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ONZE LEERLINGEN EN INTERNEN

Het basisonderwijs gaat licht achteruit. Het leerlingenverlies 
wordt genoteerd in het kleuteronderwijs, terwijl het lager 
onderwijs stabiel blijft. Tegenover het vorige jaar verliezen 
we 26 kleutertjes.

In het secundair onderwijs kunnen we de groei van de laatste 
jaren bestendigen en tekenen we opnieuw een stijging op met 
204 leerlingen. Het aantal internen blijft dalen. 
 

ONZE CURSISTEN

Gezien de modulaire organisatie van het volwassenen-
onderwijs wordt de telling binnen ons CVO gedaan in aantal 
lesuren-cursist of LUC’s. CVO De Oranjerie kende in het 
afgelopen boekjaar een sterke daling van het aantal lesuren-
cursist. Deze cijfers wijken significant af van de vorige jaren 
omdat voor het eerst het aantal lesuren-cursist voor het 
hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding 
niet meegeteld worden.

SECUNDAIR ONDERWIJS 
Evolutie aantal leerlingen in het secundair onderwijs
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KLEUTERONDERWIJS 
Evolutie aantal leerlingen in het kleuteronderwijs
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LAGER ONDERWIJS 
Evolutie aantal leerlingen in het lager onderwijs
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MET HOEVEEL ZIJN WE?
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INTERNAAT 
Evolutie aantal internen internaat ‘Zwaluwnest’
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VOLWASSENENONDERWIJS 
Evolutie van het aantal lesurencursist (LUC’s)
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* Deze cijfers wijken significant af van de vorige jaren omdat het nu gaat om Lesurencursist zonder het HBO en SLO.



ONZE CIJFERS

(*) Richtlijn m.b.t. doorgestorte trekkingsrechten:(*) Richtlijn m.b.t. doorgestorte trekkingsrechten:
De Begeleidingscommissie oordeelt dat de ontvangst van de doorstorting van een deel van de opbrengst van de verkoop van gebouwen en gronden volledig in 
de opbrengsten van het boekjaar moet geboekt worden, dit volgens art. 44 van het Boekhoudbesluit: “Gerealiseerde verliezen en opbrengsten ten gevolge van de 
verkopen van activa worden erkend in de periode waarin de onderliggende transactie plaatsvond.”

Worden als investeringen beschouwd  
(te boeken op de balans onder materiële vaste activa): 
a. nieuwbouw, vervangingsbouw of integrale renovatie van 

een gebouw 
b. toevoegingen aan een gebouw van elementen die voorheen 

niet aanwezig waren 
c. werken die leiden tot een vernieuwing van duidelijk 

identificeerbare onderdelen van gebouwen, enkel op 
voorwaarde dat de beoogde onderdelen van de gebouwen 
in zijn geheel vernieuwd worden en deze onderdelen 
samen de vervanging betreffen van een volledig aspect 
van het gebouw zoals het buitenschrijnwerk, ramen, 
gevelbekledingen en uitrustingen zoals keukens, sanitaire 
en cv-installaties

d. aanpassingen aan installaties om te voldoen aan bepaalde 
wettelijke en reglementaire bepalingen e. werken die leiden 
tot een verhoging van de veiligheid

Worden als kosten beschouwd (te boeken in de resultaten-
rekening onder onderhouds- en herstellingskosten): 
a. reinigingswerken 
b. gewone en grote onderhouds- en herstellingswerken 

c. werken die leiden tot een vernieuwing van duidelijk 
identificeerbare onderdelen van gebouwen die niet 
in zijn geheel vernieuwd worden zoals een deel van 
het buitenschrijnwerk, enkele ramen, gedeeltelijke 
gevelbekledingen, delen van sanitaire installaties

 
Door deze werkwijze door te trekken boekten we in 
2019 voor ongeveer 420.000,00 euro aan facturen 
via de investeringsrekeningen waardoor (slechts) de 
corresponderende afschrijvingskosten ten bedrage van 
ongeveer 12.000,00 euro rechtstreeks in kosten van boekjaar 
2019 werden genomen.

De invloed op ons boekhoudkundig resultaat is hierdoor 
aanzienlijk.
Meer zelfs, na verschillende jaren wordt ons overgedragen 
resultaat eind 2019 zelfs terug positief!
Bijkomend werd 2019 gekenmerkt door de voorfinanciering 
van de uitgevoerde verfraaiingswerken aan onze 3 
secundaire sporthallen voor een bedrag van bijna 360.000,00 
euro dankzij de toegekende subsidies van Sport Vlaanderen 
voor een totaalbedrag van 460.000.00 euro.

JAARREKENING AFGESLOTEN MET EEN OVERSCHOT
EEN WOORDJE UITLEG
Het positieve resultaat van 2019 is verklaarbaar door het verder zetten van de vanaf 01/01/2018 verplichte boekingswijze van 
activeringen van infrastructuurwerken. 

VERPLICHTE VERWERKING INFRASTRUCTUURWERKEN VANAF 01/01/2018



ACTIEF

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Eigen vermogen Eigen vermogen €€ 3.177.038,96 3.177.038,96
Patrimonium € 3.109.921,89

Resultaat van het boekjaar € 67.117,07
· Overgedragen resultaat € -193.510,37
· Resultaat van het boekjaar € 260.627,44

Investeringsdotaties € 441.762,59

Vreemd vermogen Vreemd vermogen €€ 1.295.239,11 1.295.239,11
Schulden op max. 1 jaar € 797.505,98
Overlopende rekeningen € 497.733,13

TOTAAL PASSIEF TOTAAL PASSIEF €€ 4.914.040,66 4.914.040,66

PASSIEF

Vaste activa Vaste activa €€ 2.385.772,27 2.385.772,27
Immateriële vaste activa € 629,29
Materiële vaste activa € 2.385.079,98

Vlottende activa Vlottende activa €€ 2.528.268,39 2.528.268,39
Voorraden € 33.321,27
Vorderingen op max. 1 jaar € 494.365,25
Liquide middelen € 1.312.275,27
Overlopende rekeningen € 688.306,60

TOTAAL ACTIEF TOTAAL ACTIEF €€ 4.914.040,66 4.914.040,66

DEBET

RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER 2019

Werkingskosten Werkingskosten €€ 8.455.069,33 8.455.069,33
Verbruikte voorraden € 285.630,61
Diensten en diverse goederen € 5.936.431,13
Personeelskosten € 1.665.508,51
Afschrijvingen, waardeverminderingen en
terugnames voorzieningen € 358.016,54
Andere werkingskosten € 209.482,54

Financiële kosten Financiële kosten €€ 2.004,98 2.004,98
Uitzonderlijke kosten Uitzonderlijke kosten €€ 19.432,21 19.432,21
Resultaat van het boekjaar Resultaat van het boekjaar €€ 260.627,44 260.627,44

TOTAAL DEBET TOTAAL DEBET €€ 8.737.133,96 8.737.133,96

CREDIT

Werkingsopbrengsten Werkingsopbrengsten €€ 8.717.816,59 8.717.816,59
Verbruikte voorraden € 354.394,85
Dotaties, subsidies en toeslagen € 5.218.925,55
Andere werkingsopbrengsten € 3.144.496,19

Financiële opbrengsten Financiële opbrengsten €€ 1.087,37 1.087,37
Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke opbrengsten €€ 18.230,00 18.230,00

TOTAAL CREDIT TOTAAL CREDIT €€ 8.737.133,96 8.737.133,96



INTERNAAT ZWALUWNEST SLUIT OP 30 JUNI 2020 
NA AFBOUWSCENARIO

DALEND AANTAL INTERNEN

“Het Zwaluwnest was door de jaren heen een internaat met een 60-tal internen. Met dat aantal 
konden we voldoende middelen genereren om een kwaliteitsvolle en warme thuis te bieden aan 
de kinderen”, aldus Gert Van Passel, algemeen directeur van Scholengroep Adite. “De laatste jaren 
zagen we het aantal internen jaar na jaar dalen, waarbij we de laatste drie schooljaren dat we nog 
op volle kracht draaiden terugliepen tot minder dan 40 internen. Deze terugval in aantal internen 
zorgde ervoor dat we minder middelen ter beschikking kregen voor het internaat, zowel op vlak 
van financiën als op vlak van personeelsbezetting, waardoor we in de toekomst de kwaliteit die 
we voor ogen hebben niet meer kunnen bieden”, gaat Gert Van Passel verder. “Daar komt nog bij 
dat we internen die in de loop van het schooljaar instroomden geen plaats in één van onze eigen 
scholen in Diest konden garanderen, omdat onze scholen op dat moment al lang vol zitten. Voor al 
deze redenen hebben we beslist het internaat te sluiten.”

AFBOUWSCENARIO OVER TWEE SCHOOLJAREN

Sinds 1 september 2019 stelden we een maximumcapaciteit in van 20 internen. “Dit schooljaar 
hadden we 18 internen in het Zwaluwnest. Deze kinderen kunnen we een thuis bieden volgens de 
kwaliteitsnormen die we altijd gehanteerd hebben”, vult Cato Cleeremans, internaatbeheerder aan. 
“We gaven voor de beperkte inschrijvingen voorrang aan de leerlingen van de GO!-scholen  
in de regio”. 

Op 1 september 2020 sluit het internaat de deuren voor alle internen. De Scholengroep beraadt 
zich over een herbestemming van de gebouwen en buigt zich samen met de personeelsleden van 
het Zwaluwnest over hun toekomstplannen.

Sinds 1 september 2019 heeft het internaat Zwaluwnest haar 
capaciteit beperkt tot 20 internen, ter voorbereiding van een sluiting 
op 30 juni 2020. De beslissing is ingegeven door een dalend aantal 
internen. Dat heeft ervoor gezorgd dat de beschikbare middelen 
(zowel financieel als op vlak van personeelsbezetting) onvoldoende 
zijn om een kwaliteitsvolle thuis te kunnen blijven garanderen  
voor de internen.



CVO DE ORANJERIE FUSIONEERT MET CVO VOLT

OVERHEVELING VAN STEDELIJK ONDERWIJS VAN 
AARSCHOT NAAR SCHOLENGROEP ADITE

Zowel CVO De Oranjerie als CVO VOLT hebben al decennialang een grote bekendheid en traditie 
in de regio. De fusie bundelt de opgebouwde know-how van beide centra. Het nieuw gevormde 
CVO kan vanaf 1 september in het oosten van Vlaams-Brabant een brede waaier aan opleidingen 
aanbieden. Huidige en toekomstige cursisten kunnen vanaf dan op een dertigtal lesplaatsen 
een zeer groot aanbod aan kort- of langlopende opleidingen volgen. CVO VOLT biedt naast korte 
opleidingen, zoals vreemde talen ook diplomagericht onderwijs aan met o.a. opleidingen voor de 
zorgsector, ICT, Design, Fotografie, Handel, ASO, Techniek en voor Nederlands als tweede taal. CVO 
De Oranjerie biedt heeft naast deze opleidingen ook een uitgebreid beroeps-technisch aanbod aan 
zoals kapper, schoonheidsspecialist of bromfietsmechanicien en Gids en Reisleider.

Door de fusie komt CVO De Oranjerie onder het bestuur van de Raad van Bestuur van Huis 11. 
Gunther Degroote zal als directeur – voorzitter van het directiecomité het nieuwe centrum leiden, 
daarbij bijgestaan door onder meer het huidige directieteam van CVO De Oranjerie. De huidige 
vestigingsplaatsen blijven behouden. Het nieuwe centrum zal de naam cvo volt krijgen.

Sinds 1 september 2019 vormen de stedelijke basisscholen van Aarschot, met name Knipoog 
uit Rillaar en de school voor Buitengewoon Lager Onderwijs Elzenhof één netoverschrijdende 
scholengemeenschap met de basisscholen van Scholengroep Adite. 

Dankzij de nieuwe scholengemeenschap kunnen de scholen zich sterker regionaal verankeren en 
onderling expertise uitwisselen. 

De oprichting van deze scholengemeenschap was een eerste stap in een verdere samenwerking 
tussen beide officiële onderwijsverstrekkers in Aarschot. 

In de gemeenteraad van 15 mei 2020 besliste de stad Aarschot om het stedelijk onderwijs  
(m.u.v. het buitengewoon onderwijs) over te hevelen naar Scholengroep Adite. Vanaf 1 september 
2020 worden basisschool Knipoog uit Rillaar en de secundaire scholen SIMA en SIBA uit 
Aarschot scholen van het GO!, onder het bestuur van de Raad van Bestuur van Adite. De Brug, 
de secundaire school voor buitengewoon onderwijs zal toetreden tot een netoverschrijdende 
scholengemeenschap, samen met de secundaire scholen van Adite. 

Dankzij deze overheveling kan Scholengroep Adite een vollediger en complementair studieaanbod 
binnen de regio aanbieden. 

De regelgever legde in het decreet volwassenenonderwijs een 
schaalvergroting op voor alle centra voor volwassenonderwijs 
(CVO’s). De Raad van Bestuur van Scholengroep Adite is daarom op 
zoek gegaan naar een geschikte partner voor CVO De Oranjerie.  
Op 1 september fusioneert het centrum met CVO VOLT uit Leuven  
en komt het onder het bestuur van Huis 11. 
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