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Algemene gegevens instelling
Naam

Stg Eduvier Onderwijsgroep

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 2 3 8 0 4

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Postbus 2344, 8203 AH Lelystad

Telefoonnummer

0 3 2 0 2 5 2 3 7 8

E-mailadres

info@eduvier.nl

Website (*)

www.eduvier.nl

RSIN (**)

0 0 8 8 7 1 6 1 9

Aantal medewerkers (*)

3 1 3

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Mw. M. Lemstra

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 114 - 1Z*2FOL 

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Eduvier wil kinderen en jongeren met een extra onderwijs ondersteuningsvraag als
gevolg van ernstige gedragsproblemen toerusten voor de toekomst. We zetten ons met
passie, deskundigheid en verantwoordelijkheid hiervoor in. We staan voor een
planmatig, persoonlijk en passend perspectief voor elke leerling en elke jongere. De
onderwijsbehoeften en onderwijsondersteuningsvraag van de jongere liggen aan de
basis van ons onderwijs- en begeleidingsaanbod. Hierbij worden we ondersteund door
versterkende partners, waaronder jeugdhulpverlening.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Eduvier is dé onderwijsinstelling in Flevoland die kinderen en jongeren met een
(tijdelijke) ernstige gedragsbeperking, een stoornis in het autistisch spectrum of
psychiatrische problematiek, dan wel met (ernstige) leermoeilijkheden in de leeftijd van
3 tot 20 jaar (en soms tot 27 jaar) onderwijst en begeleidt in een uitdagende leer- en
werkomgeving. Een omgeving waarin zij zich thuis en veilig voelen en waar zij hun
zelfvertrouwen kunnen herwinnen. Versterking van hun eigen kracht door intensieve
(soms individuele) begeleiding maakt dat ze hun talent ontdekken en gaan gebruiken
om perspectief te krijgen op hun toekomst in de maatschappij.
Onze specifieke kwaliteiten, tot uiting komend in ons personeel, ons vakmanschap en
de kwaliteit van onze dienstverlening, zijn drie onmisbare elementen om onze doelen
te bereiken.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De instelling ontvangt haar inkomsten vanuit het ministerie van OCW en voor een klein
deel vanuit de gemeentes.

Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De middelen die Eduvier ontvangt worden ingezet voor het geven van onderwijs.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.eduvier.nl/over-eduvier/kwaliteit

Open
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Algemeen (vervolg)
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Cao PO
Cao VO
Bestuurders CAO PO

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar
het activiteitenverslag te
vinden is.

https://www.eduvier.nl/documenten

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

3.571.826

€

3.230.208

Financiële vaste activa

€

0

€

0

€

3.571.826

€

3.230.208

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

2.393.454

€

2.634.814

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€ 13.965.746

€ 12.840.829

+
€ 16.359.200

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2019 (*)

Eigen vermogen

€

8.912.584

€ 11.566.244

Voorzieningen

€

5.953.679

€

3.048.495

Langlopende schulden

€

420.365

€

466.336

Kortlopende schulden

€

4.644.398

€

3.624.776

Totaal

€ 19.931.026

+
€ 15.475.643

+
Totaal

+

31-12-2020

€ 19.931.026

https://www.eduvier.nl/documenten

+
€ 18.705.851

+

+
€ 18.705.851
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Rijksbijdragen

€

31.413.919

€

29.426.928

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

709.647

€

766.095

College-, cursus-, les- en examengelden

€

€

Baten werk in opdracht van derden

€

€

Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

831.911

Som van de overige baten

€

831.911

Overige Baten

+

€

758.391

€

758.391

+

+

€

32.955.477

€

30.951.414

Personeelskosten

€

27.909.677

€

25.832.216

Afschrijvingen

€

603.579

€

506.253

Huisvestingslasten

€

4.843.124

€

1.673.183

Overige lasten

€

2.224.365

€

2.043.393

Totaal lasten

€

35.580.745

€

30.055.045

Saldo financiële baten en lasten

€

-28.393

€

565

Resultaat

€

-2.653.661

€

896.934

Belastingen

€

€

Resultaat deelnemingen

€

€

Resultaat na belastingen

€

Aandeel derden in resultaat

€

Nettoresultaat

€

Totaal baten

+

Lasten

-2.653.661

+

€

896.934

€
-2.653.661

€

896.934

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.eduvier.nl/documenten

https://www.eduvier.nl/documenten

Open

