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FK  Financiële Kengetallen  

Kengetallen 2019 2018

Solvabiliteit 75,3% 80,7%

Solvabiliteit excl. Voorzieningen 64,3% 70,0%

Liquiditeit (Quick ratio) 3,1% 4,0%

Weerstandsvermogen 17,7% 26,6%

Rentabiliteit -2,5% -2,5%

Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen.

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre de stichting in staat is 
aan haar langetermijnverplichtingen te voldoen. 25% á 50% 
wordt als goed aangemerkt. Is de waarde hoger dan 25% 
dan is de stichting in staat om aan haar 
langetermijnverplichtingen te voldoen. 

Verhouding tussen het totale eigen vermogen minus de 
materiële vaste activa en het totaal van de rijksbedragen. 
Een weerstandsvermogen tussen 10% en 40% wordt binnen 
de stichting als aanvaardbaar geacht. Het 
weerstandsvermogen zegt iets over de reservepositie van 
de stichting en over de mogelijkheden om financiële 
tegenvallers te kunnen opvangen.

Verhouding exploitatieresultaat en de totale baten.

Dit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er 
sprake is van een positief dan wel negatief 
exploitatieresultaat. Daarbij wordt

Aan de hand van de jaarrekening kan een aantal kengetallen en ratio's worden berekend   
die verder inzicht kunnen geven in de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en 
waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt.

uitgegaan van de gewone bedrijfsvoering. Het wordt 
berekend door het resultaat (het "exploitatiesaldo") te 
delen door de totale baten van de bedrijfsvoering.

Verhouding vlottende activa minus voorraden en 
kortlopend vreemd vermogen.
Deze verhouding geeft aan in hoeverre de stichting in staat 
is aan
haar verplichtingen voor kortlopend vreemd vermogen te 
voldoen. Een waarde tussen de 1,5 en 2 is goed. Ligt de 
waarde boven de 1,5 dan is de
stichting in staat aan haar verplichtingen voor kortlopend 
vreemd vermogen te voldoen.
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Kapitalisatiefactor inclusief privaat 41,3% 45,1%

2019 2018

Aantal leerlingen per teldatum 1-10 3.483 3.465

Aantal FTE (inclusief vervanging) 312,5 310,2

Personeelskosten per FTE  EUR           65.063  EUR                  61.578 

81,6% 82,6%

De volgende % worden hierbij ter indicatie gehanteerd.
35% bovengrens grote besturen (> 8mln omzet)
60% voor kleine besturen (<5 mln.)

Percentage personeelskosten t.o.v. de totale lasten

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie of het totale 
vermogen van de organisatie niet of inefficiënt wordt benut 
voor de uitvoering van de taken van de organisatie. De 
kapitalisatiefactor wordt bepaald door het totale kapitaal 
minus de gebouwen en terreinen te delen door de totale 
baten inclusief de financiële baten.
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A1  Grondslagen

Activiteiten van het bevoegd gezag

Grondslagen voor de jaarrekening

Vergelijkende  cijfers

In deze jaarrekening zijn de activiteiten van de Onderwijsgroep PRIMOvpr en van de onder 
deze rechtspersoon vallende scholen (zie gegevens  rechtspersoon)  verantwoord.

1     Algemeen

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het 
voorgaande jaar, alsmede de cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de 
begroting van het verantwoordingsjaar.

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en 
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in 
acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Aan de bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke 
uitgaven ten laste van de reserve komen, een inschatting van het totaal van de uitgaven en 
een inschatting in welk jaar de uitgaven zullen worden gedaan.

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de 
Ministeriële Richtlijn jaarverslaggeving onderwijs. Hierbij wordt aansluit gezocht bij de 
bepalingen van Boek2 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen.
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Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

De onder financiële vaste activa is een post opgenomen inzake de waarborgsommen 
huurovereenkomst Maasdeltagroep en borgsommen van Snappet. Deze worden gewaardeerd 
tegen geamortiseerde kostprijs

2   Grondslagen voor waardering van activa en passiva

De vorderingen en overlopende activa worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de 
reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.                                
De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij 
de toelichting op de balans anders is aangegeven.                                                                  
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering 
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen.

Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter 
directe beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die 
gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt onder 
de financiële vaste activa.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. 
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden 
berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met 
een eventuele restwaarde.
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Algemene reserve Publiek

Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve  Uitvoering  Strategisch  Personeelsplan

De bestemming is in 2014 ingesteld naar aanleiding van de ontvangst van de gelden naar 
aanleiding van de opheffing van het samenwerkingsverband FSL 39-06. De reserve zal de 
komende jaren worden ingezet ten behoeve van de consultatieve leerlingbesprekingen op de 
scholen, de HIA's(handelingsgericht integraal arrangeren), de scholing en 
leergemeenschappen van de intern begeleiders en de mogelijke verdere ontwikkeling van het 
CBO Vooruitwerklab.

De bestemmingsreserve is in 2013 ingesteld teneinde de uitvoering van het investeringsplan 
te kunnen volgen en wordt ingezet ten behoeve van deskundigheidsbevordering 
opbrengstgericht werken, de kweekvijver van nieuw personeel en kwaliteitsimpulsen.

Bestemmingsreserve kwaliteit Onderwijs optimalisatie

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de 
Onderwijsgroep PRIMOvpr.                                                                                                                                       
Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het 
verschil tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort 
wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht.

Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door                                               
(semi-)overheidsinstellingen gefinancierde activiteiten.

Bestemmingsreserve  kwaliteit  beheerstaken

De bestemmingsreserve is het niet-vrije gedeelte van het eigen vermogen. Er is een reserve 
gevormd om een aantal specifieke projecten te kunnen financieren het betreft  projecten 
voor kwaliteit, samenwerking en duurzaamheid. De private bestemmingsreserve is 
opgebouwd uit middelen welke niet afkomstig zijn van de overheid. Het gaat hier om de 
ouderbijdragen van de scholen en is opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten 
welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en de gerealiseerde lasten (in 
geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht).

Bestemmingsreserve  Huisvesting.

De bestemmingsreserve is in 2013 ingesteld teneinde de uitvoering van het investeringsplan 
te kunnen volgen en wordt ingezet ten behoeve van het ontwikkelen van de administratie 
organisatie, het opzetten en borgen van de rapportagemethodieken, de samenwerking met 
andere besturen t.a.v. personele en financiële administratie

De bestemmingsreserve is in 2013 ingesteld teneinde de uitvoering van het investeringsplan 
te kunnen volgen. Deze reserve wordt ingezet ten behoeve van inzet boventalligheid t.a.v. 
kwaliteitsontwikkeling, versneld aannamebeleid t.a.v. jonge leerkrachten, het opzetten van 
een gezondheidsbeleid en het ontwikkelen van toekomstprofielen van de scholen.

De bestemmingsreserve is in 2013 ingesteld teneinde de uitvoering van het meerjaren 
onderhoudsplan te kunnen volgen. De reserve is berekend op basis van het meerjaren 
onderhoudsplan 2014 en zal worden ingezet ten behoeve van het onderhoud. Tevens dient 
deze reserve voor het buiten onderhoud van de gebouwen waarvoor de scholen met ingang 
van 2015 zelf verantwoordelijk voor zijn.

Bestemmingsreserve  Passend  Onderwijs
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Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud

Voorziening  ambtsjubileum

Voorziening  Langdurig zieken

Voorziening Eigen Wachtgelders

Kortlopende  schulden

Overlopende  passiva

Bij de bepaling voor de voorziening groot onderhoud ultimo 2018 is gebruik gemaakt van de 
tijdelijke uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c.

Bestemmingsreserve  Banken scholen

De bestemming is in 2015 ingesteld naar aanleiding van het inzichtelijk maken van het 
vermogen wat is vertegenwoordigd als saldo op de schoolbanken. Jaarlijks zal het saldo van 
de inkomsten en uitgaven hierop worden gesaldeerd.

De voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op balansdatum bestaan waarbij 
het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte 
redelijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op activa 
in mindering zijn gebracht. Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar 
waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt maar die voortkomen uit risico's die 
op balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van 
kosten waarbij een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft 
voor balansdatum.

Bestemmingsreserve  CAO uitkering

De bestemming is ingesteld om zichtbaar te maken welk deel van het vermogen bestemd is 
voor de loonkosten die in 2020 worden gemaakt maar welke betrekking hebben op de CAO 
uitkering van 2019. 

De voorziening voor de gelijkmatige verdeling van onderhoudslasten gebouwen wordt 
bepaald op basis van te verwachten kosten over een reeks van jaren op basis van een 
onderhoudsplan. De voorziening wordt lineair opgebouwd. De voorziening wordt 
gewaardeerd tegen nominale waarde. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze 
voorziening gebracht.

Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. 
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de Jaarverslaggeving is een voorziening 
opgenomen voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van 
personeelsleden. De voorziening betreft het geschatte bedrag van de in de toekomst uit te 
keren jubilea uitkeringen. 
Met ingang van het jaar 2019 is de berekening niet langer gebaseerd op branchegemiddelde 
maar op basis van gedane toezeggingen, dienstjaren, blijfkans en leeftijd. De impact van 
deze schattingswijziging op het resultaat van 2019 bedraagt EUR 52.001 negatief.

De voorziening langdurig zieken is gevormd ter dekking van salariskosten bij ziekte en 
waarbij de de eerste twee jaar voor rekening van de werkgever zien en zijn bepaald tot aan 
de UWV-uitkeringsdatum van de WIA of IVA, of de pensioendatum. De voorziening is 
gebaseerd op een inschattingskans op re-integratie en herstel. Alleen voor de gevallen 
waarbij de verwachting is dat medewerkers gedeeltelijk of volledig ziek uit dienst gaan is een 
voorziening gevormd.

De voorziening Eigen Wachtgelders en wordt gevormd om toekomstige lasten m.b.t. Eigen 
Wachtgelders en/of negatief getoetsten bij het Participatiefonds te kunnen voldoen.

De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden 
worden toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder andere 
kortlopende schulden zijn te plaatsen.
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Algemeen

Rijksbijdragen

Voor Onderwijsinstellingen:

Overige overheidsbijdragen

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het 
verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de 
verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen 
verstrekt door het Ministerie OCW/EZ. Tevens worden hier verantwoord de door het 
samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van de Rijksbijdrage.

3   Grondslagen voor de resultaatbepaling

Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door 
gemeente, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden 
toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de 
bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van 
de staat van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten 
komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de 
bestedingstermijn niet is verlopen.

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het 
overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van de baten en 
lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel 
van de subsidies waarvoor nog geen activiteiten zijn verricht per balansdatum worden 
verantwoord onder de overlopende passiva.

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij 
besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de 
toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de de staat van baten en 
lasten.

Op basis van de brief van 1 december 2017 van de Minister voor Basis- en Voortgezet 
Onderwijs en Media zijn de bedragen die het Samenwerkingsverband vanaf 1 januari 2017 
als gelden passend onderwijs heeft doorbetaald aan PRIMOvpr primair onderwijs als volgt 
verwerkt:  Geldstroom 1: Gelden die OCW namens de Samenwerkingsverbanden rechtsreeks 

aan PRIMOvpr primair onderwijs overmaakt zijn verantwoord onder categorie 3.1.1 
Ontvangen Rijksbijdragen;
 Geldstroom 2: De overige generieke overdrachten (bedrag per leerling) en speciale 

overdrachten (arrangementen) worden onder categorie ‘3.1.3.3 Ontvangen doorbetalingen 
Rijksbijdrage Samenwerkingsverbanden’ verwerkt.
In de vergelijkende cijfers en de begroting zijn deze bedragen aangepast en ook onder deze 
categorieën verwerkt. Deze stonden in de jaarrekening 2016 en de goedgekeurde- en 
vastgestelde begroting 2017 verantwoord onder 3.1.3.3
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Overige baten

Personele lasten

Pensioenen

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Overige lasten

Financieel  resultaat

De Onderwijsgroep PRIMOvpr heeft een voor haar werknemers een toegezegd 
pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de 
pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een pensioen dat is gebaseerd op het 
gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft 
opgebouwd. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn 
ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Aan het ABP worden premies betaald 
waarvan een deel door de werkgever en een deel door de werknemer wordt betaald. De 
pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van 
het pensioenfonds (het vermogen van het
pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.

Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst 
zijn van de rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op 
onder andere het inhuren van extra personeel, scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg.

Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het 
Ministerie van OCW/EZ, gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige 
baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende 
renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen  leningen.

De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken 
dan wel noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het 
verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten 
worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële 
vaste activa. In het jaar van investeren wordt afgeschreven op basis van de door het bestuur 
gemaakte keuzen.
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Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt 
het nettoresultaat aangepast voor posten van de winst- en verliesrekening die geen invloed 
hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balansposten en 
posten van de winst- en verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden 
beschouwd als behorende tot de  operationele  activiteiten. De liquiditeitspositie in het 
kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen onder aftrek van gerealiseerde 
bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, 
investerings- en financieringsactiviteiten.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende 
effecten. Effecten worden als liquide gezien
indien deze als vlottend actief worden verantwoord. Transacties waarbij geen ruil van 
geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, worden niet in het kasstroomoverzicht 
opgenomen. De betaling van leasetermijnen is opgenomen onder de operationele activiteiten.

4  Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
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MAB  Model A Balans  

1 Activa

31-12-2019 31-12-2018

EUR EUR

Vaste Activa

1.2 Materiële vaste activa 2.291.782 2.325.842

1.3 Financiële vaste activa 93.900 104.550

Totaal vaste activa 2.385.682 2.430.392

Vlottende activa

1.5 Vorderingen 1.717.030 1.810.869

1.7 Liquide middelen 6.103.109 6.383.360

Totaal vlottende activa 7.820.139 8.194.229

Totaal activa 10.205.821 10.624.621

2 Passiva

31-12-2019 31-12-2018

EUR EUR

2.1 Eigen vermogen 6.557.765 7.173.226

2.2 Voorzieningen 1.122.305 1.161.987

2.4 Kortlopende schulden 2.525.752 2.289.408

Totaal passiva 10.205.821  10.624.621
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MB  Model B Staat v. Baten en Lasten  

3. Baten Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

EUR EUR EUR

3.1 Rijksbijdragen 24.074.942 22.252.305 22.643.343

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 56.134 790.832 136.371

3.5 Overige baten 574.070 1.086.978 793.607

Totaal Baten 24.705.146 24.130.115 23.573.321

4. Lasten Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

EUR EUR EUR

4.1 Personeelslasten 20.653.838 20.515.385 19.796.452

4.2 Afschrijvingen 482.406 484.927 540.514

4.3 Huisvestingslasten 2.037.945 1.934.454 1.904.084

4.4 Overige lasten 2.143.424 1.660.351 1.731.374

Totaal Lasten 25.317.614 24.595.117 23.972.424

Saldo Baten en Lasten -612.468 -465.002 -399.103

5 Financiële baten en lasten -2.993 0 3.108

Totaal resultaat -615.460 -465.002 -395.995
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MC  Model C Kasstroomoverzicht  

EUR EUR EUR EUR

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo Baten en Lasten -612.468 -399.103

Aanpassing voor:

Afschrijvingen 482.406 540.514

Waardeveranderingen

Mutaties voorzieningen -39.682 -119.674

Verandering in vlottende middelen:

Vorderingen (-/-) 93.839 73.933

Schulden 236.343 -825

Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties 160.439 94.845

Ontvangen interest 0 6.221

Betaalde interest -2.993 -3.113

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 157.446 97.953

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa (-/-) 457.476 363.707

Desinvesteringen in materiële vaste activa 7.581 144.247

Overige inv. in financiële vaste activa (-/-) -10.650 2.700

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -439.245 -222.160

Overige balansmutaties 1.548 -339.353

Mutatie liquide middelen -280.251 -463.560

Beginstand liquide middelen 6.383.360 6.846.920

Mutatie liquide middelen -280.251 -463.560

Eindstand Liquide middelen 6.103.109 6.383.360

31-12-2019 31-12-2018
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VA  Vaste activa  

1. Activa

1.2 Materiële vaste activa

Cum. aanschaf 
waarde

Cum. 
afschrijving 

Boekwaarde
Inves-

teringen
Desinvest-

eringen
Overige

Desinvest 
afschrijvingen

Afschrijvingen
Cum. aanschaf 

waarde
Cum. 

afschrijving 
Boekwaarde

1-1-2019 1-1-2019 1-1-2019 31-12-2019 31-12-2019 31-12-2019

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.2.2 Inventaris en apparatuur 3.653.853 1.655.672 1.998.181 340.418 30.183 1.548 22.602 386.475 3.964.088 2.021.094 1.942.994

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen 988.194 660.533 327.661 117.058 0 0 95.931 1.105.252 756.464 348.788

Materiele vaste activa 4.642.047 2.316.205 2.325.842 457.476 30.183 1.548 22.602 482.406 5.069.340 2.777.558 2.291.782

1.3 Financiële vaste activa

Boekwaarde Investeringen Aflossingen Overige Boekwaarde 

1-1-2019 31-12-2019

EUR EUR EUR EUR EUR

1.3.7 Waarborgsommen 104.550 0 -10.650 0 93.900

Financiële vaste activa 104.550 0 -10.650 0 93.900
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- Meubilair 20 jaar
- Inventaris en apparatuur 10 jaar
- ICT 5 jaar
- Leermethoden 8 jaar
- Overige mat. Vaste activa 10 jaar
- ICT Revitalisatie 3 jaar

Pagina 16 

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten meubilair, inventaris en 
ICT middelen. Duurzame goederen worden geactiveerd bij een 
aanschafwaarde boven de EUR 1.000. De volgende afschrijvingstermijnen 
worden gehanteerd:

Inventaris en apparatuur, bestaande uit:
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VV  Voorraden & Vorderingen  

1.5 Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018

EUR EUR

1.5.1 Debiteuren 58.507 237.318

1.5.2 OCW/EZ 1.115.497 1.110.820

1.5.8 Overlopende activa 548.570 462.731

1.5.9 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid -5.544

Vorderingen 1.717.030 1.810.869

Uitsplitsing

1.5.8.1 Vooruitbetaalde kosten 81.783 286.291

1.5.8.3 Overige overlopende activa 466.787 176.440

1.5.8 Overlopende activa 548.570 462.731
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EL  Effecten & Liquide middelen  

1.7 Liquide middelen

31-12-2019 31-12-2018

EUR EUR

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 5.973.683 6.263.687

1.7.4 Overige liquide middelen 129.426 119.673

Liquide middelen 6.103.109 6.383.360
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EV  Eigen vermogen  

2.1 Eigen vermogen
Stand 1-1-

2019
Resultaat

Overige 
mutaties

Stand 31-12-2019

EUR EUR EUR EUR

2.1.1 Algemene reserve 4.933.931 -625.214 -753.341 3.555.376

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 2.239.294 9.753 753.341 3.002.388

Eigen vermogen 7.173.225 -615.460 0 6.557.765

Uitsplitsing

Algemene reserve 4.933.931 -625.214 3.555.376

2.1.1 Algemene reserve 4.933.931 -625.214 0 4.308.717

Reserve huisvesting 1.775.726 1.775.726

Reserve Uitv Strategisch Personeelsplan 251.793 251.793

Reserve Kwaliteit Onderwijs 31.124 31.124

Reserve Passend Onderwijs 60.978 60.978

Reserve Banken scholen 119.673 9.753 129.426

Reserve CAO uitkering 0 753.341 753.341

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 2.239.294 9.753 753.341 3.002.388

Resultaat 2019

€ 0Totale resultaat verdeling

De bestemming van het resultaat

Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt:

Aan de Publieke bestemmingsreserve wordt een bedrag toegevoegd van: EUR 9.753

Aan de algemene reserve zal een bedrag worden onttrokken van EUR 753.341 voor de vorming van een bestemmingsreserve i.v.m. 
de CAO uitkering in februari 2020. Tevens wordt een bedrag van EUR 625.214 in mindering gebracht op de algemene reserve.
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VL  Voorzieningen en langlopende schulden

2.2 Voorzieningen

Stand per     
1-1- 2019

Dotatie Onttrekking Vrijval
Stand per   31-

12- 2019
 <1 jaar >1 jaar

2.2.1.4 Personeelsvoorziening jubilea 183.042 107.055 43.246 246.851 84.326 162.525

2.2.1.5 Eigen wachtgelders 72.294 26.893 45.401 30.000 15.401

2.2.1.6 Langdurig zieken 165.472 281.523 231.494 43.342 172.159 70.000 102.159

2.2.3 Overige voorziening groot onderhoud 741.179 486.364 569.649 657.894 57.894 600.000

Voorzieningen 1.161.987 874.942 871.282 43.342 1.122.305 242.220 880.085
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KS  Kortlopende schulden  

2.4 Kortlopende schulden

31-12-2019 31-12-2018

EUR EUR

2.4.3 Crediteuren 363.873 388.025

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 858.999 844.033

2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen 273.429 223.807

2.4.9 Overige kortlopende schulden 11.258 6.388

2.4.10 Overlopende passiva 1.018.193 827.155

Kortlopende schulden 2.525.752 2.289.408

Uitsplitsing

2.4.7.1 Loonheffing 808.822 782.752

2.4.7.3 Premies sociale verzekeringen 50.177 61.281

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 858.999 844.033

2.4.9.2 Overige

Te betalen netto salarissen 11.258 6.388

2.4.9 Overige kortlopende schulden 11.258 6.388

2.4.10.4 Vooruitontv. Subsidie OCW 89.340 16.969

2.4.10.5 Vakantiegeld en -dagen 670.706 625.244

2.4.10.6 Accountant en Administratiekosten 16.637 11.633

2.4.10.7 Overige overlopende passiva 241.510 173.310

Overlopende passiva 1.018.193 827.155
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MG  Model G Verantwoording subsidies  

G1A Subsidie zonder verrekeningsclausule, beknopt gespecificeerd

Omschrijving Kenmerk Datum Bedrag v/d Ontvangen t/m Prestatie afgerond

toewijzing verslagjaar Ja / Nee

Lerarenbeurs 2018 929367-1 28-8-2018 7.282,72 7.282,72 Ja  

Lerarenbeurs 2019 960932624 20-8-2019 7.282,72 7.282,72 nee

Teambeurs team 18041 26-11-2018 96.453,48 96.453,48 nee

Teambeurs team 18042 26-11-2018 96.453,48 96.453,48 nee

Zij instroom 1127326-395869 19-12-2019 20.000,00 20.000,00 nee

Zij instroom 1027290-1395869 19-12-2019 20.000,00 20.000,00 nee

Ond.ass opl tot leraar SOOL 19106 27-11-2019 15.000,00 15.000,00 nee

Ond.ass opl tot leraar SOOL 19110 27-11-2019 15.000,00 15.000,00 nee

Totaal 277.472,40 277.472,40

G1B Subsidie zonder verrekeningsclausule, uitgebreid gespecificeerd (optioneel)

Bedrag v/d Ontvangen t/m Lasten t/m Stand begin Ontvangst in Lasten in Vrijval niet besteed Stand ultimo Prestatie afgerond

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing vorig verslagjaar vorig verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar in verslagjaar verslagjaar Ja / Nee

G2A Subsidie met verrekeningsclausule aflopend per ultimo verslagjaar

Bedrag v/d Ontvangen t/m Lasten t/m Stand begin Ontvangst in Lasten in Te verrekenen

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing vorig verslagjaar vorig verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar ultimo verslagjaar

G2B Subsidie met verrekeningsclausule doorlopend tot in volgend verslagjaar

Bedrag v/d Ontvangen t/m Lasten t/m Stand begin Ontvangst in Lasten in Stand ultimo Saldo nog te besteden

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing vorig verslagjaar vorig verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar verslagjaar    ultimo verslagjaar
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OB  Overheidsbijdragen  

3.1 Rijksbijdragen

31-12-2019 31-12-2018

EUR EUR

3.1.1 Rijksbijdragen OCW/EZ 21.908.417 20.787.489

3.1.2 Overige subsidies OCW/EZ 1.346.821 991.743

3.1.3 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 819.704 864.111

Rijksbijdragen 24.074.942 22.643.343

3.2 Overheidsbijdragen en subsidies overige overheden

31-12-2019 31-12-2018

EUR EUR

3.2.2 Overige gemeentelijke bijdragen 1.280 0

3.2.3 Overige overheden 54.854 136.371

56.134 136.371
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AB  Andere baten  

3.5 Overige baten

31-12-2019 31-12-2018

EUR EUR

3.5.1 Verhuur 76.633 75.883

3.5.2 Detachering personeel 223.065 698.738

3.5.6 Overig 274.372 18.986

Overige baten 574.070 793.607

Uitsplitsing

Bijdragen van derden 0 2.625

Overige baten 234.650 16.361

3.5.6 Overig 234.650 18.986
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LA  Lasten  

4 Lasten

4.1 Personeelslasten

31-12-2019 31-12-2018

EUR EUR

4.1.1 Lonen en salarissen 20.332.311 19.101.395

4.1.2 Overige personele lasten 504.530 848.610

4.1.3 Af: uitkeringen -183.003 -153.554

Personeelslasten 20.653.838 19.796.452

Uitsplitsing

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 15.222.158 14.489.763

4.1.1.2 Sociale lasten 2.674.069 2.681.871

4.1.1.3 Pensioenpremies 2.436.084 1.929.761

Lonen en salarissen 20.332.311 19.101.395

4.1.2.1 Dotatie personele voorzieningen 70.496 -29.849

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst -164.538 286.523

4.1.2.3 Overig 598.572 591.937

Overige personele lasten 504.530 848.610

In 2019 waren er gemiddeld 445 personen werkzaam met een werktijdfactor van 312,5034

In 2018 waren er gemiddeld 416 personen werkzaam met een werktijdfactor van 297,7437

4.2 Afschrijvingen

31-12-2019 31-12-2018

EUR EUR

4.2.2 Materiële vaste activa 482.406 540.514

Afschrijvingen 482.406 540.514

Uitsplitsing

Inventaris en apparatuur 115.434 133.641

Machines en Installaties 1.417 1.417

ICT 265.381 296.487

Leermethoden 92.593 108.970

Resultaat desinvesteringen 7.581 0

4.2.2 Materiële vaste activa 482.406 540.514
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4.3 Huisvestingslasten

31-12-2019 31-12-2018

EUR EUR

4.3.1 Huur 179.596 125.463

4.3.3 Onderhoud 428.800 371.948

4.3.4 Energie en water 337.401 350.461

4.3.5 Schoonmaakkosten 576.128 567.714

4.3.6 Heffingen 38.945 38.499

4.3.7 Dotatie overige / onderhoudsvoorzieningen 486.364 450.000

4.3.8 Overige huisvestingslasten -9.288 0

Huisvestingslasten 2.037.945 1.904.084

4.4 Overige lasten

31-12-2019 31-12-2018

EUR EUR

4.4.1 Administratie en beheerslasten 897.551 630.248

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 1.022.670 940.532

4.4.4 Overige 223.203 160.593

Overige lasten 2.143.424 1.731.374

Specificatie honorarium

4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening 29.567 25.000

4.4.1.2 Andere controle opdrachten 0 0

4.4.1.3 adviesdiensten op fiscaal terrein 0 0

4.4.1.4 Andere niet controle opdrachten 0 0

Accountantslasten 29.567 25.000
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FB  Financieel en buitengewoon  

5 Financiële baten en lasten

31-12-2019 31-12-2018

EUR EUR

5.1 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0 6.221

5.5 Rentelasten en soortgelijke kosten (-/-) -2.993 -3.113

Financiële baten en lasten -2.993 3.108
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VT  Verplichte Toelichting  

Model E: Verbonden partijen

Naam
Juridische 

vorm
Statutaire zetel

code 
activiteiten

Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-
Putten Rozenburg.

Stichting Nissewaard 4

Stichting Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs Voorne-Putten Rozenburg. Stichting Brielle 4
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WNT-verantwoording 2019 Primo VPR

Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

Gemiddelde totale baten 4

Gemiddeld aantal studenten 3

Gewogen aantal onderwijssoorten 4

Totaal aantal complexiteitspunten 11

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2019

bedragen x € 1 I. van Doesburg

Functiegegevens5 Voorzitter CvB

Aanvang6 en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 
fte)7  1

Dienstbetrekking?8 ja

Bezoldiging9

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen

107.584

Beloningen betaalbaar op termijn 19.482

Subtotaal 127.066

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum10 152.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag11 N.v.t. 

Bezoldiging 127.066

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan12 N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling13 N.v.t. 

Pagina 29

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op 
basis van de volgende op Primo VPR van toepassing zijnde regelgeving: Het WNT -maximum voor het onderwijs, klasse D

WNT:  Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector

Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor Primo VPR is € 146.000,--. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor 
topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het 
individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het 
bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 
2016 voor de eerste 12 maanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de 
functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

      Jaarverslag 2019



PRIMOvpr 41570

Gegevens 201814

bedragen x € 1 I. van Doesburg

Functiegegevens5 Voorzitter CvB

Aanvang6 en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 
fte)7 1

Dienstbetrekking?8 ja

Bezoldiging9

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen

104.509

Beloningen betaalbaar op termijn 17.295

Subtotaal 121.804

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum10 146.000

Bezoldiging 121.804

Pagina 30
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

Gegevens 2019

bedragen x € 1 B.F.L Vermaas G.M.I. Schott N.D.R. Jaspers

Functiegegevens2 Lid Voorzitter Lid

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

Bezoldiging

Bezoldiging3 7.000 9.100 6.100
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum4 15.200 22.800 15.200

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag5 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Bezoldiging 7.000 9.100 6.100

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan6 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling7             N.v.t.          N.v.t.                N.v.t.

Gegevens 2018

bedragen x € 1 B.F.L Vermaas G.M.I. Schott N.D.R. Jaspers

Functiegegevens2 Lid Voorzitter Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging3 7.000 9.100 6.100
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum4 14.600 21.900 14.600

Gegevens 2019

bedragen x € 1 E. Mulder B.G. van Dam J.J.W van Veen

Functiegegevens2 Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 30/09 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging3 5.592 4.500 6.100
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum4 15.200 15.200 15.200

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag5 N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Bezoldiging 5.592 4.500 6.100

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan6 N.v.t. N.v.t. N.v.t.

N.v.t. 

Gegevens 2018

bedragen x € 1 E. Mulder B.G. van Dam J.J.W van Veen

Functiegegevens2 Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/11 – 31/12 01/11 – 31/12 01/11 – 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging3 1.017 0 1.017
Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum4 2.433 2.433 2.433
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Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling7 N.v.t. N.v.t. 
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Niet uit balans blijkende verplichtingen.

Duurzame inzetbaarheid

Langlopende verplichtingen
Leverancier periode van t/m Looptijd in 

mnd.
per mnd. < 1 jaar  > 1 en < 5 jaar > 5jaar Last 2019

EUR EUR EUR EUR EUR
De Cirkel  onbepaalde tijd 120 24.700 296.400 1.482.000 1.482.000 296.400
DVEP 2015 t/m 2020 72 9.125 109.503 547.515 109.503 148.216
Eneco 2015 t/m 2021 72 20.190 202.868 1.014.342 242.280 246.994
Actief Cleaning Service 2019 t/m 2020 12 27.299 327.583 1.637.915 0 478.756
Gemeente Nissewaard 2015 t/m 2020 60 2.445 29.340 146.700 0 67.803
Renewi onbepaalde tijd 120 3.646 43.752 218.760 0 48.073
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In de cao is in artikel 8A.1 in het kader van de duurzame inzetbaarheid de mogelijkheid opgenomen 
om met ingang van 1 oktober 2014 uren op te sparen. Voor de gespaarde uren dient, indien deze in 
uren of in geld opgenomen zullen worden, een voorziening gevormd te worden. Hiertoe dienen 
tussen werknemer en werkgever individuele afspraken gemaakt te worden.

Op dit moment zijn er geen verzoeken van werknemers ontvangen en is er geen reserve gevormd.
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Gebeurtenissen na balansdatum.

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de waardering van de in de balans getoonde posten of het 
resultaat.

Op 18 april 2019 tekenden de vier schoolbesturen schoolbesturen, gemeenschappelijke
medezeggenschapsorganen en de Raden van Toezicht en Beheer (toezichthouders) een intentieverklaring om een
onderzoek te starten naar een bestuurlijke fusie per 1 augustus 2020.
De gezamenlijke bestuurders, willen na de stappen die de afgelopen jaren zijn gezet, komen tot één onderwijsorganisatie, waarbij 
alle vormen van samenwerking ingezet kunnen worden, zonder ingewikkelde constructies en met behoud van identiteit. Na de 
beoogde bestuurlijke fusie dient er één bestuur te zijn met verschillende sterke en onderscheidende scholen waardoor 
keuzevrijheid van ouders is geborgd maar die wel gebruik
maken van een gezamenlijk ontwikkelde expertise en ontwikkelmogelijkheden. Een dergelijke organisatie maakt het
mogelijk om te organiseren over de huidige bestuurlijke grenzen van de scholen zonder dat concurrentie een rol speelt.
Professionals kunnen werken en samenwerken in het belang van het kind. Personeel kan zonder ingewikkelde
detacheringsconstructies worden uitgewisseld op basis van expertise. De medewerkers op het bestuurskantoor werken
voor de gehele organisatie en door de omvang kan een impuls worden gegeven aan de kwaliteit en wordt de
continuïteit gewaarborgd.

De uitkomst van het fusieonderzoek was de Fusie Effectrapportage. 
Dit rapport is op 10 januari 2020 formeel aangeboden aan de leden van de vier (K)GMR’s.  Dit is de officiële start van het 
instemmings- en adviestraject.
Op het moment van vaststellen van deze jaarrekening verloopt dit traject volgens planning.

Intentie tot bestuurlijke fusie
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CGT  Controlegetallen  

Totaal activa Totaal passiva Verschil

EUR EUR EUR

Activa = Passiva Jaar T 10.205.821 10.205.821 0

Activa = Passiva Jaar T-1 10.624.621 10.624.621 0

Verschil EV jaar t / t-1 Staat Baten en Lasten (B) Verschil

Totaal resultaat -615.460 -615.460 0

Totaal overige mutaties EV -753.341

Mutatie in balans Mutatie in kasstroom Verschil

Mutatie liquide middelen -280.251 -280.251 0
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Resultaat bestemming

Resultaat 2019

Aan de publieke bestemmingsreserve wordt een bedrag toegevoegd van: € 9.753

Aan de algemene reserve wordt een bedrag onttrokken van: -€ 625.214

Totale resultaat verdeling -€ 615.460

Daarnaast wordt ten laste van de algemene reserve een bestemmingsreserve 

gevormd voor de CAO uitkering 2019 in februari 2020 van: € 753.341

De statuten kennen geen regeling omtrent de bestemming van het resultaat en dat het, het College van 
Bestuur en de Raad van Toezicht vrij staat om een beslissing te nemen over de bestemming van het 
resultaat.
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College van Bestuur

I. van Doesburg

Raad van Toezicht

G.L.M. Schott B.G. van Dam

B.F.L Vermaas-van de Bilt J.J.W. van Veen

N.D.R. Jaspers

Datum vaststelling jaarrekening 26 mei 2020

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de raad van toezicht van Stichting Onderwijsgroep PRIMOvpr

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Onderwijsgroep PRIMOvpr te
Hellevoetsluis gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Onderwijsgroep
PRIMOvpr op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2019 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 2019.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019; 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 2019
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Onderwijsgroep PRIMOvpr zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland.
Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants (VGBA).

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

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 onderdeel j
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben
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gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als
leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in
dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

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

bestuursverslag;
overige gegevens.

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

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs en paragraaf '2.2.2 Bestuursverslag' van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 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 2019 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de
jaarrekening
h4et bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en
de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de
onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op
grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de
jaarrekening.

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

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

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële
fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen
op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019,
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
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opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn
in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
onderwijsinstelling;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de Jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de
verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd
op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen
er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en
de daarin opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

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

Alphen aan den Rijn, 9 juni 2020
Van Ree Accountants

Was getekend: drs. J. Bergman RA
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Gegevens over de rechtspersoon

Bestuursnummer 41570

Naam instelling Onderwijsgroep PRIMOvpr

Adres Gemeenlandsedijk 26A

Postadres Postcode Plaats 3216 AG Abbenbroek

Telefoon 0181-391044

E-mailadres info@primovpr.nl 
Website www.primovpr.nl

2019 2018
BS De Bosrand 12NN 143 155
BS t Want 12UE 129 120
BS Het Overbos 12VO 243 236
BS Tiende Penning 13AK 116 111
BS De Vliegerdt 13JH 58 48
BS De Branding 13LE 225 219
SBO De Windroos 13MH 131 145
BS Markenburg 13OK 104 102
BS Meester Eewout 13XH 191 187
BS De Hoorn 13ZO 52 57
BS De Wateringe 14EW 322 314
BS Het Palet 14MS 425 428
BS 't Schrijverke 14YM 167 163
BS De Kring 15IF 355 363
BS De Brandaris 15QA 285 293
BS De Houthoeffe 15SK 378 364
SO Brielle 18KC 159 160

Totaal 3.483 3.465

Aantal leerlingenBRIN-nummers Sector PO
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