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kenmerk behandeld door datum
566654500/RJ/952 drs. R.M. Janssen RA

onderwerp
Verslag van bevindingen vanwege verklaring omtrent gedrag

Geachte leden van het bestuur en toezichthoudend bestuur,

In de bijlage vindt u het verslag van bevindingen van Vereniging Montessorischool Bilthoven. 
Dit verslag van bevindingen is onderdeel van onze rapportage bij de jaarrekeningcontrole 
2020.
In het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020, wordt in hoofdstuk 2 de controle van de 
jaarstukken behandeld. Indien wij (niet-materiële) fouten constateren bij controle van deze 
posten dienen wij, overeenkomstig hoofdstuk 1.1.3 van het Onderwijsaccountantsprotocol 
OCW 2020, hierover te rapporteren middels een uitzonderingsrapportage.
U dient dit verslag van bevindingen samen met de overige stukken met betrekking tot de 
jaarrekeningcontrole 2020 op te sturen naar DUO.
Wij vertrouwen erop u met dit verslag van dienst te zijn geweest en zijn graag bereid tot het 
verstrekken van een nadere toelichting.

Met vriendelijke groet,
Flynth Audit B.V.

drs. R.M. Janssen RA

http://www.flynth.nl
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VERSLAG VAN BEVINDINGEN

Aan het toezichthoudend bestuur van Vereniging Montessorischool Bilthoven 
Opdracht
Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht in het kader van onze opdracht 
tot de jaarrekeningcontrole 2020 van Vereniging Montessorischool Bilthoven te De Bilt. Deze 
werkzaamheden hebben betrekking op posten met een specifieke rapportagegrens zoals 
opgenomen in hoofdstuk 2 van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 waarbij 
gerapporteerd moet worden bij niet-materiële fouten met inachtneming van de geldende 
specifieke rapportagegrens. Dit verslag bevat de uitkomsten van deze werkzaamheden.
Het is de bedoeling dat u zelf een oordeel vormt over de werkzaamheden en over de in dit 
verslag weergegeven bevindingen en op basis daarvan uw eigen conclusie trekt.

Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden
Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht en met 
inachtneming van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020. Het doel van de opdracht 
tot het verrichten van specifieke werkzaamheden volgt uit het Onderwijsaccountantsprotocol 
OCW 2020 op basis waarvan wij rapporteren over de bevindingen indien niet-materiële 
fouten worden geconstateerd.

Beschrijving uitgevoerde specifieke werkzaamheden
De beschrijving van uitgevoerde specifieke werkzaamheden betreft alleen die 
werkzaamheden waarbij niet-materiële fouten zijn geconstateerd.
Wij zijn bij de controle van de jaarrekening nagegaan of de verklaring omtrent het gedrag 
(die voldoet aan de wettelijke eisen) -met inachtneming van de specifieke materialiteit- is 
opgenomen in het personeelsdossier voor alle personeelsleden in loondienst bij de instelling, 
waarvoor dit wettelijk vereist is. In overeenstemming met hoofdstuk 2.4.2 van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 dient, in het geval van zowel het ontbreken als het 
niet tijdig zijn van een verklaring omtrent gedrag, een verslag van bevindingen te worden 
uitgebracht.

Beschrijving van de bevindingen 
Niet-tijdige (ten opzichte van de datum van afgifte) verklaringen omtrent gedrag
Wij hebben in onderstaande tabel(len) onze bevindingen opgenomen met vermelding van 
het personeelsnummer van de betrokkenen, het aantal niet tijdige verklaringen omtrent het 
gedrag per categorie en per school of onderwijsinstelling. 
Tabel 1. niet tijdige (ten opzichte van de datum van afgifte) verklaringen omtrent gedrag

Personeels-
nummer

Brinnummer of 
schoolnaam

Categorie Aantal niet 
tijdige VOG’s

234835 36817 – 04PR Onderwijs ondersteunend personeel 
(alle sectoren)

1
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Overige aspecten – beperking in verspreidingskring en het gebruik
Dit verslag is uitsluitend bestemd voor het bestuur en het toezichthoudend bestuur van 
Vereniging Montessorischool Bilthoven, de Dienst Uitvoering Onderwijs en het ministerie van 
OCW aangezien anderen die niet op de hoogte zijn van het doel van de werkzaamheden de 
resultaten onjuist kunnen interpreteren. Wij verzoeken u derhalve dit verslag niet aan 
anderen te verstrekken zonder onze uitdrukkelijke toestemming vooraf.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn graag bereid de 
inhoud van dit verslag verder toe te lichten.

Arnhem, 
Flynth Audit B.V.

drs. R.M. Janssen RA
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