor de 
inzet van de rol van externe vertrouwenspersoon. De externe 
vertrouwenspersonen die worden ingezet voor NUOVO zijn in 
2021 ook gestart met een professionaliseringstraject van de 
interne contactpersonen.

Aantal klachten
In 2021 zijn er weinig klachten geweest. De bestuursadviseur 
is namens het bevoegd gezag betrokken geweest bij twee 
klachten die naar tevredenheid zijn afgehandeld. 
Er	zijn	geen	klachten	binnengekomen	bij	de	LKC.
In	2021	is	er	relatief	vaak	contact	gezocht	door	ouders/
verzorgers met het bevoegd gezag in het kader van de  
coronapandemie.	Ouders/verzorgers	stelden	vragen,	of	gaven	
feedback op de landelijke onderwijsmaatregelen vanuit  
OCW	en	RIVM	die	NUOVO	Scholen	volgden.

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 2021 hebben er 57 schorsingen plaatsgevonden. Er zijn 
daarnaast	6	leerlingen	verwijderd,	vooraf	gegaan	door	een	
schorsing met voornemen tot verwijdering. In alle gevallen 
is er een passende oplossing gevonden naar een andere 
onderwijsplek buiten de betrokken school. 
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“ Oók de leuke dingen  
weer terugbrengen.”

Links: Loes Burgers & rechts: Mirjam Vroonhof

Het Leidsche Rijn College telt ongeveer 1725 leerlingen en behoort 
daarmee tot de 10% grootste VO-scholen van Nederland. Om een grondige 
schoolscan te kunnen maken en gepaste NPO-interventies in te kunnen 
zetten, werd dan ook een stevige, achtkoppige werkgroep geformeerd: 
twee schoolleiders, vijf docenten en een orthopedagoog. Twee van hen, 
conrector Mirjam Vroonhof en docent Nederlands Loes Burgers, vertellen 
over het ontwikkelde NPO-schoolprogramma.

Mirjam Vroonhof en  
Loes Burgers 

Interview met:
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“We	hebben	eerst	de	taken	verdeeld,”	steekt	Loes	van	wal.	
“Leden	van	de	werkgroep	hebben	ouders,	leerlingen	en	
docenten	geïnterviewd.	Bij	het	opstellen	van	de	vragenlijsten	
die	we	daarvoor	hebben	gebruikt,	kregen	we	hulp	van	een	
adviesbureau. Daarnaast hebben we kwantitatieve data 
gebruikt vanuit Magister. Vergelijking met de cijfers van de 
leerlingen met het jaar daarvoor liet een neergaande tendens 
zien,	al	verschilde	dat	wel	per	vak.”
“We hebben de vakgroepen gevraagd waar zij de grootste 
vertragingen	zagen”,	voegt	Mirjam	toe.	“In	een	bepaalde	
jaarlaag? Bij bepaalde onderwerpen? Ook hebben we gekeken 
naar	de	Cito-scores	van	de	leerlingen	die	net	ingestroomd	
waren. Daar bleek overigens geen sprake te zijn van een 
duidelijke terugval. Maar over de hele linie was er wel terugval 
zichtbaar op het gebied van leesvaardigheid en woordenschat. 
Uit de Diatoetsen bleek overduidelijk dat er sprake was van een 
grote	dip.”	

Pesterijtjes
Uit de schoolscan bleek dat er op allerlei terreinen 
ondersteuning	nodig	was,	zowel	op	cognitief	als	sociaal-
emotioneel gebied. “Op cognitief niveau was er vakgericht en 
per	jaarlaag	ondersteuning	nodig”,	zegt	Mirjam.	“Overall	sowieso	
op	het	gebied	van	de	leesvaardigheid.	Sociaal-emotioneel	
hadden leerlingen ook meer ondersteuning nodig; er was 
bovendien een hoop te doen op het vlak van de interactie 
tussen	leerlingen	onderling.”

“Leerlingen	waren	het-zich-gedragen-in-een-klas-met-elkaar	
ontwend!”	vertelt	Loes.	“De	regels	waaraan	ze	zich	daarvoor	
altijd	gehouden	hadden,	zoals	je	spullen	bij	je	hebben	of	je	
telefoon	inleveren,	hadden	ze	opeens	niet	meer	scherp.	Maar	
ook	in	de	omgang	met	elkaar:	veel	pesterijtjes.”	“Leerlingen	
vóélden zich ook vaak gepest zonder dat er van pesten sprake 
was”,	vult	Mirjam	aan.	“Ze	waren	immers	gewend	om	in	hun	
eentje,	op	hun	kamertje	achter	een	scherm	les	te	hebben.	Dan	
is	er	niemand	die	je	lastigvalt.	Nu	hoeft	een	medeleerling	een	
ander	maar	aan	te	tikken	of	er	kan	al	irritatie	ontstaan.”	

Alle dertien goed
Liefst dertien interventies moeten ervoor zorgen dat de 
geconstateerde	leervertragingen	en	sociaal-emotionele	
strubbelingen worden weggewerkt. Omdat dat er teveel zijn 
om	hier	allemaal	te	bespreken,	pikken	Loes	en	Mirjam	er	de	drie	
belangrijkste uit.

Allereerst	de	extra	inzet	op	sociaal-emotionele	ondersteuning	
van de leerlingen. Mirjam: “Bovenaan ons lijstje stond: tijd 
vrijmaken	voor	mentoren,	ze	meer	uren	geven.	Dat	heeft	
gevolgen	voor	de	formatie,	maar	het	is	in	principe	een	tijdelijke	
maatregel.	Aan	de	voorkant,	bij	het	aannemen	van	nieuwe	
mensen,	hebben	we	die	meteen	meer	ruimte	gegeven.	Daar	
kregen	we	vanuit	het	NPO-geld	direct	al	een	voorschot	op.”

“Daarnaast hebben ondersteuningscoördinatoren en de 
coördinatoren	leerlingenzaken	meer	uren	gekregen”,	vult	Loes	
aan. “Ook zijn er meer trajectcoaches – leerlingbegeleiders 
–	bijgekomen.	Niet	door	mensen	aan	te	nemen,	maar	door	
interne uitbreiding. Inzet is om tijdig te signaleren welke 
leerlingen	welke	vorm	van	ondersteuning	nodig	hebben,	en	dat	
vervolgens	bieden.”	

Kennisversterkers
Een tweede grote interventie is de inzet van zogenoemde 
‘kennisversterkers’. Per vak kunnen leerlingen een module 
volgen	om	een	bepaald	stukje	kennis	te	repareren,	legt	Loes	
uit.	“Als	je	bijvoorbeeld	moeite	hebt	met	breuken,	ga	je	een	
bepaalde wiskundemodule volgen. Dat gebeurt op inschrijving 
in	het	zevende	uur,	het	laatste	uur	voor	de	onderbouw.	
Leerlingen kiezen er zelf voor om aan een kennisversterker mee 
te	doen.	Er	is	veel	belangstelling	voor,	al	verschilt	het	aantal	
inschrijvingen per vak. Voor mijn eigen vak Nederlands is er wat 
minder	belangstelling,	maar	voor	wiskunde	en	natuurkunde	des	
te meer. Het is voor leerlingen bij exacte vakken makkelijker om 
hun	achterstanden	te	detecteren.”
Mirjam: “In het begin van het schooljaar was het nog een beetje 
zoeken	naar	de	juiste	vorm,	maar	nu	slaan	mentoren	er	helemaal	
op	aan:	dat	het	bestaat,	dat	je	je	ervoor	kunt	inschrijven.	Het	
loopt	nu	heel	soepel.”
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Coachend lesgeven
Nog meer dan bij de twee genoemde interventies het geval 
is,	is	de	interventie	‘coachend	lesgeven’	een	schoolvoorbeeld	
van	de	toekomstgerichte,	duurzame	onderwijsontwikkeling	die	
NUOVO	voor	ogen	heeft,	zegt	Mirjam:	“Met	een	extern	bureau,	
September	Onderwijs,	zijn	we	een	traject	gestart	om	meer	
coachend te leren lesgeven. Als je wilt dat leerlingen zichzelf 
aanmelden	voor	zo’n	kennisversterker,	dan	moeten	ze	zich	wel	
bewust zijn van het feit dat ze iets extra’s nodig hebben. Je wilt 
dus dat docenten niet alleen weten hoe een leerling ervoor 
staat,	maar	daar	de	leerling	zelf	ook	over	aan	zet	kunnen	krijgen.	
Dat ze de bal bij de leerling leggen. De komende drie jaar gaan 
al onze docenten incompany die cursus volgen. Het duurt een 
half	jaar,	ze	kunnen	zelf	kiezen	wanneer	het	ze	het	best	uitkomt.”
“Professionaliseren	doe	je	als	docent	sowieso	continu”,	voegt	
Loes toe. “Maar dat gebeurt meestal op individuele basis. Het is 
extra leuk om dit met z’n allen te doen. We gaan in zo’n cursus 
elkaar	coachen,	maken	het	samen	mee.”	

Genieten
Mirjam: “We zijn nu ook heel erg bezig om de léuke dingen 
terug	de	school	in	te	brengen:	projecten,	activiteitendagen,	
kunstworkshops,	excursies,	noem	maar	op.	Op	kamp	met	de	
tweede	klassen,	omdat	ze	dat	vanwege	corona	in	de	eerste	
klas	niet	konden	doen,	met	de	derde	klassen	naar	Lille.	Allerlei	
dingen	die	je	digitaal	niet	kon	doen.	Kortom:	genieten!”

“ Professionaliseren doe je  
als docent sowieso continu.”
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4. Bedrijfsvoering
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HRM
Reflectie op het bijzondere jaar 2021
Het waarmaken van kwalitatief onderwijs aan onze leerlingen 
vraagt dit jaar veel van onze medewerkers. Gedurende het jaar 
is meermalen door veranderende maatregelen de organisatie 
van	het	onderwijs	aangepast.	Tijdens	de	1,5	meter	maatregel	is	
onderwijs	gegeven	in	sporthallen,	bibliotheken,	theaters	en	een	
kasteel.	Er	zijn	mondkapjes-coaches	en	looproutes.	De	klassen	
zijn	vol,	halfvol	of	leeg.	Onderwijs	is	live,	online	of	hybride.	Er	
zijn nieuwe collega’s ter ondersteuning en er zijn er altijd veel 
afwezig...
Dit	voortdurend	beroep	op	flexibiliteit,	creativiteit	en	aan-
passings vermogen is zwaar. De kwaliteit van het onderwijs staat 
onder druk. Veel docenten hebben er last van om verschraald 
onderwijs te moeten bieden. Het inhoudelijk niet de docent 
kunnen	zijn	die	men	wil	zijn	is,	omdat	het	zo	lang	duurt,	
psychisch belastend.
Als gevolg van de voortdurende pandemie ligt er veel nadruk 
op	de	korte	termijn.	Tegelijkertijd	wordt	de	behoefte	om	
strategisch	na	te	denken,	te	leren	en	te	acteren	op	wat	deze	
omstandigheden ons brengen ook steeds groter. In de  
tweede	helft	van	het	jaar	wordt	zichtbaarder	wat	de	 
pandemie	voor	gevolgen	heeft	voor	het	welbevinden	en	
motivatie van leerlingen. We zien de gevolgen aan het 
verslechterende pedagogisch klimaat. Ook dit vraagt veel  
van onze docenten.

We hebben besloten om de door de overheid ter beschikking 
gestelde middelen voor het tegengaan van leerachterstanden 
breder	en	diepgaander	in	te	zetten.	Daarvoor	is	een	project-
organisatie opgezet waarin de middelen zijn verdeeld. Iedere 
school	heeft	een	NPO	budget	waarmee	schoolspecifieke	
interventies worden bekostigd. Dat kan gaan om de inzet van 
extra	fte	(bijvoorbeeld	studenten	en	onderwijsassistenten	
voor leerlingbegeleiding) of andere interventies. We zetten 
middelen ook in om het realiseren van onze onderwijsambities 
die we in ons strategisch beleidskader hebben afgesproken 
te ondersteunen. Een deel van de middelen wordt voor een 
gezamenlijke aanpak ingezet.

COVID en HRM
Vanuit HRM wordt meegedacht over zowel de korte termijn 
vraagstukken	(advies	en	informatie	aan	medewerkers,	
deelname	in	het	NUOVO	COVID-crisisteam),	als	lange	termijn	
vraagstukken (deelname NPO werkgroep).
Tactisch biedt HRM ondersteuning door beleid en inkoop 
aanname	van	tijdelijke	krachten.	HRM	heeft	ook	aanbod	
ingekocht ter ondersteuning van medewerkers voor het 
omgaan met (voortdurende) stress.
Ook	heeft	in	2021	een	NUOVO	challenge	plaatsgevonden.	
Toen in juni het onderwijs weer live en volledig in de 
schoolgebouwen mocht plaatsvinden is dit middels 
“Geluksmomentjes”	gedeeld	en	gevierd.	Er	kon	een	teamuitje	
gewonnen worden.

De	tweede	helft	van	het	jaar	wordt	getekend	door	toenemende	
aantallen besmettingen en afwezigheid door de quarantaine 
maatregelen. En wordt zichtbaarder wat het voortduren van de 
pandemie doet met het welbevinden van een ieder. Zorgelijk en 
we hebben er met elkaar geen pasklare oplossing voor.

Strategisch HRM

Strategische thema: (dreigend) lerarentekort
NUOVO groeit de komende jaren door verwachte hogere 
leerlingenaantallen. We hebben daarnaast te maken met 
uitstroom door bereiken pensioengerechtigde leeftijd en door 
loopbaankeuzes. Het woningtekort in stad en regio is een 
belemmerende factor.
Als werkgever kunnen we op sommige zaken invloed uitoefenen 
om onze mensen te binden en te boeien aan onze organisatie. 
We proberen door korte en middellange termijn aanpakken 
strategisch de dreiging te verkleinen. 

Partnerschap Samen Opleiden en professionaliseren
In 2019 hebben bestuurders Instituut Archimedes 
(lerarenopleiding	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 2021 is verder gebouwd en ontworpen aan onze vorm 
van opleiden. We hebben gekozen voor de naam Het 
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Opleidingshuis. Per september is het Opleidingshuis uitgebreid 
met	een	derde	locatie.	In	de	tweede	helft	van	het	jaar	zijn	de	
verkenningen en voorbereidingen gestart voor een verdere 
uitbreiding.
In totaal volgen in 2021 70 studenten hun opleiding naar 
bevoegdheid binnen het Opleidingshuis. Zij komen van de 
Hogeschool,	Universiteit,	PABO,	HKU	of	zijn	zij-instromer.
Naast de opleiders vanuit Hogeschool en Universiteit zijn nu 
3 medewerkers in de rol van Opleider vanuit NUOVO binnen 
het Opleidingshuis werkzaam. Een professionaliseringstraject 
gaat vooraf aan het volwaardig meewerken in deze rol. Voor 
talentvolle medewerkers is deze nieuwe rol een interessante 
nieuwe kans op loopbaanontwikkeling.

Een	projectorganisatie,	voor	NUOVO	onder	regie	van	HRM,	
ondersteunt de verdere ontwikkeling en kwaliteitsborging. 
In	december	heeft	namens	NUOVO	Scholen	Muriëlle	van	
der Voort de positie van Leon de Wit in de stuurgroep 
overgenomen.
 
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 2021 hebben we aandacht geschonken aan employer 
branding middels gerichte communicatie uitingen en 
campagnes.	De	NUOVO	huisstijl	heeft	een	upgrade	gekregen.
Er is aandacht geschonken aan onboarding door naast de 
activiteiten die op scholen plaatsvinden ook namens NUOVO 
een nieuwe medewerker op een speelse manier welkom te 
heten en wegwijs te maken. Deze vorm is in 2021 voor het  
eerst uitgevoerd en duurzaam geborgd in de organisatie.
De automatische ondersteuning van werving en selectie is  
weer verder geoptimaliseerd.

Leiderschap: aandacht voor professionele ontwikkeling  
en welbevinden
Op allerlei manieren wordt aandacht gegeven aan leiderschap 
skills en het uitvoering geven aan personeelsbeleid ten 
behoeve van het realiseren van een professionele cultuur 
waar medewerkers zich gezien en gewaardeerd voelen. HR 
is hierin sparringpartner voor schoolleiding en ondersteunt 
verbetertrajecten.

Inductie
Met ondersteuning van de G4 projectgelden (subsidie 
OC&W	aanpak	lerarentekort)	is	in	2021	verder	gewerkt	aan	
het verbeteren van de begeleiding van startende en nieuwe 
docenten in school. Het doel van dit traject is te komen tot een 

kwaliteitsstandaard waarmee een startende docent op iedere 
NUOVO school verzekerd is van een vergelijkbare kwalitatieve 
inductie.
Een	werkgroep	van	schoolopleiders	heeft	in	2021	een	collegiaal	
waarderend onderzoek uitgevoerd op alle NUOVO scholen. 
Daarnaast is er door een extern bureau onderzoek gedaan 
onder onze startende docenten in de afgelopen drie jaar. Voor 
dit laatste onderzoek zijn we gezamenlijk opdrachtgever met de 
Willibrordstichting,	bestuur	bijzonder	voortgezet	onderwijs	in	
stad en regio Utrecht.
De uitkomsten en conclusies van beide onderzoeken worden in 
2022 verder verwerkt.

Samenwerking op het thema Lerarentekort in stad  
en regio
Er is in 2021 een productieve en constructieve samenwerking 
met Stichting Willibrord ontstaan. Verder is NUOVO bestuurlijk 
vertegenwoordigd in het Onderwijspact en programma Utrecht 
Leert. Vanuit HRM wordt deelgenomen aan de werkgroep 
Voortgezet	onderwijs	Lerarentekort	Stad	Utrecht,	de	regio	
stuurgroep	Regionale	aanpak	Lerarentekort,	het	netwerk	HR	 
en de werkgroep HR Utrecht Leert.
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Strategisch thema: Onderscheidend werkgeverschap
Door structurele en oprechte aandacht te hebben voor 
professionele ontwikkeling van medewerkers in samenhang  
met onderwijskundige ambities

Het Leerhuis
Iedere	school	van	NUOVO	streeft	naar	een	cultuur	van	samen	
leren en ontwikkelen. Voor de eigen professionele ontwikkeling 
heb je de ander nodig. We zoeken waar dat kan naar verbinding 
over	de	scholen	heen.	De	coronapandemie	heeft	nog	scherper	
gemaakt hoe kwetsbaar en tegelijkertijd belangrijk het samen 
leren is. 

In	2021	ontstaat	de	behoefte	om	alle	activiteiten	op	het	
gebied van professionalisering die open staan voor NUOVO 
medewerkers zichtbaar te bundelen.

Uit	deze	behoefte	is	het	label	Het	Leerhuis	ontstaan.
Het Leerhuis is een instrument bedoeld om medewerkers  
te	ondersteunen	in	zijn/haar	professionele	ontwikkeling.
Podium is begin 2020 gelanceerd als online platform 
waar medewerkers informatie kunnen krijgen over allerlei 
bedrijfsmatig belangrijke zaken en waar medewerkers terecht 
kunnen	voor	inspiratie,	nieuws,	ontmoetingen	met	collega’s	
buiten de eigen school. 

In 2021 is de leergroep Digivaardig gestart. Medewerkers 
kunnen	diverse	trainingen	volgen	en	zich	certificeren	in	de	

verschillende	applicaties	van	Microsoft	365.
Verder delen medewerkers diverse tips en ervaringen met 
applicaties en kunnen ondersteuningsvragen worden gesteld.
De start van het schooljaar is gevierd met een buitenfestival 
waarin NUOVO medewerkers behalve elkaar ontmoeten diverse 
workshops volgden over tal van onderwerpen met betrekking 
tot het thema ontwikkelingsgericht onderwijs.

Management development
In	2021	heeft	het	NUOVO	middenmanagement	een	leergang	
“leidinggeven	vanuit	waarderend	perspectief”	gevolgd.	
Ondanks dat de ontmoetingen veelal online moesten 
plaatsvinden was er veel waardering voor deze leergang. 
Het traject is in november afgesloten met een live dag waarin 
ook	HRM	workshops	heeft	verzorgd.
Schoolleiders hebben zich in het najaar in een tweedaagse 
gebogen over onze gezamenlijke ambities binnen het NPO 
programma,	leiderschap	en	samenwerking.	

Roostermakers in opleiding
In januari is een groep van 6 roostermakers in spé gestart met 
een interne opleiding tot roostermaker. 
Samen met de vaste roostermakers is een professionele 
leergemeenschap gebouwd onder leiding van een projectleider. 
Deze verbinding en ondersteuning van elkaar is cruciaal 
gebleken in de niet te onderschatten opdracht de steeds 
wisselende	COVID	settings	te	vertalen	naar	haalbare	roosters.
De opleiding en binding tussen de roostermakers is een succes.

49 / 136

Inhoudsopgave Inleiding Profiel Onderwijs Bedrijfsvoering Financiën Jaarrekening ControleBedrijfsvoering



Door ontstane vacatures is er in september een nieuwe groep 
van 7 nieuwe roostermakers gestart met de opleiding.

Fusie
Per	1	april	2021	is	het	Anna	van	Rijn	College	daadwerkelijk	
gefuseerd met NUOVO Scholen. 
In	mei	heeft	de	nieuwe	gemeenschappelijke	mede	zeggen-
schapsraad ingestemd met de voorstellen tot harmonisatie  
van arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid. 

Management binnen NUOVO

Mobiliteit 
Door	het	vertrek	van	het	lid	CvB	begin	dit	jaar	is	in	het	voorjaar	
een	succesvolle	procedure	gelopen	voor	een	nieuw	lid	CvB.
In het voorjaar is een nieuwe teamleider gestart op het  
Pouwer	College.	
Na	vertrek	van	de	schoolleider	bij	Trajectum	College/Pouwer	
College,	zijn	deze	scholen	het	nieuwe	schooljaar	gestart	met	
een interim schoolleider.
De	interim	schoolleider	op	het	OVMZ	heeft	haar	opdracht	
afgerond.	De	directeur	van	Ithaka-ISK	heeft	de	positie	van	
directeur	OVMZ	overgenomen.	Via	interne	doorstroom	heeft	
Ithaka ook een nieuwe schoolleider gevonden. Een daardoor 
ontstane vacature voor teamleider is ingevuld met een interne 
kandidaat vanuit een andere NUOVO school.
Vlak	voor	de	zomer	heeft	de	directeur	OLZ	zijn	functie	

neergelegd. Voor de invulling van de ontstane vacature is een 
interim opdracht verstrekt.
In het najaar zijn twee vacatures middenmanagement op Anna 
van	Rijn	College	en	het	USG	ingevuld	door	middel	van	extern	
geworven nieuwe collega’s.

HR 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.	

HR beleid
Als gevolg van de fusie zijn alle bestaande arbeids voor waardelijke 
regelingen en personeelsbeleid opnieuw geharmoni seerd en 
waar nodig van een update voorzien. Beleidsaanpassingen zijn 
aangebracht in de werkkostenregeling.
Binnen	het	werving-	en	selectiebeleid	zijn	de	afspraken	 
rondom interne mobiliteit uitgebreid.
Strategische personeelsplanning is verder ontwikkeld om  
toe	te	kunnen	voegen	aan	het	prognose-	en	formatieproces.
Verder is de NUOVO gedragscode opnieuw geschreven  
en vastgesteld. Gericht terugdringen van kosten voor ontslag 

en	beëindigingen	van	contracten	van	personeel	blijft	een	
aandachtspunt. Om te beginnen geldt dit bij de start van 
nieuw personeel binnen NUOVO Scholen: een goede werving 
en selectie met vervolgens professionele begeleiding. 
Verder is de aard van de aanstelling van belang: beginnen 
met tijdelijke aanstellingen. NUOVO Scholen investeren in 
inductie en professionalisering tbv binden en boeien van haar 
personeel. Dit wordt verder geborgd door een kwalitatieve 
gesprekscyclus. Signalering van (dreigende) mismatch is 
hierin een aandachtpunt. Daarnaast wordt actief gekeken 
naar de mogelijkheden om onze (oud) medewerkers met een 
(potentiële)	(b)ww	uitkering	te	stimuleren	te	laten	participeren	
op de arbeidsmarkt.
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HR advies
De personeelsadviseurs werken op een account van maximaal 
3 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 HR advies krijgt in toenemende mate vragen op 
thema’s	als	organisatie-	en	teamontwikkeling	en	HRD.	Enkele	
adviseurs	specialiseren	zich	richting	HRD	vraagstukken,	
begeleiding van teamontwikkeling en procesbegeleiding.  
Zij pakken vragen op uit alle NUOVO scholen.
Ook is opdracht gegeven voor het doen van onderzoek naar de 
toegevoegde waarde van HR in organisatieontwikkeling richting 
gespreid leiderschap. Inzichten als gevolg van dit onderzoek 
willen we gebruiken voor het toekomstgericht en duurzaam 
inrichten van de HRM rol in de organisatie.

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 in december 2019 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 in begin 2020 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 in 2020 ingezette projecten zijn in 2021 afgerond.

Medewerkers

Externe medewerkers

1338

Stagiaires 141 53

Kengetallen personeel 
Personeelsbestand
Op 31 december 2021 zijn er 1.338 medewerkers werkzaam  
bij NUOVO Scholen.
Dit	betreft	de	vaste	ploeg	van	medewerkers	onder	contract.
Op	onze	scholen	werken	ook	nog	stagiaires,	vrijwilligers	en	als	
gevolg	van	de	COVID	steunmaatregelen	externe	krachten.
Op 31 december 2021 ontvingen 141 stagiaires begeleiding in 
hun	opleiding,	waarvan	70	binnen	het	Opleidingshuis.
Er	zijn	53	externe	medewerkers	aan	onze	scholen	verbonden,	zij	
verlenen	ondersteuning	binnen	NPO,	6	hiervan	werken	aan	een	
interim opdracht. Als laatste zijn er 43 vrijwilligers werkzaam.

Als	gevolg	van	de	dialoog	in	de	samenleving	rondom	gender,	
rapporteren wij in ons sociaal jaarverslag niet meer op gender. 
Wij zijn tevreden over de diversiteit in onze organisatie.

Ook	de	rapportage	op	gemiddelde	leeftijd	biedt	ons	inziens	
weinig toegevoegde waarde of inzicht in de kwaliteiten van 
onze medewerkers in de organisatie. Iedere levensfase biedt 
kansen en uitdagingen en is welkom in onze organisatie.
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Instroom/uitstroom per locatie Fte instroom
Aantal  
mdw instroom Fte uitstroom

Aantal  
mdw uitstroom Fte verloop netto

Aantal mdw  
verloop netto

A10	ACADEMIE	TIEN 9,6 20 -10,0 -16 -0,5 4

AVR	Anna	van	Rijn	College 2,2 6 -5,3 -12 -3,1 -6

BB Bedrijfsbureau NUOVO 7,1 14 -2,6 -5 4,5 9

BN Bestuur NUOVO 1,0 1 0,0 0 0,0 1

ISK Ithaka 8,4 16 -6,1 -11 2,3 5

ISU Internationale School Utrecht BA 23,7 31 -17,2 -21 6,6 10

LRC	Leidsche	Rijn	College 19,8 27 -14,2 -24 5,7 3

MDO Mavo Doorn 3,9 10 -5,5 -9 -1,6 1

OLZ Openbaar Lyceum Zeist 5,2 10 -13,8 -19 -8,6 -9

OVZ Openbaar VMBO en MAVO Zeist 15,6 23 -24,5 -33 -9,0 -10

POU	Pouwer	College 8,1 12 -4,6 -10 3,5 2

TJC	Trajectum	College 8,4 13 -12,1 -19 -3,7 -6

UNI	UniC 9,6 20 -7,2 -15 2,5 5

USG Utrechts Stedelijk Gymnasium 6,1 14 -5,4 -12 0,7 2

VCM	Vakcollege	Maarsbergen 4,0 10 -5,1 -9 -1,1 1

VNC	VOLT! 8,8 12 -11,6 -16 -2,8 -4

X11 23,8 39 -14,7 -21 9,2 18

Totaal 165,4 377 -159,6 -236 95,2 141
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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 - 10 - 2021

Verzuim
Het verzuimpercentage is in 2021 licht gestegen ten opzichte 
van	2020.		Dit	jaar	halen	we	een	percentage	van	5,28%	ten	
opzichte	van	5,21%	vorig	jaar.	Ook	in	2020	is	COVID	van	invloed	
geweest op het verzuimpercentage. 
De piek in november en december wordt grotendeels 
veroorzaakt	door	kort	verzuim	als	gevolg	van	COVID.

In deze data zijn niet de afwezigen opgenomen in quarantaine 
in afwachting van een testuitslag of als gevolg van een nauw 
contact. De afwezigheid in de school is gedurende het jaar 
hoger.

Wat is de trend van het verzuimpercentage?
De	verzuimfrequentie	over	2021	bedraag	0,95%.	Met	
uitschieters	boven	de	1%	in	maart,	september,	oktober	 
en december en een uitschieter boven 2% in november.

Het	percentage	nulverzuim	bedraagt	in	2021	51,73%.

Verzuim kort Verzuim middel Verzuim lang Verzuim	>	1	jaar Verzuim	>	2	jaar
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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 2021 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 2021 
consequenties heeft gehad voor de huisvesting.

Bouwheerschap en risico 
Bouwprojecten	kunnen	risicovol	zijn	en	daarom	heeft	de	RvT	in	
juni 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	wordt	ernaar	
gestreefd het bouwheerschap door de gemeente 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% waarvan alleen gebruik mag worden gemaakt na 
voorafgaande	instemming	door	het	CvB.	De	afgelopen	jaren	
heeft	dat	prima	gewerkt	en	zijn	al	dit	soort	projecten	binnen	
planning en budget afgehandeld.

UniC
De	gemeente	heeft	de	maximale	capaciteit	van	het	UniC	
gebouw aan de Van Bijnkershoeklaan 2 op 750 leerlingen 
gesteld.	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.	Conform	 
de bestuurlijk gemaakte afspraken in het kader van het  
VO-groeiplan	kan	UniC	voorlopig	doorgroeien	tot	950.

Op	termijn	wil	UniC	doorgroeien	naar	1.200	leerlingen.	Hier- 
over is vooralsnog geen bestuurlijke overeenstemming met  
de	gemeente	en	de	PCOU	Willibrord.	Tegelijkertijd	moet	Nieuw	
Welgelegen	worden	verbouwd	voor	de	definitieve	huisvesting	
van het Gregorius van Stichting Willibrord. NUOVO is met de 
gemeente Utrecht in gesprek over de toekomstige tijdelijke en 
permanente	huisvestingssituatie	van	UniC.	

Huisvesting, facilitaire zaken en ICT
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ACADEMIE TIEN
Academie Tien is in afwachting van nieuwbouw gehuisvest in 
tijdelijke huisvesting voor maximaal 1.029 leerlingen aan de 
Philips Guldenhof. 

De gemeente is bouwheer voor de nieuwbouw voor Academie 
Tien dat ca. 300 meter verderop ligt dan de huidige huisvesting 
aan de Philips Guldenhof. De oplevering van de nieuwbouw 
voor Academie Tien staat nu gepland op 29 maart 2023 waarna 
de eerste inrichting nog moet plaatsvinden. De bouw is eind 
2021 gestart.

Verbouwing voormalig VOLT! gebouw 
voor het Leidsche Rijn College 
De	gemeente	heeft	de	rol	van	bouwheer	op	zich	genomen	voor	
het verbouwen en energieneutraal maken van het voormalig 
VOLT!	gebouw	(Maartvlinder	7)	en	het	Leidsche	Rijn	College	
(LRC)	aan	de	Maartvlinder	1.	

Het gaat om een project van ca. €15 mln. waar NUOVO ruim 
€1,5	mln.	aan	bijdraagt	om	van	twee	gebouwen	één	gebouw	
te	maken,	het	versneld	vervangen	van	de	verlichting	door	led	
verlichting,	het	vernieuwen	van	een	deel	van	de	vloer	en	een	
aantal kleinere zaken. Het project wordt naar verwachting in 
kwartaal 1 van 2022 opgeleverd. De bouw is vrijwel afgerond 
met uitzondering van de hot cold storage facility die medio 
2022 onder het buitenterrein van de school wordt aangebracht.

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 en een investering van ca.  
€3,8	mln.	In	opdracht	van	de	gemeente	is	onderzoek	gedaan	
naar de aanpassing van de installaties en is de architect van  
het bestaande gebouw gecontracteerd om de uitbreiding vorm  
te geven. 

USG	wilde	graag	een	aula/collegezaal	integreren	in	de	
uitbreiding. De gemeente brengt de meerkosten ad ca. 
€730.000 daarvoor bij NUOVO in rekening omdat de kosten 
hiervoor niet vallen onder het recht op uitbreiding voor  
150 leerlingen. De uitbreiding is 3 juli 2021 opgeleverd. 
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X11

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

De tijdelijke huisvestingssituatie van X11 is zorgelijk. Voor 
het team en het onderwijsproces is een betere oplossing 
noodzakelijk. Hierover voert NUOVO het gesprek met de 
gemeente Utrecht.

De	gemeente	Utrecht	heeft	aangegeven	X11	van	Nieuw	
Welgelegen/Grebbeberglaan	3	te	willen	uitplaatsen	naar	de	
Laan van Puntenburg 2a omdat de gemeente het pand Nieuw 
Welgelegen	wil	laten	verbouwen	om	er	het	Gregorius	College	
in te huisvesten. Hierdoor zou de huisvestingspositie van X11 
nog verder verslechteren. NUOVO is het niet eens met dit 
besluit	en	heeft	daar	dan	ook	bezwaar	en	beroep	tegenaan	
getekend en een voorlopige voorziening aangevraagd. De Laan 
van	Puntenburg	2a	heeft	een	monumentenstatus,	past	niet	bij	
het	X11	onderwijsconcept,	kan	ook	niet	tijdig	daarvoor	geschikt	
gemaakt worden en is te klein.

Nieuwbouw X11
De gemeente Utrecht is bereid het bouwheerschap voor de 
nieuwbouw voor X11 voor de unilocatie van 1.000 leerlingen 
in de Merwedekanaalzone van NUOVO over te nemen. Eind 
Q1 2022 verwachten de gemeente Utrecht en NUOVO in een 
bouwheerovereenkomst vast te leggen hoe we gezamenlijk dit 
project gaan organiseren

Huisvesting in Zeist, Utrechtse 
Heuvelrug en Nieuwegein
Vervangende nieuwbouw conform de planningen van de 
gemeenten	Zeist,	Utrechtse	Heuvelrug	en	Nieuwegein:

Zeist
Vervangende nieuwbouw voor het Openbaar Lyceum Zeist 
staat	op	de	planning	voor	2029.	NUOVO	heeft	hierover	op	31	
augustus 2020 een brief gestuurd aan de gemeente Zeist met 
daarin de oproep aan de gemeente Zeist het bouwheerschap 
over te nemen en het monumentale park waarin het Openbaar 
Lyceum	Zeist	(OLZ)	en	het	VMBO	MAVO	Zeist	(OVMZ)	liggen,	
integraal te herontwikkelen inclusief de toevoeging van een 
door de gemeente gewenste sporthal. 

Utrechtse Heuvelrug
NUOVO Scholen wil NXT (Mavo Doorn en Vakcollege 
Maarsbergen)	samenvoegen	in	toekomstbestendige,	flexibele	
en	duurzame	nieuwbouw	in	Doorn,	bij	voorkeur	onder	
toevoeging van een havo licentie.

NUOVO Scholen ziet graag dat de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug het initiatief neemt om in 2022 samen met NUOVO 
onder leiding van een stedenbouwkundige en planeconoom 
de	financiële	en	ruimtelijke	haalbaarheid	te	onderzoeken	van	
woningbouw in combinatie met nieuwbouw van één school in 
Doorn die (grotendeels) wordt betaald uit de opbrengsten van 
de woningbouw. Het alternatief is immers dat er niets gebeurt 
en beide scholen pas in 2032 dan wel 2033 in aanmerking 
komen voor nieuwbouw.

Nieuwegein
De gemeente wil in 2022 samen met de schoolbesturen een 
nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP) opstellen. De gemeente 
zet in dat verband in op renovatie van de bestaande gebouwen. 
Besluitvorming over het IHP wordt verwacht per oktober of 
november 2022. Ontwikkeling en realisatie van de nieuwbouw 
wordt op zijn vroegst in 2027 verwacht.
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ISU

Tijdelijke huisvesting Papendorp
Concreet	wordt	op	dit	moment	door	de	gemeente	Utrecht	
samen met ISUtrecht een aanbesteding voorbereid voor 
tijdelijke huisvesting voor 1.200 leerlingen op Papendorp. In mei 
2023 kan deze worden opgeleverd waarna de eerste inrichting 
volgt en de huisvesting per de zomer van 2023 in gebruik 
genomen kan worden. In de tussentijd wordt een tijdelijke 
groeistop doorgevoerd.

Nieuwbouw ISUtrecht
Voor	de	nieuwbouw	voor	ISUtrecht	aan	de	Cambridgelaan	op	 
het	Utrecht	Science	Park	is	het	definitief	ontwerp	inmiddels	
afgerond en vastgesteld. Onder het voorbehoud van bestuurlijke 
goedkeuring	is	er	inmiddels	ook	op	ambtelijk	niveau	overeen-
stemming tussen ISUtrecht en de gemeente Utrecht met 
betrekking tot de contractvorming over zowel de juridische  
als	financiële	positie	van	ISUtrecht	na	oplevering.	Oplevering	
van de nieuwbouw wordt op zijn vroegst per augustus  
2025 verwacht.
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“ De projectleider 
rapporteert regelmatig 
aan de stuurgroep.”

Samen met vijf andere schoolleiders en een medewerker van het bedrijfsbureau, zit 
Marco Nomes, directeur van het Anna van Rijn College, in de werkgroep die bij de 
start van het NPO-traject is gevormd. “We richten ons als werkgroep vooral op de 
gezamenlijke agenda die we in het kader van het NPO hebben opgesteld en spelen als 
zodanig een verbindende rol.”

Volgens Marco getuigt het van lef – een van de kernwaarden van NUOVO – dat 
NUOVO ervoor heeft gekozen om de NPO-middelen niet alleen in te zetten voor 
herstelactiviteiten als gevolg van de coronacrisis, maar ook wil gebruiken om 
duurzame verandering in het onderwijs te bewerkstelligen door ontwikkelingsgericht 
onderwijs (verder) te ontwikkelen. “Dat is een heel ambitieus doel”, vindt Marco. 
“De werkgroep is in het leven geroepen om met de projectleider en de stuurgroep 
mee te denken over de vraag wat we allemaal kunnen doen om dat doel met elkaar 
te bereiken. De werkgroep vervult een aanjagende en verbindende functie bij de 
vormgeving van ontwikkelingsgericht onderwijs op de scholen en draagt eraan bij dat 
ontwikkelingsgericht onderwijs op de agenda blijft staan.”

Marco Nomes
Interview met:

Marco Nomes
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Centrale rol
De	werkgroep	speelt	in	het	NPO-proces	een	centrale	rol.	De	
groep komt eens in de vier weken – fysiek of via Teams – bij 
elkaar en doet haar werk in nauw overleg met de projectleider 
die	bij	deze	bijeenkomsten	aanwezig	is,	met	de	stuurgroep	en	
met	het	MT,	dat	bestaat	uit	de	schoolleiders	van	alle	scholen.	
“De	projectleider	rapporteert	regelmatig	aan	de	stuurgroep”,	
vertelt Marco. “We bereiden dat in de werkgroep voor en er 
gaat,	roulerend,	altijd	een	werkgroeplid	mee	naar	dat	overleg.	
Ook staat het NPO natuurlijk regelmatig op de agenda van 
het MT dat elke twee weken bij elkaar komt. Als dat het geval 
is,	sluit	de	projectleider	daar	aan.	Ook	dat	bereiden	we	in	de	
werkgroep altijd samen voor. Zo zorgen we ervoor dat de NPO 
stuurgroep	aangesloten	blijft	bij	wat	er	speelt	in	de	praktijk	en	
bij	de	ontwikkelingen	die	gaande	zijn	op	de	scholen.”

Verbindingen
De werkgroep houdt zich met name bezig met de 
gemeenschappelijke	NUOVO-brede	NPO-agenda.	In	de	
eerste	fase	van	het	NPO-traject	richtte	ze	zich	(ook)	op	de	
ondersteuning van de scholen bij de ontwikkeling van hun 
NPO-schoolprogramma’s.	Zo	organiseerde	de	werkgroep	
collegiaal waarderende onderzoeken waar veel collega’s bij 
betrokken	waren	en	waren	er	collegiale	consultaties	waar- 
bij de schoolplannen nog eens kritisch tegen het licht  
werden gehouden.

Een mooie bijvangst van die bijeenkomsten was dat de 
werkgroep zo ook zicht kreeg op gemeenschappelijke 
agendapunten en initiatieven waarin scholen samen kunnen 
optrekken,	vertelt	Marco.	“Zo	bleek	bijvoorbeeld	dat	drie	
vergelijkbare	nog	vrij	traditioneel	ingerichte	scholen,	waaronder	
mijn	eigen	school,	in	het	kader	van	ontwikkelingsgericht	
onderwijs op zoek zijn naar manieren om leerlingen meer 
keuzemogelijkheden te geven en hun eigen leerweg meer te 
sturen. Deze scholen zijn met elkaar in contact gebracht. We 
wisselen	over	dit	thema	ambities,	ervaringen	en	dilemma’s	uit,	
leren van elkaar en onderzoeken samen wat we in de praktijk 
kunnen veranderen om het eigenaarschap van leerlingen  
te	versterken.”

Deze verbindende functie van de werkgroep ziet Marco als 
een belangrijke meerwaarde. “De werkgroep is een mooi 
instrument om ervoor te zorgen dat schoolleiders met elkaar 
het	gesprek	blijven	voeren	over	ontwikkelingen,	over	wat	
wel	en	wat	niet	werkt,	en	dat	ze	elkaar	helpen.	Een	volgende	
stap is dat we vanuit de werkgroep ook andere mensen in 
de	scholen	op	bepaalde	thema’s	met	elkaar	gaan	verbinden,	
bijvoorbeeld de medewerkers die zich bezighouden met het 
NPO-schoolprogramma.”

Realistisch zijn
Toen	het	NPO-traject,	en	daarmee	de	werkgroep,	ongeveer	
anderhalf	jaar	geleden	van	start	ging,	leefde	het	idee	dat	

de coronacrisis snel op z’n retour zou zijn en dat alles snel 
weer ‘normaal’ zou zijn. “Vanuit die verwachting zijn we heel 
ambitieus	gestart”,	vertelt	Marco.	“Maar	vervolgens	bleek	dat	
de crisis nog helemaal niet ten einde was. Er kwamen nog een 
paar coronagolven achteraan en nog steeds worden scholen 
geconfronteerd met veel ziekteverzuim en veel leerlingen die in 
quarantaine moeten. We hebben als werkgroep geconstateerd 
dat	we	onze	verwachtingen	moeten	bijstellen,	af	en	toe	een	pas	
op de plaats moeten maken. Natuurlijk moeten we onze ambitie 
niet	uit	het	oog	verliezen,	maar	we	moeten	ook	realistisch	zijn	
in wat we op korte termijn wel en niet kunnen realiseren. We 
hebben dat ook zo besproken met de stuurgroep: misschien 
gaat	het	niet	zo	snel	als	we	willen,	maar	laten	we	realistisch	
zijn en elkaar niet gek maken. Die klankbordfunctie van de 
werkgroep	vind	ik	ook	heel	waardevol.”

Toekomst
Hoe	lang,	op	welke	manier	en	in	welke	samenstelling	de	
werkgroep	blijft	bestaan	is	nu	nog	niet	duidelijk,	vertelt	 
Marco.	“De	werkgroep	blijft	bestaan	zolang	dat	zinvol	is	en	 
de samenstelling ervan kan wisselen. Zeker nu blijkt dat de  
NPO-periode	langer	gaat	duren	is	dat	wel	waarschijnlijk.	 
Omdat	er,	naast	de	NPO-werkgroep,	meerdere	NUOVO- 
brede werkgroepen zijn waar enigszins vergelijkbare thema’s  
op	de	agenda	staan,	is	het	ook	een	optie	dat	werkgroepen	
worden	samengevoegd.”

59 / 136

Inhoudsopgave Inleiding Profiel Onderwijs Bedrijfsvoering Financiën Jaarrekening ControleBedrijfsvoering



Inkoop en huisvesting
Met	een	terugblik	over	het	jaar	2021	waarbij	COVID	helaas	weer	
een belangrijke rol speelde in de facilitaire dienstverlening naar 
onze	NUOVO	scholen,	kunnen	we	trots	zeggen	dat	de	afdeling	
inkoop	en	huisvesting	een	goede	prestatie	heeft	geleverd.	
Er was vanuit de afdeling inkoop en huisvesting controle en 
aandacht over alle facilitaire vraagstukken die er vanuit de 
scholen gevraagd werden om zoveel als mogelijk te ontzorgen. 

De focus lag op vier onderwerpen:
• Leveranciersprestaties
• Leermiddelen overeenkomst
• Ventilatie op de scholen
• Ecologische voetafdruk

Facilitair
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Leveranciersprestaties
Als aanbestedingsplichtige organisatie zorg je met goede 
aanbestedingen dat je ook goede leveranciers aan je bindt. Dat 
wil zeggen dat je periodieke gesprekken voert met leveranciers 
over leverprestaties en dat je samen met de facilitaire 
medewerkers op de scholen aandacht hebt voor de leveringen 
van producten of diensten met uiteindelijk het doel dat je 
altijd goed leverende leveranciers hebt en behoudt. Uiteraard 
zijn er altijd uitzonderingen en van deze leveranciers neemt 
NUOVO dan ook snel afscheid. Normaal gesproken verlopen de 
verschillende	fases	(aanbesteding,	implementatie,	uitvoering,	
beëindiging)	naar	tevredenheid	voor	de	NUOVO	scholen	
en worden de scholen ontzorgt waar het gaan voor goud 
nagestreefd wordt. 

Gedurende dit jaar zagen we een kentering hierin. Bij het 
aangaan van een nieuwe overeenkomst zagen we normaal 
gesproken	veel	pro-activiteit	bij	de	nieuwe	leverancier.	Zeker	 
in de implementatiefase maar ook in het verdere verloop van  
de contractfase. 

Helaas	verandert	de	markt.	Personeelstekorten,	grondstoffen	
schaarste	en	flinke	prijsstijgingen	leidt	ook	bij	de	leveranciers	
van NUOVO tot soms verslechterde leveranties. Scherpere 
controle op leveringen en het nazien van de afgesproken 
contract	voorwaarden,	zijn	zaken	die	inmiddels	steeds	meer	
voorkomen.	Zelfs	het	NUOVO	MT	is	daarover	geïnformeerd	
door bijvoorbeeld de matige schoonmaakkwaliteit te 
rapporteren. Enerzijds is er begrip voor de leverancier maar 

anderzijds kijken we ook kritisch mee met de leverancier wat 
er	mogelijk	is.	Het	geeft	een	heel	andere	dynamiek	op	het	
begrip	contractmanagement	waarbij	afspraken	vastleggen,	
onderhandelen en druk opvoeren steeds meer normaal begint 
te	worden.	Wat	dit	voor	effect	heeft	op	de	functie	uitoefening	
van de inkoop medewerkers waarbij nieuwe en andere 
competenties gevraagd worden zal de toekomst uitwijzen. De 
noodzaak is voorlopig om samen met de facilitaire medewerkers 
op de scholen dit hele proces goed te blijven monitoren. 

Leermiddelen overeenkomst
Een belangrijk contract waar jaren voorbereiding aan vooraf 
ging was de leermiddelen overeenkomst. Een overeenkomst 
waar de onderwijskundige visie van NUOVO naar voren komt en 
een onderwerp die diverse keren op de agenda van het NUOVO 
MT	heeft	gestaan.	Met	de	centrale	vraag	hoe	het	onderwijs	
verbeterd kan worden als de traditionele huurboeken worden 
ingewisseld voor licenties en folio? 

De werkgroep bestaat uit drie schoolleiders en twee 
medewerkers uit het facilitaire team. Zij hebben door middel 
van	roadshows,	MT	presentaties,	en	bijeenkomsten	gezorgd	
voor antwoorden op de bovenstaande centrale vraag en 
daarnaast voor verbinding met de vaksecties binnen alle 
scholen gezorgd. Op een aantal vlakken is dat gelukt maar op 
een aantal vlakken ook niet en nu is het aan de werkgroep om 
de onderwijskundige visie verder te ontwikkelen. In de evaluatie 
die begin 2022 verwacht wordt kan daar een beter beeld over 
worden gegeven. 

Vanuit de aanbestedingskant was de route hobbelig maar 
uiteindelijk is er een overeenkomst gesloten halverwege 2021 
met	VanDijk	als	distributeur	en	Noordhoff,	ThiemeMeulenhoff	
en Malmberg als uitgevers. Vanaf dat moment is zeer snel en 
hard gewerkt om te zorgen dat de leerlingen over hun licenties 
en folio konden beschikken aan de start van het nieuwe 
schooljaar. 

Ventilatie op de scholen
In alle schoolvakanties in 2021 is op diverse scholen gewerkt 
aan nieuwe of verbeteringen van bestaande ventilatiesystemen. 
De voorbereiding die daaraan vooraf ging met het aanvragen 
van	subsidie,	informeren	en	goedkeuring	door	CvB,	aan-
besteden	en	doornemen	van	planning	met	de	aannemers,	
is	een	flinke	klus	geweest.	In	de	scholen	die	in	2021	een	
verbetering	hebben	gekregen	voor	wat	betreft	de	ventilatie,	
zoals	het	Utrecht	Stedelijk	Gymnasium,	Openbaar	Mavo	en	
VMBO	Zeist,	Internationale	School	Utrecht	en	Openbaar	
Lyceum	Zeist,	zijn	zichtbare	verbeteringen	geconstateerd.	
Niet alleen doordat medewerkers dat aangeven maar ook 
de	data	in	de	vorm	van	CO2	meters	die	dat	bevestigen.	De	
medewerkers huisvesting hebben daarin goed werk geleverd. 
Voor de laatste scholen waar de ventilatie nog niet in orde is 
(Anna	van	Rijn	College,	NXT	Doorn	en	X11	Noordseparklaan)	 
ligt de situatie gecompliceerder door voornamelijk lange termijn 
huisvesting en daar zullen in 2022 besluiten over vallen.   
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Ecologische voetafdruk 
De afgelopen jaren zien we dat energie verbruik verlagen 
(CO2	verminderen)	steeds	belangrijker	wordt.	Van	lokale	tot	
wereldwijde	initiatieven	heeft	het	de	aandacht.	Iedereen	zal	zijn	
'steentje’	aan	het	klimaat	bij	moeten	dragen.	Niet	voor	niks	heeft	
het MT van NUOVO het onderwerp duurzaamheid in één van 
de strategische pijlers verwerkt. 

Tot dusver hebben wij diverse (kleine) projecten op 
duurzaamheid	afgerond.	Zonnepanelen,	Warmte-Koude	opslag,	
installatie	slimme	meters,	instellen	vakantietijd/nachttijd	in	
de	gebouwbeheer	systemen	en	bij	elk	nieuwbouw/renovatie	
traject wordt energieneutraal toegepast waar mogelijk. Eind 
2021	heeft	het	bestuur	en	het	MT	van	NUOVO	een	voorstel	
goedgekeurd dat de transitie naar 2030 en 2050 verder vorm 
moet geven. Jaartallen die vanuit de overheid zijn opgelegd. 
De voorgestelde route zal samen met de gemeenten gericht op 
duurzaamheid,	verder	ingekleurd	worden	met	een	routekaart	
voor de korte en lange termijn. Ook wordt goed bekeken welke 
subsidies in aanmerking komen of andere rijksbijdragen om 
deze te kunnen realiseren.  

ICT
Met	de	aanhoudende	maatregelen	rond	COVID	is	het	online	
en	hybride	onderwijs	in	2021	voortgezet.	Daarbij	zijn	de	rand-
voorwaardelijke	ICT-voorzieningen	verder	geoptimaliseerd	om	
nog	beter	het	leren	en	onderwijzen	met	ICT	te	ondersteunen.

Daarbij	hebben	de	scholen	de	regie	op	de	inzet	van	ICT	in	het	
leren	en	onderwijzen.	De	kwaliteit	van	de	ICT-infrastructuur	is	
geborgd waarbij op centraal niveau de regie wordt gevoerd 
op de algemene voorzieningen als infrastructuur en centrale 
applicaties. 

AVG
In het kader van privacy bescherming hebben Kennisnet en 
SIVON onderzoek naar de Google Workspace for Education 
uitgevoerd.	Op	basis	van	de	bevindingen	heeft	NUOVO	
maatregelen	getroffen.	

De digitale wereld is continu in beweging. Dat maakt dat 
ook wij blijven meebewegen om te blijven voldoen aan de 
wettelijke	voorschriften	zoals	de	Algemene	Verordening	
Gegevensbescherming.
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Gebruikersbeheer
Het gebruikersbeheer is geautomatiseerd op basis van 
registratie in AFAS en Magister. Dit om ervoor te zorgen dat 
elke medewerker en leerling op tijd en een juist inlogaccount 
heeft	met	de	juiste	rechten,	dat	mutaties	correct	worden	
doorgevoerd en inlogaccounts op tijd worden afgesloten. 
Medewerkers en leerlingen hebben daarmee op tijd 
een inlogaccount met de juiste rechten en handmatige 
administratieve beheerlast en daarmee worden overname 
fouten voorkomen. 

Digitale klassen
Digitale	klassen	waarin	leerlingen	en	docenten	samenwerken,	
leermiddelen	delen,	opdrachten	geven	en	inleveren	is	een	
must bij het online en hybride onderwijs. De scholen krijgen 
de digitale klassen geautomatiseerd op basis van registratie in 
Magister aangeleverd. Daarmee zijn de scholen ontzorgt in het 
aanmaken en beheren van de digitale klas en kan de docent 
zich concentreren op de inhoud van het onderwijs. 

Onderwijsontwikkeling met ICT en 
digitaal toetsen en examineren
Samenwerken maakt sterk. Zo ook rond het ontwikkelen van het 
onderwijs	met	ICT	en	de	mogelijkheden	van	digitaal	toetsen	
en examineren. Dat maakt dat er in 2020 is gestart met een 
centraal	team	met	de	regie	op	onderwijsontwikkeling,	digitaal	
toetsen en examineren.

Hiermee	is	de	kennis	en	de	ontwikkeling	rond	ICT	in	het	
onderwijs en digitaal toetsen en examineren voor alle  
scholen beschikbaar.

Centrale applicaties
De AFAS en Magister administraties van NUOVO scholen en 
van	Anna	Van	Rijn	College	zijn	samengevoegd	tot	één	AFAS	
en Magister applicatie voor alle scholen. De roostering is voor 
alle scholen gebaseerd op één roosterprogramma: Zermelo. De 
formatieplanning is voor alle scholen ondergebracht in Foleta. 
Op centraal niveau is het beheer ingericht en geoptimaliseerd. 
Stroomlijnen	van	processen,	planning,	en	doorlooptijden	
van wijzigingen worden geregisseerd en bewaakt in 
Softwaremanagement	tooling.

Op	basis	van	de	informatie,	instructie	en	handleidingen	in	 
de	kennisbank	op	het	samenwerkplatform	Podium,	kan	 
iedereen zoveel mogelijk zelfstandig gebruik maken van  
de centrale applicaties.
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Links: Carmen Huisman & rechts: Kornelia Azizi

NXT, locatie Maarsbergen - vmbo, havo, 423 
leerlingen - is een school voor ‘dromers, denkers en 
doeners’, zoals op de treden van het trappenhuis te 
lezen staat. Maar sinds corona viel er bitter weinig te 
dromen en des te meer te denken en te doen. Zeker 
toen de NPO-gelden beschikbaar kwamen.

Om te bepalen hoe de financiële injectie van 
het NPO het beste kan worden besteed, moest 
NXT vorig jaar maart volop aan de bak. Er 
moest een school scan uitgevoerd worden, de 
menu kaart van mogelijke inter venties moest 
bestudeerd worden, en de gekozen interventies 
moesten worden geïmplementeerd. Kornelia Azizi 
(docent Duits en zorgcoördinator) en Carmen 
Huisman (docent Nederlands en schoolopleider/
curriculumontwikkelaar) viel de eer te beurt om de 
NPO-kar te trekken.

Kornelia Azizi en  
Carmen Huisman

Interview met:

“ We hebben wél  
iets neergezet.”
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Onderwijsgekte
“Bij de eerste lockdown en sluiting van de school is ons 
gevraagd	om	dit	op	te	pakken,”	vertelt	Carmen.	“We	zijn	in	het	
begin	met	de	stuurgroep	opgetrokken.	Online	overleggen,	in	
kaart	brengen	wat	de	vraag	precies	was.”	Kornelia	vult	aan:		
“Vaststellen wat we op schoolniveau kunnen inzetten en wat 
NUOVO-breed,	hoe	we	de	informatie	gaan	verzamelen,	wanneer	
we	de	ouders	benaderen.	En	ook:	wat	vragen	we	aan	docenten,	
hoe betrek je de leerlingen? Hoe zorg je ervoor dat je niet 
overspoeld wordt door alle informatie die binnenkomt? En hoe 
kun je laten zien wat er met de informatie is gebeurd? Het was 
al	met	al	veel	werk,	tot	en	met	het	begin	van	de	zomervakantie	
hebben	we	eraan	gewerkt.	Maar	dat	was	prima,	het	hoort	bij	je	
taken	en	je	ambitie,	bij	je	onderwijsgekte.”	

Forming-storming-norming 
Zoals	overal	in	het	land,	bleek	dat	corona	ook	in	deze	school	
een	enorm	stempel	op	het	onderwijs	en	op	de	leerlingen	heeft	
gedrukt,	zegt	Kornelia:	“Uit	de	eerste	schoolscan	kwam	naar	
voren dat er grote zorgen zijn over begrijpend lezen en rekenen. 
Maar	we	merken	nu	dat	de	problematiek	verschuift,	dat	de	
omgang	met	elkaar	een	struikelblok	voor	leerlingen	is.	Het	blijft	
maar onrustig op school; alsof de leerlingen elke dag opnieuw 
bezig	zijn	met	forming,	storming	en	norming.	Normaal	beginnen	
ze bij de start van het schooljaar met elkaar een groep te 
vormen en staat die groep er tegen de kerstvakantie echt.  
Nu	zien	we	dat	dat	proces	in	de	‘stormingfase’	blijft	steken.”

‘Moetivatie’
Uit	de	scan	kwamen	ook	angst,	stress	en	motivatieproblemen	
aan	de	oppervlakte,	vertelt	Carmen.	“Ik	maak	altijd	een	onder-
scheid	tussen	motivatie	en	‘moetivatie’;	nou,	veel	leerlingen	
hebben	nu	vooral	het	gevoel	dat	ze	moeten,	ze	zien	het	nut	 
van	leren	niet	in.	Dus	de	wil	om	te	leren,	het	belang	daarvan,	 
de bijdrage die ze kunnen leveren: dat staat allemaal op een 
laag	pitje.”

Zorgcoördinator	Kornelia	heeft	het	nog	nooit	zo	druk	gehad:	
“Het	aantal	leerlingen	dat	behoefte	heeft	aan	ondersteuning	
is veel groter dan voorheen. Er zijn veel aanmeldingen bij de 
schoolarts,	veel	leerlingen	zijn	met	leerplicht	in	overleg	en	er	
moeten veel trajecten worden geregeld. Als er in één klas vier of 
vijf	van	zulke	leerlingen	zitten,	heeft	dat	veel	invloed	op	de	rest	
van	de	groep.”

Begrijpend lezen en rekenen
Om	al	deze	gevolgen	van	de	coronapandemie	te	lijf	te	gaan,	zijn	
er op NXT negen interventies ingezet. “Begrijpend lezen wilden 
we	meteen	goed	aanpakken,”	vertelt	Kornelia.	“We	hebben	
met kleine groepen van maximaal 15 leerlingen 6 weken lang 
gewerkt aan begrijpend lezen. Onze taaldocenten hebben 
daarvoor allemaal een interne training gevolgd. Daarna hebben 
we	gewerkt	aan	rekenen.	We	hebben	een	nulmeting	gedaan,	 
en	leerlingen	die	beneden	een	bepaalde	norm	zaten,	hebben	
zes weken lang begeleiding gekregen om te leren werken  
met een digitale methode die we speciaal voor dit doel  
hebben	aangeschaft.”	

“ Ik maak altijd een onderscheid 
tussen motivatie en moetivatie”
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Trainingen
Bij het aanpakken van de problematiek die niet rechtstreeks 
te	maken	heeft	met	cognitieve	vakken,	is	vol	ingezet	op	de	
inhuur	van	trainingen,	zegt	Kornelia:	“Naast	groepstrainingen	
voor	alle	klassen,	hebben	we	voor	vierdeklassers	een	training	
ingekocht waarin het draait om de combinatie van motivatie en 
examenvrees. Voor de derde klassen was uit de scan naar voren 
gekomen	dat	veel	leerlingen	last	hebben	van	angsten,	van	
school	gerelateerde	stress.	Leerlingen	die	daar	hoog	op	scoren,	
krijgen later dit jaar een gerichte training. En voor individuele 
begeleiding	hebben	we	nu	drie	remedial	teachers:	voor	NT2,	
dyscalculie	en	rekenen.	Dit	zijn	zzp’ers	die	we	dankzij	de	NPO-
gelden	kunnen	inhuren.”	

Teambuilding
Maar	daarmee	is	de	koek	nog	niet	op,	vertelt	Carmen:	“Voor	 
de reguliere steunlessen op dinsdagmiddag kunnen mentoren 
en	vakdocenten	extra	ondersteuning,	beeldmateriaal	of	boeken	
krijgen.	We	hebben	ook	extra	personeel	in	dienst	genomen,	
waaronder	lio-stagiairs,	en	we	hebben	extra	budget	voor	 
het	team,	om	tot	meer	verbinding	met	elkaar	te	komen.	 
Want daar was gedurende de lockdowns de klad in gekomen. 
Last but not least hebben we tijd vrijgemaakt voor duurzame 
onderwijsontwikkeling door de lessen op de donderdag te 
verkorten	van	50	minuten	tot		40	minuten.”

Hoe	duurzaam	de	effecten	van	al	deze	interventies	zijn,	zal	
moeten	blijken.	Concrete	opbrengsten	zijn	nog	niet	te	 
melden,	maar	de	inventarisatie	daarvan	is	al	in	volle	gang.	
Carmen	en	Kornelia	verwachten	dat	de	school	de	vruchten	 
van de docententraining in ieder geval tot in lengte van  
jaren	zal	kunnen	blijven	plukken,	als	gevolg	van	het	 
train-the-trainer-effect.	

Genieten
Op	de	slotvraag	of	de	kernwaarden	van	NUOVO	–	lef,	moreel,	
zelf	leiden,	genieten,	verbinden	–	een	rol	hebben	gespeeld	in	
de	NPO-aanpak,	zegt	Kornelia:	“Dat	genieten	zit	er	zeker	bij;	
vooral	van	de	dankbaarheid	van	de	collega's.”
“We hebben lef getoond door heel open te zijn naar de 
ouders”,	vult	Carmen	aan.	“We	hebben	de	ouders	voortdurend	
meegenomen	in	het	proces.	En	wat	zelf	leiden	betreft:	dat	
hebben Kornelia en ik echt aan den lijve ervaren dit schooljaar. 
We hebben wél iets neergezet. Van tevoren hadden we niet 
gedacht	dat	het	zo	groot	zou	worden.”
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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 worden 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,	Stichting	Leergeld	Nieuwegein	en	Stichting	
Leerkansen Zeist. 

Stichting Leergeld behandelt de aanvragen van ouders in de 
gemeente Utrecht en Nieuwegein en beantwoordt de vragen. 
Via deze samenwerking maken NUOVO Scholen en Stichting 
Leergeld onderwijs(activiteiten) voor alle kinderen bereikbaar.  
In 2021 is er een soortgelijke constructie aangegaan met 
Stichting Leerkansen Zeist voor leerlingen uit Zeist.

Fusie Anna van Rijn College
Na	een	aantal	jaren	van	intensieve	samenwerking	heeft	de	
juridische	fusie	met	het	Anna	van	Rijn	College	(AvR)	in	2021	
plaatsgevonden.	Het	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 konden we al 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 2020 plaatsgevonden. Na de benodigde 
voorbereidingen is AvR ten slotte in april 2021 gefuseerd met 
NUOVO Scholen.
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5. Financiën
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Vanwege de juridische fusie per 1 april 2021 met Stichting 
Anna	van	Rijn	College	(AVR)	worden	in	verband	met	
vergelijkingsdoeleinden	de	financiële	cijfers	inclusief	de	stand-
alone AvR cijfers van voor de fusie weergegeven. Tenzij dit 
expliciet wordt aangegeven zijn de cijfers van AvR over de 
periode	januari	2020	t/m	maart	2021	dus	in	de	weergegeven	
financiële	gegevens	van	NUOVO	Scholen	verwerkt.

Financiële  
resultaten en  
vooruitzichten
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Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2021 2020

Financieel
Totale baten 	126.487	 	110.902	

Totale lasten 	112.066	 	106.979	

Resultaat boekjaar 	14.292	 	3.849	

Eigen vermogen 	29.103	 	14.811	

Totale activa 	68.669	 	53.230	

Weerstandsvermogen (%) 23,0% 13,4%

"Weerstandsvermogen (%)  

-	excl.	best.	res.	NPO	&	best.	res.	ISU	(privaat)"
16,0% 13,0%

Solvabiliteitsratio I (%) 42,4% 27,8%

"Solvabiliteitsratio I (%)  

-	excl.	best.	res.	NPO	&	best.	res.	ISU	(privaat)"
33,8% 27,3%

Solvabiliteitsratio II (%) 67,0% 58,8%

Kapitalisatiefactor (%) 48,5% 42,0%

Liquiditeit (%) 	2,7	 	2,1	

Rentabiliteit (%) 11,3% 3,5%

"Bovenmatig	publiek	eigen	vermogen	-	excl.	best.	res.	NP" 83,5% 67,0%

Rijksbijdragen	/	totale	baten	(excl.	financieel	resultaat	(%)) 	93,2	 	93,2	

Personele	lasten	/	totale	lasten	(%) 	79,3	 	78,9	

Aantal leerlingen per 1 oktober  11.407  10.875 

Kerncijfers
De belangrijkste cijfers en kengetallen over 2021.
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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.	
NUOVO	Scholen	streeft	derhalve	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	wordt	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 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	
leerlingenadministratie,	applicatiebeheer,	personeels-	en	
salarisadministratie,	personeelsadvies	en	personeelsbeleid,	
procesbegeleiding	van	grote	en/of	risicovolle	projecten,	
diverse	gezamenlijke	IT-licenties,	verzekeringen,	
kwaliteitsondersteuning en in 2021 is gestart met een 
succesvolle pilot waarbij vanuit het bedrijfsbureau 
roosterexpertise wordt ingezet op de scholen.

Verbonden organisaties/
samenwerkingsverbanden
Er waren in 2021 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. 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 2021 van Sterk VO  
(www.sterkvo.nl).

Het Samenwerkingsverband Zuid- 
oost Utrecht Voortgezet Onderwijs 
(SWV 26-03)
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. Scholen zijn via hun schoolbesturen als lid bij de 
vereniging aangesloten en vertegenwoordigd in de ALV.  
Zie voor meer informatie het jaarverslag 2021 van Sterk VO 
(www.swv-vo-zou.nl).

Het Samenwerkingsverband Zuid 
Utrecht
Er	bestaat	voor	de	regio	Zuid	Utrecht	een	samenwerkings-
verband	(SWV).	Het	SWV	Zuid-Utrecht	is	een	netwerk	
organisatie waarbij in nauwe samenwerking met de aangesloten 
scholen	in	Zuid-Utrecht	passend	onderwijs	georganiseerd	
wordt.	Het	SWV	streeft	ernaar	om	dat	zoveel	mogelijk	in	het	
reguliere	onderwijs	te	realiseren,	met	extra	ondersteuning	daar	
waar nodig. Zie voor meer informatie het jaarverslag 2021 SWV 
Zuid-Utrecht	(www.swv-zuidutrecht.nl).
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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 
licentie	houdende	moeder-scholen	onder	het	bevoegd	gezag	
van	NUOVO	Scholen	(VO)	(vanaf	1-8-2014)	en	de	Stichting	
openbaar primair onderwijs Utrecht (PO). 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	is	via	een	Activa/Passiva	overeenkomst	het	
merendeel van de activa en passiva van de regiestichting 
International	School	Utrecht	door	NUOVO	en	SPOU	over-
genomen,	in	2021	vinden	er	geen	activiteiten	plaats	in	de	
regiestichting International School Utrecht.

Stichting openbaar primair onderwijs 
Utrecht (SPOU)
Stichting SPOU is een stichting voor primair openbaar 
onderwijs. SPOU is het bestuur van 38 openbare basisscholen 

in	de	stad	Utrecht.	Zij	hebben	het	bevoegd	gezag	voor	de	PO-
afdeling van ISU. Daarnaast werken openbare basisschol ’t Zand 
(SPOU)	en	Academie	Tien	(NUOVO)	samen	aan	10-14	onderwijs.	

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 Scholen. Het bestuur wordt in 2021 gevormd 
door	de	voorzitter	van	het	College	van	Bestuur	van	NUOVO,	
de	bestuurder	van	de	stichting	Kind	&	Co,	en	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.

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 
verwezenlijkt	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	voornemens	zichzelf	op	te	heffen	in	2022	en	
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).
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Resultaat 2021
NUOVO	Scholen	heeft	een	positief	resultaat	behaald	in	2021	van	€	14.292K.	Van	dit	resultaat	 
komt 1.098K ten gunste van de bestemmingsreserve ISU (privaat) en 7.403K ten gunste van  
de bestemmingsreserve NPO. Het resterende resultaat (5.735K) komt ten gunste van de  
algemene reserve.

Het begrote exploitatieresultaat voor 2021 was € 1.507K positief. Het exploitatieresultaat over 
2020 bedroeg 3.849K. 

Het	exploitatieresultaat	over	2021	is	fors.	Er	zijn	in	2021	hoge	(incidentele)	baten	i.v.m.	COVID-
gerelateerde subsidies ontvangen (+12.240K). Ook speelde het lerarentekort en de aanhoudende 
gevolgen	van	de	maatregelen	die	de	overheid	trof	inzake	COVID	een	grote	rol	op	de	uitgaven	in	
2021.	De	corona-gerelateerde	aanvullende	lasten	in	2021	konden	worden	opgevangen	via	onder	
andere de extra beschikbaar gestelde en aangevraagde IOP en EHK subsidies. 

De	(incidenteel)	lagere	lasten	door	de	COVID-maatregelen,	bijvoorbeeld	door	een	onderbesteding	
in	het	opleidings-/scholingsbudget,	tezamen	met	de	NPO-subsidie	waarvan	de	lasten	in	latere	
jaren	zullen	vallen,	zorgen	voor	het	grootste	deel	van	het	forse	positieve	resultaat.

De	(incidentele)	NPO-gelden	die	in	2021	ontvangen	zijn	(7.544K),	zijn	slechts	beperkt	aangewend,	
en zorgen voor een hoger resultaat en daarmee een hoger eigen vermogen. Het college van 
bestuur	heeft	besloten	de	nog	niet	benodigde	dekking	ad.	7.403K	uit	deze	NPO-gelden	in	het	
eigen vermogen onder te brengen bij de nieuw gevormde ‘bestemmingsreserve NPO’. Deze 
bestemmingsreserve is gevormd om aan te geven dat deze gelden in de toekomst nog uitgegeven 
gaan worden. Dit zal in de toekomst dus leiden tot incidentele extra lasten en daarmee een tijdelijk 
negatief exploitatieresultaat.

De verschillen tussen de begroting en het resultaat 2021 zijn:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Resultaat volgens begroting 1.507 

Meer baten/minder lasten

Rijksbijdragen 	13.916	

Afschrijvingen 	279	

Overige overheid 	103	

Overige lasten 	85	

 14.383 

Minder baten/meer lasten

Huisvestingslasten -	1.149

Overige baten -	311

Personeelslasten -	113

Financiële	baten	en	lasten -	25

- 1.598

Resultaat boekjaar 2021  14.292 
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De rijksbijdragen zijn 13.915k hoger dan begroot:

COVID-gerelateerde incidentele Lumpsum en subsidie 
inkomsten (+12.040K)
Bijzonderheid	in	boekjaar	2021	is	de	forse	hoogte	van	de,	niet	
in	de	begroting	opgenomen,	COVID-gerelateerde	incidentele	
subsidie	inkomsten	van	in	totaal	12.240K.

In	2021	zijn	drie	grote	COVID-gerelateerde	subsidies	beschikt,	
te	weten	de	subsidie	Meer	hulp	voor	de	klas	(1.285K),	de	
subsidie	voor	inhaal-	en	ondersteuningsprogramma’s	(2.130K),	
en	de	subsidie	Nationaal	Programma	Onderwijs	(7.545K).	

Ook	is	er	580K	aanvullende	bekostiging	ontvangen	voor	de	
extra werkzaamheden die medewerkers hebben verricht 
ten behoeve van de eindexamens en is er een extra ‘NPO 
Arbeidsmarkttoelage	‘	van	500K	beschikt	voor	medewerkers	
die actief zijn op scholen met het grootste risico op 
onderwijsachterstanden.	Deze	subsidies	zijn	1	op	1	uitgegeven	
in extra salarissen van de betreffende groepen medewerkers 
binnen NUOVO.

Nieuwkomersbekostiging (+715K) 
In verband met de extra groei van het aantal leerlingen bij 
Ithaka Internationale Schakelklassen gedurende het jaar  
2021	is	er	715K	aan	extra	baten	ontvangen	ten	opzichte	van	 
de begroting.

Subsidies OCW (+550K)
In	2021	zijn	een	aantal	subsidies	ontvangen,	die	niet	 
begroot	waren	(+550K).	Dit	zijn	onder	andere	de	subsidie	 
voor	de	aspirant	opleidingsschool,	gelijke	kansen	en	
aantrekkelijker scholen. 

Inkomensoverdrachten (+445K)
In	2021	hebben	de	drie	samenwerkingsverbanden	in	de	regio	
waarbij één of meerdere van onze scholen aangesloten zijn 
445K	meer	baten	beschikt	dan	in	de	begroting	is	opgenomen.	
Dit komt met name door minder verwijzingen naar het speciaal 
onderwijs	in	de	regio	Zuidoost	Utrecht,	en	extra	verstrekte	
bijdragen vanuit Sterk VO.

De afschrijvingskosten zijn 280k lager dan begroot:

Afschrijvingskosten (+280K)
Een	aantal	investeringen	i.v.m.	projecten,	waaronder	tijdelijke	
huisvesting,	hebben	vertraging	opgelopen	of	zijn	(nog)	niet	
doorgegaan. Daarnaast heeft er een afschrijving van negatieve 
goodwill	ad.	90K	(positief	resultaat)	plaatsgevonden	die	is	
ontstaan vanwege de boekhoudkundige verwerking van een 
activa/passiva	transactie	tussen	de	regiestichting	ISU,	NUOVO	
en SPOU. 

De overige overheidsbijdragen zijn 105k hoger  
dan begroot:
 
Tegemoetkoming huur Covid (+200K)
De gemeente Utrecht heeft aan NUOVO een tegemoetkoming 
ad.	200K	verstrekt	ten	behoeve	van	de	extra	huurkosten	voor	
de	extra	gebouwen/ruimtes	die	noodzakelijk	waren	om	fysiek	
onderwijs mogelijk te maken gedurende de periode waarin  
de	COVID-maatregel	van	1,5m	afstand	tussen	leerlingen	 
onderling gold.

Toelichting op de belangrijkste oorzaken (>200K) van de positieve afwijkingen ten 
opzichte van de begroting (afronding op 5K):
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De huisvestingslasten zijn 1.150K hoger dan begroot:

Onderhoud (+585K)
De	kosten	voor	onderhoud	zijn	hoger	dan	begroot	(+585K),	wat	
met name voortvloeit uit de extra inzet op beter inregelen van 
de	ventilatie,	het	inlopen	van	achterstallig	onderhoud	bij	de	
regioscholen en AvR en een inhaalslag ten behoeve van het op 
orde brengen van het tuinonderhoud. 

Huur (+415K)
In	de	Coronaperiode	zijn	er	tijdelijk	extra	panden/ruimtes	in	
gebruik	genomen	om	les	op	1,5m	mogelijk	te	maken.	Extra	
kosten zijn 415K.

Energie (+220K)
Er	is	220K	extra	uitgegeven	aan	energie	(i.v.m.	corona,	 
ramen open).

Schoonmaak (+155K)
Er is 155K extra uitgegeven aan schoonmaakactiviteiten  
(i.v.m. corona). 

ISU (-230K)
De huisvestingskosten inzake ISU die in bovenstaande 
categorieën	staan,	zijn	voor	40%	doorbelast	aan	SPOU	 
(230K voordeel).

De overige baten zijn 310K lager dan begroot

Reizen en excursies/Cursusbijdragen (-690K)
In verband met corona zijn vrijwel alle reizen en excursies 
geannuleerd. Daarnaast hebben veel cursussen ook geen 
doorgang gevonden. De aan deze uitgaven gerelateerde 
bijdragen vallen daarom 690K lager uit dan begroot. 
 
Overige subsidies en verhuur (+325K)
Er	is	voor	325K	extra	aan	verhuur	en	diverse	kleinere	subsidies/
bijdragen	extra	ontvangen,	tegenover	de	subsidies/bijdragen	
staan veelal ook extra kosten.

Toelichting op de belangrijkste oorzaken (>200K) van de negatieve afwijkingen ten 
opzichte van de begroting (afronding op 5K):
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De totale personele lasten liggen in lijn met de begroting 
(113K hoger dan begroot). Wel zijn er enkele opvallende 
afwijkingen ten opzichte van de begroting te constateren:

Salarissen en LPB-recht (-365K) en extra inzet extern 
personeel (-2.840K)
De salarislasten voor interne medewerkers en de inzet van 
extern	personeel	is	samen	3.205K	hoger	uitgevallen	dan	de	
begroting. Dit komt met name door meer personele inzet voor 
COVID-gerelateerde	activiteiten	en	uitgaven	waartegenover	de	
baten	voor	Inhaal-en	ondersteuningsprogramma’s,	meer	hulp	
voor de klas stonden. Ook zijn er extra uitkeringen gedaan aan 
medewerkers ter hoogte van de arbeidsmarkttoelagen en de 
aanvullende bekostiging eindexamens. Daarnaast zijn er extra 
kosten gemaakt in verband met zwangerschapsvervangingen 
en de extra groei van leerlingen op Ithaka.

Opleiding en scholing (+1.020K)
Dat	ook	in	2021	de	coronapandemie	nog	een	grote	rol	van	
betekenis gespeeld heeft uit zich ook in de lagere uitgaven  
voor	opleidingen	en	scholingen.	Er	is	1.020K	van	het	budget	
voor	scholing	in	2021	niet	aangesproken.	

Onvoorzien (+700K)
Aan	onvoorziene	kosten	was	915K	opgenomen	in	de	begroting	
(onder	brutolonen	en	salarissen).	Hiervan	is	voor	475K	een	 
gehonoreerd	verzoek	ingediend.	Van	deze	475K	is	in	boven-
staande	extra	personele	uitgaven	reeds	215K	verwerkt	(met	
name	in	het	intern-	en	extern	personeel).	De	voornaamste	
reden van deze verzoeken was het opvangen van een relatief 
hoog ziekteverzuim.

Uitkeringen UWV (+400)
In	2021	is	er	van	het	UWV	400K	meer	ontvangen	dan	
begroot,	dit	zijn	met	name	zwangerschapsgelden.	Deze	
ontvangen gelden worden gepresenteerd als negatieve lasten. 
Hiertegenover staan extra personele lasten om de afwezige 
medewerkers te vervangen. 

Ontslagvergoedingen (+360K)
Het	budget	voor	ontslagvergoedingen	is	in	2021	maar	beperkt	
aangesproken. Daarnaast zijn er medewerkers die vervroegd uit 
dienst getreden zijn die deel uitmaakten van het Generatiepact 
van AvR. Hiervan is derhalve versnelt een deel van de 
voorziening vrijgevallen.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting in de 
personele lasten (afronding op 5K):
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Eigen vermogen en solvabiliteit
Het eigen vermogen ultimo 2021 bedraagt € 29.103K. Het  
eigen vermogen is toegenomen met €14.292K. Deze toename  
bestaat voor 1.098K uit de private bestemmingsreserve inzake  
ISU (het exploitatieresultaat 2021 van ISU) en voor 7.403K uit  
de bestemmingsreserve NPO. Het restant van het resultaat ad.  
5.791K wordt toegevoegd aan de algemene reserve.  

Het	eigen	vermogen	bedraagt	ultimo	2021	42,4%	(solvabiliteit	I)	 
van het balanstotaal. De solvabiliteit berekent exclusief de  
private bestemmingsreserve ISU en de bestemmingsreserve  
NPO	is	33,8%	en	zit	daarmee	in	de	intern	gestelde	bandbreedte	 
van 30% tot 40%. 

De	ratio	solvabiliteit	II	(eigen	vermogen	inclusief	voorzieningen	/	 
balanstotaal)	komt	met	67,0%	ruim	boven	de	gestelde	ondergrens	 
van	OCW	(30%)	uit.	

Het	weerstandsvermogen	is	23,0%.	Het	weerstandsvermogen	 
berekend exclusief de private bestemmingsreserve ISU en de  
bestemmingsreserve	NPO	is	16,0%	en	zit	daarmee	in	de	intern	 
gestelde bandbreedte van 10% tot 20%. De ondergrens van het  
weerstandsvermogen	van	OCW	is	5%.
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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.

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

van de tweede kamer der Staten-Generaal / Betreffende: 

Signaleringswaarden 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 onder de 100%. In 2021 
bedraagt het bovenmatig publiek eigen vermogen exclusief 
de	bestemmingsreserve	NPO	83,5%	(2020:	67,0%	incl.	AvR	
en	58,6%	excl.	AvR).	Inclusief	de	bestemmingsreserve	NPO	

is	het	bovenmatig	publiek	eigen	vermogen	114,1%.	Aangezien	
NUOVO de bestemmingsreserve NPO wil besteden de komende 
jaren,	is	het	logisch	te	rekenen	met	het	kengetal	exclusief	de	
bestemmingsreserve.

De berekening van de ratio bovenmatig publiek eigen  
vermogen ultimo 2021 bij NUOVO Scholen is als volgt:
(29.103K-1.464K-7.403K)/(0,5*12.608K*1,27+(17.235K-
7.340K)+0,05*126.487K) = 83,5%
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(bedragen x € 1.000)

Omschrijving portefeuille Boekwaarde

Aandelen met beperkt risico 0

Vastrentende waarden 301

Totaal 301

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 
2021	2,7.	Er	zullen	de	komende	jaren	een	aantal	(huisvestings)
projecten	plaatsvinden	waarin	extra	geïnvesteerd	zal	worden.	
Daarnaast zullen de in 2021 ontvangen gelden voor het 
Nationaal Programma Onderwijs de komende jaren verantwoord 
gaan worden in de uitgaven. Hierdoor zal dit hoge ratio in de 
toekomst afnemen.

Treasury

Beleid
Het treasurybeleid van NUOVO Scholen is conform de 
richtlijnen 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.

In 2021 is NUOVO Scholen overgegaan naar schatkistbankieren.

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

De	effectenportefeuille	is	per	31	december	2021	als	volgt:

Er	is	in	2021	voor	0K	aan	effecten	aangekocht	en	een	bedrag	
van	300K	aan	aflossing	ontvangen.
De	looptijd	van	de	resterende	effecten	is	tot	ultimo	2022.	
Waardoor deze portefeuille in de balans geheel gepresenteerd 
zal worden onder de rubriek vorderingen.
In	2021	is	een	rendement	op	de	effectenportefeuille	behaald	
van	3,2%.
Voor	een	omschrijving	van	het	krediet-,	rente-,	kasstroom	en	
liquiditeitsrisico zie pagina 116,	financiële	instrumenten.
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Financiële indicatoren
De	financiële	indicatoren	die	worden	gebruikt:

Beoordeling vermogensbeheer:

Kengetal (toelichting) Berekening Ondergrens Bovengrens
Waarde 

2021
Waarde 

2020

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

Eigen	vermogen	/	balanstotaal 30% Geen 42,4% 27,8%

a. Solvabiliteit I 
-	exclusief	bestemmingsreserve	NPO	&	private	bestemmingsreserve	ISU

Eigen	vermogen	(excl.	best.	res.	NPO	&	priv.	best.	res.	ISU)	/	balanstotaal	

(excl. best. res. NPO & priv. best. res. ISU)

30% Geen 33,8% 27,3%

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

(Eigen	vermogen	+	Voorzieningen)	/	balanstotaal 30% Geen 67,0% 58,8%

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. 48,5% 42,0%

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. 14,5% 14,8%

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

Kortlopende schulden (exclusief vooruit ontvangen investeringssubsidie 

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

N.v.t. N.v.t. 14,8% 15,9%

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

Kapitalisatiefactor	-/-	transactiefunctie	-/-	financieringsfunctie N.v.t. N.v.t. 19,1% 11,3%

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

Eigen	vermogen	/	totale	baten	incl.	rentebaten 5% Geen 23,0% 13,4%
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Financiële indicatoren
De	financiële	indicatoren	die	worden	gebruikt:

Beoordeling vermogensbeheer:

Kengetal (toelichting) Berekening Ondergrens Bovengrens
Waarde 

2021
Waarde 

2020

g. Weerstandsvermogen 
-	exclusief	bestemmingsreserve	NPO	&	private	bestemmingsreserve	ISU

Eigen	vermogen	(excl.	best.	res.	NPO	&	priv.	best.	res.	ISU)	/	totale	baten	

incl. rentebaten

5% Geen 16,0% 13,0%

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% 114,1% 67,0%

h. Bovenmatig publiek eigen vermogen 
-	exclusief	bestemmingsreserve	NPO

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% 83,5% 67,0%

Beoordeling budgetbeheer:

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

Kengetal Berekening Ondergrens Bovengrens
Waarde 

2021
Waarde 

2020

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

passiva (exclusief vooruit ontvangen investeringssubsidies)

	0,75	 	1,50	 	2,74	 	2,13	

b. Rentabiliteit Exploitatieresultaat	/	totale	baten 0 5% 11,3% 3,5%

81 / 136

Inhoudsopgave Inleiding Profiel Onderwijs Bedrijfsvoering Financiën Jaarrekening ControleFinanciën



Verwachtingen voor 2022
De	begroting	2022	en	de	meerjarenraming	2023-2027	is	voor	het	eerst	inclusief	het	Anna	van	Rijn	
College.	De	exploitatie	van	het	VO-gedeelte	van	ISU	is	ook	voor	het	eerst	mee	geconsolideerd	in	
de begroting van NUOVO.

De	NPO-gelden	voor	schooljaar	2022/2023	zijn	nog	niet	bekend	gemaakt.	NUOVO	kiest	ervoor	
het	totaal	van	de	NPO-gelden	in	te	zetten	voor	herstelprogramma’s	én	het	verder	vormgeven	
van ontwikkelgericht onderwijs.  Wanneer de timing van uitgaven en inkomsten niet gelijk valt en 
NUOVO	langer	de	tijd	neemt	voor	de	uitvoering	van	de	NPO-programma’s,	zullen	we	tijdelijk	een	
stuk	extra	eigen	vermogen	opbouwen.	Dit	eigen	vermogen	zullen	we	specifiek	bestemmen	voor	 
de	NPO-doeleinden.	Dit	deel	van	eigen	vermogen	zal	vervolgens	weer	volledig	afgebouwd	worden	
door	NPO-uitgaven	in	latere	perioden/jaren.
Om een zo goed mogelijk inzicht te geven in de reguliere bedrijfsvoering wordt de onderstaande 
exploitatiebegroting weergegeven op basis van de situatie exclusief NPO baten én lasten.

De begroting 2022 sluit op een positief saldo van € 1.608K. Onderstaand het overzicht van de 
totale begroting van NUOVO. Deze begrotingscijfers voor het jaar 2022 zijn goedgekeurd door  
de Raad van Toezicht:

Exploitatiebegroting NUOVO exclusief NPO (bedragen x € 1.000)

Baten/Lasten Omschrijving Hoofdverdichting Begroting 2022

Baten Rijksbedragen 111.646

Overige overheidsbijdragen en subsidies 1.790

Overige baten 7.275

Totaal Baten 120.711

Lasten Personele lasten 94.149

Afschrijvingen 3.809

Huisvestingslasten 8.940

Overige lasten 12.166

Totaal Lasten 119.064

Saldo baten en lasten 1.647

Financiële	baten	en	lasten 	 -	39

Resultaat 1.608
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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	2021	heeft	plaatsgevonden.

De (meerjaren)begroting van NUOVO Scholen is dit jaar gepresenteerd inclusief het Anna van  
Rijn	College.		

A Gegevensset

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

Leerlingaantallen
Uit	tabel	in	de	vorige	alinea,	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	
2021/2022	plaatsvindt	in	kalenderjaar	2022.	In	het	betreffende	jaar	staan	de	leerlingaantallen	
waarover	dat	kalenderjaar	financiering	wordt	ontvangen	(dus	in	2022	staat	de	1	oktober	telling	 
van 2021). 

Aantal FTE
Het	aantal	FTE	van	NUOVO	Scholen	stijgt	de	komende	jaren	verder	(zie	bovenstaande	tabel),	dit	
wordt veroorzaakt door stijgende leerlingaantallen. In de gerealiseerde formatie in verslagjaar 2021 
zit meer vervanging zwangerschap en ziekte en inzet vanwege subsidiegelden. In de prognose van 
de toekomstige jaren is deze inzet nog beperkt meegenomen. De plannen voor het NPO bevonden 
zich	ten	tijde	van	de	begrotingscyclus	nog	in	de	beginfase,	de	eventueel	aan	de	plannen	
gekoppelde personele inzet is in dit overzicht dan ook niet meegenomen.

Verslagjaar 2021 2022* 2023* 2024*

DIR 45 45 45 47

OOP 221 223 223 226

OP 771 791 802 807

Totaal FTE 1.037 1.060 1.071 1.080

Leerlingaantal 10.910 11.407 11.633 11.659

*prognose
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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  
Anna	van	Rijn	College	voor	het	eerst	meegeconsolideerd.	
De baten en lasten voor NPO zijn niet opgenomen in de 
begroting.	Deze	NPO	effecten	zullen	in	meerjarig	perspectief	
resultaatneutraal zijn.

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	2022.	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 komt in de 
begroting 2022 voor het eerst tot uiting. In de meerjarenraming 
is met de gevolgen van de veranderende bekostiging vanaf 
het jaar 2022 rekening gehouden. De verschillen tussen de 
vereenvoudigde bekostiging en de oude bekostiging bouwen 
de komende 4 jaar stapsgewijs met stappen van 20% van het 
verschil af naar nihil.
In	het	jaar	2021	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. 
In 2022 verwacht Academie Tien voor het eerst een positief 
exploitatieresultaat te behalen. In het begrotingsjaar 2022 is 

slechts beperkt 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	+/-	900K	planmatig	extra	besteed	kan	worden	 
aan	gestelde	doelen	in	het	Strategisch	Beleidsplan,	onderwijs-
innovaties en kwaliteitsverbetering. 

De	derden	geldstroom-	en	contractactiviteiten	zijn	minimaal.

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.	Daaraan	is	dit	jaar	een	publieke	
bestemmingsreserve toegevoegd voor de gelden die vanuit 
NPO zijn ontvangen waarvan de verantwoording (nog) niet 
heeft	plaatsgevonden.	Er	zijn	geen	overige	reserves.	De	hoogte	
van aanwezige voorzieningen wordt bepaald aan de hand van 
de verwachte daadwerkelijke kosten.
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NPO-gelden
Het exploitatieresultaat over het jaar 2021 is bijzonder fors te noemen. Het positieve 
resultaat wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door de enorm toegenomen extra 
(incidentele)	baten	uit	COVID-gerelateerde	subsidies	en	een,	tevens	als	gevolg	van	COVID,	
aantal	lagere	uitgaven	.	In	totaal	zijn	er	ruim	12.240K	aan	COVID	gerelateerde	subsidies	
opgenomen in de jaarcijfers van 2021.

De	planvorming	van	de	besteding	van	de	NPO-gelden	was	bij	het	schrijven	van	de	
begroting	nog	in	volle	gang.	Tevens	waren	de	gelden	voor	de	periode	‘22/’23	nog	niet	
bekend.	Aangezien	dit	tijdelijke	gelden	zijn,	waartegenover	ook	tijdelijke	lasten	moeten	
staan,	is	ervoor	gekozen	om	de	begrotingen	op	te	maken	exclusief	NPO.	Hierdoor	is	goed	
zichtbaar hoe de reguliere begrotingen en meerjarenramingen eruit zien.

Wanneer er op stichtingsniveau meer NPO baten ontvangen worden dan dat er lasten 
gemaakt	worden	zal	dit	in	een	bestemmingsreserve	‘geparkeerd’	worden,	en	later	
alsnog	uitgegeven	worden	aan	NPO-doeleinden.	Wanneer	er	in	de	toekomst	meer	NPO	
lasten	dan	baten	zullen	zijn,	wordt	dit	weer	onttrokken	uit	de	NPO	bestemmingsreserve.	
Aangezien	het	om	aanzienlijke	bedragen	gaat,	zullen	hierdoor	sommige	ratio’s	hoger	
uitvallen.	Dit	betreft	een	tijdelijk	effect,	totdat	alle	NPO-gelden	op	een	goede	wijze	
uitgegeven zijn. 

De	inkomsten	van	NPO	zullen	naar	verwachting	op	stichtingsniveau	voor	schooljaar	21/22	
+/-	11	miljoen	bedragen	en	voor	schooljaar	22/23	+/-	8	miljoen.	Daarnaast	zullen	voor	de	
NPO-arbeidsmarkttoelage	middelen	ontvangen	worden.	Ook	hiervoor	zal	gelden	dat	deze	
middelen	ook	weer	uitgegeven	zullen	gaan	worden	via	een	toelage	bij	de	betreffende	
medewerkers (baten=lasten).

Meerjarenprognose – exclusief NPO 

Omschrijving 
(bedragen x € 1.000)

Verslagjaar  
2021

Begr  
2022*

Meerj 
2023*

Meerj 
2024*

Rijksbijdragen 	117.822	 	111.646	 	113.647	 	113.110	

Overige	overheidsbijdragen	en	-subsidies 	2.413	 	1.790	 	1.496	 	1.354	

Overige baten 	6.252	 	7.275	 	7.475	 	7.716	

Totaal Baten  126.487  120.711  122.618  122.180 

Personeelslasten  	88.859	 	94.149	 	95.191	 	95.285	

Afschrijvingslasten 	3.300	 	3.809	 	3.769	 	3.879	

Huisvestingslasten 	8.996	 	8.940	 	9.387	 	9.459	

Overige lasten 	10.911	 	12.166	 	12.100	 	12.052	

Totaal Lasten  112.067  119.064  120.446  120.676 

Saldo baten en lasten  14.420  1.647  2.172  1.504 

Financiële	baten	en	lasten 	 	-128	 	 	-39	 	 	-39	 	 	-39	

Totaal Resultaat  14.292 1.608 2.133 1.465 

*Prognose
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Balans
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. Er is geen sprake van doordecentralisatie 
van huisvesting. De gemeenten hebben de huisvestingsplicht 
conform de verordeningen. NUOVO draagt soms bij aan 
nieuwbouw	vanwege	specifieke	gebruikswensen	en	er	
vinden tevens investeringen in verbouwingen plaats op 
bestaande onderwijspanden van NUOVO. Deze investeringen 
worden	niet	extern	gefinancierd,	en	zijn	verwerkt	in	de	
investeringsbegroting.	NUOVO	heeft	een	aantal	panden	in	
juridisch	eigendom,	waarbij	NUOVO	verantwoordelijk	is	voor	
klein	en	groot	onderhoud.	De	betreffende	gemeenten	hebben	
op deze panden het economisch claimrecht. Daarnaast zijn er 
aantal	panden	tevens	juridisch	eigendom	van	de	gemeente,	
welke in gebruik gegeven of verhuurd worden aan NUOVO. 

Met	de	groei	van	het	aantal	leerlingen	en	de	komende	huis-
vesting projecten 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. 

Bestemmingsreserve NPO
De bestemmingsreserve NPO is in de meerjarenbegroting 
niet meegenomen. Aangezien de NPO baten ook weer 
uitgegeven zullen worden is de bestemmingsreserve slechts 
tijdelijk aanwezig en laat de balansprognose exclusief deze 
bestemmingsreserve de reguliere bedrijfsvoering goed zien.

International School Utrecht 
De	daadwerkelijke	Activa-Passiva	transactie	is	in	de	realisatie	
van 2021 op een andere wijze verwerkt in de jaarcijfers dan in 
de meerjarenbalansprognose. De private bestemmingsreserve 
ISU valt lager uit dan begroot aangezien van de €4.465K eigen 
vermogen van Stichting ISU er €3.000K aan eigen vermogen 
zal achterblijven in de regiestichting van ISU. In de begroting 
was nog de verwachting dat ook deze 3.000K voor 60% in het 
eigen vermogen bij NUOVO terecht zou komen. 
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Overige uitgangspunten
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. 

De	vastgestelde	meerjarenraming	heeft	als	startpunt	de	begrote	balans	2021.	Dit	aangezien	de	
realisatie van 2021 bij het maken van de meerjarenraming nog niet bekend was.

Omschrijving  
(bedragen x € 1.000)

Verslagjaar 2021 2022* 2023* 2024*

Activa
Vaste activa

Immateriële	vaste	activa 	 	 0 	 	 0 	 	 0 	 	 0

Materiële	vaste	activa	 17.235	 19.442	 21.395	 22.335	

Financiële	vaste	activa 	 	 0 	 	 0 	 	 0 	 	 0

Totaal vaste activa  17.235  19.442  21.395  22.335 

Vlottende activa

Vorderingen 5.521	 6.748	 6.855	 6.831	

Effecten 	 	301	 	 	 0 	 	 0 	 	 0

Liquide middelen 45.611	 39.583	 39.903	 40.396	

Totaal vlottende activa 51.434 46.331 46.758 47.227 

Totaal activa  68.669 65.773 68.153  69.562 

*Prognose

Omschrijving  
(bedragen x € 1.000)

Verslagjaar 2021 2022* 2023* 2024*

Passiva

Eigen vermogen 	29.103	 	23.524	 	25.657	 	27.122	

Algemene reserve  20.237  18.902  20.894  22.106 

Bestemmingsreserve ISU 

(privaat)
1.464 4.622  4.763  5.016 

Bestemmingsreserve NPO 7.403 pm pm pm

Voorzieningen 16.925	 17.593	 17.801	 17.753	

Langlopende schulden 	 	 0 	 	 0 	 	 0 	 	 0

Kortlopende schulden 	22.640	 	24.656	 	24.695	 	24.686	

Totaal passiva  68.669 65.773 68.153 69.562

*Prognose
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Kengetallen

Kengetallen Verslagjaar 2021 2022* 2023* 2024*

Solvabiliteit I 

Eigenvermogen	/	balanstotaal 42% 36% 38% 39%

Eigenvermogen	(excl.	privaat	EV,	 
excl.	NPO	EV)	/	balanstotaal	(excl.	 
privaat	EV,	excl.	NPO	EV)

34% 31% 33% 34%

Weerstandsvermogen

Eigenvermogen	/	Totale	baten 23% 19% 21% 22%

Eigenvermogen	(excl.	privaat,	excl.	NPO)	/	
Totale baten

16% 16% 17% 19%

Resultaat  14.292  1.608  2.133  1.465 

Rentabiliteit

Exploitatieresultaat	/	totale	baten 11,3% 1,3% 1,7% 1,2%

*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	
meerjarenramingen	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.
Resultaat van de risicobeheersing bij NUOVO Scholen is 
dat	bedreigingen	vroegtijdig	gesignaleerd	worden,	dat	deze	
meewogen in de besluitvorming en indien mogelijk gemitigeerd. 
Dit	resulteert	een	flexibele	organisatie	waar	nodig,	met	
beperkte onvoorziene lasten.

“No	Surprises”	is	een	belangrijk	adagium	voor	de	Risicobereidheid	
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 onderstaand 
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.
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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 Kader

Mandaat en verbintenis

Implementatie  
van het  

risicomanagement
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Monitoring en beoordeling van het kader

Onderwerp van een kader voor het  
managen van risico's
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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 onzeker heden die zich in 2021 hebben 
voorgedaan	zijn	de	aan	houdende	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	komende	jaren	worden	onder	andere	de	volgende	financiële	risico’s	onderkend:

De	belangrijkste	maatregelen	die	in	2021	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 AvR.
7.	 Het	traject	toevoegen	havo	op	de	vmbo’s.
8.	 Het	gebruik	maken	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.

Risico

Kans (na getroffen 
beheersmaatregelen)
(Laag / midden / Hoog)

Financiële Impact  
(na getroffen beheers-
maatregelen)
(Fractioneel / Gering / Fors)

a.	Bezuinigingen	vanuit	OCW  Midden  Gering

b.  Oplopende loonkosten die slechts  

deels worden gecompenseerd
 Midden  Gering

c.  Wijziging in het aantal leerlingen  

(naast groei ook een neerwaartse  

trend bij drie van de vmbo ’s)

 Midden  Gering

d. Tegenvallende subsidieopbrengsten  Laag  Gering

e.  Lerarentekort  Hoog  Fractioneel

f.  Gevolgen coronacrisis (o.a. direct en 

indirect ziekteverzuim)
 Hoog  Gering
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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. 

Verder	heeft	de	accountant	het	jaarverslag	besproken	met	de	
raad van toezicht. 

In	2021	hebben	de	raad	van	toezicht	en	de	AC	aandacht	
gegeven	aan	de	corona-effecten,	de	corona-gerelateerde	
subsidies	en	de	te	vormen	bestemmingsreserve	NPO,	de	
implementatie van de juridische fusie met het Anna van Rijn 
College,	de	veranderingen	in	de	structuur	van	ISUtrecht,	de	
gemaakte	Business	Case	ISU	inzake	de	nieuwbouw,	de	concept	
overeenkomsten	inzake	de	nieuwbouw	van	ISU,	de	jaarcijfers,	
de	begroting	en	meerjarenraming,	de	kwartaalprognoses,	de	
kaderbrief,	het	accountantsverslag	en	de	managementletter,	
schatkistbankieren,	het	lerarentekort,	de	diverse	complexe	
huisvestingstrajecten en de wijziging in het college van bestuur 
van NUOVO.

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 en rechtmatig worden verworven. 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. Dit doet de raad van toezicht door de diverse 
geledingen	uit	de	organisatie	te	spreken,	documenten	uit	de	
beleidscyclus te bestuderen en kritische vragen te stellen aan 
het	CvB.	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	de	juridische	fusie	met	Stichting	Anna	van	Rijn	College	per	1	april	2021	 
worden	in	verband	met	vergelijkingsdoeleinden	de	financiële	cijfers	in	de	jaarrekening	
inclusief	de	cijfers	van	Stichting	Anna	van	Rijn	College	(AvR)	weergegeven.	Tenzij	dit	 
expliciet	wordt	aangegeven	worden	de	cijfers	van	AvR	weergegeven	in	financiële	 
gegevens van NUOVO Scholen. 

Jaarrekening 
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Balans per 31 december  
(na resultaatbestemming)

Staat van baten en lasten

 Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2021 2020
1  Activa
 Vaste activa

1.1	 Immateriële	vaste	activa 	 0 	 0

1.2	 Materiële	vaste	activa	 	17.235	 15.582

1.3	 Financiële	vaste	activa 	 0 	 303

 Totaal vaste activa  17.235 15.885

 Vlottende activa

1.4	 Vorderingen 5.521 5.608

1.5	 Effecten 	 301 	 299

1.6	 Liquide	middelen 	45.611	 31.438

 Totaal vlottende activa  51.434 37.345

 Totaal activa  68.669 53.230

2 Passiva

2.1	 Eigen	vermogen 29.103	 14.811

2.2	 Voorzieningen 	16.925	 16.490

2.3	 Langlopende	schulden 	 0 	 0

2.4	 Kortlopende	schulden 	22.640	 21.929

 Totaal passiva  68.669 53.230

 Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2021 Begroting 2021 2020
 Baten

3.1	 Rijksbijdragen 	117.822	 	103.906	 103.398

3.2	 Overige	overheidsbijdragen	en	subsidies 	2.413	 	2.309	 2.459

3.3	 Overige	baten 	6.252	 	6.563	 5.044

 Totaal baten  126.487  112.778 110.902

 Lasten

4.1	 Personeelslasten 	88.859	 	88.747	 84.455

4.2	 Afschrijvingen 	3.300	 	3.579	 3.225

4.3	 Huisvestingslasten 	8.996	 	7.847	 7.969

4.4	 Overige	lasten 	10.911	 	10.996	 11.330

 Totaal lasten  112.066  111.168 106.979

 Saldo baten en lasten  14.420   1.611 3.923

5.0	 Financiële	baten	en	lasten 	 - 128 	 - 104 	 - 74

 Resultaat uit gewone bedrijfsvoering  14.292   1.506 3.849

 Belastingen 	 0 	 0 	 0

 Netto resultaat  14.292   1.506 3.849
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Kasstroomoverzicht

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2021 2020 Verschil

Bedrijfsresultaat  14.420 3.922  +10.499

Gecorrigeerd voor:

Afschrijvingen 3.390 4.059 	 -670

Mutaties voorzieningen 	 435 1.369 	 -934

Veranderingen in vlottende middelen:
Voorraden 	 0 	 0 	 +0

Vorderingen 	 87 - 2.822 +2.909

Kortlopende schulden 	 711	 3.725 -3.013

Kasstroom uit bedrijfsoperaties  19.043 10.252 +8.791

Ontvangen interest 	 20 	 35 	 -15

Betaalde interest 	 -148 	 - 98 	 -50

	 -128 	 - 63 	 - 65

Kasstroom uit operationele activiteiten  18.915 10.189 +19.225

Investeringen	in	materiële	vaste	activa -5.042 	 -2.736 	 -2.306

Investeringen	in	immateriële	vaste	activa 	 0  8 	 -8

Verkoop	financiële	vaste	activa 	 301	 	 400 	 -99

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -4.741 - 2.328  -2.413

Aflossing	langlopende	schulden  0 	 - 285  +285

Kasstroom uit financieringsactiviteiten  0  - 285  +285

Mutatie liquide middelen 14.174 7.575 +6.599
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Verantwoordingsmodel WNT 2021 van  
NUOVO Scholen
De WNT is van toepassing op NUOVO Scholen. Het voor NUOVO Scholen toepasselijke 
bezoldigingsmaximum	is	in	2021	€	190.000.	Het	betreft	het	bezoldigingsmaximum	voor	het	
onderwijs,	klasse	F,	complexiteitspunten	totaal	16,	per	criterium:	gemiddelde	OC&W	Baten	(8),	 
drie	jaar	gemiddelde	leerlingaantal	(4),	gewogen	aantal	onderwijssoorten	(4).	

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

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

Gegevens 2021 (bedragen x € 1) L.W. de Wit M.M.A. van der Voort L.W. de Wit 2020 M.M.A. van der Voort 2020

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

Aanvang	en	einde	functievervulling	in	2020	en	2021 01/01	–	31/12 16/08	-	31/12 01/01	–	31/12 N.v.t. 

Omvang	dienstverband	(als	deeltijdfactor	in	fte) 1,0 1,0 1,0 N.v.t. 

Dienstbetrekking? ja ja ja N.v.t. 

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 166.548	 50.101 148.697 N.v.t. 

Beloningen betaalbaar op termijn 23.412	 8.354 21.298 N.v.t. 

Subtotaal 189.961 58.456 169.995 N.v.t. 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 190.000 71.835 170.000 N.v.t. 

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

Bezoldiging 189.961 58.456 169.995 N.v.t. 

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 2021 (bedragen x € 1) A. van Beek F. Bouchtaoui M. Eussen S. te Pas J.G.E.J. Telkamp A. de Jong

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid

Aanvang	en	einde	functievervulling	in	2020 01/01	-	31/12	 01/01	-	31/12 01/01	-	31/12 01/01	-	31/12 01/01	-	31/12 01/01	-	31/03

Bezoldiging

Bezoldiging 12.083 8.022 8.722 7.722 9.022 1.680

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 28.500 19.000 19.000 19.000 19.000 4.750

-/-	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.

Totale bezoldiging 12.083 8.022 8.722 7.722 9.022 1.680

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al 

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

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

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

Voorzitter Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid

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

Bezoldiging

Bezoldiging 10.750 7.600 7.300 2.292 7.050 6.200

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 25.500 17.000 17.000 7.083 17.000 17.000
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3. Overige rapportage-verplichtingen op 
grond van de WNT
Naast de hiernaast vermelde topfunctionarissen zijn er geen 
overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 
2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke 
drempelbedrag hebben ontvangen.
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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-s	zijn	15JM,	17AO,	24TJ,	24TR,	30UB,	17BI,	
07KP en 18WS. NUOVO Scholen is statutair gevestigd op de 
Orteliuslaan	871	te	Utrecht	en	heeft	KvK-inschrijfnummer	
30199604.

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

Toegepaste standaarden
De	jaarrekening	is	opgesteld	volgens	de	Regeling	jaar-
verslaggeving 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	Onderwijs-
instellingen) 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	continuïteits-
veronderstelling.

Vergelijkende cijfers
Per	1	april	2021	heeft	de	fusie	tussen	NUOVO	Scholen	en	Anna	
van	Rijn	College	plaatsgevonden.	Vanwege	deze	fusie	zijn	voor	
de periode 1 januari 2020 tot 1 april 2021 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),	handels-	vorderingen	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 vooruit ontvangen 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 werkzaamheden 
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	toekomstige	 
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	ondernemings-
obligaties ad 1% (2020: 1%) als disconteringsvoet gehanteerd.

In	2021	heeft	een	schattingswijziging	in	deze	voorziening	
plaatsgevonden. Bij ABP hebben wij een overzicht met 
dienstjaren	opgevraagd	en	ontvangen.	Op	basis	daarvan	heeft	
de bepaling van de voorziening plaatsgevonden. In 2020 was 
van veel medewerkers de begindatum van het dienstverband 
in	de	onderwijssector	bij	ons	niet	bekend	is,	in	2020	deden	
wij	de	aanname	dat	al	onze	medewerkers	op	24	jarige	leeftijd	
in de sector zijn gestart. Vervolgens namen 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 
toewijzing 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 verrekeningsclausule.

Ouderbijdragen
De	ouderbijdragen,	bestaande	uit	met	name	vrijwillige	
ouderbijdragen,	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	
onafhankelijk	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 2021 is het balanstotaal <25K en ook is de omvang 
van baten en lasten in 2021 <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 2021 is het balanstotaal <25K en ook is 
de omvang van baten en lasten in 2021 <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.
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Model E: Verbonden Partijen

Naam
Juridische  
vorm 

Statutaire 
Zetel

Code 
activiteiten

Eigen vermogen 
per 31-12-2021 (€) 

Resultaat per  
31-12-2021 (€)

Art 2: 
403 BW Consolidatie Toelichting op consolidatie

Stichting ter bevordering maatschappelijke 

activiteiten openbaar onderwijs Utrecht 

('Doemaar')

Stichting Utrecht Overige <25K <25k Nee Nee Nee,	wel	overheersend	zeggenschap,	

maar niet materieel

Stichting Vrienden van Schoonoord Stichting Zeist Overige <25K <25k Nee Nee Niet materieel

Samenwerkingsverband	Utrecht/Stichtse	

Vecht VO ('Sterk VO') (VO2601)

Stichting Utrecht Overige Nee Nee Nee,	geen	overheersend	zeggenschap

Samenwerkingsverband	Zuid-oost	Utrecht	

Voortgezet Onderwijs (VO2603)

Stichting Zeist Overige Nee Nee Nee,	geen	overheersend	zeggenschap

Samenwerkingsverband	VO	Zuid-Utrecht	

(VO2605)

Stichting Nieuwegein Overige Nee Nee Nee,	geen	overheersend	zeggenschap

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

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

Vereniging tot instandhouding van het 

hieronymusfonds

Vereniging Utrecht Overige Nee Nee Nee,	geen	overheersend	zeggenschap

VVE 'Het Gebouw' Vereniging Utrecht Onroerende 

zaken

Nee Nee Nee,	geen	overheersend	zeggenschap

Stichting Openbaar Primair Onderwijs 

Utrecht (41400)

Stichting Utrecht Overige Nee Nee Nee,	geen	overheersend	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	2021	heeft	NUOVO	geen	gebouwen	in	economisch	eigendom.	De	waarde	op	de	balans	
onder	gebouwen	en	terreinen	betreffen	hoofdzakelijk	verbouwingen.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Ontwikkelings-
kosten leermeth. Software

Immateriële  
vaste activa

Aanschafprijs	1-1-2021 0 0 0

Afschrijving	cumulatief	1-1-2021 0 0 0

Boekwaarde 1-1-2020 0 0 0

Investeringen 0 0 0

Des-investeringen 0 0 0

Afschrijvingen 0 0 0

Aanschafprijs	31-12-2021 0 0 0

Afschrijving	cumulatief	31-12-2021 0 0 0

Boekwaarde 31-12-2021 0 0 0

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Gebouwen  
en terreinen

Inventaris en 
apparatuur

Materiële  
vaste activa

Aanschafprijs	1-1-2021 	11.104	 	32.935	 	44.039	

Afschrijving	cumulatief	1-1-2021 	4.489 	23.968	 	28.457	

Boekwaarde 1-1-2021  6.615  8.967 15.582

Aanschafprijs	2-1-2021	(ISU) 0 918 918

Afschrijving	cumulatief	2-1-2021	(ISU) 0 287 287

Investeringen 1.503	 	2.908	 	4.411	

Des-investeringen 0 0 0

Afschrijving	op	Des-investeringen 0 0 0

Afschrijvingen 	778	 	2.611	 	3.390	

Aanschafprijs	31-12-2021 	12.608	 	36.761	 	49.368	

Afschrijving	cumulatief	31-12-2021 5.267 	26.866	 	32.134	

Boekwaarde 31-12-2021  7.340  9.895  17.235 
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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 2021 was de vermogensopbouw als volgt: Vastrentende waarden 100%.  
In	2021	is	een	rendement	op	de	effectenportefeuille	behaald	van	3,2%.

1.4 Vorderingen

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Obligaties Aandelen
Totaal  

effecten

Financiële vaste activa 1-1-2021 303 0 303

Investeringen en verstrekte leningen 0 0 0

Herrubricering	van	Financiële	vaste	 

activa	naar	kortlopende	Effecten

300 0 300

Waardemutatie 3 0 3

Financiële vaste activa 31-12-2021 0 0 0

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2021 2020

Debiteuren 	1.584	 	662	

Gemeente Utrecht 	2.188	 	690	

Overige overheden 0 	5	

Nog te ontvangen subsidies overige 0 0

Rekening	Courant	SPOU 	135	 	66	

Rekening	Courant	Doe	Maar 	0	 0

Rekening	Courant	Anna	van	Rijn	College 0 0

Rekening-courant	International	School	Utrecht 0 	1.948	

Nog	te	ontvangen	WGA-uitkering 	63	 	38	

Kasvoorschot 	5	 	12	

Te ontvangen omzetbelasting 	27	 0

Nog	te	ontvangen	/	vooruitbetaalde	bedragen 	1.519	 	2.186	

Vorderingen  5.521  5.608
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1.5 Effecten
Het	effect	wat	ultimo	2021	op	de	balans	staat	betreft	een	
kortlopende obligatie met een nominale waarde van 300K  
en	een	rentepercentage	van	2,25%.	Dit	is	een	obligatie	van	
EFSF MTN met een looptijd van 2012 tot en met 2022.

1.6 Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2021 2020

Kasmiddelen 3 7

Tegoeden	op	bank-	en	girorekeningen 45.609 31.431

Totaal liquide middelen 45.611 31.438
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Omschrijving (bedragen x € 1.000) Stand per 1-1-2021 Stand per 2-1-2021 Resultaat Overige mutaties Stand per 31-12-2021

Algemene reserve 	14.427	 	 0 	5.791	 	 	8	 	20.226	

Bestemmingsreserve BAPO (publiek) 		 19	 	 0 	 0 	 -	8 	 	11	

Bestemmingsreserve NPO (publiek) 	 0 	 0 	7.403	  0 	7.403	

Bestemmingsreserve ISU (privaat) 	 	365	 	 0 	1.098	 	 0 	1.464	

Eigen vermogen  14.811  0  14.292  0  29.103 

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	2021	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	
bestemmingsreserves verband houdend met ISU van Partijen

 ("Bestemmingsreserves 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.”	

Het	bestuur	van	NUOVO	heeft	ervoor	gekozen	om	voor	de	nog	te	besteden	NPO-gelden	een	
aparte bestemmingsreserve te vormen. Deze 7.403K staat ultimo 2021 dan ook nog apart op 
de balans onder (“Bestemmingsreserve NPO”)	met	het	doel	dit	te	besteden	aan	herstel	en	
ontwikkelgericht onderwijs in de komende periode. 
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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. 1.098K toe te voegen aan de 
Bestemmingsreserve	ISU	(privaat),	een	bedrag	van	7.403K	
aan	nog	te	besteden	NPO-gelden	toe	te	voegen	aan	de	
bestemmingsreserve NPO (publiek) en het resterende positieve 
resultaat	van	het	verslagjaar	ad.	5.791K,	minus	de	mutaties	
inzake	de	bestemmingsreserves	(8K),	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 onderhoud  
dat moet worden verricht op de gebouwen.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Stand per 
1-1-2021

ISU 
2-1-2021 Dotaties Onttrekkingen Vrijval

Rentemutatie (bij 
contante waarde)

Stand per 
31-12-2021

Kortlopende 

deel < 1 jaar
Langlopende 

deel > 1 jaar

Spaarverlof 32  0  0  0 8 0  24 0  24 

LPB-uren 2.049  23  609  342 42 0 2.274 341  1.933 

Jubileumvoorziening 677  0  - 81  41 97 0  458 37  421 

Werkeloosheidsbijdragen 2.075  0  273  495 109 0 1.744 452  1.292 

Langdurig zieken 310  0  896  272 38 0  896 277  618 

Generatiepact 396  0  0  159 77 0  159 79 80

Personeelsvoorzieningen 5.539 	 23	 	 1.697	 	 1.309	 371 0	 5.557	 1.188	 4.369

Overige voorzieningen 0	  0  0  0 0 0 	 0 0	 	 0

Voorziening onderhoud gebouwen 10.950  0 1.370	 	 951	 0 0 11.368	 1.449	 	9.919	

Totaal voorzieningen 16.490  23 3.067 2.260 371 0 16.925 2.637 14.288 
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2.3 Langlopende schulden
Er zijn geen langlopende schulden.

2.4 Kortlopende schulden

Onder de kortlopende schulden is in 2021 een bedrag van 3.173k begrepen met een resterende 
looptijd langer dan één jaar zijn de vooruitontvangen investeringssubsidies Gemeente (2.954k)  
en	de	vooruitontvangen	investeringssubsidies	OCW	(219K).

Begin	2021	heeft	er	een	activa/passiva	transactie	plaatsgevonden	tussen	Stichting	International	
School Utrecht enerzijds en SPOU en NUOVO anderzijds. Ter hoogte van de overgenomen activa 
door NUOVO is conform boekhoudkundige regelgeving een post Negatieve goodwill gevormd. 
Deze negatieve goodwill ISU zal in 6 jaar vrijvallen ten gunste van het resultaat en vervolgens 
opgenomen	worden	in	de	bestemmingsreserve	ISU	(privaat	vermogen).	In	2021	heeft	het	eerste	
deel van deze vrijval reeds plaatsgevonden ad. 90K ten gunste van de afschrijvingslasten. Er 
resteert ultimo 2021 een post van 448K aan negatieve goodwill. 

Het	restant	van	het	resultaat	in	de	entiteit	NUOVO	van	deze	activa/passiva	transactie	ad.	341K	
(voordeel voor NUOVO) is in 2021 als negatieve kosten verantwoord onder de overige lasten. 

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2021 2020

Crediteuren 	3.495	 2.415

Belastingen en premies sociale verzekeringen 	3.708	 3.468

Schulden terzake van pensioenen 	1.146	 1.023

Vakantiegeld	en	-dagen 	2.520	 2.478

Nog te betalen bindingstoelagen 	 208 	 184

Vooruitontvangen	subsidies	OCW	geoormerkt 	 441 	 270

Vooruitontvangen	subsidies	OCW	niet	geoormerkt 	 569 1.227

Vooruitontvangen	investeringssubsidies	OCW	-	inz.	verbouwingen 	 244 	 269

Vooruitontvangen	investeringssubsidies	Gemeente	-	inz.	overige	materiele	activa 3.611	 3.994

Nog	te	besteden	subsidies	Overige	overheden	en	subsidiënten 	 309 1.134

Nog te besteden subsidies Overigen 	 89 	 130

Vooruit ontvangen bedragen 2.171	 2.158

Nog te betalen bedragen 1.446	 3.007

Waarborgsommen 	 353 	 60

Rekening-courant	Stichting	Gregoriusfonds 	 98 	 113

Rekening-courant	ISU 1.787 	 -

Negatieve goodwill ISU (privaat) 	 448 	 -

Kortlopende schulden  22.640  21.929 
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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 
marktwaarde van obligaties. Bij deze leningen is sprake van  
een vast rentepercentage over de gehele looptijd.  
De	leningen	worden	aangehouden	tot	het	einde	van	de	loop-
tijd.	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
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 
zijn	de	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 2021 €5.820K.
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Meerjarige financiële verplichtingen
De	aangegane	financiële	verplichtingen	hebben	met	name	
betrekking op:

Gebeurtenissen na balansdatum
Niet van toepassing.

Contractuele verplichtingen  
(bedragen x € 1.000) Looptijd <1 jr 1-5 jr >5 jr

Leermiddelen aug-25 3.000 6.000	 	 -

Energiekosten dec-23 1.600 1.600	 	 -

Schoonmaak  dec-23 1.400 1.400	 	 -

Copiers		 dec-23 225 	 225 	 -

Digitale werkplek  mei-23 510 	 213 	 -

ERP systeem  Onbep. Tijd 215 	 - 	 -

Leerling administratie systeem  Onbep. Tijd 260 	 - 	 -

AOV verzekering dec-22 140 	 - 	 -

WGA verzekering  dec-23 440 	 880 	 -

Sanitaire voorzieningen  okt-23 170 	 142 	 -

Huur kantoorruimte BB  mrt-32 430 1.720 1.720

Klein onderhoud  jun-25 480 1.200 	 240

Groenvoorziening  aug-22 100 	 - 	 -

Veilig	Internet	-	Sivon	 dec-23 110 	 110 	 -

Totaal 9.080 13.490 1.960 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

3.1 Rijksbijdragen

3.2  Overige overheidsbijdragen en subsidies

3.5 Overige baten

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2021 Begroting 2021 2020

Rijksbijdrage sector VO 	87.232	 	84.760	 	81.070	

Niet-geoormerkte	subsidies	OCW 	23.715	 	12.810	 	14.298	

geoormerkte	subsidies	OCW 	1.007	 	990	 1.283	

Toerekening	investeringssubsidies	OCW 	25	 	25	 	25	

Inkomensoverdrachten 	5.844	 	5.322	 	6.723	

Totaal  117.822  103.906  103.398 

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2021 Begroting 2021 2020

Gemeentelijke bijdr. en subsidies 	1.750	 	1.465	 	1.776	

Toerekening investeringssubs. gemeente 	544	 	755	 	597	

Overige overheidsbijdragen 	119	 	90	 	86	

Totaal  2.413  2.309  2.459 

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2021 Begroting 2021 2020

Verhuur 	396	 	277	 	525

Detachering personeel 	1.631	 	1.546	 	1.541

Schenking - - -

Sponsoring - 5 -

Ouderbijdragen 	3.635	 	4.325 2.578

Opbrengst kantine 	17	 	41 36

Overige 	572	 	368 364

Totaal  6.252  6.563  5.044 
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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	2021	een	dekkingsgraad	van	 
110,2	procent.	

Onder	de	post	overige	wordt	de	doorbelasting	van	het	SPOU-deel	van	de	kosten	van	ISU	van	deze	
categorie verantwoord. In de begroting is deze doorbelasting begroot op de losse kostenregels. 

De	gemiddelde	FTE	inzet	voor	de	scholengroep	is	858	FTE	in	2020	en	973	FTE	in	2021,	exclusief	
Anna	van	Rijn	College	(1.1.2020	tot	1.4.2021).	Alle	medewerkers	zijn	voor	beide	boekjaren	werkzaam	
in Nederland geweest.

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2021  Begroting 2021 2020

Brutolonen en salarissen  61.680 63.317  59.163

Sociale lasten  8.064  7.733  7.528

Pensioenpremies  10.090  9.771  8.893

Lonen en salarissen  79.834  80.820 75.585

Dotaties personele voorzieningen  406  584 403 

Extern Personeel  5.639  2.788 5.287 

Werving & selectie  132  92 87 

(Na-)	Scholing	personeel  1.628  2.521 1.091 

Overig  2.071  2.390 2.695 

Af: uitkeringen -	850 -	449 -	692

Overige personele lasten  9.026  7.926  8.871 

Totaal  88.859  88.747  84.456 
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4.2 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Begin	2021	heeft	er	een	activa/passiva	transactie	plaatsgevonden	tussen	Stichting	International	
School Utrecht enerzijds en SPOU en NUOVO anderzijds. Ter hoogte van de overgenomen activa 
door NUOVO is conform boekhoudkundige regelgeving een post Negatieve goodwill gevormd. 
Deze negatieve goodwill ISU zal in 6 jaar vrijvallen ten gunste van het resultaat en vervolgens 
opgenomen	worden	in	de	bestemmingsreserve	ISU	(privaat	vermogen).	In	2021	heeft	het	eerste	
deel van deze vrijval reeds plaatsgevonden ad. 90K ten gunste van de afschrijvingslasten.  
Er resteert ultimo 2021 een post van 448K aan negatieve goodwill. 
Het	restant	van	het	resultaat	in	de	entiteit	NUOVO	van	deze	activa/passiva	transactie	ad.	341K	
(voordeel voor NUOVO) is in 2021 als negatieve kosten verantwoord onder de overige lasten. 

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2021  Begroting 2021 2020

Software 0 0 0

Ontwikkeling leermethoden 0 0 0

Immateriële vaste activa 0 0 0

Gebouwen  115  120  51 

Verbouwingen  634  695  740 

Installaties duurzame energie  29  29  26 

Meubilair  669  672  635 

Vaktechnische inrichting  183  144  164 

Inriching gymzalen  35  31  36 

Muziekinstrumenten  10  8  2 

Overige inventaris 10 jaar  138  212  149 

Huishoudelijke apparatuur  24  20  22 

Audiovisuele middelen  206  182  110 

Overige inventaris 5 jaar  157  384  372 

Computers  988  921  782 

Printers & randapparatuur  167  125  153 

Mobiele telefonie  35  34  28 

Leermiddelen 0  2  5 

Verlies Activa 0 0 	-	51	

Vrijval negative goodwill ISU (privaat) 	-	90	 0 0	

Materiële vaste activa  3.300  3.579  3.225 

Totaal  3.300  3.579  3.225 
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4.3 Huisvestingslasten

Onder	de	post	overige	wordt	de	doorbelasting	van	het	SPOU-deel	van	de	kosten	van	ISU	 
van deze categorie verantwoord. In de begroting is deze doorbelasting begroot op de losse 
kostenregels.

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2021 Begroting 2021 2020

Huur  1.482 	1.068	  769 

Dotatie meerjarig onderhoud  1.697  1.570  1.681 

Klein onderhoud en exploitatie  1.817  1.359  1.440 

Energie en water  1.585  1.362  1.517 

Schoonmaakkosten  2.297  2.141  2.143 

Heffingen  121  118  85 

Overige 	-3	  228  333 

Totaal huisvestingslasten  8.996  7.847  7.969 

121 / 136

Inhoudsopgave Inleiding Profiel Onderwijs Bedrijfsvoering Financiën Jaarrekening ControleJaarrekening



4.4 Overige instellingslasten Begin	2021	heeft	er	een	activa/passiva	transactie	plaatsgevonden	tussen	Stichting	International	
School Utrecht enerzijds en SPOU en NUOVO anderzijds. Ter hoogte van de overgenomen activa 
door NUOVO is conform boekhoudkundige regelgeving een post Negatieve goodwill gevormd. 
Deze negatieve goodwill ISU zal in 6 jaar vrijvallen ten gunste van het resultaat en vervolgens 
opgenomen	worden	in	de	bestemmingsreserve	ISU	(privaat	vermogen).	In	2021	heeft	het	eerste	
deel van deze vrijval reeds plaatsgevonden ad. 90K ten gunste van de afschrijvingslasten.  
Er resteert ultimo 2021 een post van 448K aan negatieve goodwill. 
Het	restant	van	het	resultaat	in	de	entiteit	NUOVO	van	deze	activa/passiva	transactie	ad.	341K	
(voordeel voor NUOVO) is in 2021 als negatieve kosten verantwoord onder de overige lasten. 

Onder	de	posten	overige	administratie	en	beheer,	overige	materiaalkosten	en	overige	wordt	
de	doorbelasting	van	het	SPOU-deel	van	de	kosten	van	ISU	van	die	betreffende	categorie	
verantwoord. In de begroting is deze doorbelasting begroot op de losse kostenregels.

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2021 Begroting 2021 2020

Accountantskosten  67  71  90 

Externe adviseurs  1.150  897  916 

Telefoon-	en	portokosten  386  484  484 

Verzekeringen  62  67  66 

Onkostenvergoedingen Raad van Toezicht  47  80  63 

Overige administratie en beheer  362  513  619 

Resultaat	A/P	transactie	ISU 	-341	 0 0

Administratie- en beheerslasten  1.733  2.112  2.237 

Leermiddelen  4.166  3.895  3.792 

Kleine inventaris en onderhoud inventaris  339  282  271 

ICT-kosten  2.522  2.249  2.249 

Reproductiekosten  268  320  371 

Overige materiaalkosten 	-	147	  31  164 

Overige dotaties 0 0 	-	1	

Leermiddelen en materialen  7.147  6.777  6.846 

Leerlingactiviteiten  1.051  773  615 

Reizen en excursies  115  548  652 

PR en marketing  584  453  689 

Representatie  20  38  44 

Kantine  24  83  30 

Overige  236  211  218 

Overige onderwijslasten  2.030  2.107  2.248 

Totaal 10.911 10.996 11.330
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Accountantshonorarium 5.0 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 97 en 98.

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2021 2020

Wijs Accountants
Onderzoek van de jaarrekening NUOVO 66 69

Onderzoek van de jaarrekening AvR 0 28

Andere	niet-controlediensten 1 3

Totaal 67 100

Advieskosten

Fiscaal advies Govers 18 47

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2021 Begroting 2021 2020

Rentebaten	banken/spaarrekeningen 	0	 0 	0	

Rente	en	dividend	effecten 	20	 0 	35	

Mutatie	waardering	effecten 0 0 0

Overige	opbrengsten	financiële	vaste	activa 0 0 0

Totaal financiële baten  20  0  35 

Rentelasten 	128	 76 78	

Bankkosten 	18	 11	 14	

Beheerslasten	effectenportefeuille 	1	 5	 1

Mutatie	waardering	effecten 	0 10 9	

Overige	financiële	lasten 	2	 1 7

Totaal financiële lasten  148 104 109 

Resultaat financiële baten en lasten  - 128  - 104  -74
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5.8 Model G
G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, 
mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere 
activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt Toewijzing

De prestatie is ultimo verslagjaar 
geheel uitgevoerd en afgerond

Omschrijving Kenmerk Datum J/N

Vrijroosteren Leraren VRL19022 09-12-2019 J

Verlofsubsidie	lerarenbeurs	20/21	15JM 1091636 28-08-2020 J

Verlofsubsidie	lerarenbeurs	20/21	17AO 1091549 28-08-2020 J

Verlofsubsidie	lerarenbeurs	20/21	18WS 1091583 28-08-2020 J

Verlofsubsidie	lerarenbeurs	20/21	24TJ 1091770 28-08-2020 J

Verlofsubsidie	lerarenbeurs	20/21	24TR 1091775 28-08-2020 J

Verlofsubsidie	lerarenbeurs	20/21	30UB 1091775 28-08-2020 J

Zij-instroom	24TR 1102684 30-11-2020 J

Zij-instroom	30UB 1097470 27-11-2020 N

Regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs GKO20005 12-11-2020 J

Aspirant opleidingsschool OS-2020-C-002 30-11-2020 N

Inhaal	&	Ondersteuningsprogramma	20/21 IOP-41475-VO 10-07-2020 J

Inhaal	&	Ondersteuningsprogramma	20/21 IOP-41890-VO 10-07-2020 J

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

Inhaal	&	Ondersteuningsprogramma	20/21 IOP4-41475-VO 09-06-2021 J

Inhaal	&	Ondersteuningsprogramma	20/21 IOP4-41890-VO 10-07-2020	 J

Doorstroomprogramma	PO-VO DPOVO21149 27-07-2021 N

Zij-instroom	24TR 1164738 20-08-2021 N

Zij-instroom	30UB 1189756 01-11-2021 N

Zij-instroom	30UB 1180654 14-09-2021 N

Zij-instroom	30UB 1158925 22-06-2021 N
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5.8 Model G
G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, 
mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere 
activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt Toewijzing

De prestatie is ultimo verslagjaar 
geheel uitgevoerd en afgerond

Omschrijving Kenmerk Datum J/N

Verlofsubsidie	lerarenbeurs	21/22	15JM 1179232 20-10-2021 N

Verlofsubsidie	lerarenbeurs	21/22	15JM 1165626 20-08-2021 N

Verlofsubsidie	lerarenbeurs	21/22	17AO 1165706 20-08-2021 N

Verlofsubsidie	lerarenbeurs	21/22	17BI 1183463 22-11-2021 J

Verlofsubsidie	lerarenbeurs	21/22	17BI 1177343 21-09-2021 N

Verlofsubsidie	lerarenbeurs	21/22	17BI 1165656 20-08-2021 N

Verlofsubsidie	lerarenbeurs	21/22	24TR 1177540 21-09-2021 J

Verlofsubsidie	lerarenbeurs	21/22	24TR 1166179 20-08-2021 N

Verlofsubsidie	lerarenbeurs	21/22	30UB 1177633 21-09-2021 N

Verlofsubsidie	lerarenbeurs	21/22	30UB 1166232 20-08-2021 N

Verlofsubsidie	lerarenbeurs	21/22	18WS 1165867 20-08-2021 N

SchoolKRACHT SK20-17BI 22-05-2021 N

Internationalisering Funderend Onderwijs IFO210057 02-06-2021 J

Extra Hulp voor de Klas EHK20155 25-03-2021 J

Extra Hulp voor de Klas EHK21117 05-08-2021 J

Pilot nieuwe leerweg MVI GLTL21R20005 09-12-2021 N
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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

Zij-instroom	24TR	2017 863742 20-11-2017  20.000  20.000  14.188  5.812 - 5812 -

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

Pilot praktijkgericht programma 

GL en TL T&T
GLTL20145 30-11-2020  161.200  64.480 	-			  64.480 	45.136	 	55.200	 	54.416	

Sterk Techniekonderwijs STO19078H 17-12-2019  6.691.795  1.808.591  945.828  862.763 	1.840.050	  2.447.837 	254.976	

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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G3A. Gemeentelijke subsidies aflopend 
ultimo verslagjaar Model G3A Aflopend 
per ultimo verslagjaar Toewijzing

Omschrijving Kenmerk Datum Bedrag van  
toewijzing (€)

Subsidiabele 
kosten personeel

Subsidiabele 
kosten 
materieel

Subsidiabele 
kosten huisvesting

De prestatie is 
ultimo verslagjaar 
geheel uitgevoerd 
en afgerond

Te verrekenen 
per 31 december 
verslagjaar

Didactisch coachen 5674368 30-11-2018  47.850 0  66.611 0 J 0

Duurzaam Onderwijs 6924873 11-12-2019  69.500  69.500  2.703 0 J 0

Excellent TL 6924887 28-11-2019  60.800  60.800 0 0 J 0

Insights 6924913 28-11-2019  64.910  5.000  62.326 0 J 0

Utrecht Leert (programmamanagement) 8109998 07-12-2020  225.000 0  241.000 0 J 0

Kansen voor Overvecht! Kansen voor Ithaka en 

Pouwer

8273159 09-12-2020  30.000 0  30.000 0 J 0

Duurzaam Doen 8024739 11-12-2020  40.000 0  40.000 0 J 0

Tegemoetkoming kosten van extra ruimte VO 9021768 19-07-2021  197.499 0 0  427.090 J 0

Combinatieregeling	Cultuur,	brede	school,	

combinatiefunctionaris en basisvoorziening ISK

8023713 14-12-2020  722.043  275.497  508.451 0 J 0

Ontwerpen voor de Stad 8024674 14-12-2020  57.788 0 0 0 N  57.788 
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G3B. Gemeentelijke Subsidies die doorlopen ultimo 
kalenderjaar Toewijzing

Omschrijving Kenmerk Datum Bedrag van  
toewijzing (€)

De prestatie is ultimo verslagjaar 
geheel uitgevoerd en afgerond

Ervaren naar Meester 7595341 25-06-2020  109.980 N

Topsportacademie 8862890 17-07-2021  58.320 N

G4	Lerarentekort	20-22 8315378 14-12-2020  485.304 N

Transformatieve school & Leerkracht 7594378 17-07-2020  62.445 N

Professionele Leergemeenschap ISK POU 8025207 11-12-2020  49.050 N

Zorgen voor jezelf de ander de wereld 8862804 17-06-2021  67.150 N
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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	2021	
hebben	wij	de	anticumulatiebepaling,	bedoeld	in	artikel	1.6a	
WNT	en	artikel	5,	lid	1	sub	n	en	o	Uitvoeringsregeling	WNT,	niet	
gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd 
of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door 
een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele 
dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij 
andere	WNT-plichtige	instellingen,	alsmede	of	de	in	dit	kader	
vereiste toelichting juist en volledig is.

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

A. Verklaring over de in het 
jaarverslag opgenomen 
jaarrekening 2021

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Openbaar 
Voortgezet Onderwijs Utrecht en Omstreken te Utrecht 
gecontroleerd.

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

beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen 
van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en 
Omstreken op 31 december 2021 en van het resultaat over  
2021	in	overeenstemming	met	de	Regeling	jaarverslag- 
geving onderwijs;   

•  zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten 
alsmede de balansmutaties over 2021 in alle van materieel 

belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in 
overeenstemming	met	de	in	de	relevante	wet-	en	regelgeving	
opgenomen	bepalingen,	zoals	opgenomen	in	paragraaf	2.3.1	
'Referentiekader' van het Onderwijsaccountantsprotocol 
OCW	2021.		

De jaarrekening bestaat uit:
(1) de balans per 31 december 2021; 
(2) de staat van baten en lasten over 2021; 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	2021	vallen.	 
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven 
in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van  
de jaarrekening'.

Wij	zijn	onafhankelijk	van	Stichting	Openbaar	Voortgezet	
Onderwijs Utrecht en Omstreken 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
Het	jaarverslag	omvat	andere	informatie,	naast	de	jaarrekening	
en onze controleverklaring daarbij. De andere informatie 
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 op grond van de in de 
relevante	wet-	en	regelgeving	opgenomen	bepalingen,	zoals	
opgenomen in paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het 
Onderwijsaccountantsprotocol	OCW	2021	is	vereist.		

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

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

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de 
andere	informatie,	waaronder	het	bestuursverslag	en	de	
overige gegevens in overeenstemming met de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs en met de in de relevante 
wet-	en	regelgeving	opgenomen	bepalingen,	zoals	
opgenomen in paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het 
Onderwijsaccountantsprotocol 
OCW	2021.		
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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 Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is 
ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen 
van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten 
alsmede	de	balansmutaties,	in	overeenstemming	met	de	in	
de	relevante	wet-	en	regelgeving	opgenomen	bepalingen,	
zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 'Referentiekader' van het 
Onderwijsaccountantsprotocol	OCW	2021.	In	dit	kader	is	het	
bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken 
van	de	jaarrekening	en	de	naleving	van	die	relevante	wet-	en	
regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur 
afwegen of de onderwijsinstelling in staat is haar activiteiten 
in	continuïteit	voort	te	zetten.	Op	grond	van	genoemd	

verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 
opmaken	op	basis	van	de	continuïteitsveronderstelling,	tenzij	
het	bestuur	het	voornemen	heeft	om	de	onderwijsinstelling	te	
liquideren	of	de	activiteiten	te	beëindigen	of	als	beëindiging	
het enige realistische alternatief is.  

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling 
haar	activiteiten	in	continuïteit	kan	voortzetten,	toelichten	in	de	
jaarrekening.

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

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

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen 
absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat  
wij	tijdens	onze	controle	niet	alle	materiële	fouten	en	 
fraude ontdekken. 
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten 
en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat 
deze,	afzonderlijk	of	gezamenlijk,	van	invloed	kunnen	zijn	op	
de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 
jaarrekening	nemen.	De	materialiteit	beïnvloedt	de	aard,	timing	
en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie 
van	het	effect	van	onderkende	afwijkingen	op	ons	oordeel.		

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

• 	het	identificeren	en	inschatten	van	de	risico's
	 -		dat	de	jaarrekening	afwijkingen	van	materieel	belang	bevat	

als	gevolg	van	fouten	of	fraude,
	 -		van	het	niet	rechtmatig	tot	stand	komen	van	baten	en	

lasten alsmede
• 	de	balansmutaties,	die	van	materieel	belang	zijn,			
•  het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden	en	het	verkrijgen	van	controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van 
materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. 
Bij	fraude	kan	sprake	zijn	van	samenspanning,	valsheid	

in	geschrifte,	het	opzettelijk	nalaten	transacties	vast	te	
leggen,	het	opzettelijk	verkeerd	voorstellen	van	zaken	of	het	
doorbreken van de interne beheersing; 

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

•  het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 
grondslagen	voor	financiële	verslaggeving,	de	gebruikte	
financiële	rechtmatigheidscriteria	en	het	evalueren	van	
de redelijkheid van schattingen door het 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.  

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,	20	juni	2022
Wijs Accountants

Was getekend
M.A.M. Heijligers AA
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Utrecht
Datum:

De heer L.W. de Wit Mevrouw M.M.A. van der Voort
Voorzitter college van bestuur Lid college van bestuur

Raad van toezicht besluit inzake bestuursverslag 2021
Utrecht, 20 juni 2022
De	raad	van	toezicht	geeft	in	haar	vergadering	d.d.	20	juni	2022	haar	goedkeuring	aan	het	 
bestuursverslag 2021.

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
Datum:

De heer L.W. de Wit Mevrouw M.M.A. van der Voort
Voorzitter college van bestuur Lid college van bestuur

Ondertekening jaarrekening

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming
Ingevolge de statuten van de Stichting neemt het bestuur het besluit het positieve resultaat 
van het verslagjaar vanuit de ouderfee’s van ISUtrecht ad. 1.098K toe te voegen aan de 
Bestemmingsreserve	ISU	(privaat),	7.403K	toe	te	voegen	aan	de	bestemmingsreserve	NPO	
(publiek) en het resterende positieve resultaat van het verslagjaar ad. 5.791K 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

NXT

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

Vormgeving
Strangelove
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