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Voorwoord
Eduvier is 2021 voortvarend gestart, met het nieuwe strategisch manifest 2021-2025 ‘Mee doen!’
als leidraad. Duurzaam meedoen in de samenleving is niet voor ieder kind en jongere
vanzelfsprekend. Met het verzorgen van goed onderwijs, gespecialiseerde ondersteuning en
begeleiding leveren wij hieraan ook in 2021 onvermoeid onze bijdrage.
‘Meedoen’ heeft ook zijn weerslag gekregen in de besturingsfilosofie. Deze heeft zich in de periode
van 2016-2020 ontwikkeld naar ‘besturen op hoofdlijnen en op outcome’ en ‘toezicht op hoofdlijn’.
Met de komst van het strategisch manifest 2021-2025 is het begrip eigenaarschap geïntroduceerd
dat in 2021 concreet is vertaald in meer verantwoordelijkheid voor de directeuren op het gebied
van financiën, onder begeleiding van het bestuur.
De in 2020 ingezette herstelopdrachten zijn in 2021 voor het overgrote deel tot tevredenheid van
Inspectie uitgevoerd en afgerond. Een mooie prestatie van onze teams! De kwaliteitscyclus is beter
verankerd in de organisatie en levert het goede gesprek én acties ten aanzien van kwaliteit op. De
resultaatsgesprekken met de scholen leveren hier een wezenlijke bijdrage aan.
Het lerarentekort was in 2021 nog steeds nadrukkelijk voelbaar. In combinatie met Corona die ons
helaas ook in 2021 weer parten speelde, vroeg dat veel van de teams. Enerzijds om met elkaar het
onderwijs en de begeleiding te realiseren terwijl de personele bezetting - soms zelfs zeer - onder
druk stond. Anderzijds om adequaat in te spelen op de bijzondere omstandigheden en op
verdichting van de problematiek van onze leerlingen. Het (ver)binden van medewerkers aan onze
organisatie was in 2021 een prioriteit voor ons.
Om een passend aanbod te kunnen bieden voor onze leerlingen werken we samen met partners in
de regio. We zien de uitdagingen op dit vlak toenemen. De decentralisatie van jeugdhulpverlening,
de toenemende financiële druk rond jeugdzorg en de bezuinigingen binnen enkele gemeenten
binnen het sociale domein vormen een steeds groter knelpunt. Het goede doen voor de leerlingen
is en blijft hierbij ons uitgangspunt.
Al deze ontwikkelingen doen een beroep op onze flexibiliteit en creativiteit. In 2021 hebben we
weer een aantal mooie nieuwe trajecten doorontwikkeld en initiatieven genomen, waaronder de
Entreeopleidingen en de Avondschool.
Voor u ligt het Jaarverslag 2021 van de Eduvier onderwijsgroep. Met plezier verantwoordt het
bestuur zich over de algemene gang van zaken, het gevoerde beleid, het onderwijs, de
onderwijskwaliteit, de resultaten van Eduvier en het gevoerde financieel beleid in het jaar 2021.
De uitvoering van onze strategische ambities 2021-2025 vindt plaats aan de hand van vier
werkwoorden: regionaliseren, flexibiliseren, specialiseren en verbinden. Ik kijk met trots terug op
het jaar 2021 waar we erin geslaagd zijn om deze werkwoorden samen betekenis te geven in de
organisatie en in de scholen. Hier gebeurden weer mooie dingen waardoor onze leerlingen hun
talenten verder hebben kunnen ontwikkelen zodat ze duurzaam kunnen draaien in onze
samenleving. En dat is waar we het bij Eduvier voor doen!

Marleen Lemstra
Voorzitter College van Bestuur
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1

Stichting Eduvier Onderwijsgroep,

wie zijn zij en waar staan wij voor
1.1

Missie en visie

Missie, waar staan wij voor
We leven meer en meer in een maatschappij waar iedereen gelijke kansen verdient, ongeacht
afkomst, religie, taal, uiterlijk, gedachten of IQ. Daarmee is de maatschappelijke opdracht van ons
onderwijs helder: kinderen en jongeren begeleiden in hun ontwikkeling om duurzaam te
participeren (“mee doen”) in onze samenleving.
Het streven naar een inclusieve samenleving, vraagt om specialistische kennis, kunde en
ondersteuning die kinderen, voor wie “mee doen” niet vanzelfsprekend is, helpt. Elk kind in
Flevoland en omstreken verdient een onderwijsplek die hem of haar recht doet, waar hij leert te
leven, te groeien, zijn of haar talenten te ontwikkelen en uitstroomt met als toekomstperspectief:
duurzame participatie in de maatschappij.
Er zijn kinderen voor wie met een beetje extra hulp het mogelijk is dit binnen het regulier
onderwijs te realiseren. Er zijn ook kinderen voor wie het voorlopig (nog) niet mogelijk is, deze
ontwikkeling binnen het regulier onderwijs te realiseren. Onze gespecialiseerde kennis en kunde is
voor beide groepen essentieel en stellen we ter beschikking. Juist voor die kinderen die dat nodig
hebben.
Profiel, wat doen wij
Binnen de gespecialiseerde voorzieningen van Eduvier onderwijzen en begeleiden we kinderen en
jongeren met een (tijdelijk) ernstige gedragsbeperking of psychiatrische problematiek in de leeftijd
van 4-20 jaar (en soms 27 jaar). Soms in combinatie met (ernstige) leermoeilijkheden. Dit doen
we in een kwalitatief hoogstaande en uitdagende leer- en of werkomgeving waarin ze zich thuis
voelen, zich ontwikkelen en hun zelfvertrouwen herwinnen. Versterking van eigen kracht door
intensieve (soms individuele) begeleiding maakt dat leerlingen hun talent ontdekken en gebruiken
en daarmee perspectief ontwikkelen op hun toekomst in de maatschappij.

1.2

Strategisch Manifest Eduvier 2021-2025

Eduvier heeft in de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt waarin veel en soms zeer
verschillende stappen zijn gezet. Niet alleen is de organisatie financieel gezond en is de kwaliteit
van het onderwijs op orde, ook is er op alle niveaus in de organisatie een flinke
professionaliseringslag gerealiseerd en ontwikkelt Eduvier zich tot een open, lerende en
resultaatgerichte organisatie.
Het Strategisch Manifest Eduvier 2025 Mee doen! dat in 2021 is uitgerold, geeft handvaten voor de
verdere doorontwikkeling van Eduvier en formuleert daarbij de volgende strategische ambities:



We zorgen dat we onze onderwijsvoorzieningen gespecialiseerder maken, ook met het oog op
de veranderingen (zwaardere problematiek) in de leerlingenpopulatie.
We stellen onze kennis en kunde op een passende manier beschikbaar en maken deze
overdraagbaar aan het regulier onderwijs, zodat meer leerlingen succesvol onderwijs kunnen
krijgen binnen een reguliere setting.

Vier werkwoorden illustreren daarbij de kern van de strategie en geven richting. Deze
werkwoorden zijn: specialiseren, flexibiliseren, regionaliseren en verenigen van onze kwaliteiten.
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Deze werkwoorden worden binnen Eduvier vormgeven aan de hand van eigenaarschap op alle
lagen in de organisatie. Dat betekent zelf de verantwoordelijkheid en regie nemen over je eigen
werk- en leerproces, waarbij er gewerkt wordt vanuit vertrouwen en waar mensen hulp durven
vragen. Hiervoor is onder andere nodig dat er duidelijke kaders en afspraken zijn en dat er
doelgericht gewerkt wordt.
Dit vertaalt zich onder andere in de verdere professionalisering van de besturingsfilosofie waardoor
het management in lijn met het managementstatuut hun verantwoordelijkheid meer kan nemen en
verantwoording kan afleggen.
Binnen de veranderende context van passend onderwijs blijven we de relevante vragen stellen:
waar staan wij voor, waar gaan wij voor, wat zijn de goede dingen voor de leerlingen en hoe doen
wij het, met wie doen we dat?

1.3

Relevante interne en externe ontwikkelingen

Ons beleid en ons onderwijs worden onder meer beïnvloed door interne en externe ontwikkelingen.
In het strategisch manifest Eduvier 2011-2025 zijn de belangrijkste externe en interne
ontwikkelingen beschreven. Hieronder worden de meest opvallende toegelicht.
1.3.1

Ontwikkelingen: de corona pandemie

Na de lockdown eind 2020 en de start van de vaccinatie in januari 2021 gingen de scholen
gefaseerd vanaf februari 2021 weer open. Maatregelen werden versoepeld, totdat een toename
van het aantal besmettingen toch weer leidde tot een lockdown in december. Ook scholen gingen
weer dicht, waarbij uitzonderingen gemaakt werden voor kwetsbare leerlingen.
De corona pandemie heeft in 2021 wederom grote impact gehad op ons onderwijs, onze
begeleiding en op het welbevinden van onze leerlingen, ouders en medewerkers. Binnen de
beperkingen die de scholen werden opgelegd hebben wij ons onderwijs en onze begeleiding zo
goed mogelijk gerealiseerd. Sommige scholen bleven open, een aantal scholen was gedurende het
jaar 2021 deels gesloten en deels open. Onderwijs en communicatie is op hybride wijze verlopen.
Vastgesteld is dat leerlingen - ondanks de vele inspanningen van de scholen - in 2020 en 2021
achterstanden hebben opgelopen. Niet alleen cognitief, maar juist ook ten aanzien van hun sociaalemotionele ontwikkeling.
In 2021 heeft Eduvier binnen de gestelde kaders van het nationaal programma onderwijs 20212023 extra aanbod ontwikkeld om deze achterstanden als gevolg van de corona periode in te
lopen. Dit aanbod is ontwikkeld naar aanleiding van een analyse en aansluitend op de menukaart
die door de overheid is gepubliceerd. In 2021 is een start gemaakt met het uitvoeren van de
plannen. Hiervoor zijn extra middelen beschikbaar gesteld. Zie ook de verantwoording NPO in
hoofdstuk 18.
Behalve op ons onderwijs en welbevinden heeft de voortdurende corona pandemie in 2021 invloed
gehad op het ziekteverzuim. De extra investeringen die in 2020 zijn ingezet met betrekking tot het
digitaliseren van ons onderwijs, lesmethodes, hygiëne maatregelen en de 1,5m maatregel binnen
onze gebouwen en op de schoolpleinen zijn in 2021 doorgezet. De financiële gevolgen hiervan
hebben wij gelet op onze sterke financiële positie goed kunnen opvangen. Dit zal de komende jaren
ook zo zijn.
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1.3.2

Interne ontwikkelingen

Enkele interne ontwikkelingen die ons onderwijs en de financiën beïnvloeden spelen zich op
stichtingsniveau af. In 2021 betrof dit onder andere:

Verdere ontwikkeling en digitalisering van ons onderwijs onder meer als gevolg van de
sluiting van onze scholen door de Covid-19 maatregelen.

Onderwijskundige vernieuwingen binnen locaties, deels mede in relatie tot jeugdzorg.

Prioriteren van kwaliteitsontwikkeling en de cyclische kwaliteitsjaarkalender. In het kader
hiervan hebben in 2021 resultaatsgesprekken met de scholen plaatsgevonden.

Doorzetten van de verzwaring van de onderwijs ondersteuningsvraag van onze leerlingen
en verdichting van hun problematiek -> veranderingen in onze leerlingenpopulatie.

De flexibele inzet van personeel en het personeelstekort.

Een heroriëntatie op ons aanbod onder invloed van in- en externe ontwikkelingen en de
veranderende doelgroep.

Opening van het vernieuwde schoolgebouw van de tl- en havo/vwo afdeling van het
Nautilus College in Almere aan de Paul Kleestraat in Almere.
1.3.3

Externe en maatschappelijke ontwikkelingen

De externe invloeden op het beleid van de stichting betreffen landelijke en lokale veranderingen,
zowel in de wettelijke kaders waarin het onderwijs plaatsvindt, als in de maatschappelijke
ontwikkelingen.
Veranderingen in de landelijke wetgeving die van invloed zijn op het te voeren onderwijs- en
personeelsbeleid betreffen zowel de inhoud van de ondersteuningsvraag van onze leerlingen en
jongeren als nieuwe regels voor de arbeidsverhoudingen. Het ging in 2021 onder andere om de
volgende veranderingen in het wettelijk kader en maatschappelijke ontwikkelingen:

Kwaliteitswet en profielen VMBO

Door ontwikkelen van passend onderwijs aan de hand van de landelijke 25
verbetervoorstellen.

De roep om inclusiever onderwijs.

Voorbereiding invoering passend onderwijs [incl herziening bekostiging] voor het Pro.

Realisatie vigerende ondersteuningsplannen bij de swv-en waarin wij participeren voor de
periode 2019-2023. Bij veel swv-en is afname van het deelnamepercentage gespecialiseerd
onderwijs een prominente doelstelling.

Decentralisatie van de jeugdhulpverlening en de toenemende financiële druk rond
jeugdzorg in combinatie met de opdracht om de samenwerking te versterken tussen
onderwijs en jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg vormt een steeds groter knelpunt.

Bezuinigingen binnen enkele gemeenten in het sociale domein.

De druk op de arbeidsmarkt en het lerarentekort, waar ook Eduvier in 2021 weer mee
geconfronteerd is.

In 2021 heeft aanvraag en toekenning van Specifieke uitkering ventilatie in scholen
(SUVIS) plaatsgevonden voor twee locaties van Eduvier.
1.3.4

Toegankelijkheid & toelating

Als bijzonder neutrale onderwijsvoorziening is bij Eduvier algemene toegankelijkheid
vanzelfsprekend. Elk kind en elke jongere is welkom, ongeacht haar of zijn sociale, culturele of
levensbeschouwelijke achtergrond. Wij leren onze leerlingen van jongs af respect te hebben voor
elkaars mening of overtuiging en wij besteden actief aandacht aan de pluriformiteit die onze
samenleving biedt, gaan segregatie tegen en dragen bij aan integratie en stimuleren democratisch
burgerschap. Echter, omdat wij [voortgezet] gespecialiseerd onderwijs en praktijkonderwijs
verzorgen hebben leerlingen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 20 jaar alleen onder voorwaarden
toegang tot onze scholen. Zij dienen te beschikken over een toelaatbaarheidsverklaring voor het
[v]so of pro die wordt afgegeven door het desbetreffende samenwerkingsverband passend
onderwijs.

Jaarverslag Eduvier 2021, DEFINITIEF

9 van 105

1.4

Organisatie

Voor de contactgegevens van en de scholen binnen Eduvier verwijzen we naar hoofdstuk 20 van dit
jaarverslag.
1.4.1

Organisatiestructuur

De vigerende organisatiestructuur ziet er als volgt uit:
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Eduvier was bij aanvang van het verslagjaar bevoegd gezag van 3 scholen/locaties voor
gespecialiseerd onderwijs, 9 scholen/locaties voor voortgezet gespecialiseerd onderwijs en 1 school
met 2 locaties voor praktijkonderwijs. Daarnaast kende Eduvier in 2021 twee centra voor
arbeidstoeleiding voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, te weten Flevodrome
Almere en Flevodrome Lelystad.
1.4.2

Governance

Eduvier wordt professioneel bestuurd. Het intern toezicht is met een raad van toezicht geregeld
volgens de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur voor PO en voor VO (Code Goed Bestuur). Bestuur
en intern toezicht onderschrijven het belang van deze Code. Er is in het afgelopen jaar niet van
deze code afgeweken.
1.4.3

Functiescheiding

Binnen Eduvier is er sprake van functionele scheiding door de aanwezigheid van een bestuur en
een Raad van Toezicht.
1.4.4

Bestuur

De stichting Eduvier wordt aangestuurd door een eenhoofdig College van Bestuur. De bestuurder is
verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Eduvier en is eindverantwoordelijk voor de
strategieontwikkeling, de externe positionering van de organisatie, voor het onderwijs en de
kwaliteit ervan, voor de resultaten, de financiële huishouding en de financiële staat van Eduvier en
voor de kwaliteit van het personeel. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van
Toezicht.
1.4.5. Intern toezichtsorgaan
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder en op de algemene
gang van zaken van de stichting, fungeert als klankbord voor de bestuurder en vervult de
werkgeversrol van het bestuur. Bij het vervullen van zijn taak richt de Raad zich op het belang van
de stichting en van de door de stichting in stand gehouden onderdelen. De samenstelling, taken en
bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en borgen deugdelijk en
onafhankelijk toezicht.
1.4.6. Besturingsfilosofie en mandatering
De besturingsfilosofie heeft zich in de periode van 2016-2020 ontwikkeld naar ‘besturen op
hoofdlijnen en op outcome’ en ‘toezicht op hoofdlijn’. Met de komst van het strategisch manifest
2021-2025 is het begrip eigenaarschap geïntroduceerd (zie ook onder 1.2) dat in 2021 concreet is
vertaald in meer verantwoordelijkheid voor de directeuren op het gebied van financiën, onder
begeleiding van het bestuur. Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken van de directeuren
zijn vastgelegd in het managementstatuut.

1.4.7

Directeuren

Eduvier kende in 2021 zes schooldirecteuren, de directeur bedrijfsbureau, directeur
Onderwijsbeleid. De functie van directeur Arbeidstoeleiding was sinds augustus 2020 vacant.
Gezien het onder druk staan van Flevodrome is ervoor gekozen om hier een manager te plaatsen.
De schooldirecteuren zijn verantwoordelijk voor één of meer onderwijslocaties SO, VSO of
Praktijkonderwijs. Binnen hun locatie[s] zijn zij verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren
van hun school/locatie. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor ontwikkelen, realisatie en evaluatie
van het onderwijs en de ondersteuning binnen hun school/locatie, voor de opbrengsten en voor de
uitvoering van het financieel beleid en het personeelsbeleid binnen hun organisatieonderdelen.
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Hierbij zijn een uitstekend pedagogisch klimaat, incl de sociale veiligheid, een diploma gericht
aanbod en een onderwijsaanbod dat is afgestemd op de doelgroep[en] van de desbetreffende
school/locatie leidend. Ook onderhouden de directeuren contacten met ouders en met de
samenwerkingsverbanden en vervangen zij extern de bestuurder indien nodig.
De directeuren rapporteren aan het bestuur. Dit gebeurt met instrumenten die in het kader van de
planning & control cyclus en de kwaliteitskalender zijn ontwikkeld. Binnen de Eduvier kaders
hebben de scholen/locaties vrijheid van handelen. De zelfstandigheid van scholen en de autonomie
van medewerkers zijn geborgd, maar zijn altijd relatief. Het bestuur is en blijft
eindverantwoordelijk.
Een maal per drie weken komen alle directeuren van Eduvier met de bestuurder samen voor het
directieoverleg. In dit overleg worden beleidsstukken en relevante ontwikkelingen besproken die
voor Eduvier als geheel van belang zijn. Alle deelnemers zijn verantwoordelijk voor de agenda en
kunnen agendapunten aanreiken. Het directieoverleg heeft een adviserende rol naar het bestuur.
Een aantal keer per jaar vindt een themabijeenkomst plaats met directeuren, afdelingsleiders en
het bestuur. Tijdens deze bijeenkomsten staan actuele beleidsthema’s voor Eduvier centraal. Deze
bijeenkomsten zijn bedoeld voor een vrije gedachtewisseling en afstemming op Eduvier niveau.
Daarnaast bevorderen ze de onderlinge samenhang en de samenwerking binnen de organisatie.
Als gevolg van corona stonden deze overleggen in 2021 onder druk en hebben ze veelal online
plaatsgevonden.

1.4.8

(Bovenschoolse) medezeggenschap

Een goed samenspel tussen bestuur en de [gemeenschappelijke] medezeggenschap is van groot
belang bij het realiseren van de doelen van Eduvier. Het bestuur hecht bij de
besluitvormingsprocessen aan de inbreng van verschillende perspectieven, onder meer van
medewerkers en ouders. De medezeggenschap is in formele zin afgestemd op de huidige situatie,
vanuit het uitgangspunt medezeggenschap volgt zeggenschap. Hierbij is aansluiting gezocht bij de
vigerende structuur van de zeggenschap binnen Eduvier.
De GMR PO [WEC] van het SO en het VSO en de MR VO van de Steiger bestaan naast elkaar. De
BMR is het platform waar vertegenwoordigers van beide gremia met het bestuur van gedachten
wisselen over zaken die heel Eduvier aangaan. De bestuurder is gesprekspartner van de BMR, de
GMR en de MR VO. De schooldirecteuren zijn gesprekspartner voor hun MR.
Het MR statuut en de bijbehorende [G]MR reglementen, waar de GMR en de MR van de Steiger
mee hebben ingestemd, zijn sinds 1 augustus 2016 van kracht en zijn in 2019 ongewijzigd voor
een periode van 3 jaar gecontinueerd.
De Raad van Toezicht heeft in 2021 één gesprek gevoerd met een vertegenwoordiging van de
medezeggenschap.
1.4.9

Het Bedrijfsbureau

Het bureau levert professionele ondersteuning en advisering aan de directeuren, de scholen, de
medezeggenschap en het bestuur.
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1.5

Dialoog

1.5.1

Verbonden partijen

Een overzicht van de met Eduvier verbonden partijen vindt u in hoofdstuk 12 van dit jaarverslag.

1.5.2

Samenwerkingsverbanden

1.5.2.1 Samenwerkingsverbanden vanuit het wettelijk kader, passend onderwijs
Passend onderwijs is ingevoerd per 1 augustus 2014. Eduvier is als lid [7 maal] dan wel als
deelnemer [1 maal] betrokken bij verschillende samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
Daarbinnen werken we samen met onder andere onze onderwijspartners om passend onderwijs te
realiseren. Voor 2021 gaat het om de volgende samenwerkingsverbanden:









PO2403 Stichting Passend Onderwijs PO Lelystad-Dronten
PO2402 Samenwerkingsverband PO Noordoostpolder-Urk
PO2401 Stichting Leerlingenzorg PO Almere [passend onderwijs Almere]
VO2403 Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Lelystad
VO2401 Stichting Leerlingenzorg VO Almere [passend onderwijs Almere]
VO2702 Samenwerkingsverband VO West-Friesland
VO2402 Stichting Aandacht+ [passend onderwijs VO Lemsterland/Noordoostpolder/Urk]
VO2305 Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs IJssel-Vecht.

Op bestuurlijk niveau stonden in 2021 binnen een aantal swv-en de nieuwe
Ondersteuningsplannen, met aangescherpte en/of geactualiseerde doelstellingen, wederom
centraal. Gelet op hoge deelname- percentages en de [sterk] negatieve verevening, waarvan de
financiële gevolgen in 2021 steeds meer voelbaar werden, stond in de meeste swv-en
nadrukkelijker dan de jaren hiervoor de vraag centraal wat nodig is om de handelingsbekwaamheid
in het regulier onderwijs te vergroten en de zorgstructuur te versterken. Dit opdat meer leerlingen
met een extra ondersteuningsbehoefte met succes en plezier in het regulier onderwijs kunnen
komen en blijven.
Het gevoel van urgentie is zeer toegenomen en heeft binnen een enkel swv tot zeer stringente
maatregelen en acties geleid. Hoe noodzakelijk dit binnen enkele swv-en ook is, risico bij een [te]
sterk accent op het financiële aspect is dat het belang van de leerling, om wie het uiteindelijk gaat,
te weinig aandacht krijgt. Daar waar Eduvier dit in 2020 met name ervoer in Lelystad, is dit in
2021 binnen alle samenwerkingsverbanden voelbaar.
Binnen een aantal swv-en is onze expertise gedeeld via bijvoorbeeld workshops en deelname aan
stuur- dan wel werkgroepen. De samenwerking met het regulier onderwijs op directieniveau en op
de werkvloer binnen een aantal swv-en ontwikkelt zich, wordt hechter en leidt tot resultaten.
Enkele voorbeelden zijn continueren arrangementsklassen in West-Friesland en Lelystad, het
voorbereiden van een gezamenlijke tussenvoorziening in West-Friesland Oost, verder intensiveren
van de samenwerking tussen het so cluster 4, so cluster 3 en het sbo in de NOP en besluitvorming
over een gezamenlijk Expertisecentrum onderwijsondersteuning NOP en intensiveren van symbiose
trajecten tussen Eduvier en scholen voor regulier VO in met name Almere en de NOP.
De bestuurder is lid van het bestuurlijk overleg, het algemeen bestuur dan wel het toezichthoudend
orgaan van de verschillende samenwerkingsverbanden, directeuren participeren actief in het
directieoverleg en/of managementoverleg van het swv waar hun school/locaties deel van
uitmaakt/uitmaken.
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Eduvier participeerde ook in 2021 actief in de verschillende ondersteuningsplanraden in de persoon
van een medewerker of van een ouder van een van de leerlingen.
In 2021 ontving Eduvier vanuit één swv extra middelen tlv de lichte ondersteuningsmiddelen om
extra activiteiten voor leerlingen te realiseren. Het gaat om € 22.300,= tgv de HBS vanuit het swv
PO Lelystad/Dronten. De HBS heeft deze middelen ingezet voor de financiering van de zgn
clusterklas binnen de school, een voorziening in de school waar leerlingen die het even niet redden
in de groep kortdurend tot zich zelf kunnen komen en/of specifieke begeleiding krijgen.
1.5.2.2 Samenwerking vanuit onze maatschappelijke opdracht
Bij de realisatie van onze opdracht ‘goed onderwijs en goede ondersteuning voor onze leerlingen en
jongeren’ werken wij nauw samen met verschillende externe partners op het terrein van onderwijs
en/of jeugdhulpverlening dan wel op gemeentelijk niveau. Aan een aantal samenwerkingsafspraken
ligt een overeenkomst ten grondslag.
De belangrijkste samenwerkingspartners in 2021 waren:

Het MBO Flevoland in zowel Lelystad als Almere voor de ontwikkeling en realisatie van de
doorlopende leerlijn vmbo b/k - Entree opleiding voor onze leerlingen.

IVIO@school voor de realisatie van ons HAVO en VWO onderwijs in zowel Lelystad als
Almere.

Pluryn/Intermetzo in de JJI in Lelystad waar Eduvier het onderwijs verzorgt en bij onze
locatie Radioweg in Almere waar jongeren die ambulante jeugdhulp hebben of [tijdelijk]
wonen in de huizen van Pluryn in Almere onderwijs volgen.

GGZ centraal en de Waag voor het onderwijs door Eduvier aan leerlingen die ambulante
dagbehandeling krijgen.

Jeugdzorginstellingen als Triade, Vitree en ’s Heerenloo voor jeugdhulpverlening aan onze
leerlingen en jongeren. Soms in de school waarbij niet alleen aandacht is voor individuele
casuïstiek, maar ook op schoolniveau ondersteuning wordt geboden, vaak in de
thuissituatie.

Samenwerking tussen zorg en onderwijs in de verschillende gemeenten/op enkele locaties.
Enkele initiatieven zijn: de realisatie van een project voor thuiszitters in Almere, de inzet
van jongerenwerkers op onze locatie de Radioweg en de inzet van jeugdhulpverlening op
VSO locaties en het Pro in Lelystad.

Ketensamenwerking Kansverdienende jongeren cq het project Lelytalent in Lelystad voor
de begeleiding van jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Eduvier
participeert hierin met Entree Arbeid Lelystad, onze talentmeester is actief binnen dit
project. Flevodrome vervult hierbij een ondersteunende rol. De bestuurder participeert in
de stuurgroep.

Sluitende aanpak jongeren, een vergelijkbaar initiatief in Almere voor deelname van
jongeren aan de Entree opleiding. Hier participeert Eduvier met het Nautilus College.

Eduvier participeert zowel bestuurlijk als in de uitvoering in de Lokaal Educatieve Agenda in
zowel Lelystad als Almere en Emmeloord.

Lelystad Akkoord voor arbeidstoeleiding van jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt.

Aves in de NOP ivm de samenwerking tussen de Klimboom SBO en de Optimist SO.

De gemeenten Lelystad en Almere voor de realisatie van Flevodrome. Overigens, de
gemeente Almere heeft najaar 2020 besloten de financiering van Flevodrome Almere met
ingang van 1 januari 2021 te beëindigen. In 2021 heeft de gemeente Almere nog voor 6
maanden subsidie toegekend om de resterende deelnemers te kunnen begeleiden naar een
andere plek. Tevens zijn er gesprekken gestart met de gemeente/wethouder voor
continuering van het project ( zie ook blz 44).

Eduvier participeert in het project ‘Sterk in Techniek’ in het VO in Almere en in Lelystad,
waarvoor meerjarig subsidie is toegekend. In 2021 heeft het project nader vorm en inhoud
gekregen.
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1.5.3

Eduvier participeert in zowel Lelystad als in Almere met de andere onderwijsorganisaties in
de verschillende, extern gefinancierde projecten gericht op tegengaan van het
lerarentekort.
Eduvier participeert actief in de Opleidingsschool Oostelijk Flevoland [OSOF] en begeleidt
jaarlijks een substantieel aantal studenten dat binnen de OSOF een lerarenopleiding volgt.
Ook heeft Eduvier jaarlijks enkele Lio-ers vanuit de OSOF in dienst.

Klachtenbehandeling

Intern kunnen ouder(s) en/of verzorger(s) en leerlingen met een klacht in eerste instantie terecht
bij de directeur van de school. Mocht de klacht niet naar tevredenheid opgelost zijn/worden, dan
kunnen ouder(s) of verzorger(s) en leerlingen zich schriftelijk wenden tot de bestuurder van de
Eduvier Onderwijsgroep.
1.5.3.1 Externe klachtencommissie
Kan Eduvier de klacht niet wegnemen, dan kan betrokkene een klacht indienen bij een deskundige,
onafhankelijke klachtencommissie. Eduvier is aangesloten bij de landelijke commissie
Onderwijsgeschillen. Ouders kunnen zich ook rechtstreeks wenden tot deze commissie. Indien dit
laatste gebeurt, legt de commissie de klacht doorgaans eerst terug bij het bestuur met het verzoek
tot een gesprek met klagers/ouders met als doel tot een oplossing te komen.
1.5.3.2 Externe vertrouwenspersoon
Voor klachten rond ongewenst gedrag kent Eduvier een externe vertrouwenspersoon. Sinds de
GGD deze taak heeft afgestoten maken wij op incidentele basis gebruik van een externe
vertrouwenspersoon. In 2021 zijn weer afspraken gemaakt met de Stichting Veilig Onderwijs over
de inzet van een vaste externe vertrouwenspersoon indien aan de orde. Er hebben
kennismakingsgesprekken plaatsgevonden tussen de interne vertrouwenspersonen van Eduvier en
de externe vertrouwenspersoon. In 2021 is intervisie gestart.
Eduvier kent een regeling ongewenste omgangsvormen en intimiderend gedrag en in deze context
zijn er interne contactpersonen per school/locatie. Het beleid op dit terrein is in 2021 in
samenspraak met de externe vertrouwenspersoon geactualiseerd.
1.5.3.3 Aantal klachten
In 2021 zijn 5 meldingen ontvangen inzake ongewenst gedrag jegens medewerkers bij de externe
vertrouwenspersoon. Hierbij is 2 maal gebruik gemaakt van de externe vertrouwenspersoon
(officiële klacht). Dit heeft in beide gevallen geleid tot een officiële waarschuwing. Management en
directie van verschillende locaties hebben de meldingen gebruikt om nogmaals het beleid van
Eduvier onder de aandacht te brengen.
In 2021 is 1 klacht ingediend bij de Landelijke Commissie Onderwijsgeschillen. Deze is niet
ontvankelijk verklaard wegens het niet aanleveren van aanvullende informatie door klager. Er
liepen nog twee klachtenprocedures die in 2020 gestart waren. Deze klachten zijn (deels) gegrond
verklaard waarbij in een geval de leerling is geplaatst op een van onze andere locaties.
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2

Verantwoording beleid

2.1

Onderwijs & kwaliteit

Het onderwijskundig en het kwaliteitsbeleid van Eduvier vinden hun basis in het Koersplan Eduvier
2016-2020. Hierin hebben we vastgelegd dat en hoe we kwalitatief goed gespecialiseerd onderwijs
en begeleiding en praktijkonderwijs aan onze leerlingen willen realiseren. Onze scholen hebben
binnen de Eduvier kaders de ruimte om hun onderwijs en begeleiding op eigen wijze en afgestemd
op hun doelgroep vorm en inhoud te geven en te verbeteren. Scholen leggen hun onderwijskundig
beleid en hun aanbod, afgestemd op de eigen leerlingenpopulatie, vast in hun schoolplan, de
schooldirecteuren verantwoorden zich periodiek over de kwaliteit en de resultaten van hun
onderwijs.
Jaarlijks evalueren de scholen de realisatie van de OPP’s van hun leerlingen en de resultaten.
Daarnaast meten we de sociale veiligheid binnen de scholen en monitoren we de sociaalemotionele ontwikkeling van onze leerlingen. De uitkomsten van deze evaluaties en monitoring zijn
basis voor verbeteringen binnen de scholen en voor borging en bestendiging van die zaken die
goed lopen en van reeds gerealiseerde kwaliteit. Vanaf 2020 maken deze data deel uit van de
resultaatgesprekken tussen bestuur en schooldirectie. In 2021 drie resultaatsgesprekken per
school gevoerd.
Binnen de Steiger is in 2019 gestart met het proces “Op weg naar ander onderwijs” om leren en
ontwikkelen anders vorm te geven (Agora-onderwijs). De in schooljaar 2020/2021 gestarte pilot
met dit nieuwe onderwijsconcept is uitgebreid naar schooljaar 2021/2022. Evaluatie vindt volgend
jaar plaats, waarna op basis van de uitkomsten zal worden besloten of en welke wijze dit
onderwijsconcept verder wordt geïmplementeerd binnen de Steiger. In 2020 is op de Steiger ook
gestart met het vormgeven van de pilot voor de Avondvakschool. Deze is in 2021 kleinschalig
opgestart.
Op de locatie Radioweg is het in 2020 ingezette verbeterplan verder vormgegeven. Dit betreft de
herziening van het onderwijsaanbod, invoeren van praktijkvakken, incl. goede faciliteiten, en
intensivering van aandacht voor het pedagogisch klimaat en de sociaal-emotionele ontwikkeling
van de leerlingen. In 2021 is de Inspectie op bezoek geweest. Dit heeft geleid tot een positieve
beoordeling. (Zie ook paragraaf 2.3.3.)
Binnen het Nautilus College VSO in Almere is de invoering van het vernieuwde curriculum van
VMBO Kader voorbereid in samenwerking met Aeres en is gestart met activiteiten in het kader van
het project Sterk in Techniek. Op de Radioweg is er een samenwerking met de Meergronden voor
vmbo kader.
Binnen het VSO Lelystad/Emmeloord is met ingang van het schooljaar 2020/2021 gestart met de
herschikking van de leerroutes tussen de verschillende locaties. Bij aanvang van het schooljaar is
na een goede voorbereiding gestart met een zogenaamde dakplanklas voor leerjaar vmbo TL/Havo.
Leerlingen vanuit deze klas zullen deels doorgaan in een tweede leerjaar (dakpanklas) vmbo
TL/Havo, deels naar 2 VMBO-TL en deels naar Havo-2.
Binnen alle SO locaties is de invoering van PBS in 2021 gecontinueerd, evenals Techniek onderwijs
in de school. Als gevolg van verdichting in problematiek is er een kleine klas gestart. In 2021 is de
keuze gemaakt om te gaan werken met een aanbod met meer leerrijke context van JEELO.
Mede naar aanleiding van de herstelopdracht van de Inspectie, hebben werkgroepen onder
verantwoordelijkheid van de directeur Onderwijsbeleid en ontwikkeling in 2021 een opzet voor
nieuwe leerlijnen gemaakt en een instrument ontwikkeld gericht op de ontwikkeling en monitoring
van de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen onder de noemer Brede Vaardigheden.
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De uitvoering van de doorlopende leerlijn vmbo bb/k – Entree/MBO in het schooljaar 2020-2021 is
zeer succesvol verlopen. De afgelopen drie jaar hebben steeds meer leerlingen dit traject gevolgd.
Het slagingspercentage laat een opgaande trend zien. Na schooljaar 2020-2021 bedraagt het
percentage leerlingen dat doorstroomt naar mbo-2, 79%.
Uitgangspunt is dat onze scholen minimaal voldoen aan de eisen die de inspectie aan ons stelt en
de normen die worden gesteld. Binnen ons kwaliteitsbeleid is de ontwikkeling van eigen normen en
de wijze waarop we hieraan invulling geven onderwerp van gesprek. Ambitie is de kwaliteit van ons
onderwijs permanent te verbeteren, niet alleen omdat dit “moet”, maar juist ook omdat wij dit
willen! De Radioweg en Dokter Herman Bekiusschool hebben naar aanleiding van het bezoek van
Inspectie in 2021 het oordeel “voldoende” gekregen.
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het leren op de scholen.
2.1.1

Onderwijskwaliteit

De in 2020 ingezette impuls op kwaliteitsontwikkeling heeft in 2021 een verdere versterking
gekregen door het uitvoeren van een volledige cyclus van resultaatsgespreken in maart, juni/juli
en oktober. De eerste twee gesprekken vinden plaats tussen het bestuur en de schooldirectie. Het
management verantwoordt zich periodiek over de resultaten en onderwijsontwikkelingen aan de
hand van onderdelen en formats uit de kwaliteitskalender en het bijbehorende instrumentarium
waarvan zelfevaluatie met het team een onderdeel is. Uitgangspunt hierbij is het strategisch
manifest. Het derde resultaatsgesprek is een bijeenkomst met het hele team. Hierdoor ontstaat
inzicht en overzicht en kan het goede gesprek over kwaliteit plaatsvinden.
Kortom, de kwaliteitskalender biedt de scholen en Eduvier handvatten de kwaliteit van hun
onderwijs en begeleiding systematisch en cyclisch te evalueren en op basis van de uitkomsten
verbeteringen door te voeren.

2.1.2

Uitstroomprofielen

Eduvier kent een aantal uitstroomprofielen bij het VSO en bij het praktijkonderwijs. Hiermee
voldoen wij aan de wet- en regelgeving op dit terrein.








2.1.3

Vmbo b/k, vanaf 2019 kunnen deze leerlingen via de doorlopende leerlijn vmbo bb/k –
MBO Entree een MBO-1 diploma behalen. De eerste leerlingen vmbo kader volgen in
samenwerking met het reguliere VO leerjaar 3 met als perspectief een vmbo kader diploma
in 2022-2023.
VMBO TL, de meeste leerlingen met een vmbo TL diploma stromen door naar het ROC,
een beperkt aantal naar arbeid.
HAVO, een deel van de leerlingen met een HAVO diploma stroomt door naar het HBO.
VWO, een deel van de leerlingen stroomt door naar het HBO of de universiteit.
Een deel van onze leerlingen stroomt uit naar arbeid.
Een zeer beperkt aantal leerlingen stroomt vanwege zijn/haar beperking uit naar
dagbesteding.
Toetsing en examinering

Bij Eduvier kunnen leerlingen op VMBO TL, HAVO en VWO niveau een regulier diploma behalen via
een staatsexamen. Het staatsexamen bestaat uit het reguliere landelijk centraal schriftelijk examen
en aan het eind van hun laatste schooljaar het staatsexamen, dat bestaat uit een mondeling en
een schriftelijk deel en dat in aanwezigheid van externe examinatoren plaatsvindt. Streven is dat
onze leerlingen hun diploma in een keer behalen, een – steeds kleiner wordend - deel van onze
leerlingen doet het examenjaar in twee jaar en verkrijgt het diploma via het behalen van
deelcertificaten.
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Leerlingen die de leerweg VMBO bb/kb volgen kunnen via de doorlopende leerlijn VMBO bb – MBO
1/Entree het landelijk erkend diploma mbo 1 behalen. Deze examinering vindt plaats in nauwe
samenwerking en onder verantwoordelijkheid van het MBO. Leerlingen die de VMBO beroeps- en
arbeidsmarkt gerichte leerweg volgen en die niet in aanmerking komen voor de doorlopende
leerlijn VMBO BB – MBO 1/Entree ontvangen als ze de school verlaten een getuigschrift. Op dit
getuigschrift staat waaraan de leerling heeft gewerkt en worden behaalde certificaten en de met
succes gelopen stages benoemd. Leerlingen die het VMBO kader volgen kunnen de doorlopende
leerlijn op een hoger niveau afsluiten dan wel via KSE examens op een hoger niveau hun
schoolloopbaan bij Eduvier afsluiten. In samenwerking met betrokken mbo scholen kunnen deze
leerlingen vervolgens instromen op niveau mbo 3 of 4. In 2021 is in samenwerking met het
regulier onderwijs een eigen eindexamenlijn voor VMBO kader leerlingen ontwikkeld. Het
programma is succesvol van start gegaan met ingang van schooljaar 2021/2022.
Binnen het Praktijkonderwijs ontvingen leerlingen dit jaar het diploma Pro-examen. Een deel van
de Pro leerlingen volgt de doorlopende leerlijn naar het MBO 1/Entree en sluit de schoolloopbaan
bij het Praktijkonderwijs af met een mbo 1 diploma.
Leerlingen in groep 8 van het SO maken de eindtoets. We volgen de ontwikkeling van de leerlingen
met behulp van een leerlingvolgsysteem (LVS). In het LVS worden onder andere alle toetsen
geregistreerd die door een leerling gemaakt zijn. Voor het SO is dit Parnassys, voor het VSO is dit
SOM, voor de HAVO en VWO leerlingen is dit het volgsysteem van IVIO en voor het
Praktijkonderwijs is dit Presentis.
De kwaliteitsborging rondom de examinering is in handen van een specialist en directeuren
rapporteren hierover jaarlijks aan het bestuur. Onder aansturing van de adviseur
kwaliteitsontwikkeling is in 2021 de verdere professionalisering van de verantwoording van
opbrengsten en resultaten van ons onderwijs doorgezet. In paragraaf 2.3 verantwoorden we de
opbrengsten.

2.2

Kengetallen leerlingen

Eduvier voert in lijn met haar wettelijke opdracht een “ruimhartig” toelatingsbeleid. Leerlingen met
een extra onderwijs ondersteuningsvraag op het terrein van gedrag, ASS of psychiatrische
problematiek die een toelaatbaarheidsverklaring voor het SO/VSO hebben en zich melden bij
Eduvier zijn van harte welkom en worden in principe toegelaten op één van onze scholen. De
samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn verantwoordelijk voor toeleiding naar speciale
voorzieningen op basis van de genoemde toelaatbaarheidsverklaring. De besturen van de swv-en
laten zich hierbij ondersteunen door Commissies Toeleiding, bestaande uit onafhankelijk
deskundigen en met inbreng vanuit de betrokken scholen. Elk swv heeft een eigen procedure voor
de aanvraag en toekenning van een toelaatbaarheidsverklaring. Dit leidde voor Eduvier ook in 2021
weer tot een zware administratieve last.
Op 1 oktober 2021 waren er bij Eduvier op onze SO en VSO scholen 220 + 966 = 1186 leerlingen
aanwezig, tegen 1297 per oktober 2020. Ons Praktijkonderwijs telde per 1 oktober 2021 220
leerlingen, tegen 212 per oktober 2020.
In 2021 was in het SO sprake van afname van ons leerlingenaantal, het Pro kende een lichte
toename. Het aantal leerlingen in het VSO nam af 1. Deze ontwikkeling sluit nog onvoldoende aan
bij de doelstellingen van de meeste swv-en VO waarin Eduvier participeert. In deze swv-en is nog
steeds sprake van een negatieve verevening en de doelstellingen zijn een significante afname van
het deelnamepercentage van het aantal leerlingen in het VSO in het desbetreffende swv. De te
beperkte afname van het aantal leerlingen in het VSO heeft tot aanscherping van procedures
1F

1

Deze afname was overigens per 1 februari 2022 alweer voor 33% te niet gedaan.
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binnen die swv-en geleid en in een enkel swv tot scherpe acties om meer leerlingen in het regulier
onderwijs te krijgen en te houden. De verwachting is dat deze aanscherpingen per februari 2023 en
de jaren daarna zullen leiden tot een grotere afname van het leerlingenaantal VSO bij Eduvier. Het
effect daarvan is een verwachte daling van 40 leerlingen.
De cijfers: ontwikkeling van het meerjarig verwachte leerlingenaantal op basis van de
aangescherpte doelstellingen van de swv-en. Beeld per maart 2022.
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2.3 Opbrengsten en uitstroomgegevens
2.3.1

Opbrengsten

Opbrengsten van het onderwijsleerproces zijn ook binnen Eduvier zeer belangrijk. Kerndoelen,
leerlijnen, toetsing en examinering zijn en worden ontwikkeld en geïmplementeerd.
Eduvier hanteert zowel CITO toetsing als methode afhankelijke toetsen. Resultaten worden
bijgehouden in onze leerlingvolgsystemen en zijn mede input bij de evaluatie van OPP’s en de
eventuele bijstelling daarvan. Eduvier voldoet wat betreft kerndoelen, leerlijnen en onze wijze van
examineren grotendeels aan de eisen die de kwaliteitswet SO/VSO hieraan stelt. Een programma
voor adequate examinering voor onze vmbo kader leerlingen is in samenwerking met scholen voor
VO ontwikkeld in 2021.
Bij de vraag of wij tevreden zijn met onze resultaten zijn op dit moment de normen van de
Inspectie [nog] leidend. In het kader van onze kwaliteitsontwikkeling zijn eigen uitgangspunten
voor de normering [Wanneer zijn wij tevreden?] onderwerp van gesprek binnen de verschillende
scholen en gezamenlijk. De scholen verantwoorden zich over hun opbrengsten en over de vraag of
zij hier tevreden zijn jaarlijks in hun schoolgids en in de resultaatsgesprekken met de bestuurder.
2.3.2

Onderwijsresultaten in 2021: uitstroomgegevens en opbrengsten

2.3.2.1 SO
Het SO laat de volgende uitstroom zien:
Uitstroom SO lln 2020/2021
Regulier primair onderwijs (ook sbo)

2

Speciaal onderwijs

11

Regulier voortgezet onderwijs

16

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)

49

Overige bestemmingen
Eindtotaal

2
80

Uitstroom van SO lln 2020‐2021
2 2

Regulier primair onderwijs (ook
sbo)

11

Speciaal onderwijs
Regulier voortgezet onderwijs
16
49

Voortgezet speciaal onderwijs
(vso)
Overige bestemmingen
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2.3.2.2

VSO

Totaal Uitstroom VSO
In schooljaar 2020/2021 stromen 382 leerlingen uit. Dat is 1 leerling meer dan schooljaar
2019/2020 en 44 leerlingen meer dan in schooljaar 2018/2019. De gemiddelde totale uitstroom
over de afgelopen 3 jaar is 367 leerlingen. In het schooljaar 2020-2021 stromen er ten opzichte
van dit gemiddelde, 15 leerlingen meer uit.

Eind- en tussenuitstroom VSO
De totale uitstroom verdeelt zich in tussenuitstroom en einduitstroom. Van de 382 leerlingen
hebben 277 leerlingen (73%) een einduitstroom. Dit betekent dat de leerling het voortgezet
onderwijs heeft verlaten met een diploma of voldoende certificaten en onderwijs gaat volgen in het
MBO, HBO of WO of uitstroomde naar arbeid en naar dagbesteding. 98 leerlingen (26%) betreft
een tussenuitstroom. Dit betekent dat de leerling binnen het VSO van school is veranderd [deels
binnen Eduvier] of is overgestapt naar het regulier VO. Van 7 leerlingen (2%) is de uitstroom
onbekend. De afgelopen 3 schooljaren ligt de einduitstroom tussen de 70-75% en de
tussenuitstroom tussen de 25-30%.
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Eind uitstroom en uitstroombestemming VSO
Het speciaal onderwijs kent 3 uitstroombestemmingen: vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding.
277 leerlingen hebben een einduitstroom. Van deze 277 leerlingen stromen 208 leerlingen (75%)
naar regulier vervolgonderwijs, 24 leerlingen (9%) naar arbeid en 21 leerlingen (8%) naar
dagbesteding. 23 leerlingen (8%) heeft een overige bestemming. De afgelopen 3 jaar ligt het
percentage leerlingen met uitstroombestemming vervolgonderwijs gemiddeld op 74%, voor
uitstroombestemming arbeid is het gemiddelde 12% en voor de uitstroombestemming
dagbesteding is het gemiddelde 8%.
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Tussenuitstroom en uitstroombestemming VSO
In 2021 heeft 98 leerlingen heeft een tussenuitstroom. Dat betekent doorstroom binnen het
speciaal voorgezet onderwijs of doorstroom naar het regulier voortgezet onderwijs. Van de 98
leerlingen stromen 22 leerlingen (22%) door naar regulier voortgezet onderwijs in schooljaar 20202021. Dit is 8% hoger dan schooljaar 2019-2020 en 5% hoger dan schooljaar 2018-2019.
Van de 98 leerlingen stromen 74 leerlingen (76%) door binnen het VSO. De gemiddelde
doorstroom binnen het VSO is 76%.

Uitstroombestemming en leerweg
277 leerlingen hebben
-MBO-1 traject:
-Vmbo-TL leerweg:
-Havo-leerweg:
-PrO-leerweg:
-Vwo-leerweg:

een einduitstroom. De verdeling over de leerwegen is als volgt:
110 leerlingen
70 leerlingen
59 leerlingen
27 leerlingen
11 leerlingen

Vwo leerweg
Van deze 277 leerlingen volgden 11 leerlingen de Vwo-leerweg. Van deze 11 leerlingen stromen 7
leerlingen (64%) uit naar vervolgonderwijs en 4 leerlingen (36%) hebben een overige bestemming.
Het schooljaar daarvoor stroomden 93% van de leerlingen VWO-leerweg door naar
vervolgonderwijs. De uitstroom naar vervolgonderwijs laat een daling zien:
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Havo-leerweg
Van de 277 leerlingen volgden 59 leerlingen de Havo-leerweg. Van deze 59 leerlingen stromen 44
leerlingen (75%) uit naar vervolgonderwijs. De Havo-leerweg kent 3% uitstroom naar arbeid, 8%
uitstroom naar dagbesteding en 14% uitstroom naar overige bestemming. Na een forse daling in
schooljaar 2019-2020 lijkt de uitstroom naar vervolgonderwijs in de Havo-leerweg zich te
herstellen.

Vmbo-TL-leerweg
Van de 277 leerlingen volgden 70 leerlingen de Vmbo-TL-leerweg. Van deze 70 leerlingen stromen
64 leerlingen (91%) uit naar vervolgonderwijs. Het percentage leerlingen met uitstroom
vervolgonderwijs lag de afgelopen jaren boven de 80%. Schooljaar 2020-2021 stijgt het
percentage door naar boven de 90%. In schooljaar 2020-2021 behaalt 1 leerling het Vmbo-TL
diploma en stroomt door naar de Havo-leerweg met de ambitie het Havo-diplomate behalen.
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MBO-1 traject
Van de 277 leerlingen volgden 110 leerlingen het MBO-1 traject. Van deze 110 leerlingen stromen
87 leerlingen (79%) uit naar vervolgonderwijs. De uitstroom vervolgonderwijs binnen het MBO-1
traject laat de afgelopen 3 jaar een stijgende trend zien. De uitstroom arbeid binnen het MBO-1
traject laat een dalende trend zien. In schooljaar 2018-2019 was het percentage uitstroom naar
arbeid 21%. In schooljaar 2020-2021 is het percentage uitstroom naar arbeid 11%.

PrO-leerweg
Van de 277 leerlingen volgden 27 leerlingen de PrO-leerweg. Van deze 27 leerlingen stromen 6
leerlingen (22%) uit naar vervolgonderwijs. Dit is een daling van 8% t.o.v. schooljaar 2019-2020.
Van de 27 leerlingen stromen 9 leerlingen (33%) uit naar arbeid. Dit is een daling van 5% t.o.v.
schooljaar 2019-2020. Van de 27 leerlingen (33%) stromen 9 leerlingen uit naar dagbesteding. Dit
is een stijging van 6% t.o.v. schooljaar 2019-2020.
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Uitstroomniveau en trajectduur bovenbouw
Einduitstroom en uitstroomniveau
277 leerlingen hebben een einduitstroom.

Van de 277 leerlingen halen 94 leerlingen (34%) een MBO-1 diploma. Dit is een stijging
van 14% t.o.v. schooljaar 2019-2020.

Van de 277 leerlingen halen 65 leerlingen (23%) een Vmbo-TL diploma. De stijging in
schooljaar 2019-2020 stabiliseert zich.

Van de 277 leerlingen halen 22 leerlingen (8%) een Havo diploma en 7 leerlingen een Vwo
diploma.

Van de 277 leerlingen halen 21 leerlingen (8%) een overgangsbewijs Havo-3 naar Havo 4.

Van de 277 leerlingen halen 40 leerlingen (14%) geen diploma.

De overgebleven 35 leerlingen (13%) halen certificaten Vmbo-TL, Havo of Vwo, KSEcertificaten of een startklaar diploma.
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Einduitstroom en bovenbouwtraject 2020-2021
277 leerlingen hebben een einduitstroom.

Van de 277 leerlingen beëindigen 164 leerlingen (59%) de gekozen leerweg in de nominale
tijd. De afgelopen 3 jaar daalt het percentage leerlingen in de nominale leertijd met 12%.

Van de 277 leerlingen beëindigen 77 leerlingen (28%) de gekozen leerweg in de nominale
tijd plus 1 jaar. De afgelopen 3 jaar stijgt het percentage leerlingen in de nominale leertijd
plus 1 jaar met 17%.

Van de 277 leerlingen beëindigen 6 leerlingen (2%) de gekozen leerweg in de nominale tijd
plus 2 jaar. De afgelopen 3 jaar blijft het percentage leerlingen in de nominale tijd plus 2
jaar min of meer gelijk.

Eind uitstroom en bovenbouw traject 2018-2019

Eind uitstroom en bovenbouw traject 2019-2020

Planning en vervolg
Eind uitstroom en OPP min 2 jaar
De inspectienorm ligt op 75%. In schooljaar 2020-2021 stroomt 62% van de leerlingen uit gelijk
aan de geformuleerde uitstroombestemming in het OPP min 2 jaar. Hiermee voldoen de
gezamenlijke VSO-scholen van Eduvier niet aan de inspectienorm van 75%. Het percentage van
62% is gelijk aan de trend van de afgelopen 3 jaar. In schooljaar 2020-2021 stroomt 5% van de
leerlingen uit hoger dan de geformuleerde uitstroombestemming in het OPP min 2 jaar. Het
percentage van 5% is gelijk aan de trend van de afgelopen 3 jaar. In schooljaar 2020-2021
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stroomt 30% van de leerlingen uit lager dan de geformuleerde uitstroombestemming in het OPP
min 2 jaar. Het percentage van 30% is 7% lager dan schooljaar 2019-2020.

Eind uitstroom en bestendiging 1
Onze eigen Eduviernorm voor de bestendiging van onze uitstroombestemming ligt op 75%. In
schooljaar 2019-2020 bestendigt 59% van de leerlingen op de werkelijke uitstroombestemming.
Hiermee voldoen de gezamenlijke VSO-scholen van Eduvier niet aan de door ons gestelde norm.
Wij hebben hier aandacht voor. Vergeleken met schooljaar 2018-2019 is deze bestendiging van de
uitstroombestemming 10% lager. Zowel bij de niet bestendigde uitstroombestemmingen als de
onbekend bestendigde uitstroombestemmingen is een stijging waar te nemen.
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2.3.2.3 VO, De Steiger

Werk
Vervolgonderwijs
Anders

2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017
14
20
22
18
12
30
12
34
34
22
4
4
6
10
10
48
36
62
62
44

Uitstroom 2020/2021:

Uitstroom 2020/2021
1%

Onbekend

3%

Geen werk of school
Andere school voor PRO

2%
61%

Uitstroom naar leren
Uitstroom Arbeid en leren

4%

Uitstroom naar Beschut werk

4%

Uitstroom naar Arbeid

0%

2.3.3

25%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Inspectie

In februari 2020 verrichtte de Inspectie als onderdeel van het verscherpt toezicht een
herstelonderzoek bij de locatie NC Radioweg. De uitkomst was positief, de beoordeling is toen van
zeer zwak gezet op onvoldoende. De school had zich op veel indicatoren goed ontwikkeld, deze
ontwikkeling gaf vertrouwen voor het komende jaar. In maart 2021 heeft de Inspectie het
afrondend herstelonderzoek uitgevoerd. De bevindingen van de Inspectie waren positief, de
Inspectie zag weer een school waar de goede dingen gebeuren. De school ontving de kwalificatie
voldoende, voor het pedagogisch klimaat scoorde de school zelfs een goed. Met deze beoordeling
heeft de locatie het basisarrangement weer verkregen, een buitengewoon goede prestatie van het
team! De rest van 2021 is hard gewerkt aan de bestendiging van het bereikte resultaat en
doorontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs.
In het najaar 2019 heeft de Inspectie in het kader van het nieuwe toezichtkader het eerste 4jaarlijks onderzoek bij bestuur en scholen van Eduvier uitgevoerd. In april/mei 2020 ontvingen we
het definitief rapport van bevindingen van de Inspectie, incl. een overzicht van de
herstelopdrachten. Direct aansluitend is een actieplan naar aanleiding van deze opdrachten
opgesteld en zijn de noodzakelijke verbeteringen ter hand genomen. Begin juli 2020 heeft een
voortgangsgesprek met de Inspectie plaatsgehad, waarbij het bestuur de Inspectie de stand van
zaken realisatie verbetering herstelopdrachten en aan welke opdrachten reeds was voldaan heeft
toegelicht. De inspectie was positief over de geschetste ontwikkeling. Een tweede
voortgangsgesprek heeft plaatsgehad in februari 2021. De Inspectie was tevreden met de
voortgang van de realisatie van de verbeteringen en met de afhandeling van enkele
hersteldopdrachten. In november 2021 heeft de Inspectie de kwaliteit opnieuw beoordeeld en
constateerde dat het bestuur zich heeft verbeterd en een aantal tekortkomingen heeft hersteld. De
kwaliteitszorg is beoordeeld als voldoende.
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Het bestuur heeft de Inspectie begin 2020 geïnformeerd over de kritische rapportage naar
aanleiding van de externe audit bij de HBS, die het bestuur eind 2019, begin 2020 heeft laten
uitvoeren. Tevens heeft de Inspectie in 2020 het herstel/verbeterplan HBS ontvangen en afspraken
met het bestuur gemaakt over de wijze waarop de Inspectie betrokken blijft bij de monitoring van
het verbetertraject en de gerealiseerde verbeteringen. In 2020 heeft een aantal voortgangsgesprekken plaatsgehad tussen Inspectie, bestuur en het management van de HBS. De Inspectie
heeft steeds positief gereageerd op de verbeteringen die waren doorgevoerd en voor de Inspectie
zichtbaar en voelbaar waren. Met name de ontwikkelingen ten aanzien van de rust en veiligheid in
de school en de kwaliteit van het onderwijs vielen op. Eind mei 2021 heeft de Inspectie een
kwaliteitsonderzoek binnen de HBS uitgevoerd. De uitkomst van dit onderzoek was positief. Dankzij
de inspanningen van het team en het management scoort de HBS een ruime voldoende en behoudt
het basisarrangement.
Totaal beeld van de scholen van Eduvier in perspectief van de Inspectie:
De locatie Radioweg had in 2020 het predicaat onvoldoende, dat in maart 2021 is omgezet
naar voldoende  het basisarrangement.
De HBS behoudt het basisarrangement naar aanleiding van een positief onderzoek in 2021.
Alle andere scholen/locaties van Eduvier hadden en behielden in 2021 een
basisarrangement.
Herstelopdracht ten aanzien van het zichtbaar maken van de ontwikkeling van de sociaal
en maatschappelijke competenties van de leerlingen loopt nog. In oktober 2022
rapporteert het bestuur over de voortgang.
Herstelopdracht m.b.t. de resultaten op een aantal scholen van Eduvier. Het bestuur dient
ervoor te zorgen dat de scholen hun leeropbrengsten verbeteren en kunnen aantonen dat
zij bij 75% van de leerlingen het niveau van het ontwikkelingsperspectief bereiken. Ook
hierover rapporteert het bestuur in 2022.

2.4 Maatschappelijke thema’s
2.4.1

Inzet convenantmiddelen verminderen werkdruk

De PO-Raad, VO-raad, vakbonden en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
hebben eind 2019 een convenant ondertekend waarmee er extra geld vrijkomt voor het primair en
voortgezet onderwijs. Dit extra geld is bedoeld voor bijvoorbeeld meer ontwikkeltijd,
werkdrukverlichting, begeleiding van startende leerkrachten, begeleiding van zij-instromers,
onderwijsinnovatie of maatregelen arbeidsmarktvraagstukken.
Binnen Eduvier zetten wij deze middelen onder andere in voor;
1. Onderwijsinnovatie door middel van inzet ICT en opleiden van medewerkers hierbij;
2. Onderwijsinnovatie door de keuze van een nieuw onderwijsconcept op De Steiger (VO);
3. Begeleiding van zij-instromers;
4. Inzet van afdelingsleiders in opleiding waardoor de werkdruk mbt bovenschoolse taken
afneemt;
5. Het faciliteren van lerarenondersteuners zich te scholen tot bevoegd leerkracht.
2.4.2

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

In het voorjaar van 2021 werd onverwacht veel geld aan het onderwijs toegezegd onder de noemer
‘Nationaal Programma Onderwijs’ ter bestrijding van de opgelopen leerachterstanden van
leerlingen als gevolg van COVID-19. Pas na de zomervakantie waren details van de bedragen,
voorwaarden en doelbestemmingen duidelijk. Het NPO richt zich op herstel en ontwikkeling van het
onderwijs tijdens en na corona. Hiervoor is landelijk 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld. Voor
Eduvier betekent dit voor het schooljaar 2021-2022: € 1.052 per leerling PRO en € 1.402 per
leerling (V)SO.
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In het kader van het Nationaal Onderwijs Programma had het ministerie van OCW aan alle scholen
gevraagd om vóór de zomervakantie 2021 onderzoek te doen naar (eventuele) cognitieve,
executieve en sociale achterstanden van leerlingen vanwege corona. Een zogenaamde ‘schoolscan’.
Eduvier heeft voortvarend ingezet op de gezamenlijke aanpak van dit NPO. Er is een projectleiding,
onder aansturing van het Directeur Onderwijs en Kwaliteit ingesteld die scholen ondersteunt en het
proces bewaakt. Naast de doelbestemming die is gericht op het verkleinen van
onderwijsvertragingen, zetten we binnen Eduvier ook in op duurzame onderwijsontwikkeling.
Alle scholen hebben daartoe in april/mei een schoolscan opgesteld. In samenspraak hebben de
directie, het team en de MR-en van elke Eduvier-school vervolgens een plan opgesteld. Waar
mogelijk of nodig zijn ook ouders en leerlingen betrokken bij de totstandkoming van de plannen.
Eduvier-scholen zetten in op extra ondersteuning voor onder andere instructies en begeleiding in
kleine groepen, uitbreiding van certificeringsmogelijkheden (zoals kappersopleiding), middels
aandacht voor de versterking van de taal- en rekenvaardigheden, , extra aandacht voor
(praktijk)stages. Dit realiseren we door ondersteuning van OOP-ers of door klassen te verkleinen
(menukaart onderdelen B, E en F).
Daarnaast wordt begeleiding voor sociaal-emotionele ontwikkeling en de brede ontwikkeling
ingezet door bijvoorbeeld meer aandacht en trainingen voor executieve functies, cultuur, bewegen,
bedrijfsbezoeken of specifieke interventies (menukaart C en D).
Tot slot wordt veel geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering door teambrede of individuele
nascholingstrajecten en de aanschaf van materialen ter ondersteuning van de uitvoering van het
schoolprogramma. Dat gaat bijvoorbeeld om leesboeken, hardware en methodes. Indien nodig is
hiervoor geïnvesteerd en worden de afschrijvingslasten ten laste van de beschikbare middelen
gebracht.
Bij de bovenschoolse en gezamenlijke inzet zijn het projectteam, de bestuurder, het
directeurenteam en de BMR betrokken. Voor schooljaar 2021-2022 is besloten om 5% van de
toegekende NPO-middelen school overstijgend te alloceren. Enerzijds om (nog niet) in te schatten
werkgeversrisico’s af te dekken en een passende invulling te kunnen geven aan de administratieveen projectondersteuning. Anderzijds om de ruimte te hebben voor eventueel gewenste school
overstijgende interventies.
Voor de uitvoering van de NPO hebben we in 2021 beperkt externen ingezet. (Personeel Niet In
Loondienst – PNIL Van alle personele inzet bestaat 8% uit PNIL in 2021 ( € 11.366). Het
percentage lijkt hoog, echter de scholen hebben nog beperkt personeel ingezet vanwege het
landelijke personeelstekort. Het overgrote deel van de NPO-middelen (95%) is rechtstreeks
toegekend aan de scholen. De inzet daarvan is vormgegeven door de scholen zelf. Het projectteam
monitort de uitvoering en opbrengsten van de inzet van NPO. Door uitval van personeel is de
continuïteit van de uitvoering op de scholen vaak nog niet haalbaar gebleken. Dit leidt er toe dat
sommige plannen niet (geheel) of in gewijzigde vorm uitgevoerd zijn. Andere interventies lopen
goed, leerlingen profiteren daar van de ondersteuning. Op een aantal scholen zien we prachtige
voorbeelden van spontane professionalisering ontstaan.
2.4.3

Strategisch personeelsbeleid

Eduvier biedt haar medewerkers een uitdagende werkomgeving, waarin professionele ruimte wordt
geboden en hun inzet en ontwikkeling worden gewaardeerd. Het streven is de juiste medewerker
op de juiste plek, hoe lastig dit ook is bij een arbeidsmarkt die ernstig onder druk staat.
Uitgangspunt is dat bij Eduvier nu en in de toekomst kwantitatief voldoende bevoegde, bekwame
en uitstekend gekwalificeerde medewerkers met plezier werkzaam zijn. Het vraagt veel om hieraan
vast te kunnen houden in de steeds krapper wordende arbeidsmarkt voor leerkrachten en andere
direct bij het onderwijsproces betrokken personeelsleden.
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In 2021 heeft dit opnieuw geleid tot meer aandacht voor onze zoekstrategieën ten aanzien van
werving, aandacht voor opleiden in de school en deskundigheidsbevordering, stagebegeleiding van
leraren in opleiding, het aanstellen van docenten in opleiding en faciliteren van scholing om een
(2e) lesbevoegdheid te behalen.
Tevens hebben we ook in 2021 extra aandacht besteed aan de binding van personeel, oa door
eerder dan in het verleden een vast dienstverband toe te kennen te continueren, mogelijkheden
voor ontwikkeling en scholing blijvend te stimuleren en stagiaires en Lio-studenten van de OSOF en
van elders te begeleiden. Daarnaast hechten we aan de professionele ruimte voor en binnen de
teams, hebben we de Eduvier specifieke regeling vergoeding woon-werkverkeer voortgezet,
toonden het bestuur en het management tussentijds openlijke waardering voor de inzet van onze
medewerkers in het bijzondere jaar 2021 en ontvingen onze medewerkers een mooi
kerstgeschenk.
2.4.3.1

Ontwikkelingen

2.4.3.1.1 Personele bezetting
Per 31 december 2021 zag het personeelsbestand er als volgt uit, waarbij geen rekening is
gehouden met vervangers zonder regulier dienstverband:
Totaal

Opbouw personeelsbestand
man
vrouw

Fulltime

Parttime

2020
155

2021
154

2020
98

2021
95

bezetting (wtf)

141

134

98

95

38

39

aantal personen

251

262

77

76

192

186

bezetting (wtf)

204

201

77

76

129

125

aantal personen

406

416

175

171

249

245

bezetting (wtf)

345

335

175

171

167

164

aantal personen

Waarvan Extern ingehuurd personeel
Tbv het primaire proces

fte's
2020
36

2020
57

2021
59

fte's
2021
17

Overig

1

1

Totaal

37

18

De opbouw van ons personeelsbestand op aantallen medewerkers in relatie tot het aantal fte’s, de
verhouding man : vrouw en de leeftijdsopbouw ziet er als volgt uit. Het gaat om alle medewerkers
per 31 december 2020 en per 31 december 2021 in dienst van Eduvier.

Leeftijdsopbouw

per eind 2020 *
Vrouw

Man

Totaal

per eind 2021 *
Vrouw Man Totaal

15 tot 25 jaar

11

1

12

11

2

13

25 tot 35 jaar

44

23

67

45

25

70

35 tot 45 jaar

67

24

91

65

28

93

45 tot 55 jaar

55

36

91

50

35

85

55 tot 64 jaar

63

52

115

60

50

110

64+ jaar
Totaal

6

4

10

9

4

13

246

140

386

240

144

384

*Exclusief extern ingehuurd personeel

Jaarverslag Eduvier 2021, DEFINITIEF

32 van 105

Ultimo 2021 waren er gemiddeld 335 fte in dienst. Gemiddeld in 2021 waren dit er 318.
2.4.3.1.2 In- en uitstroom personeel
Hieronder is inzichtelijk gemaakt wat de in- en uitstroom van het personeel is geweest gedurende
het kalenderjaar 2021 binnen Eduvier.
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2.4.3.1.3 Verwachte uitstroom n.a.v. keuzepensioen en/of bereiken van AOW gerechtigde leeftijd
Op basis van de huidige wet- en regelgeving en de geboortedata van onze huidige personeelsleden
ziet het natuurlijk verloop bij pensionering bij de AOW-gerechtigde leeftijd er als volgt uit:

In bovenstaande grafiek is geen rekening gehouden met reeds gehonoreerde verzoeken voor nog
te starten keuzepensioen.
2.4.3.1.4 Cao PO 2021
De sociale partners tekenden op 2 november 2021 het definitieve cao-akkoord. Omdat de vorige
cao op 31 december 2020 afliep werd de nieuwe cao met terugwerkende kracht vanaf 1 januari
2021 van kracht. De meeste maatregelen uit de cao traden in 2021 in werking. Financiële/salaris
consequenties zijn in december 2021 met teugwerkende kracht uitbetaald.
In december 2021 ontvingen alle medewerkers die in januari 2021 in dienst waren, een
loonsverhoging van 2,25% en in december 2021 een éénmalige verhoging van de
eindejaarsuitkering van 6,3 naar 6,5%.
De cao regelt de uitvoering van de regeling arbeidsmarkttoelage voor docenten in het VSO die
lesgeven aan leerlingen met het uitstroomperspectief vervolgonderwijs. De regeling is bedoeld de
salariskloof tussen VSO-docenten en VO-docenten te verkleinen. De regeling zou vooralsnog voor
de periode van 1 jaar van toepassing zijn, maar is voor het schooljaar 2021/2022 nog een keer
toegepast. Zowel voor het schooljaar 2020/2021 als 2021/2022 is de beoogde toelage conform de
regeling uitbetaald.
Naast bovenstaande regeling heeft Eduvier de arbeidsmarkttoelage ten tijde van NP Onderwijs
ontvangen. Deze toelage is bedoeld om het werk op scholen met het grootste risico op
onderwijsachterstanden aantrekkelijker te maken en zo de het herstel op kansgelijkheid te
bevorderen. Binnen Eduvier zijn deze middelen beschikbaar gesteld voor de Stedenschool. De
bestuurder is met de personeelsgeleding van de GMR op zoek gegaan naar een verdeelsleutel van
de middelen die recht doet aan de verwachtingen van het personeel van de Stedenschool en aan
solidariteit binnen Eduvier en het doel van deze middelen. Hieruit is een voorstel gekomen
waarmee de PGMR heeft ingestemd onder de voorwaarde dat er voldoende draagvlak was onder de
medewerkers van de Stedenschool. Bij stemming hebben voldoende medewerkers ingestemd met
het gepresenteerde voorgenomen besluit wat heeft geleid tot een bruto toelage van € 400,- per
medewerker van de Stedenschool per maand bij een fulltime aanstelling. De resterende middelen
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worden eenmalig verdeeld onder de medewerkers vallend onder de cao PO m.u.v. de leraren VSO
die reeds een toelage ontvangen vanuit eerder genoemde regeling. Deze middelen zullen in de
maand mei van 2022 worden uitbetaald.
2.4.3.2 Uitkeringen na ontslag
In het kalenderjaar 2021 hebben geen uitkeringen na ontslag plaatsgevonden.
2.4.3.3 Aanpak werkdruk
De werkdrukmiddelen die Eduvier in 2021 heeft ontvangen voor de scholen van SO en VSO
[€ 517,= per leerling voor het schooljaar 2021/2022 en € 251,= per leerling voor het schooljaar
2020/2021] zijn grotendeels benut. De meeste scholen/locaties hebben gekozen voor het
aantrekken van een conciërge. In een enkele situatie zijn de extra middelen ingezet voor extra
onderwijsondersteuning. Vanaf 2022 wordt dit opgenomen in de lump sum en wordt dit gebruikt
ten behoeve van de personele formatie. De reeds gereserveerde werkdrukmiddelen kunnen
incidenteel worden ingezet. Voor het overzicht van de beschikbare middelen zie hoofdstuk 18 van
de jaarrekening 2021.
2.4.3.4 Mobiliteit, flexibiliteit en lerarentekort
De kwaliteit van ons onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de leerkracht, de
onderwijsondersteuner en het management. Een adequate personele bezetting nu en in de
toekomst is van groot belang. Uitgangspunt daarbij is onder meer dat de personele bezetting niet
alleen kwalitatief is afgestemd op wat onze doelgroepen van ons vragen, maar ook dat deze
bezetting is afgestemd op de toegestane formatie. Deze formatie zal de komende jaren fluctueren
in verband met de verwachte ontwikkeling van ons leerlingenaantal.
De voor 2021 verwachte krimp heeft plaatsgevonden, met een afname van 100 leerlingen. Door de
natuurlijk verloop hebben we toch nog vacatures moeten uitzetten. In nieuwe vacatures, vacatures
als gevolg van [tussentijds] vertrek en in vervangingen was lastig te voorzien als gevolg van de
krapper wordende arbeidsmarkt [het lerarentekort], de niet altijd gunstige concurrentiepositie van
het voortgezet speciaal onderwijs dat nog steeds onder de cao PO valt, de pittige doelgroepen die
wij in onze scholen hebben en de ontwikkeling dat steeds meer leerkrachten niet meer zelf
solliciteren maar zich [willen] laten bemiddelen en plaatsen door te dure detacheringsbureaus.
Het lerarentekort raakt ook Eduvier. Ondanks ons beleid zoveel als mogelijk leerkrachten/docenten
en lerarenondersteuners via een dienstverband bij Eduvier in te zetten hebben we in de loop van
het jaar 2021 toch weer meer gebruik van externe detacheringsbureaus moeten maken dan we
wilden. Soms was en is er geen keuze. Een gekwalificeerde leerkracht/docent voor de groep is de
eerste prioriteit, ook in de periode dat de scholen gesloten waren en we ons onderwijs deels
digitaal hebben verzorgd.
De inhuur en plaatsing via de externe bureaus blijft ongewenst en risicovol. Het heeft een voor het
onderwijs een onverantwoord hoog prijskaartje, kent het risico van kwaliteitsverlies en leidt te
vaak tot instabiliteit en discontinuïteit binnen teams. Deze ontwikkeling is en blijft ook de komende
jaren een aandachtspunt en heeft zeker niet de voorkeur bij het invullen van vacatures.
Alternatieven worden onderzocht.
Ultimo 2021 hebben wij voor totaal 18 wtf extern gedetacheerd personeel ingehuurd cq moeten
inhuren op structurele formatie en in langdurige vervangingen.
Binnen zowel Lelystad als Almere zijn projecten gestart waarin onderwijsorganisaties samen
optrekken om het lerarentekort tegen te gaan. OCenW heeft subsidies beschikbaar gesteld om zijinstromers of eigen personeel die een [tweede] onderwijsbevoegdheid willen behalen financieel en
qua tijd te faciliteren. Eduvier participeert in Lelystad en Almere in deze projecten. Binnen Eduvier
volgden in 2021 enkele onderwijsondersteuners de opleiding tot lerarenondersteuner en volgden
verschillende lerarenondersteuners de PABO, volgden drie zij-instromers als onbevoegd docent de
PABO of een lerarenopleiding.
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Daarnaast biedt participatie in de Opleidingsschool OSOF Eduvier mogelijkheden om studenten van
lerarenopleidingen aan ons te binden via stages en een Lio-schap. In 2021 waren drie betaalde
Lio’ers binnen onze locaties werkzaam en begeleidden we veel stagiaires vanuit OSOF. Het is de
bedoeling de Lio-ers na afronding van hun opleiding een baan als leerkracht binnen Eduvier aan te
bieden.
Met het oog op de verwachte afname van ons leerlingenaantal en het negatieve effect daarvan op
onze inkomsten zijn nieuwe medewerkers benoemd op basis van bepaalde tijd voor de periode van
maximaal een jaar. Hiermee continueren we een flexibele schil in onze personele bezetting en
streven we naar beheersing van het aantal eventueel gedwongen ontslagen van medewerkers met
een vast dienstverband op termijn. Uiteindelijk was de omvang van de flexibele schil in 2021
[medewerkers met een tijdelijk dienstverband en externe inhuur] 23% van ons personeelsbestand.
Gelet op de verwachte daling van ons leerlingenaantal zal de omvang van de “flexibele” schil de
komende jaren afnemen.
2.4.3.5 Gesprekscyslus
Ontwikkel- en beoordelingsgesprekken vinden plaats binnen de spelregels van onze
gesprekscyclus. De actualisatie van deze cyclus is najaar 2020 ter hand genomen. De geplande
pilot voor 2021 heeft vorm gekregen in het voorjaar van 2022. De implementatie vindt plaats in
het nieuwe schooljaar 2022-2023.
Met medewerkers die [langere tijd] aantoonbaar niet goed [meer] functioneren wordt het
dienstverband beëindigd. Zij krijgen externe outplacementbegeleiding aangeboden. In 2021
hebben we op deze wijze afscheid genomen van één medewerker en is een aantal casussen
zodanig voorbereid dat dit in 2022 gebeurt. Met een aantal langdurig zieken is afscheid nemen
onderwerp van gesprek.
Medewerkers die om welke reden dan ook hun functie [dreigen te] verliezen worden begeleid van
werk-naar-werk. In 2021 zijn geen medewerkers van wie de functie onder druk stond in een
andere functie benoemd, er vonden geen gedwongen ontslagen plaats.
2.4.3.6 Functieontwikkeling
De cao PO verplicht werkgevers om voor de beschrijving en waardering van functies binnen de
onderwijsorganisatie gebruik te maken van de FUWA PO. Dit houdt in dat voor alle functies binnen
het functiegebouw een beschrijving wordt gemaakt en deze beschrijving wordt gewaardeerd.
Binnen Eduvier was het functiebouwwerk gedateerd en onvolledig. In oktober 2021 zijn we gestart
met de update van dit bouwwerk. Eduvier heeft alle functies binnen haar functiebouwwerk
(opnieuw) gedefinieerd, beschreven en gewaardeerd. Waar mogelijk is gebruik gemaakt van
voorbeeldfuncties van de PO-raad of reeds beschreven en gewaardeerde functies. In het
functieboek is aangegeven of en bij welke functies een op maat gemaakte functie is ingevoerd
binnen de vereisten van FUWA PO. Leidende criteria bij de aanpassingen zijn het onderwijskundige
en organisatorische kader van Eduvier. Uiteraard hebben ook budgettaire randvoorwaarden een rol
gespeeld. Het uitgangspunt is de functiebeschrijvingen zo generiek mogelijk te beschrijven. Op
deze manier zijn er minder functies nodig en is het functieboek meer toekomstbestendig. De
verwachting is dat dit proces voor de zomervakantie 2022 is afgerond.
Eduvier zal jaarlijks in de formatieplannen van de scholen en overige organisatieonderdelen
aangeven welke functiegroepen en functies nu en in de toekomst nodig zijn. Dit kan betekenen dat
het voorliggende functiegebouw gewijzigd moet worden. Het onderwijs staat nooit stil.
Onderwijskundige of organisatorische wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor het
functiebouwwerk omdat nieuwe functies worden geïntroduceerd of bestaande functies verdwijnen.
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2.4.3.7 Professionalisering
In het strategisch manifest 2021-2025 is permanent aandacht voor leren, ontwikkelen en kwaliteit
van onze personeelsleden een van de speerpunten. Ons streven is en blijft dat binnen een redelijke
termijn alle docenten bij Eduvier niet alleen bevoegd zijn, maar ook kennis en vaardigheden
hebben op het terrein van gedragsregulatie.
Onbevoegde leerkrachten worden in principe niet (meer) aangenomen in de functie van leerkracht,
eventueel wel in de functie van Lio of van onbevoegd leerkracht in opleiding of als zij-instromer. In
2021 waren drie Lio-ers werkzaam binnen onze organisatie en waren 6 leerkrachten in opleiding
aangesteld. Lerarenondersteuners die dit willen en kunnen worden gestimuleerd en gefaciliteerd
de PABO te volgen dan wel een andere 2e graads bevoegdheid te behalen.
Mede in het licht van de ontwikkeling van ons onderwijsaanbod en de nieuwe eisen die de wet
daaraan stelt stimuleren wij docenten met een PABO-opleiding een tweede [gedeeltelijke]
bevoegdheid te halen in een vak waar Eduvier nu en in de toekomst behoefte aan heeft. Een aantal
collega’s heeft in 2021 een dergelijke opleiding opgepakt cq gevolgd. Zij maakten doorgaans
gebruik van de lerarenbeurs. In 2020 heeft de overheid bij nader inzien geen budget voor de
lerarenbeurs beschikbaar gesteld onder invloed van de kosten van de covid-19 maatregelen.
Eduvier heeft dat jaar de medewerkers die een aanvraag hadden gedaan zelf gefaciliteerd. In 2021
is er geen gebruik gemaakt van de lerarenbeurs.
In 2021 heeft een opnieuw groot aantal medewerkers deelgenomen aan een of meer
scholingsactiviteiten. Een groot aantal bijeenkomsten en training vond in 2021 digitaal plaats. Dit is
gebeurd op basis van de vooraf vastgestelde scholingsplannen en binnen het beschikbare budget.
Er hebben collectieve en soms team scholingsbijeenkomsten plaatsgehad. Medewerkers hebben
individueel scholing gevolgd. Middelen uit de Prestatiebox zijn benut voor de financiering van
deskundigheidsbevordering.
Een selectie uit gerealiseerde activiteiten uit 2021:

Alle medewerkers hebben een toegang gekregen voor E-wise. Veel leerkrachten en
lerarenondersteuners hebben modules van E-wise gevolgd.

Intervisie voor afdelingsleiders en voor gedragswetenschappers.

Training pedagogisch conciërge voor nieuwe conciërges.

Het behalen van een [2e] bevoegdheid door Eduvier gefinancierd.

Een aantal gedragswetenschappers is gestart met c.q. volgt een postacademische opleiding
tot schoolpsycholoog dan wel GZ psycholoog.

Twee afdelingsleiders volgen een opleiding tot schoolleider.

Team bijeenkomsten ter ondersteuning van de introductie van een nieuwe methode, het
gebruik van SOM, de introductie van PBS en/of omgaan met autisme of teambuilding.

Enkele lerarenondersteuners volgden de opleiding tot leraar.

Drie afdelingsleiders namen en nemen deel aan de opleiding veranderkunde van NOVO.

Begeleiding bij introductie en doorontwikkeling digitalisering en robotica.

Gedragswetenschappers en IB-ers volgden collectief scholing over relevante thema’s.

Ruime deelname [individueel en groepsgewijs] aan workshops en/of thema- en
studiedagen over een thema dat binnen een locatie of in algemene zin relevant is.

Teamscholing en –begeleiding bij onderwijsontwikkeling binnen een locatie dan wel de
realisatie van een herstel- of verbeterplan.

Coaching in de praktijk van leerkrachten/docenten.
2.4.3.8 Verzuimbeleid
De intensivering van ons verzuim- en herstelbeleid is in 2021 gecontinueerd. De
verantwoordelijkheid voor de verzuimbegeleiding ligt in de praktijk bij het management, ter
ondersteuning is binnen PenO een verzuimcoördinator actief.
De frequent verzuimgesprekken (na drie ziekmeldingen in een schooljaar) tussen leidinggevende
en medewerker zijn eveneens gecontinueerd. De lijnen met de bedrijfsarts zijn kort.
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De verzuimcoördinator monitort de ontwikkeling van het verzuim en verzorgde ook in 2021
rapportages. Daarnaast adviseert zij het bestuur en het management gevraagd en ongevraagd
over de te nemen acties in het kader van begeleiding van zieke medewerkers.
[Dreigende] langdurig zieken zijn en worden intensief begeleid. In voorkomende situaties
schakelen we hierbij externe expertise in. Preventie krijgt steeds meer aandacht. De
verzuimcoördinator is tevens belast met arbo en BHV-activiteiten Eduvier breed. In 2021 heeft de
kick off plaatsgevonden van Zorg van de Zaak; een traject gericht op inzetbaarheid is gestart.
De verzuimcijfers laten in 2021 net als in 2020, door het jaar heen fluctuaties zien. Daling en
stijging, ook anders dan onder invloed van het seizoen, wisselen elkaar af. Rapportage aan bestuur
en directeuren vindt plaats per kwartaal, fluctuaties worden geanalyseerd en besproken en waar
gewenst dan nodig wordt de verzuimbegeleiding geïntensiveerd dan wel vinden andere, passende
interventies plaats.
Desondanks is het verzuimpercentage over het jaar 2021 gestegen ten opzichte van het jaar 2020
van 8,47% naar 11,41%. De toename van het aantal langdurig zieken, onzekerheid over de
ontwikkelingen rond corona en [soms langdurige] uitval van medewerkers die een corona
besmetting hadden opgelopen zijn hier debet aan.

Ontwikkeling
ziekteverzuim 2019
en 2020
Verzuimpercentage

2020

8,47%

2021

11,41%

Het landelijk verzuimpercentage, gepubliceerd door het vervangingsfonds, lag voor het PO in 2020
op 5,7% en voor de WEC-scholen [gespecialiseerd] onderwijs] op 6,4%. Eduvier scoorde in 2020
boven het landelijk percentage 2020 voor de WEC-scholen. Een benchmark met landelijke
ontwikkelingen in 2021 is nog niet mogelijk omdat landelijke cijfers over 2021 pas later in 2022
beschikbaar zijn.
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Hieronder zijn deze percentages in een grafiek afgezet tegen de percentages 2020 en 2021 van
Eduvier.

2.4.3.9 Medewerkerstevredenheid
Als onderdeel van ons kwaliteitsbeleid vond jaarlijks een extern ondersteund tevredenheidsonderzoek plaats. Met ingang van het schooljaar 2019/2020 zijn het medewerkers
tevredenheidsonderzoek en het onderzoek naar de kwaliteit van ons primaire proces geïntegreerd
tot één onderzoek. Dit zal wordt twee jaarlijks uitgevoerd. Het volgende geïntegreerde onderzoek
vindt plaats in 2022. In november 2021 heeft de aftrap voor het onderzoek plaatsgevonden.
Het proces is als volgt: de uitkomsten worden besproken op bestuurlijk niveau en met het
management van Eduvier, met de Raad van Toezicht en met de medezeggenschap. Vervolgens
worden deelrapportages verspreid binnen de teams en daar besproken. Waar aan de orde worden
de acties naar aanleiding van de uitkomsten opgenomen in de jaarplannen van de verschillende
scholen.

2.5

Huisvesting & facilitaire zaken

De huisvesting van Eduvier scholen met vaste huisvesting gebeurt (in principe) op basis van
juridisch eigendom aan Eduvier. Voor scholen met tijdelijke huisvesting is er overleg met de
gemeenten om dit om te zetten naar vaste huisvesting. Op dit moment betaalt Eduvier voor
tijdelijke huisvesting over het algemeen een exploitatie vergoeding / medegebruiksvergoeding.
Eduvier heeft zicht op de investeringen in huisvesting en de verwachte onderhoudsuitgaven in
meerjarenperspectief. Eduvier geeft verspreid over Flevoland les binnen de gemeenten Almere,
Lelystad en Noordoostpolder.
Huisvesting naar de toekomst heeft onze aandacht. De verwachte leerlingdaling zal een effect
hebben op de benodigde capaciteit. We zullen onze huisvestingsportefeuille dan ook jaarlijks
kritisch moeten blijven beoordelen, waarbij we de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk inzetten.
2.5.1

Onderhoud

De verantwoordelijkheid voor het beschikbaar stellen van huisvesting van ons onderwijs en de
daaraan verbonden lasten is aan de gemeente waar de desbetreffende locatie is gevestigd.
Het onderhoud van de gebouwen komt sinds 2015 volledig ten laste van het budget van Eduvier.
Met de middelen die we hiervoor van de overheid ontvangen, streven we ernaar de scholen in een
goede staat te houden. Functionaliteit, hygiëne en veiligheid vinden we zeer belangrijk.
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Ten behoeve van het meerjaren-onderhoud wordt er jaarlijks een bedrag gedoteerd in de
onderhoudsvoorziening, waarvan de benodigde omvang is gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan. Het meerjaren-onderhoudsplan is in 2020 op basis van een nieuwe schouw
geactualiseerd. Met deze actualisatie van het onderhoudsplan is er ook voor gekozen om de hoogte
van de onderhoudsvoorziening te bepalen op basis van de (vanaf 2023) verplichte
componentenmethode. De voorziening is opgebouwd door per onderhoudscomponent de
toekomstige kosten en het tijdstip van het onderhoud te schatten, waarbij op balansdatum de
voorziening het benodigde opgebouwde niveau heeft.
2.5.2

Veiligheid

Er vinden periodieke externe controles plaats op het gebied van (brand)veiligheid binnen en buiten
onze gebouwen. Eventuele tekortkomingen worden direct hersteld. Daarnaast worden EHBOcursussen, cursussen voor bedrijfshulpverlening en keuringen gerealiseerd. De gymzalen en
gymtoestellen worden periodiek gekeurd. We herstellen en/of vervangen tekortkomingen indien
nodig direct. Hiermee voldoen we aan de wettelijke voorschriften.
Vanuit de risico-inventarisaties (RIE’s) zijn actieplannen opgesteld. Elke locatie is zelf
verantwoordelijk voor de uitvoering van haar plan. De uitvoering hiervan wordt gemonitord. In het
schooljaar 2022/2023 willen we de RIE’s opnieuw gaan updaten.
2.5.3

Huisvestingsprojecten

In het voorjaar van 2021 is de nieuwbouw bij de Paul Kleestraat in Almere [voor Nautilus VSO de
havo/vwo afdeling] feestelijk geopend door de wethouder van onderwijs van de gemeente Almere.
Met deze oplevering is de tijdelijke huisvesting van de havo/vwo aan de Operetteweg in Almere
teruggeven aan de gemeente Almere.
In de gemeente Noordoostpolder (Emmeloord) is de planning voor de nieuwe gebouwen
getemporiseerd. Dit omdat beide Optimisten mee gaan in de ontwikkelingen voor huisvesting voor
het [regulier] onderwijs in Emmeloord. Besloten is dat de Optimist VSO onderdeel gaat uitmaken
van de nieuwe VO/VSO campus die in de NOP is voorzien. Oplevering staat vooralsnog op
2024/2025. De Optimist SO zal samen met de SBO school de Klimboom, de SO school de
Zonnebloem, een BSO en jeugdzorg in een nieuw op te richten expertisecentrum gespecialiseerde
voorzieningen gehuisvest gaan worden. De voorbereidingen zijn gestart. Het gebouw dat hiervoor
beschikbaar komt, komt pas vrij na de verhuizing van de huidige gebruiker naar de nieuwe VOcampus in 2024/2025. De gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder zullen hiervoor de
benodigde budgetten beschikbaar stellen. Deze nieuwe opties sluiten goed aan bij de beoogde
samenwerking tussen SO en PO en VSO en VO in de NOP en bieden een uitdagend perspectief.
In de zomer van 2021 heeft er groot onderhoud in het hoofdgebouw van De Anger aan de
Schoener plaatsgevonden, hierbij is er gebruik gemaakt van de beschikbare SUVIS subsidie van
het Rijk.
2.5.4

Duurzaamheid

In het kader van de duurzaamheid van gebouwen investeert Eduvier, waar mogelijk in
aanpassingen in het pand. Wanneer er (groot) onderhoud plaatsvindt wordt beoordeeld of een
nieuwe investering duurzaam kan of is. Zo is op een aantal locaties het tl-licht vervangen door een
led-oplossing. Vanuit de “informatieplicht energiebesparing” van de Rijksdienst voor ondernemend
Nederland (RVO) is een aantal verplichte investeringen in de duurzaamheid naar voren gekomen.
Dit betreffen investeringen die binnen 5 jaar terugverdiend worden. In 2021 zijn deze adviezen
opgenomen in de investeringsbegroting.
Het verduurzamen van onze scholen heeft effect op het meerjarenonderhoudsplan. Wij willen
verduurzamen en kijken binnen de andere scholen op welke punten we kunnen verduurzamen.
In de afgelopen jaren heeft Eduvier zelf geïnvesteerd in zonnepanelen op het dak van het Nautilus
college aan de Lierstraat, op het dak van het nieuwe gebouw voor het Aurum en op de aanbouw op
de Paul Kleestraat in Almere. Hierdoor kan daar het energieverbruik voor een groot deel zelf
worden opgewekt en de investering wordt terugverdiend.
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2.6

Financieel beleid

2.6.1

Treasury

Het treasury-beleid vindt plaats binnen de kaders van de regeling beleggen en belenen voor
instellingen voor onderwijs en onderzoek. De stichting kent een eigen treasurystatuut. Het
uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden
besteed.
De stichting heeft in 2021, conform het statuut, een terughoudend treasury-beleid gevoerd. De
(overtollige) financiële middelen zijn, mede als gevolg van de lage rentestand, in 2021 uitsluitend
direct opeisbaar weggezet. (Rabobank en klein deel SNS). De betaalmiddelen zijn ondergebracht
op een dagelijks opvraagbare bankrekening bij de SNS en de Rabobank. Eduvier heeft geen
uitstaande beleggingen en leningen, aangetrokken leningen en afgesloten
derivatenovereenkomsten in 2021.
Vanwege het feit dat het publieke middelen betreft welke het maatschappelijke belang kunnen
dienen als we het beschikbaar stellen aan het Rijk, zullen wij in 2022 overgaan op
schatkistbankieren.
2.6.2

Allocatie van middelen

Jaarlijks worden in de kaderbrief de uitgangspunten van de begroting en de allocatie van middelen
binnen Eduvier vastgesteld. Het bestuur legt deze kaderbrief voor aan het directieoverleg [ter
bespreking], de medezeggenschap [ter advisering] en de RvT [ter goedkeuring].
Voor de toekenning van de beschikbare formatie per school is in het boekjaar 2021 nog gewerkt
met een vastgesteld normatief kader per onderwijssoort (VO-PRO, VSO-VMBO, VSO-HAVO/VWO en
SO). Dit kader is gebaseerd op het geprognosticeerd aantal verwachte leerlingen bij start van het
schooljaar waar de toekenning betrekking op heeft (jaar t). Vanaf het boekjaar 2022 zal een
andere systematiek van allocatie gaan gelden, dit met als doel om meer bewustzijn en
eigenaarschap over de inzet van middelen te geven naar de scholen.
Eduvier heeft ervoor gekozen om een aantal school gerelateerde uitgaven centraal te beheren. Van
de totale OCW-baten wordt hiervoor in 2021 vooraf een deel (maximaal 10%) beschikbaar gesteld
voor de financiering van deze centraal beheerde uitgaven en bovenschoolse organisatiegerelateerde uitgaven. Onder de centraal beheerde uitgaven vallen in het boekjaar 2021 onder
meer de uitgaven voor vervanging, duurzame inzetbaarheid, kwaliteitsverbetering en bovenschools
gefinancierde personeelsleden in de scholenorganisatie. Naast deze school gerelateerde centraal
beheerde uitgaven worden ook de bovenschoolse organisatie-gerelateerde uitgaven bovenschools
verantwoord.
Onder deze bovenschoolse organisatie-gerelateerde uitgaven vallen onder meer de volgende
posten in het boekjaar 2021:
Het centraal budget voor scholing via (collectieve) langlopende opleidingen en
bovenschoolse studiedagen;
Centrale personeelsactiviteiten;
Kosten arbozorg;
Dotatie aan de voorziening onderhoud;
Kosten voor werving en selectie;
Kosten toezicht en medezeggenschap
Accountantskosten en juridische ondersteuning;
Contributies, verzekeringen, porto en kopieerkosten;
Kosten algemene ICT-licenties, back-up voorziening en centrale server.
Bij de allocatie van de beschikbare middelen wordt ook de financiering van de diensten die centraal
vanuit het bedrijfsbureau voor alle organisatieonderdelen worden geleverd opgenomen.
Het bedrijfsbureau bestaat onder andere uit de leerlingenadministratie, financiën, personeelszaken,
onderhoud, communicatie, Inkoop, stichting brede vergaderfaciliteit en de eigen ICT afdeling. De
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financiering van het bedrijfsbureau mag in het boekjaar 2021 maximaal 7% van de rijksbijdrage
bedragen.
Personele baten voor de SO/VSO-scholen zijn gealloceerd op basis van de toegekende
formatieplaatsen (conform het normatief kader obv ll-aantal 1 oktober 2020 en telling per 1
oktober 2021) en de Gpl van Eduvier (SO/VSO) per functiecategorie (OP/OOP/DIR).
Bij de allocatie van de personele baten voor VO zijn de baten toegerekend op basis van het llaantal 1 oktober 2020 (7/12) en telling 1 oktober 2021 (5/12), dus obv t.
Eduvier ontvangt achterstandsmiddelen op basis van de CUMI-regeling. Doel is met gerichte
interventies achterstanden van leerlingen als gevolg van ongunstige omgevingskenmerken te
voorkomen of te verkleinen. Wij ontvangen deze middelen op basis van en bedrag per leerling.
Binnen de interne allocatie systematiek worden deze middelen verdeeld over de locaties die CUMIleerlingen binnen hun populatie hebben en dit op basis van het aantal CUMI-leerlingen. De
ontvangen middelen worden via de allocatie omgezet in formatie. Locaties met [veel] CUMIleerlingen hebben op deze wijze een ruimere formatie waardoor zij gericht meer ondersteuning
binnen de school kunnen realiseren.
De materiële baten voor de leermiddelen zijn in 2021 gebaseerd op de meest recente
gepubliceerde variabelen, voor de dekking van de overige materiële lasten wordt gekeken naar de
benodigde budgetten op basis van de realisatie van de afgelopen jaren. De bestemming van de
rijksbijdrage geschiedt overeenkomstig de doelstelling van deze bekostiging: het in stand houden
van de scholen en realiseren van onderwijs.
Andere uitgangspunten bij de verdeling van de middelen zijn:
solidariteit
continuïteit

-->
-->

effectiviteit

-->

efficiency

-->

kwaliteit

-->

2.6.3

scholen/locaties die dat nodig hebben worden [extra] ondersteund
beleid heeft vaak een looptijd van meerdere jaren, derhalve moet ook de
bekostiging een meerjarig karakter hebben
gelden worden zo effectief mogelijk ingezet, het accent ligt op de realisatie
van de geformuleerde doelstellingen
gelden worden zo efficiënt mogelijk ingezet, daar waar mogelijk streven we
naar schaalvoordelen
het hele proces draait om het realiseren van een zo hoog mogelijke
kwaliteit van het onderwijs en activiteiten.

Investeringsbeleid

Vanwege de gunstige liquiditeit worden de investeringen uit eigen middelen voldaan. Er is in 2021
verder vervolg gegeven aan het up to date brengen van de ICT-omgeving binnen de organisatie,
als ook het op orde brengen van een aantal locaties. Hierbij is, binnen de investeringsbegroting,
een impuls gegeven aan een aantal bestaande wensen op de scholen. De basis is op orde,
professionalisering van de ICT-omgeving heeft en zal door de technische ontwikkelingen continue
aandacht vragen en krijgen. Ook worden leermiddelen actueel gehouden. De directeuren zijn
verantwoordelijk voor de opstellen van het investeringsplan hiertoe, indien van toepassing in
samenwerking met de specialist digitale leeromgeving, het IB-netwerk en betrokken specialisten.
De nieuwe/andere huisvesting van de verschillende locaties vraagt de nodige investeringen in
meubilair en voorzieningen die niet door de gemeente worden gefinancierd. Hier was in 2021 ook
ruimte voor. In 2021 hebben we in totaal € 738.579,= geïnvesteerd. Voor een verdere verdeling
verwijzen we naar de jaarrekening.
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2.7

Risico’s en Risicobeheersing

Bij de begrotingsgesprekken met de directeuren, afdelingsleider en de bestuurder worden de
risico’s geïdentificeerd. De taken van risicobeheer zijn verdeeld over verschillende personen. De
verantwoordelijk medewerker is afhankelijk van het gebied van de risico’s. Eind 2020 is het
risicoprofiel van Eduvier opnieuw geactualiseerd. Hierbij hebben we vastgesteld of het benodigde
buffervermogen nog voldoende is om de onderkende risico’s op te kunnen vangen.
In het afgelopen verslagjaar heeft het risicobeheerssysteem goed gefunctioneerd. Gedurende het
jaar beoordelen we periodiek de genomen beheersmaatregelen. Hierbij stellen we vast of deze
voldoende hebben gewerkt en of er noodzaak is tot treffen van maatregelen in de vorm van
bijstelling/uitbreiding van beheersmaatregelen. We hebben beoordeeld of de omvang van de
financiële schades die we verwachten nog passen binnen de vastgelegde kaders in het risicoprofiel
en of er aanleiding is deze kaders bij te stellen. Op het gebied van bedrijfsvoering vinden periodiek
interne controles plaats. Hieruit zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. In de rapportages
aan de raad van toezicht worden risico’s verantwoord.

2.8 Belangrijkste risico’s en onzekerheden
De belangrijkste risico’s die we hebben geïnventariseerd zijn hieronder weergegeven. Per risico zijn
de genomen dan wel te nemen maatregelen genoemd die het risico moeten verkleinen dan wel
vermijden. De risico’s zijn geclusterd naar de vier werkwoorden die de kern van onze strategie
illustreren.
2.8.1

Specialiseren

2.8.1.1 Verdichting problematiek leerlingenpopulatie
De problematiek van onze leerlingen binnen de scholen verdicht. Minder leerlingen, maar met
ernstiger problematiek, steeds minder lichtere problematieken binnen de klas. Deze ontwikkeling
vraagt veel van onze medewerkers en leidt tot enkele risico’s:

Is ons personeel, met name de docenten, voldoende bekwaam om niet alleen onderwijs te
verzorgen aan onze doelgroepen, maar ook als gedragsspecialist het soms ernstig
afwijkende gedrag in goede banen te leiden? Is iedereen in staat zich hier via scholing en
begeleiding adequaat voor te bekwamen?

Is het antwoord op de eerste vraag “niet iedereen”, dan kan dit leiden tot spanning en
stress en daardoor wellicht tot een stijging van het ziekteverzuim, oplopende kosten voor
coaching, begeleiding en eventueel ondersteuning bij vertrek.
2.8.1.2 IVIO@school
Voor ons HAVO/VWO onderwijs wordt gebruik gemaakt van IVIO@school. Ons onderwijs is in de
loop van de jaren verbeterd en onze jongeren leggen een volwaardig HAVO/VWO-traject af. De
kosten per leerling zijn gestegen. Daarnaast vindt er juist binnen onze HAVO/VWO school veel
tussentijdse instroom plaats. Deze instroom zorgt voor extra lasten. De instroom is lastig te
voorzien en lastig te begroten. De dekking van de kosten van deze onderwijsvorm vraagt
permanent onze aandacht.
Om het risico te beperken zijn intern procedure afspraken aangescherpt, zijn werkafspraken met
IVIO verhelderd en is het beschikbare normatieve kader ter dekking van deze hogere lasten
gecorrigeerd. Hierdoor kan minder feitelijke formatie worden ingezet op onze HAVO/VWO scholen.
Het risico is door deze maatregelen gemitigeerd.
2.8.2

Flexibiliseren

2.8.2.1 Onvoorzienbare en onbeheersbare leerling fluctuaties
Basis voor de onderwijsbekostiging is het aantal leerlingen.
De politiek heeft de toeleiding naar het speciaal onderwijs gewijzigd evenals de bekostigingswijze
en de financiële stromen van het speciaal onderwijs. Dit heeft zijn doorwerking in de bekostiging
van ons onderwijs in de afgelopen jaren, nu en in de toekomst.
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De reallocatie van middelen had en heeft nadrukkelijk gevolgen voor Eduvier. Passend onderwijs,
met name de uitvoering ervan in onze regio, leidt tot (grote) onzekerheid over de ontwikkeling van
ons leerlingenaantal.
De eerste effecten van passend onderwijs in de vorm van afname van ons leerlingenaantal zijn
zichtbaar. Eduvier houdt sinds de start van passend onderwijs bij het meerjarenperspectief
rekening met de doelstellingen van de swv-en tav de negatieve [financiële] verevening, die dienen
te worden gerealiseerd per samenwerkingsverband. De praktijk blijkt weerbarstig, zoals elders
toegelicht. Ook in 2020-2021 heeft een aantal swv-en hun doelstelling niet gehaald en is ons
leerlingaantal niet dan wel niet in lijn met deze doelstellingen afgenomen. Per oktober 2021 zien
we echter wel een kentering in het afgeven van TLV’s en in de ontwikkeling van ons
leerlingenaantal.
De swv-en hebben in hun ondersteuningsplannen afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het
deelnamepercentage speciaal onderwijs. De doelstellingen uit deze plannen zijn basis voor de
meerjarenraming van de leerlingenontwikkeling en de meerjarenbegroting van Eduvier.
Deze raming laat, zoals gezegd, een verwachte krimp van ons leerlingenaantal zien ten opzichte
van 1 oktober 2020 van gemiddeld 15% in 2024 (bron: jaarrekening 2020), waarbij een aantal
scholen zwaarder wordt getroffen dan andere. De exacte omvang van de op termijn te nemen
maatregelen voor onze organisatie is en blijft lastig te bepalen maar wordt reëler. Om deze
verwachte daling van het leerlingenaantal en daarmee de afname van de financiële middelen en de
beschikbare formatie op te kunnen vangen dienen wij feitelijk een flexibele schil binnen ons
personeelbestand aan te houden, echter ligt hier een aandachtspunt: Het aanhouden van een
flexibele schil om rekening te houden met bovengenoemde verwachte krimp, is nu met krapte op
de arbeidsmarkt moeilijk haalbaar. Deze koers staat op gespannen voet met de dringende wens
om in het kader van het lerarentekort meer leerkrachten via een vast dienstverband te binden en
te behouden voor Eduvier.
Eduvier moet zoveel mogelijk van haar personeel blijvend opleiden. Goede docenten zijn in tijden
van krapte op de arbeidsmarkt altijd gewild en kunnen dan, indien noodzakelijk, makkelijk van
werk naar werk begeleid worden. Door het personeelsbeleid hier dan ook op af te stemmen, zijn
risico’s beperkt.
Naast een daling van het leerlingaantal bij de zgn. “onder instroom” door invoering van paso,
wordt Eduvier ook geconfronteerd met zijinstroom van leerlingen. Voor deze zijinstroom zijn
ruimte, formatie en materialen nodig. De zijinstroom wordt niet direct bekostigd, waardoor Eduvier
deze middelen dient voor te financieren. Omdat de zijinstroom niet 100% is te voorzien, is het
lastig om hier op voorhand beheersmaatregelen op in te zetten. Hierdoor loopt Eduvier hier een
beperkt financieel risico. Door de invoering van de nieuwe teldatum (1 feb) wordt risico verder
verkleind. Ons beleid, dat wij een leerling die zich met een TLV meldt bij één van onze scholen
toelaten, continueren we.
2.8.2.2 Kwaliteit van het onderwijs
Kwaliteit van het onderwijs en veiligheid binnen de scholen zijn naast de invoering van passend
onderwijs twee zaken die de in-/toestroom van het aantal leerlingen naar Eduvier beïnvloeden.
Deze zaken zijn binnen Eduvier op dit moment bij nagenoeg alle locaties goed op orde. De kwaliteit
en veiligheid worden binnen Eduvier nauwgezet gemonitord en er wordt continu geïnvesteerd in de
verbetering van deze punten en het kunnen vasthouden van hetgeen is bereikt. Kwaliteitsontwikkeling is een van onze prioriteiten. Waar kwaliteit en veiligheid onder druk staan, afnemen en/of
niet [meer] op orde zijn worden maatregelen getroffen ter verbetering.
Met de scholen zijn prestatieafspraken vastgelegd waarin de vereisten vanuit wet- en regelgeving
de minimale norm zijn. Overigens reikt onze ambitie verder. Periodiek vinden er
tevredenheidsonderzoeken en metingen van de sociale veiligheid binnen de scholen plaats. Met het
doen van interne audits is gestart. Op basis van de uitkomsten worden verbeterplannen gemaakt.
De realisatie van deze plannen wordt gemonitord en periodiek besproken tussen directeur en
bestuurder.

Jaarverslag Eduvier 2021, DEFINITIEF

44 van 105

2.8.2.3 Leraren tekort
Eduvier heeft de opdracht om voldoende en kwalitatief goed personeel te vinden voor haar
vacatureruimte. Indien dit niet of onvoldoende lukt, ontstaat een risico. Naast het risico op het
afnemen van de kwaliteit van het onderwijs, klassen zonder leerkracht en instabiliteit binnen teams
ontstaan er ook financiële risico’s. Hierbij valt te denken aan (te) dure inzet via uitzendorganisaties
/detacheringsbureaus, mogelijke beperking van de flexibele schil bij vaste indienstneming en
mogelijk betere onderhandelingspositie van (toekomstige) medewerkers door de schaarste aan
kwalitatief goede medewerkers.
Dit risico is gelet op het landelijk karakter ervan voor individuele onderwijsorganisaties lastig tot
niet beheersbaar.
2.8.2.4 Eigen risicodrager vervangingen
Eduvier is vanaf 1 januari 2016 eigen risicodrager mbt het verzuim. Het bedrag aan niet betaalde
premie, aangevuld met de WAZO-middelen en ontvangsten van uit het Risicofonds, is beschikbaar
voor vervanging van personeel bij afwezigheid. Mede om het risico te beperken heeft Eduvier
verzuimbeleid, verzuim wordt gemonitord en actief begeleid. Desondanks kan het ziekteverzuim in
enig jaar tegenvallen en zijn hogere vervangingskosten noodzakelijk dan voorzien. Door COVID
valt het verzuim extra tegen wat samen met een lerarentekort (vraag en aanbod) leidt tot nog
hogere lasten.
Deze ontwikkeling kan leiden tot ongepland vermogensbeslag. Dit is en blijft een reëel risico,
enerzijds door de omvang van de benodigde vervanging, anderzijds door de [hoge] kosten hiervan,
met dure externe krachten via detacheringsbureaus. In 2021 zijn de vervangingskosten wederom
hoger dan gewenst. De verwachting is dat deze trend in 2022 zich doorzet als gevolg van krapte op
de arbeidsmarkt, waarbij we wel een afvlakking verwachten door het eigenaarschap van deze
inhuur lager in de organisatie te beleggen. Periodieke monitoring van de vervangingskosten blijft
van belang en vindt plaats. In de begroting 2022 hebben we deels rekening gehouden met deze
(dure) inhuur.
2.8.2.5 Modernisering van het Participatiefonds
Modernisering van het Participatiefonds vindt plaats m.i.v. 1 augustus 2022 en houdt in dat
schoolbesturen in de toekomst in de basis de helft van de werkloosheidskosten die ontstaan uit een
ontslag zelf dienen te betalen. De andere helft zal door het collectief worden betaald. Als een
ontslag in specifieke situaties als onvermijdbaar wordt beoordeeld en de werkgever voldoende
inspanning heeft geleverd het dreigende ontslag te voorkomen, hoeft de werkgever maar 10% van
de werkloosheidskosten te betalen. Dit betekent dat in alle gevallen altijd minimaal een eigen risico
van 10% zal gaan gelden. Waar mogelijk wordt met deze lasten rekening gehouden in de
begroting.
Binnen het personeelsbeleid zal rekening worden gehouden met de invoering van deze maatregel
om de kosten zo laag mogelijk te houden. Mochten er echter onvoorzien toch kosten uit
voortvloeien, dan is er vooralsnog [voldoende] dekking vanuit de reserves.
2.8.3

Regionaliseren

2.8.3.1 Flevodrome
De middelen waaruit de gemeentes Lelystad en Almere de subsidie aan Flevodrome financieren
nemen als gevolg van landelijke bezuinigingen en overheveling van taken naar de gemeenten
(zeer) af. Gevolg is dat de subsidies aan Flevodrome sterk onder druk staan.
In Lelystad is het beschikbare budget op jaarbasis t/m 2022 op hetzelfde niveau van
€ 350.000,= gebleven. De gemeente Lelystad heeft een door de gemeenteraad gevraagd
onderzoek naar de effectiviteit en meerwaarde van Flevodrome Lelystad laten uitvoeren.
De uitkomsten van dit onderzoek, die voor Eduvier/Flevodrome positief zijn, zijn na bespreking in
het college van B&W met de gemeenteraad gedeeld en vormen de basis zijn voor het gesprek
tussen de gemeente en Eduvier [en eventuele andere partners] over de toekomst van Flevodrome
en voor besluitvorming over de toekomstige financiering.

Jaarverslag Eduvier 2021, DEFINITIEF

45 van 105

Wij zijn in dat kader met de gemeente Lelystad en andere partijen in de regio in gesprek over
samenwerking, een strategische heroriëntatie van de activiteiten en de wijze van (co-) financiering
door andere partners, zoals bijvoorbeeld Jeugdzorg, swv-en paso of afnemende organisaties.
In Almere zijn er gesprekken gestart met de gemeente/wethouder voor continuering van het
project. Om een eventuele doorstart te kunnen bewerkstelligen is voor 2022 weer een subsidie
aangevraagd. Uitgangspunt is dat er cofinanciering plaats moet vinden voor het project.
Vooralsnog hebben we deze locatie in 2021 ingezet als praktijklocatie voor het onderwijs.
2.8.4

Uitvoeringsrisico in de bedrijfsvoering

De beheersmaatregelen binnen Eduvier zijn zodanig ingericht dat risico’s op dit gebied voldoende
zijn afgedekt. Door de gewijzigde opzet behoeft dit de komende jaren extra aandacht, door
maandelijks inzicht en overzicht en gesprekken per trimester. De kans dat ze zich voordoen is
minimaal. Er valt hier te denken aan de volgende beheersmaatregelen:

De administratieve organisatie en interne beheersing zijn in opzet en werking op orde;

Er is een planning & control cyclus waardoor adequate stuurinformatie tijdig beschikbaar is;

Er is voldoende financiële deskundigheid binnen de organisatie en binnen de Raad van Toezicht
aanwezig.
Wel constateren we het afgelopen jaar dat de afhankelijkheid van derde partijen voor de salaris- en
de financiële administratie een reëel risico is. Binnen de uitvoeringsrisico’s in de bedrijfsvoering
hebben wij hier beperkt rekening mee gehouden. Voor de toekomst achten wij dit risico hoger in.
Binnen dit uitvoeringsrisico bestaat ook het risico op de onbetrouwbare overheid. Concreet
signaleren wij hier het feit dat zij de periode augustus 2022 tm december 2022 niet volledig wil
bekostigen waardoor de vordering op OCW moet worden voorzien of afgeboekt.
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3

Verantwoording financiën

3.1

Ontwikkelingen in meerjarig perspectief

De leerlingenontwikkeling binnen Eduvier is mede afhankelijk van de [grote] negatieve
vereveningsbedragen en daarmee maatregelen in ondersteuningsplannen van de swv-en waarbij
wij betrokken zijn. Een belangrijk doel van paso en swv-en is “meer leerlingen in regulier, minder
in speciaal”, vanuit het motto “regulier waar het kan, speciaal waar het moet”, bij voorkeur
thuisnabij. De swv-en hebben in hun ondersteuningsplannen afspraken gemaakt over het
deelnamepercentage speciaal onderwijs. De bekende doelstellingen uit deze plannen zijn basis voor
de meerjarenraming van de leerlingenontwikkeling van Eduvier. Deze zag er in december 2021 als
volgt uit:
Verwachte leerlingenontwikkeling dd december 2021
Leerlingen

2020

2021

2022

2023

2024

240

218

217

212

212

212

VSO

1044

968

949

901

896

901

PRO

212

217

200

195

190

190

1496

1403

1366

1308

1298

1303

SO

2025

Ten tijde van het opstellen van het formatieplan 2022/2023 in maart 2022 blijken de aanmeldingen
voor het schooljaar 2022/2023 in totaal hoger dan ingeschat. Op basis van dit voortschrijdend
inzicht is in het formatieplan de onderstaande aangepaste prognose vastgesteld door het bestuur.
Deze prognose is de basis geweest voor het vaststellen van de formatie voor het nieuwe
schooljaar, maar is niet verwerkt in onderstaande meerjaren balans en meerjaren-exploitatie
overzichten. Dit gebeurt bij de begroting 2023, wanneer we meer inzicht hebben in de werkelijke
ontwikkeling van het leerlingaantal in het nieuwe schooljaar.
Verwachte leerlingenontwikkeling dd maart 2022
Leerlingen
SO
VSO
PRO

2020

2021

2022

2023

2024

240

218

224

190

177

2025
170

1044

968

986

945

896

886

212

217

235

223

212

200

1496

1403

1445

1358

1285

1256

Bovenstaande ontwikkeling laat in 2026 een krimp van 11% zien t.o.v. 2021.
De leerlingenontwikkeling (dec ‘21) heeft het volgende effect op de ontwikkeling van de formatie:
Functiecategorie

2021

2022

2023

2024

2025

18,06

16,50

15,50

15,50

15,50

OP

173,74

172,87

158,87

155,87

155,87

OOP

119,04

118,53

108,42

105,29

105,29

310,85

307.91

282,79

276,66

276,66

DIR

Het kader zal miv het schooljaar 2022/2023 op een andere wijze worden toegepast. Dit geeft
meerjarig vooralsnog de volgende verdeling over de functies, rekening houdend met de verachte
krimp:
Functiecategorie

2022/2023

2023/2024

2024/2025

2025/2026

20,934

19,156

18,158

17,775

17,605

OP

188,588

172,229

162,536

158,413

156,368

OOP

107,831

99,221

93,365

91,212

90,412

317,353

290,606

274,059

267,401

264,384

DIR
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3.2

Staat van baten en lasten en balans

In het financieel deel van dit bestuursverslag gaan we in op de financiële kerncijfers over het jaar
2021.
In paragraaf 6.5.2 worden de belangrijkste verschillen tussen het gerealiseerde resultaat 2021 en
het begrote resultaat 2021 en de belangrijkste verschillen tussen het resultaat 2021 en 2020
verklaard. Daarnaast worden de uitgangspunten en daarmee de belangrijkste ontwikkelingen mbt
de meerjaren begroting over de periode 2022 t/m 2025 weergegeven.
In paragraaf 6.5.3 worden de belangrijkste mutaties in de balansposten tov 2020 beschreven.
Vervolgens komen de toekomstige ontwikkelingen in de meerjarenbalans aan de orde en worden
de belangrijkste investeringen en de daarmee samenhangende financiering besproken.
Voor gedetailleerde informatie mbt 2021 verwijzen we naar de jaarrekening, die hierna is
opgenomen in dit jaarverslag.
In de conclusie geeft het bestuur aan hoe het aankijkt tegen de ontwikkeling van de cijfers.
3.2.1

Staat van baten en lasten

Realisatie
2020

(x € 1.000)

Rijksbijdragen OCenW

Begroting
2021

Realisatie
2021

Verschil
Verschil
verslagjaar verslagjaar
tov
tov vorig
begroting
jaar

31.414

29.956

33.402

3.446

1.988

Overige overheidsbijdragen

710

807

662

-145

-48

Overige baten

832

285

616

331

-215

32.956

31.048

34.680

3.632

1.725

27.910

25.876

29.591

3.715

1.681

604

1.287

654

-633

50

Huisvestingslasten

4.843

1.925

1.830

-95

-3.013

Overige instellingslasten

2.224

2.368

2.520

152

295

35.581

31.456

34.595

3.139

-985

Totaal baten

Personele lasten
Afschrijvingen

Totaal lasten

0
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat
inclusief incidentele dotatie vz.
Resultaat
exclusief incidentele dotatie vz.

-2.625

-407

85

492

2.710

-28

-80

-39

41

-11

-2.653

-487

45

532

2.699

378

0

0

Bestemming van het resultaat
Mutatie bestemmingsreserves

-97

-961

45

Mutatie bestemmingsfondsen

-55

-30

0

Mutatie algemene reserve

-2.500

503

0

0

0

Resultaat na mutatie reserves
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3.2.1.1 Verschil begroting versus realisatie
Rijksbijdragen
De rijksbijdragen liggen ca € 3,4 mln hoger dan begroot. Deze overschrijding is veroorzaakt door
de niet begrote middelen in het kader van het Nationaal Programma onderwijs (NPO) welke
volledig ten gunste van 2021 moeten worden gebracht. Daarnaast ontvingen we een hogere
groeibekostiging, hogere baten OCW ter compensatie van de loonkostenverhoging vanuit de cao
PO hogere baten OCW door indexatie wat ook heeft geresulteerd in een nabetaling over het
schooljaar 2020/2021 in 2021 en opnieuw de uitbetaling van de subsidie arbeidsmarkttoelage VSO.
Overige overheidsbijdragen en overige baten
De overige overheidsbijdragen zijn € 145k achtergebleven op de begroting. Dit wordt met name
veroorzaakt door de lagere vaststelling subsidie Flevodrome Almere. De gemeente Almere heeft
een bijdrage beschikbaar gesteld t/m juli 2021 om het project af te kunnen bouwen, waarbij deze
baten de lasten dekken voor het boekjaar 2021.
De overige baten zijn € 331k hoger. Deze overschrijding is mn veroorzaakt door de niet begrote
baten van de opleidingsschool, middelen voor extra hulp in de klas, als ook een incidentele
afrekening van VsV-middelen van het samenwerkingsverband.
Personeelslasten
Ten opzichte van de begroting hebben we € 3,7mln meer uitgegeven aan personele lasten. Deze
overschrijding is veroorzaakt door hogere loonkosten als gevolg van de uitbetaling van de
arbeidsmarkttoelage VSO in 2021 en de verhoging vanuit de cao’s PO en VO. Daarnaast is er
sprake geweest van meer externe inhuur dan verwacht door arbeidsmarkt schaarste en
ziekteverzuim. Deze formatieve ruimte kon niet worden ingevuld met medewerkers op onze eigen
loonlijst. Deze externe inhuur is wel fors lager dan we de afgelopen jaren hebben ingezet.
Afschrijvingen
De afschrijvingen lijken met 633k lager te liggen dan begroot. In de begroting is er echter vanuit
gegaan dat een groot aantal investeringen direct ten laste van de exploitatie kunnen worden
gebracht waardoor deze in één keer in één jaar als afschrijving zijn meegenomen in de begroting.
Dit omdat er veel extra middelen beschikbaar zijn gesteld vanuit de (bovenmatige) reserves voor
het boekjaar 2021. Deze investeringen moeten echter worden afgeschreven en verantwoord obv de
reguliere afschrijvingstermijnen waarna deze lasten worden onttrokken uit de per jaareinde
gevormde bestemmingsreserves impuls ICT en impuls meubilair. De investeringen liggen dan ook
in de lijn met de verwachte investeringen.
Huisvestingslasten
De huisvestingslasten liggen € 95k onder de begroting. Deze onderschrijding is veroorzaakt door
lagere kosten voor dagelijks onderhoud doordat niet al het E&W onderhoud op alle locaties in 2021
kon worden afgerond.
Overige lasten
De overige lasten liggen in totaal € 152k hoger dan begroot. Op post-niveau zijn er over- en
onderschrijdingen. Er is ook dit jaar weer veel geïnvesteerd op nieuw beleid. Ook in 2021 hebben
we sterk ingezet op kwaliteit (€ 502k). Ten opzichte van het beschikbare budget hiervoor (€ 250k)
is er een overschrijding. Deze inzet was noodzakelijk om de kwaliteit en veiligheid binnen een
aantal scholen te organiseren.
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3.2.1.2 Resultaat 2021 versus 2020
Het resultaat 2021 ligt € 2,7mln hoger dan het resultaat 2020. Dit verschil wordt voornamelijk
veroorzaakt door de incidentele dotatie aan de voorziening onderhoud in 2020. In 2021 liggen de
baten (€ 1,7 mln) hoger en de lasten (€ 1mln) lager dan in 2020.
De hogere baten zijn met name veroorzaakt door hogere baten OCW als gevolg van de indexatie,
cao verhogingen en daarmee de nabetaling over het schooljaar 2020/2021. Tevens zijn er extra
middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs in 2021 ontvangen. Ook is een extra subsidie
ontvangen t.b.v. de arbeidsmarkttoelage docenten VSO.
Het verschil in de lasten is enerzijds veroorzaakt door de hogere personele lasten als gevolg van
hogere loonkosten voortvloeiend uit de nieuwe cao PO en VO en arbeidsmarkttoelagen (€ 1,6mln).
De kosten voor inhuur van personeel zijn ten opzichte van 2020 met € 200k gedaald.
De huisvestingslasten zijn € 3 mln lager door m.n. de incidentele dotatie in de voorziening
onderhoud. Voor meer details verwijzen we naar jaarrekening.

3.2.2

Activa

BALANS

2020

(x 1000)

2021

Verschil

Materiële vaste activa

3.572

3.651

79

Vorderingen

2.393

2.102

-291

13.966

13.775

-191

19.931

19.528

-403

Passiva (x1000)

2020

2021

Algemene reserve

5.000

5.000

0

Bestemmingsreserves publiek

3.129

3.248

119

784

710

-74

5.954

5.343

-611

Liquide middelen
Totaal activa

Bestemmingsfondsen
Voorzieningen
Langlopende Schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva

Verschil

420

353

-67

4.644

4.874

230

19.931

19.528

-403

Verloop van de activa in 2021
De materiële vaste activa zijn tov 2020 gestegen met € 79k. In verschillende locaties
hebben we geïnvesteerd in ICT, inventaris en apparatuur 645k.
De vorderingen zijn t.o.v. 2020 afgenomen met € 291k. Deze afname betreft m.n. een
afname van de gemeentelijke vordering (dekking van uitgevoerde investeringen) en de
overige vorderingen (vordering op de swv-en).
De liquide middelen zijn afgenomen door het uitvoeren van groot onderhoud en het
resultaat.
Verloop van de passiva in 2021
Het eigen vermogen is per saldo licht gestegen met het resultaat.
De voorzieningen zijn met € 611k gedaald. Er is onttrokken uit de voorziening onderhoud,
maar ook een aantal personele voorzieningen zijn vrijgevallen;
De langlopende schulden zijn gedaald met de toerekening van de investeringssubsidie;
De kortlopende schulden stijgen t.o.v. 2020 met € 230k. Deze stijging wordt met name
veroorzaakt door de toename van de crediteuren en hogere belastingen en sociale premies
als gevolg van hogere lonen.
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3.2.3

Meerjaren begroting

*prognose dd december 2021

3.1 Rijksbijdragen

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

30.910.186

28.269.399

26.654.380

26.046.623

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

788.620

788.620

788.620

788.620

3.5 Overige baten

504.749

504.749

504.749

504.749

32.203.555

29.562.768

27.947.749

27.339.992

28.232.644

24.344.158

23.682.320

23.596.633

733.323

773.610

740.250

675.874

1.725.914

1.745.331

1.764.966

1.784.821

3 Baten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten
4 Lasten
6.1 Financiële baten
6.2 Financiële lasten
6 Financiële baten en lasten
1 Resultaat

2.123.335

1.923.534

1.933.213

1.942.972

32.815.216

28.786.633

28.120.749

28.000.300

0

0

0

0

60.000

45.000

33.750

25.313

-60.000

-45.000

-33.750

-25.313

-671.660

731.135

-206.750

-685.621

Onttrekking reserves en fondsen
reserve werkdrukmiddelen

87.000

reserve arb.mrkt projecten en praktijk gericht onderwijs

120.440

Reserve fac primair proces en binden personeel

387.794

- Bapo

387.794

Reserve ontwikkeling en innovatie

650.653

-Inzet specialisten centraal

362.914

-Afdelingsleider io

228.361

- overig

59.378

personeel en nulmeting
Impuls ICT en meubilair
Bestemmingsfonds
(Dotatie) / onttrekking bestemmingsreserve per school

-267.161

(Dotatie) / onttrekking Algemene reserve

-307.066

-731.135

206.750

685.621

0

0

0

0

Resultaat na Resultaatverdeling

De meerjarenbegroting is ontleend aan de begroting 2022 welke in december 2021 is vastgesteld.
De uitgangspunten voor de meerjarenbegroting worden hieronder per post uiteengezet.
Rijksbijdrage
De afname van de rijksbijdrage wordt veroorzaakt omdat we meerjarig rekening houden met een
krimp van het aantal leerlingen, aansluitend op de doelstellingen van de samenwerkingsverbanden
waarin Eduvier participeert. Er is vanaf 2022 rekening gehouden met de vereenvoudiging van de
bekostigingssystematiek, als ook de nieuwe wijze van allocatie van de middelen over de scholen.
Per 1 januari 2022 is deze vereenvoudiging al van toepassing op het VO, per 1 januari 2023 gaat
het PO ook hierop over.
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Overige baten
De overige baten worden opgenomen zoals op het moment bekend is. Deze baten worden
meerjarige niet geïndexeerd.
Personele lasten
De personele lasten nemen meerjarig af als gevolg van een daling in het geprognotiseerde
leerlingenaantal.
Afschrijvingslasten
De afschrijvingslasten zijn gebaseerd op de vastgestelde meerjaren investeringsbegroting. Deze
investeringsbegroting houdt rekening met een krimp in het leerlingenaantal en laat dan ook
dalende afschrijvingslasten zien.
Huisvestingslasten
De huisvestingslasten nemen af op basis van de geprognotiseerde leerling ontwikkeling. Eventuele
teruggave van huisvesting aan de gemeente is niet verwerkt in de meerjarenbegroting. Deze
teruggave wordt meegenomen in de jaarbegrotingen.
Overige lasten
De overige lasten dalen met de ontwikkeling van de geprognotiseerde leerlingenontwikkeling.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten worden meerjarig gelijk gehouden, waarbij wel rekening wordt
gehouden met lagere lasten agv schatkistbankieren.
Indexatie
Bij de materiële lasten nemen we alleen een inflatie op als we die kunnen voorzien, zoals
bijvoorbeeld bij schoonmaakkosten. De baten worden uit voorzichtigheidsoverweging niet
geïndexeerd voor toekomstige prijspeilaanpassingen.

3.2.4

Meerjarenbalans

*prognose dd december 2021
Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

(Materiële) vaste activa

4.839

4.620

4.292

3.841

Vorderingen

2.393

2.393

2.393

2.393

Liquide middelen

9.509

10.277

10.465

10.325

16.741

17.291

17.150

16.559

Algemene reserve

5.000

5.000

5.000

5.000

Bestemmingsreserves publiek

1.438

2.170

1.963

1.277

709

709

709

709

4.610

4.468

4.574

4.709

Langlopende schulden

340

300

260

220

Kortlopende schulden

4.644

4.644

4.644

4.644

16.741

17.291

17.150

16.559

Totale activa

Bestemmingsfondsen
Voorzieningen

Totale passiva
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Toekomst
Bij het tot stand komen van de meerjarenbalans muteren de materiële vaste activa met de
investeringen vanuit de investeringsbegroting en de verwachte afschrijvingen. De grootste
investeringspost betreft ict en investeringen in meubilair. De voorzieningen muteren met de
jaarlijkse dotatie en de verwachte uitgaven vanuit het meerjaren onderhoudsplan.
Gezien de ruime liquiditeit is Eduvier in staat deze investeringen en uitgaven zelf te financieren. De
overige vorderingen en overige schulden (werkkapitaal) blijven gelijk. Het eigen vermogen muteert
met het resultaat uit de meerjaren begroting.

3.3

Financiële Positie

3.3.1

Kengetallen

Boekjaar

2021

2022*

2023*

2024*

2025*

Totale baten incl. financieel resultaat (x 1000)

34.680

32.204

29.563

27.948

27.340

Totale lasten (x 1000)

34.596

32.815

28.787

28.121

28.000

Exploitatieresultaat (x 1000)

45

-672

731

-207

-686

8.958

7.147

7.879

7.672

6.986

Totaal vermogen (x 1000)

19.528

16.741

17.291

17.150

16.559

Solvabiliteit I (norm 0,20)

0,46

0,43

0,46

0,45

0,42

Solvabiliteit II (ondergrens 0,30)

0,73

0,70

0,71

0,71

0,71

Eigen vermogen (x 1000)

Liquiditeit (ondergrens 0,75)

3,26

2,56

2,73

2,77

2,74

0,13%

-2,09%

2,47%

-0,74%

-2,51%

Weerstandsvermogen (ondergrens 5%)

25,83%

22,19%

26,65%

27,45%

25,55%

Rijksbijdrage / totale baten

96,48%

95,98%

95,63%

95,37%

95,27%

Personele lasten / totale lasten

85,53%

86,04%

84,57%

84,22%

84,27%

Materiële lasten / totale lasten

17,74%

13,96%

15,43%

15,78%

15,73%

Personele lasten / rijksbijdrage

86,38%

91,34%

86,11%

88,85%

90,59%

Personele lasten / totale baten
Huisvestingsratio (huisvestingslasten/totale
lasten)

83,34%

87,67%

82,35%

84,74%

86,31%

5,3%

5,26%

6,06%

6,28%

6,37%

Rentabiliteit (> 0%)

3.3.2

Reservepositie

Om haar vermogenspositie te versterken heeft Eduvier de afgelopen jaren door de inzet van een
deel van haar Rijksbijdrage gestuurd op een resultaatsverplichting. Aangezien het vermogen
voldoende is, is deze doelstelling miv het begrotingsjaar 2020 losgelaten.
Eind 2020 hebben we ons financieel risicoprofiel geactualiseerd, hieruit komt naar voren dat
Eduvier een minimaal buffervermogen dient te hebben van € 1,9 mln, maar ook dat dit een
absoluut minimum is. In overleg met de Raad van toezicht is besloten om vooralsnog een
algemene reserve/buffer van € 5 mln na te streven, dit vermogen dient, gezien de ontwikkelingen
die op ons afkomen, beschikbaar te zijn naast de specifiek bestemde reserves en fondsen.
De organisatie staat de komende jaren voor een aantal grote uitdagingen dat niet als zodanig in de
risicoscan is meegenomen. Immers, deze ontwikkeling en daarmee dit risico zijn te voorzien en
hierop kan en dient tijdig geanticipeerd te worden. Echter, de kans dat het in een jaar tegenvalt is
naar onze mening op het moment reëel aanwezig. Met name daar waar samenwerkingsverbanden
actief stimuleren meer leerlingen binnen het regulier onderwijs te plaatsen en minder snel
leerlingen door te verwijzen naar het speciaal onderwijs dient de formatie in korte tijd op een lager
leerlingenaantal te worden afgestemd [minder bezette fte’s]. Indien dit niet tijdig lukt dienen we
een extra claim te leggen op de reserves en dient de risicoreserve te worden aangesproken. Gezien
de ontwikkeling waar de organisatie voor staat achten wij deze kans reëel en zal er voldoende
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vermogen dienen te zijn om deze risicoreserve weer aan te kunnen vullen. Ook de situatie waar de
organisatie vandaan komt rechtvaardigt het vaststellen van een hogere reserve.
Indien de organisatie over een aantal jaar ten aanzien van het leerlingenaantal in een meer
stabiele omgeving verkeert zal opnieuw gekeken kunnen worden naar de omvang van de
risicoreserve en de omvang van het eigen vermogen in de algemene reserve.
Signaleringswaarde inspectie
Vanaf het boekjaar 2020 hanteert de inspectie voor het eerst de ‘signaleringswaarde voor mogelijk
bovenmatig eigen vermogen’. Onderwijsinstellingen die de signaleringswaarde overschrijden,
moeten daar een uitleg bij hebben of een plan om de reserves af te bouwen. De inspectie
benadrukt zelf ook dat het normatieve eigen vermogen geen norm is, maar een startpunt voor
gesprek. In 2021 heeft hierover inmiddels een eerste gesprek plaatsgehad.
Dit kengetal wordt voor Eduvier als volgt berekend:
0,5 x (aanschafwaarde gebouw x 1,27) + boekwaarde resterende materiële vaste activa + 0.05 x
alle baten

Normatief eigen vermogen
0,5 x (aanschafwaarde gebouw x 1,27)

680.758

Boekwaarde resterende MVA

2.999.952

0,05 x alle baten

1.734.021

NEV

5.414.731

Het werkelijk eigen vermogen van Eduvier is ultimo 2021 als volgt opgebouwd:
Algemene reserve
€ 5.000.000
Bestemmingsreserves (publiek)
€ 3.248.019
Bestemmingsfondsen (publiek)
€ 709.839
Totaal eigen vermogen
€ 8.957.858
Dit eigen vermogen ligt € 3,5 mln boven de signaleringwaarde van de inspectie en lijkt dus
bovenmatig. Echter van dit eigen vermogen zijn de bestemmingsfondsen (€ 710k) geoormerkt en
dus niet vrij inzetbaar. Naast deze fondsen heeft Eduvier ook voor €3,2 mln aan vermogen
“bestemd”. Deze middelen zullen de komende jaren worden ingezet voor het doel waarvoor zij zijn
gevormd. Onderwijsontwikkeling en ten behoeve het opvangen van de eventuele personele fricties
bij het achterblijven van de verwachte leerlingenontwikkeling en/of het voorfinancieren van
personele inzet bij tussen-instroom van leerlingen (met een zwaardere problematiek).
We houden dan een vrij inzetbaar eigen vermogen over van € 5 mln, welke wij als minimaal
aanwezig buffervermogen hebben aangegeven ter afdekking van onze risico’s. Het normatief eigen
vermogen voor Eduvier wordt berekend op € 5,4 mln. Het door Eduvier vastgestelde
buffervermogen ad € 5 mln ligt dus binnen deze kaders.
In het kader van het vermogen is het ook van belang te melden dat per 1 januari 2023 de
vereenvoudiging bekostiging PO wordt ingevoerd. Een onderdeel van deze vereenvoudiging is dat
de personele lumpsum niet meer op schooljaarbasis wordt beschikt, maar op
kalenderjaarbasis. Hierdoor ontstaat een vraagstuk ten aanzien van de waardering van de OCW
vordering op het einde van het kalenderjaar. Vanwege het betaalritme bestaat er nu nog een
vordering op het Ministerie welke mogelijk niet zal worden ontvangen. Concreet betekent dit dat
het eigen vermogen wordt verminderd met ongeveer € 1.550.000, dit omdat wij dit bedrag nooit
meer zullen ontvangen van OCW. Binnen de onderwijssector bestaat nog discussie over deze
afboeking waarbij Eduvier zich heeft aangesloten.
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Verslag
Raad van Toezicht
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Raad van Toezicht: rolvast en betrokken toezicht houden
Per 1 maart 2021 is de nieuwe bestuurder van start gegaan en heeft het Strategisch Manifest van
Eduvier onderwijsgroep 2021-2015: Meedoen! zijn intrede gedaan. De Raad van Toezicht was
intensief betrokken bij de totstandkoming hiervan. Voor de aftredend bestuurder was het Manifest
2021-2025 een reflectie op 10 jaar ontwikkeling van Eduvier. Voor de aantredend bestuurder, een
deels vernieuwde Raad van Toezicht en de nieuwe voorzitter is het (eveneens) een inspirerend
vertrekpunt voor de doorontwikkeling van Eduvier tot een blijvend toekomstbestendige organisatie.
Wij danken de aftredend bestuurder voor haar tomeloze inzet voor Eduvier en zien uit naar de
(verdere) samenwerking met de nieuwe bestuurder.
De Raad van Toezicht heeft drie taken: toezicht houden op het functioneren van het bestuur en op
de algemene gang van zaken van de stichting, klankbord zijn voor het bestuur en de werkgeversrol
vervullen van het bestuur. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad zich op het belang van de
stichting en van de door de stichting in standgehouden scholen en andere organisatieonderdelen en
op de continuïteit van Eduvier. Leidend hierbij zijn de kwaliteit van het onderwijs, een gezonde
financiële positie en een zowel kwalitatief als kwantitatief goede personele bezetting. De
samenstelling, taken en bevoegdheden van de Raad borgen deugdelijk en onafhankelijk toezicht.
De leden van de Raad onderschrijven de Code Goed Onderwijs Goed Bestuur en geven hun toezicht
in lijn met deze code invulling. Er is in het afgelopen jaar niet van deze code afgeweken.
De voorzitter Raad van Toezicht en de bestuurder hebben periodiek overleg.
Twee leden van de Raad van Toezicht voeren het jaargesprek met de bestuurder over de
behaalde resultaten en over haar functioneren en koppelen hierover terug naar de andere leden
van de Raad.
Bij zijn werkzaamheden hanteert de Raad van Toezicht een aantal kaders:

Code goed bestuur in het PO en het VO

Voor het onderwijs van Eduvier relevante wet- en regelgeving

Inspectie rapportages

De statuten

Reglement voor de auditcommissie

De planning & control cyclus en de kwaliteitskalender, incl de rapportage tools

Besturingsfilosofie Eduvier

Strategisch manifest “Mee doen!” 2021-2025

Begroting

Het treasury statuut.
Bij zijn toezichthoudende taak baseert de Raad zich op (kwantitatieve) rapportages met zgn. hardcontrols en op rapportages over gedrag, motivatie en meer kwalitatieve rapportages, de zgn. softcontrols.
Belangrijke waarden bij de invulling van hun rol van toezichthouder zijn voor de leden Raad van
Toezicht: vertrouwen, openheid, transparantie, rolvastheid en professionaliteit. De Raad houdt
toezicht op hoofdlijnen en op afstand, maar niet afstandelijk. Van belang hierbij zijn een adequate
informatievoorziening door de bestuurder en kritisch vermogen en alertheid bij de leden van de
Raad van Toezicht. Ook in 2021 hebben de leden Raad van Toezicht aandacht gegeven aan hun
rolvastheid en professionaliteit. Vanuit een basis van vertrouwen is de ambitie de toezichthoudende
rol scherper en professioneler in te vullen. De adequate informatievoorziening door het bestuur,
zowel ten aanzien van relevantie als inzicht en timing, is hierbij zeer ondersteunend.
Om zijn toezichthoudende rol goed uit te kunnen oefenen is het van belang dat de Raad van
Toezicht ook zelfstandig informatie verzamelt en beoordeelt. Dit doen de leden onder andere door
contacten met gremia binnen de organisatie en binnen hun netwerk.
Intern vindt jaarlijks een themabijeenkomst met het management van Eduvier plaats (niet in 2021
als gevolg van Covid-19) bezoekt de Raad jaarlijks een van de scholen (in 2021 Nautilus College
aan de Radioweg) en kan de Raad deelnemen aan bijeenkomsten als de jaarlijkse studiedag
Eduvier-breed en een festiviteit bij een van de scholen. Daarnaast overlegt de Raad jaarlijks
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tweemaal met de medezeggenschap. Tijdens deze overleggen staan actuele ontwikkelingen op de
agenda en wordt gesproken over zaken die de medezeggenschap en hun achterban bezighouden
en hoe zijn ontwikkelingen binnen de organisatie ervaren. In 2021 heeft één bijeenkomsten
plaatsgevonden in september. In 2021 stonden onder andere op de agenda: ziekteverzuim als
gevolg van Corona, het strategisch manifest, de procedure en benoeming van een aantal nieuwe
leden van de Raad van Toezicht, afscheid van vertrekkende leden en het afscheid van de voormalig
bestuurder, huisvesting, het functieboek in opbouw.
De gesprekken zijn constructief en in een open sfeer verlopen. Alle gesprekspartners hebben de
gesprekken als waardevol ervaren.
Er heeft in 2021 geen zelfevaluatie van het functioneren en de ontwikkeling van de Raad van
Toezicht plaatsgehad. Wel reflecteert de Raad van Toezicht elke vergadering op eigen inbreng en
rolvastheid. De volgende items hebben in 2021 aandacht gekregen: de kracht van de Raad van
Toezicht, het aspect van ‘kritisch doorvragen’ aan de bestuurder juist ook daar waar het goed gaat,
de rol van klankbord en sparringpartner voor de bestuurder, reflectie op rolvastheid, verhogen
eigen effectiviteit en de rol van werkgever richting bestuurder en het onderhouden en uitbreiden
van het netwerk rond Eduvier Bij de benoeming van een aantal nieuwe leden is hier, in aanvulling
op de profielschets, extra aandacht voor geweest. In 2022 zal de Raad van Toezicht zich verder
toeleggen op de totstandkoming van een Toezichtkader.
Individuele leden van de Raad hebben de gelegenheid zich te scholen en kunnen deelnemen aan
bijeenkomsten als die van de VTOI.
De samenstelling van de Raad van Toezicht heeft in 2021 een wijziging ondergaan. Per
augustus 2021 heeft de heer Greiner de rol van Voorzitter op zich genomen. Afgetreden per mei
2021 is de heer L. de Lange, en per augustus 2021 zijn de heren K. Wijma en P. Delsing
afgetreden.
De samenstelling van de Raad van Toezicht was ultimo 2021 als volgt:

Naam

Rol in de raad

Benoeming

Termijn

Dhr. A.L. Greiner

Voorzitter

08/2019 – 08/2023

2e

Mw. J.B.E. Paashuis

Lid

08/2019 – 08/2023

1e

Dhr. T.S. Wirl

Lid en voorzitter
auditcommissie

08/2019 – 08/2023

1e

Dhr. C.M.A. Stolwijk

Lid

08/2021 – 08/2025

1e

Mw. H.H. Nijhuis-Ovinge

Lid

08/2021 – 08/2025

1e

Mw. P.D. Luts-Rosheuvel

Lid

08/2021 – 08/2025

1e

Dhr. M.H. Boesmans

Lid

08/2021 – 08/2025

1e

In 2021 heeft de Raad van Toezicht vier maal regulier vergaderd en vonden twee bijeenkomsten
van de Auditcommissie plaats. Tijdens één van deze bijeenkomsten is gesproken met de externe
accountant over het Jaarverslag 2020, incl. de Jaarrekening 2020, en het Accountantsverslag
2020. De reguliere vergaderingen, waarbij ook de bestuurder en de controller (deels) aanwezig
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zijn, gaat steeds een intern voorbereidend overleg van de leden van de Raad vooraf. In 2021
vonden de bijeenkomsten (deels) digitaal plaats als gevolg van de Covid-19 maatregelen.
Tijdens de bijeenkomsten van de Raad van Toezicht in 2021 zijn onder meer de volgende
onderwerpen aan de orde geweest:
•
Goedkeuring aan het Jaarverslag Eduvier 2020, incl. de jaarrekening 2020
•
De managementletter van de accountant n.a.v. de interim-controle 2020 en van het
Accountantsverslag 2020.
•
Goedkeuring Kaderbrief Eduvier 2022, incl. de uitgangspunten begroting 2022
•
Goedkeuring Begroting Eduvier 2022, incl. de prioriteiten van beleid.
•
Periodieke rapportages realisatie begroting 2021 en liquiditeit-prognoses.
•
De werving en benoeming van een aantal nieuwe leden.
•
Afscheid oude bestuurder en RVT leden.
•
Ontwikkeling en stand van zaken invoering passend onderwijs en gevolgen hiervan
voor Eduvier, de participatie van Eduvier in de relevante samenwerkingsverbanden, de
kansen en bedreigingen die zich hierbij voordoen en knelpunten. Ook dit jaar is extra
aandacht besteed aan de ontwikkeling van het leerlingenaantal en de o.a. daaraan
gerelateerde personele risico’s. Aandachtspunt is dat het leerlingenaantal VSO, in
tegenstelling tot de verwachting nav ingezet beleid van de swv-en, ook in 2021 is
afgenomen (met 100 leerlingen).
•
De toekomst van Flevodrome als gevolg van de toenemende financiële druk door
(dreigende)vermindering van de subsidie voor Flevodrome vanuit de gemeenten
Lelystad en Almere en het strategisch belang van deze voorziening voor Eduvier.
•
Huisvesting van onze locaties in met name Emmeloord en Almere. In deze gemeenten
is nieuwe huisvesting voor locaties voorzien in Almere in 2021 en Emmeloord gaat
over de jaren daarna.
•
Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg, waaronder het verbeterplan Radioweg en
herstelopdrachten Eduvier n.a.v. het 4-jarige onderzoek door de Inspectie.
•
De Raad van Toezicht heeft een bezoek gebracht aan de Radioweg.
•
In november heeft de Inspectie een bezoek gebracht aan het bestuur en heeft daarbij
ook gesproken met de Raad van Toezicht. Hieruit is een voldoende gekomen met een
herstelopdracht.
•
Het lerarentekort.
•
Strategisch Manifest Eduvier 2021-2025.
Onderdeel van de toezichthoudende taak is het toezicht op de naleving van procedures en
richtlijnen voor de financiële huishouding en de totstandkoming van de begroting en de
(financiële) verslaglegging. Dit toezicht wordt primair uitgeoefend door de Audit Commissie
(AC), die bestaat uit drie leden van de Raad. De bestuurder en de controller nemen deel aan
de bijeenkomsten van de Audit Commissie. De leden van de AC brengen, mede op basis van
bevindingen van de controles door de accountant, verslag uit van hun bevindingen aan de
voltallige Raad en geven advies op de beoogde besluitvorming door de Raad van Toezicht.
De Raad is positief over continuering van de ingezette verbeteringen die in 2021 zijn
doorontwikkeld, gerealiseerd dan wel bestendigd. De Raad van Toezicht is opdrachtgever
voor de externe accountant Flynth.
Een ander onderdeel van de toezichthoudende taak is toezicht op de doelmatigheid van de
bestede middelen. Het bestuur stelt jaarlijks, nadat het interne besluitvormingsproces is
doorlopen, de begroting, de investeringsbegroting en het bestuur formatieplan vast. Deze
documenten vormen de basis voor het mandaat van de directeuren. Zij hebben een grote mate
van vrijheid om middelen binnen hun mandaat in te zetten. Gewenste uitgaven buiten dit
mandaat behoeven vooraf de toestemming van het bestuur. De realisatie wordt gemonitord en
periodiek besproken.
De Raad heeft over 2021 geen twijfels over de doelmatige inzet van de middelen.
Doelstellingen voor 2021, zoals geformuleerd in de begroting 2021, zijn gerealiseerd. De
voornaamste resultaten zijn:
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•

•

•

•

•

•

•

De realisatie van de strategische koers voor Eduvier en de daaruit voortkomende
ambities voor de periode 2016-2020 zijn grotendeels volgens planning verlopen. Uit de
evaluatie van het plan is gebleken dat een stevige basis is gelegd voor de volgende
periode, waarin het accent meer op de uitvoering van beleid is gelegd.
Alle locaties hebben in 2021 conform de vigerende kwaliteitsagenda verder gewerkt
aan de kwaliteitsontwikkeling van hun onderwijs en onderwijsondersteuning. Scholen
en locaties actualiseren periodiek onderdelen uit hun zelfevaluatie en in 2021 is de
tweede cyclus kwaliteitsgesprekken tussen het management en het bestuur gestart.
Onze locatie aan de Radioweg in Almere kreeg in 2021 het predicaat voldoende (de
school kwam van zeer zwak) en de andere scholen en locaties hebben in 2021 hun
Basisarrangement van de inspectie behouden.
Het herstelplan dat we zelf hebben laten uitvoeren bij HBS heeft geleid tot goede
resultaten. De Inspectie heeft het proces gevolgd en heeft de school het oordeel goed
toegekend.
Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is het Eduvier weer gelukt om in een groot deel
van zowel reguliere vacatures als vervangingen te voorzien. Hier blijft een risico,
kwalitatief en financieel.
In de deskundigheidsbevordering van onze personeelsleden is ook in 2021 fors
geïnvesteerd. Veel medewerkers maken gebruik van de mogelijkheden zich verder te
scholen en te ontwikkelen en dit is ook een manier om de personeelsleden aan ons te
binden in een krappe arbeidsmarkt.
Digitaal onderwijs is in 2021 verder doorontwikkeld en toegepast daar waar dit nodig
was. Hybride onderwijs in de covidtijd is daar een voorbeeld van.

Andries Greiner
Voorzitter Raad van Toezicht
Lelystad, april 2022
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Jaarrekening
2021
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4 Balans per 31 december 2021

(na resultaatbestemming)

2021

2020

€

€

Activa
Vaste activa

Materiële vaste activa

3.650.990

3.571.826
3.650.990

3.571.826

Vlottende activa

Vorderingen
Liquide middelen

2.101.906

2.393.455

13.775.310

13.965.746

Totaal activa

15.877.215

16.359.201

19.528.206

19.931.027

Passiva
Eigen vermogen

Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen

5.000.000

5.000.000

3.248.019

3.129.240

709.839

783.344
8.957.858

8.912.584

Voorzieningen

Personeelsvoorzieningen
Overige voorzieningen

Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva
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1.086.759

850.279

4.256.813

5.103.402
5.343.573

5.953.680

353.008

420.365

4.873.767

4.644.398

19.528.206

19.931.027
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Staat van baten en lasten 2021
Jaarrekening

Begroting

Jaarrekening

2021

2021

2020

€

€

€

Baten
Rijksbijdragen

33.402.452

29.956.238

31.413.919

Overheidsbijdragen en subsidies overige overheden

661.566

807.340

709.647

Overige baten

616.406

285.200

831.911

Totaal baten

34.680.424

31.048.778

32.955.477

29.591.013

25.875.832

27.909.677

654.125

1.287.056

603.579

Huisvestingslasten

1.830.542

1.925.450

4.843.124

Overige lasten

2.520.008

2.367.705

2.224.365

Totaal lasten

34.595.687

31.456.043

35.580.745

84.737

-407.265

-2.625.268

-39.463

-80.000

-28.393

45.274

-487.265

-2.653.661

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat inclusief dotatie vz

Incidentele dotatie voorziening onderhoud
Resultaat exclusief dotatie vz

45.274

-487.265

3.031.346
377.685

Bestemming van het resultaat
De bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten
van de staat van baten en lasten.
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Kasstroomoverzicht 2021
2021

2020

€

€

€

Kasstroom uit operationele
activiteiten
Saldo baten en lasten

84.737

-2.625.268

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen

654.125

603.579

-610.107

2.905.184

- vorderingen

291.549

241.008

- kortlopende schulden

229.372

1.014.640

- mutaties voorzieningen
Veranderingen in vlottende middelen:

564.939

4.764.411

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

-

425

39.463

23.483

Totaal kasstroom uit operationele
activiteiten

-39.463

-23.058

610.213

2.116.085

Kasstroom uit
investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste
activa
Overige investeringen in financiële
vaste activa
Totaal kasstroom uit
investeringsactiviteiten

-738.579

-945.197

5.290

-

-

-733.289

-945.197

Kasstroom uit
financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden
Totaal kasstroom uit
financieringsactiviteiten

-

27.906

-67.356

-73.878

Mutatie liquide middelen
Het verloop van de geldmiddelen is als
volgt:
Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
Eindstand liquide middelen
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-67.356

-45.972

-190.437

1.124.918

2021

2020

13.965.747

12.840.829

-190.437

1.124.918
13.775.310

13.965.747
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Grondslagen voor waardering van activa, passiva en
resultaatbepaling

Algemeen
Dit betreft de grondslagen van:
Naam:
Stichting Eduvier Onderwijsgroep
Adres:
De Schans 1901, 8231 KM Lelystad
Telefoon:
0320-252378
Internetsite:
www.eduvier.nl
Bestuursnummer:
30882
KvK-nummer:
41023804
Contactpersoon:
Drs M. Lemstra
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de
Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs
worden Titel 9 Boek 2BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast
(behoudens afwijkingen en aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs).
De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld,
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte
oninbaarheid.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van voorgaand jaar, wel is er sprake van een schattingswijziging in de voorziening
onderhoud.
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende
zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook
rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als
verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management
van de instelling en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder de
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van
de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
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7.1 Grondslagen Balans
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten
of de vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en
naar tijdsgelang plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening
gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. Tevens zijn de
activeringsgrenzen vermeld.
Categorie
Gebouwen en terreinen
Installaties

Afschrijvingstermijn in jaren Activeringsgrens
0-25

€ 500

15

€ 500

Kantoormeubilair en inventaris

20

€ 500

Schoolmeubilair en inventaris

20

€ 500

Huishoudelijke apparatuur en inventaris

5

€ 500

Onderwijs apparatuur en inventaris

5

€ 500

4-10

€ 500

ICT
Leermiddelen

6-8

€ 500

Vervoermiddelen

5-8

€ 500

De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan
is sprake in het geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting.
Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor
groot onderhoud gevormd. Vanaf het boekjaar 2020 vind een andere methode plaats voor de
schatting van deze voorziening. Volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving kan de hoogte
van de voorziening onderhoud alleen vastgesteld worden door voor iedere onderhoudsinvestering
afzonderlijk een voorziening op te bouwen, op zo’n wijze dat voor elke onderhoudscomponent een
bedrag naar tijdsgelang wordt gereserveerd. Vanaf het boekjaar 2020 vind de schatting van de
onderhoudsvoorziening op deze wijze, per component, plaats.
Financiële vaste activa
Overige vorderingen
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten waarborgsommen.
Deze waarborgsommen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde.
Omdat de goederen waarvoor borg is betaald eigendom zijn voor de duur van het gebruik wordt er
geen voorziening getroffen voor oninbaarheid.
Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante
waarde van de verwachte ontvangsten. Voorzieningen wegens oninbaarheid dienen in mindering te
worden gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 12
maanden.Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
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Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves en/of -fondsen.
De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door
het bestuur is aangebracht.
Omschrijving

Doel

Eur

Reserve werkdrukmiddelen

Dekking van de plannen voor werkdrukverlaging

€ 322.872

Reserve tbv arbeidsmarktprojecten of praktijkgericht
onderwijs

Arbeidsmarktprojecten of praktijkgericht onderwijs

€ 447.348

Reserve Onderwijsontwikkeling Borging van de kwaliteit en ontwikkeling van
& Innovatie
uitstroom(profielen)

€ 811.779

Reserve impuls
ICT en Meubilair

Dekking van de afschrijvingslasten mbt de (impuls)
investeringen in ict en meubilair gericht op
onderwijsontwikkeling

€ 404.406

Reserve facilitering primaire
proces en binden personeel

Het primaire proces en het binden van personeel

€ 734.972

Reserve NPO

Uitvoering van de plannen nationaal programma onderwijs

€ 480.612

Reserve nulmeting

Egalisatie van de afschrijvingslasten ontstaan vanuit de
nulmeting materiële vaste activa

€ 46.030

De bestemmingsfondsen zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door
derden is aangebracht.
Omschrijving

Doel

Eur

Fonds kinderen/jongeren met
een extra ondersteuningsbehoefte ohgv gedrag

Deze middelen moeten worden
ingezet voor t.b.v. leerlingen
met een extra ondersteuningsbehoefte op het gebied van
gedrag

€ 460.930

Fonds sociaal beleid invoering
passend onderwijs

Deze middelen moeten worden
ingezet voor de uitvoering van
sociaal beleid

€ 248.909

Voorzieningen
Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is
en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het
waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting,
dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.
Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten
en lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.
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Voor het contant maken van de waarde van de voorziening wordt gerekend met een rekenrente
welke voor eind 2021 wordt bepaald. De berekening is als volgt:
Rekenrente = wettelijke rente (bron: DNB) -/- Inflatie (bron: CBS).
Voor 2021 wordt gerekend met een rekenrente van 0,00%. Waarbij de waarde voor de wettelijke
rente vastgesteld is op 2,00% en de uitgangswaarde voor de inflatie 2,60% is. Omdat we niet met
een negatieve rente rekenen is de rekenrente op 0,00% gesteld.
Voorziening jubilea
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen
gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening
gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans.
Voorziening Onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om te kunnen
voldoen aan de aankomende uitgaven. Deze voorziening is gebaseerd op het
meerjarenonderhoudsplan. In 2020 is dit meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd door een extern
bureau. Tot en met 2019 werd de benodigde hoogte van deze voorziening bepaald op basis van het
gemiddelde geschatte bedrag van het onderhoud voor Eduvier in totaal. Op deze wijze werd er
jaarlijks een gelijk bedrag in de voorziening gedoteerd en ontstond er nooit een tekort in de
voorziening. Deze wijze van schatten werd en wordt breed in onderwijsland gehanteerd, OCenW
heeft hier nooit bezwaar tegen gemaakt. Echter, het tij is gekeerd en het is de bedoeling dat alle
onderwijsorganisaties vanaf 2023 in de verslaglegging de bedoelde wijze van schatten hanteren.
Binnen Eduvier is besloten vanaf het boekjaar 2020 de andere methode voor de schatting van deze
voorziening, die voldoet aan de wetgeving, te hanteren. Volgens de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving kan de hoogte van de voorziening onderhoud alleen vastgesteld worden door
voor iedere onderhoudscomponent afzonderlijk een voorziening op te bouwen. Dit op zo’n wijze dat
voor elke onderhoudscomponent een bedrag naar tijdsgelang wordt gereserveerd. Vanaf het
boekjaar 2020 vindt de schatting van de onderhoudsvoorziening op deze wijze, per component,
plaats. Jaarlijks actualiseren we de benodigde omvang van de voorziening.
Voorziening voor langdurig zieke werknemers
De voorziening langdurig zieke werknemers wordt gevormd door de verwachte salariskosten van
de langdurig zieke werknemers die waarschijnlijk niet meer zullen terugkeren in het arbeidsproces.
Personele voorziening
De personele voorzieningen bestaan onder andere uit verplichtingen met betrekking tot bestaande
individuele afvloeiingsregelingen, reorganisatie, frictie of disfunctioneren. Er is sprake van een niet
jaarlijks vergelijkbaar volume gedurende meerdere jaren. De onttrekkingen betreffen de
uitkeringen op basis van de gemaakte afspraken. Bij de verantwoording van ieder jaar wordt
bekeken of het nodig is de voorziening op peil te brengen door de prognoses te actualiseren.
Overige voorzieningen
De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling
van de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Onder deze post valt onder meer vooruit ontvangen investeringssubsidies. Deze subsidies moeten
zichtbaar in mindering gebracht worden op de materiële vaste activa of als schuld gepresenteerd
worden onder vooruit ontvangen investeringssubsidies.
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Kortlopende schulden
De overlopende passiva betreffen de vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden
worden toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere
kortlopende schulden zijn te plaatsen.
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs,
zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van
transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

7.2 Grondslagen staat van baten en lasten
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en
risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij
voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de bestemde reserves die
door het bestuur zijn bepaald.
Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de
toekenning betrekking heeft.
Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin
de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat
deze worden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.
Personeelsbeloningen
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.
De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds in de
jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.
Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige
basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van
premies heeft de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.
De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde
premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een
vermindering van toekomstige betalingen.
Pensioenregeling
Nederlandse pensioenregelingen:
De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen.
De instelling is volgens de cao PO en VO aangesloten bij het ABP. De belangrijkste kenmerken van
deze regelingen zijn:

Pensioengevende salarisgrondslag is middelloon;

Er heeft in 2021 geen indexatie plaatsgevonden;

De dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2021 100,30%;

Overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl.
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van
toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen
en verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. Vooruitbetaalde premies worden
opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van
toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans
opgenomen.
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Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt
niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan
worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Grondslagen Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt
het resultaat als basis genomen.
Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn
besteed.
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht
bijdragen aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de
instelling om geldstromen te genereren.
Kredietrisico
De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal voldoen aan het treasurybeleid.
Grondslagen van segmentering
In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn voor Onderwijsinstellingen een segmentatie
van de staat van baten en lasten gemaakt in de volgende segmenten: PO, VO

Jaarverslag Eduvier 2021, DEFINITIEF

71 van 105

8

Toelichting op de onderscheiden posten van de
balans
ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Schoolgebouwen
De door de stichting beheerde schoolgebouwen zijn grotendeels juridisch wel, doch economisch
geen eigendom van de Stichting en worden door Eduvier onderhouden. Deze gebouwen zijn
volledig gesubsidieerd en dienen, wanneer ze niet conform de bestemming worden gebruikt, om
niet te worden overgedragen aan de betreffende Gemeente. Voor een overzicht van de onder ons
bestuur staande scholen verwijzen wij naar het Bestuursverslag.
Bedrijfsbureau
Het door de Stichting beheerde pand op De Schans 19-01 is zowel juridisch als economisch
eigendom van de Stichting en is verantwoord in onderstaand overzicht. De WOZ-waarde van dit
pand bedraagt per 1 januari 2021 € 1.102.000.
AanschafPrijs
€
Gebouwen en
installaties
Terreinen
Inventaris en
apparatuur
Overige materiële
vaste activa
Totaal materiële
vaste activa

Cumulatieve
afschrijvingen
€

Boekwaarde
1-1-2021
€

Invest.
2021
€

Desinvest.
2021
€

Afschr.
2021
€

Aanschafpr.
31-12-2021
€

Afschr.
31-12 2021
€

Boekwaarde
31-12-2021
€

1.502.683
114.671

586.477
103.533

916.206
11.138

35.158
-

-

37.178
3.394

1.537.840
114.671

623.654
106.927

914.186
7.744

6.084.447

3.803.326

2.281.121

645.106

-

483.590

6.729.553

4.286.915

2.442.635

2.138.817

1.775.457

363.360

58.315

5.290

129.963

2.180.886

1.894.463

286.422

9.840.618

6.268.793

3.571.825

738.579

5.290

654.125

10.562.950

6.911.959

3.650.990

Vlottende activa
31-12-2021

31-12-2021

31-12-2020

31-12-2020

€

€

€

€

Vorderingen
Debiteuren
OCW
Te vorderen van gemeenten
Kasvoorschotten
Overige vorderingen
Voorziening wegens oninbare vorderingen

107.860

429.882

1.547.794

1.577.432

1.681

61.986

23.150

23.300

137.378

113.235

-

-83.000

Subtotaal vorderingen
Vooruitbetaalde kosten
Te ontvangen interest
Overige overlopende activa

Totaal vorderingen
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1.817.863

2.122.835

166.909

229.714

-

3

117.133

40.903
284.043

270.620

2.101.906

2.393.455
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31-12-2021

31-12-2021

31-12-2020

31-12-2020

€

€

€

€

OCW
Personeel
Overige

1.547.794

1.575.176

0

2.255

Totaal OCW

1.547.794

1.577.432

Overige vorderingen
Risicofonds

21.248

23.688

Samenwerkingsverband
UWV iz transitievergoeding langdurig
zieke medewerkers
Vordering onverschuldigde betaling
E. v. Doorn (zie Hfst. 14)

48.816

39.642

-

46.864

-

2.475

Overige vorderingen

67.314

566

Totaal overige vorderingen

137.378

113.235

Vooruitbetaalde kosten
IVIO@school
Vooruitbetaalde licenties en garantie ict

-

82.342

166.909

147.372
166.909

229.714

Overige Overlopende activa
Bijdrage Talentmeester

57.712

42.529

Overige vorderingen

59.421

-1.626

Totaal overige overlopende activa

117.133

40.903

Alle hierboven genoemde vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

Liquide middelen
Tegoeden op bank- en girorekeningen

13.775.310

13.965.746

13.775.310

13.965.746

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.
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PASSIVA
Eigen vermogen
Verdeling
Resultaat
2021
€

Stand per
1-1-2021
€

Overige
mutaties
2021
€

Stand per
31-12-2021
€

Eigen vermogen
Algemene reserve *

5.000.000

-

Bestemmingsreserves (publiek)

3.129.240

118.779

-

3.248.018

783.344

-73.505

-

709.839

8.912.584

45.274

-

8.957.858

Bestemmingsfondsen (publiek)
Totaal eigen vermogen

5.000.000

*Dit saldo is incl. het buffervermogen benoemd in de financiële paragraaf van het bestuursverslag op pagina 53.

Bestemmingsreserve (publiek)
Reserve personeel (bijz baten OCW)
Reserve werkdrukmiddelen
Reserve arbeidsmarktprojecten en praktijkgericht
onderwijs
Reserve facilitering primair
proces en binden personeel

-

-

-

-

322.872

-

-

322.872

471.258

-23.910

-

447.348

734.972

-

-

734.972

1.529.663

-489.670

-445.500

594.493

Reserve Impuls ICT

-

-36.229

200.000

163.771

Reserve Impuls Meubilair
Reserve strategisch personeelsbeleid en
verzuim

-

-4.865

245.500

240.635

-

172.832

-

172.832

Reserve NPO

-

525.066

-

525.066

70.475

-24.445

-

46.030

3.129.240

118.779

-

3.248.018

467.117

-6.187

-

460.930

316.227

-67.318

-

248.909

783.344

-73.505

-

709.839

Reserve ontwikkeling & innovatie

Reserve nulmeting
Totaal bestemmingsreserve publiek

Bestemmingsfondsen (publiek)
Fonds kinderen/jongeren met een extra
ondersteuningsbehoefte ohgv gedrag
Fonds sociaal beleid invoering passend
onderwijs
Totaal bestemmingsfondsen (publiek)
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Voorzieningen
Stand per

Dotaties

Onttrekking

Vrijval

Stand per

1-1-2021

2021

2021

2021

31-12-2021

€

€

€

€
Personele voorzieningen

€

850.278

497.285

260.805

-

1.086.759

Voorziening onderhoud

5.103.401

411.032

1.257.136

484

4.256.813

Totaal voorzieningen

5.953.679

908.317

1.517.940

484

5.343.572

Kortlopende

Langlopende

deel <1jaar

deel>1jaar

€

€

Personele voorzieningen

527.867

558.893

Voorziening onderhoud

314.120

3.942.693

841.987

4.501.586

Personele voorzieningen
Stand per

Dotaties

Onttrekking

Vrijval

Stand per

1-1-2021

2021

2021

2021

31-12-2021

€

€

€

€

€

Voorziening jubileum
Voorziening langdurig
zieken
Voorziening duurzame
inzetbaarheid
Voorziening personeel
Totaal voorzieningen

388.507

61.098

31.389

-

418.217

97.041

267.303

-

-

364.344

57.000

26.000

-

-

83.000

307.730

142.884

229.416

-

221.198

850.278

497.285

260.805

-

1.086.759

Voorziening jubileum
Voorziening langdurig zieken
Voorziening duurzame inzetbaarheid
Voorziening personeel
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Kortlopende

Langlopende

deel <1jaar

deel >1jaar

€

€

81.745

336.472

262.675

101.669

-

83.000

183.447

37.752

527.867

558.893
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Langlopende schulden
Stand per

Ontv.
Invest.sub.

Toegerek.
inv.sub.

Stand per

1-1-2021

2021

2021

31-12-2021

€

€

€

€

Vooruit ontvangen invest.subs.
Totaal vooruitontv subs.

408.077

-

65.836

342.241

408.077

-

65.836

342.241

Stand per

Opbouw.

Opname

Stand per

1-1-2021

2021

2021

31-12-2021

€

€

Spaarverlof (langlopend)
Totaal Spaarverlof

€

€

12.287

-

1.520

10.767

12.287

-

1.520

10.767

Looptijd

Looptijd

Looptijd

< 1 jaar

>1jaar

>5jaar

€
Spaarverlof (langlopend)

1.520

€

€

9.247

3.167

Vooruit ontvangen investerings-subsidies

62.345

279.895

115.420

Overige langlopende schulden

63.865

289.142

118.587

Kortlopende schulden

Vooruit ontvangen eerste inrichtingsgelden en
overige subsidies gemeenten
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Overige kortlopende schulden

31-12-2021

31-12-2020

€

€

457.870
1.001.171
1.175.411
331.120
92.500

Subtotaal kortlopende schulden
Vooruit ontvangen subsidies OCW overige
Vooruit ontvangen subsidie OCW inhaal en onderst.
Vakantiegeld
Overige overlopende passiva

308.248
827.317
990.658
304.743
505.196
3.058.072

68.851
84.600
738.569
923.676

2.936.162
53.821
106.200
730.510
817.705

Subtotaal overlopende passiva

1.815.696

1.708.236

Totaal kortlopende schulden

4.873.767

4.644.398
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31-12-2021
€
€

31-12-2020
€
€

Crediteuren
-

218.348

Detacheringsbureaus

387.485

293.316

Overige crediteuren

613.686

315.653

IVIO@school

Totaal crediteuren

1.001.171

827.317

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing en premies sociale verzekeringen

1.175.411

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

990.658
1.175.411

990.658

Overige kortlopende schulden
Oudergelden, overige vooruit ontvangen bedragen

61.120

64.120

Netto salarissen

31.380

9.863

Nog uit te betalen arbeidsmarkttoelage VSO

-

348.479

Overige schulden

-

Totaal overige kortlopende schulden

82.734
92.500

505.196

Overige overlopende passiva
Vooruit ontvangen subsidies ESF

595.091

512.742

Vooruit ontvangen subsidies Overige

126.463

126.790

Overige overlopende passiva

197.140

173.191

Totaal overige overlopende passiva
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat
van baten en lasten

PAS
Baten
Rijksbijdrage
PASS

Begroting
2021
€

Rijksbijdrage OCW

€

31.058.143

Totaal Rijksbijdrage OCW
overige subsidies OCW*

2021
€

1.566.393

Ontvangen doorbetalingen
rijksbijdrage SWV
Totaal rijksbijdragen
*Bedrag is als volgt opgebouwd:
NPO
Arbeidsmarkttoelage
lerarenbeurs
Lesmateriaal
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€

29.956.238
31.058.143

Totaal overige subsidies OCW

2020
€

€

30.600.853
29.956.238

807.340

30.600.853
85.118

1.566.393

807.340

85.118

777.917

562.100

727.947

33.402.452

29.956.238

31.413.918

744.393
822.000
-

807.340
-

19.454

-

-

65.664

1.566.393

807.340

85.118
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Overheidsbijdragen en subsidies overige overheden
PASS

Begroting
2021

2021
€
Overige gemeentelijke bijdragen
en –subsidies*
Totaal overheidsbijdragen en
subsidies overige overheden

€

661.566

€

€

807.340
661.566

*Bedrag is als volgt opgebouwd:
Vrijval egalisatiesubs. gemeenten
Huurvergoeding gymzalen
Huur en erfpacht-vergoeding
Subsidie gemeenten (Flevodrome, Steiger)

2019
€

709.647
807.340

65.690
88.376
14.000
493.500
661.566

€

709.647

63.340
76.500
14.000
653.500
807.340

69.685
93.545
12.000
534.418
709.647

Overige baten
Detachering personeel
Overige*
Totaal overige baten

94.394
522.012

96.000
189.200

101.786
730.126

616.406

285.200

831.912

78.000
42.538
29.030
40.956
100.453
113.992
31.614
57.352
28.077
522.012

78.000
25.000
25.000
-

81.000
40.512
63.771
24.364
-

-

374.664
102.004
43.811
730.126

*Bedrag is als volgt opgebouwd:
Talentmeester
Pilot onderwijszorgarrangement
Subsidie gedifferentieerde entree
ESF
VSV-gelden
Subsidie Extra hulp i/d klas
Opleidingsschool Oost-Flevoland
Uitkering herwaardering verv.fonds
Overige personele opbrengsten
Overige materiële opbrengsten
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Lasten
Personele Lasten
Begroting
2021

PASS
2021
€
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Totaal lonen en salarissen

20.258.654
3.383.572
2.893.754

€

300.293
2.067.966
1.746.742

*Bedrag is als volgt opgebouwd:
Reiskosten
Kosten BGZ en Arbozorg
Kosten Scholing
Kosten personeelsactiviteiten
Kosten uitbesteding derden
Schoolbegeleiding (IVIO@school)
Overige

€

19.090.763
3.242.497
2.607.980

485.262
1.892.418

- 1.059.968

€

24.048.152

4.115.000

Totaal personele lasten

2020
€

24.048.152

26.535.980

Dotatie personele
voorzieningen
Personeel niet in loondienst
Overige*
Totaal overige personele
lasten
Overige uitkeringen
Af: uitkeringen

€

24.941.240

-167.447
2.276.500
2.077.666
2.377.680

-550.000

4.186.719
-1.218.282

- 1.059.968

-550.000

-1.218.282

29.591.013

25.875.832

27.909.677

13.306
144.707
388.812
109.613
218.990
789.196
82.117
1.746.742

31.850
105.000
456.600
194.300
203.868
828.500
72.300
1.892.418

29.703
115.554
329.510
19.307
237.506
1.184.478
161.608
2.077.666

Ultimo 2021 waren er 335 fte’s in dienst, gemiddeld 318 fte (ultimo 2020: 342, gemiddeld 313 fte). Hiervan zijn er 0 werkzaam
in het buitenland in 2021 (2020: 0). Het aantal werknemers bedraagt 416 ultimo 2021 (2020: 424)

Jaarverslag Eduvier 2021, DEFINITIEF

80 van 105

Begroting
2021

2021
€

€

€

2020
€

€

€

Afschrijvingen
Afschrijvingen op materiële vaste
activa
Totaal afschrijvingen

654.125

1.287.056

603.579

654.125

1.287.056

603.579

Huisvestingslasten
Huur
Klein onderhoud en exploitatie
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Dotatie onderhoudsvoorziening
Incidentele dotatie onderhoudsvz.
Overige huisvestingslasten
Totaal huisvestingslasten

176.063
231.682
403.409
517.411
46.549
411.032
44.396

190.700
352.375
379.950
525.000
54.075
375.000
48.350

224.216
229.427
326.242
549.326
57.588
375.000
3.031.346
49.935

1.830.542

1.925.450

4.843.125

Overige lasten
Administratie en beheerslasten
Inventaris en apparatuur
Leer- en hulpmiddelen
Overige
Totaal overige lasten

587.057
35.961
863.053
1.033.936

Administratie en beheerslasten
Administratie en beheer
Kosten eigen vervoersmiddelen
Telefoon- en portokosten
Kantoorartikelen
Overige administratie- en beheerslasten
Totaal administratie- en beheerslasten

Jaarverslag Eduvier 2021, DEFINITIEF

579.960
50.300
824.450
912.995
2.520.008

400.723
46.123
107.891
16.825
15.496

556.273
61.463
842.578
764.051
2.367.705

389.100
50.010
117.000
11.850
12.000
587.057

2.224.365

367.585
49.301
119.933
13.891
5.563
579.960

556.273
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Begroting
2021
€

2021
€

€

2020
€

€

€

Overige lasten
Wervingskosten

80.338

50.000

8.307

6.800

5.145

Huishoudelijke kosten

38.249

35.830

35.621

Buitenschoolse cq bijzondere activiteiten

46.869

76.365

30.876

Contributies

39.888

45.800

43.270

Abonnementen

17.489

11.050

10.376

Representatiekosten

Medezeggenschapsraad
Verzekeringen
Kwaliteitsverbetering

31.312

7.150

14.000

9.140

37.424

40.000

36.991

501.813

250.000

417.665

Overige

143.081

278.400

52.015

Reproductie, drukwerk, schoolgids

113.327

104.750

91.638

Totaal overige

1.033.936

912.995

764.051

Separate specificatie kosten instellingsaccountant
In boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van administratie en
beheer) ten laste van het resultaat gebracht:
Begroting
2021

PASS
2021
€

Controle van de jaarrekening
Andere controle werkzaamheden

€

€

2020
€

€

€

25.000

25.000

23.000

3.000

6.000

6.050

28.000

31.000

29.050

Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor
Meerdere accountantskantoren hebben werkzaamheden verricht in het huidig en/of vorig boekjaar, een
uitsplitsing naar kantoor is hieronder opgenomen
Accountantskantoor:
PASS
Totaal 2021
Flynth
Nieuwint & van Beek
€
€
€
€
€
€
Controle van de jaarrekening
Andere controle werkzaamheden

25.000

25.000

-

3.000

-

3.000

28.000

25.000

3.000

Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden
Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd
door de accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet
toezicht accountantsorganisaties). De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en
omzetbelasting.
Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het lastenstelsel.
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Financiële baten en lasten
Begroting
2021

2021
€
Financiële baten
Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten

€

€

0

2020
€

€

0

Totaal financiële baten

€

72

0

0

72

Financiële lasten
Rentelasten en soortgelijk kosten

39.463

Totaal financiële lasten

80.000
39.463

28.465
80.000

28.465

Resultaat
Begroting
2021

2021
€

2020
€

€

Resultaat
Resultaat inclusief dotatie vz
Incidentele dotatie voorziening onderhoud
Resultaat exclusief dotatie vz
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45.274

-487.265

-2.653.661

0

0

3.031.346

45.274

-487.265

377.685
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Segmentatie staat van baten en lasten
PO

VO

Totaal

2021

2020

2021

2020

2021

2020

€

€

€

€

€

€

Baten
Rijksbijdragen OCW

30.827.252

28.884.676

2.575.201

2.529.243

33.402.452

31.413.919

Overheidsbijdragen en –
subsidies overige

637.066

667.647

24.500

42.000

661.566

709.647

Overige baten

602.006

825.402

15.400

6.510

617.406

831.911

Totaal baten

32.066.323

30.377.725

2.615.101

2.577.752

34.681.424

32.955.477

26.935.358

25.598.683

2.655.655

2.310.994

29.591.013

27.909.677

610.970

549.514

43.155

54.066

654.125

603.579

1.656.172

4.699.081

174.370

144.043

1.830.542

4.843.124

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal Lasten

2.369.999

2.099.378

150.009

124.987

2.520.008

2.224.365

31.572.848

32.946.656

3.023.189

2.634.090

34.595.687

35.580.745

492.825

-2.568.931

-408.088

-56.337

84.737

-2.625.268

-

72

-

-

-

72

Saldo baten en lasten

Financiële baten
Financiële lasten
Saldo financiële baten
en lasten

Resultaat incl.
incidentele dotatie vz.
Incidentele dotatie vz.
Resultaat excl.
Incidentele dotatie vz.
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39.463

28.465

-

-

39.463

28.465

-39.463

-28.393

-

-

-39.463

-28.393

453.363

-2.597.324

-408.088

-56.337

45.274

-2.653.661

-

3.031.346

-

-

-

3.031.346

453.363

434.022

-408.088

-56.337

45.924

377.685

84 van 105

10 Bestemming van het resultaat
Er is statutair niets geregeld inzake de bestemming van het resultaat.
Het bestuur heeft besloten het als volgt te bestemmen:
Resultaat 2021
€

€

Resultaat 2021

45.274

Verdeling resultaat
Bestemmingsreserves (publiek)
Mutatie reserve arbeidsmarktprojecten of praktijkgericht onderwijs
Mutatie reserve facilitering primaire proces en binden personeel
Mutatie reserve Onderwijsontwikkeling & Innovatie

-23.910
-935.170

Mutatie reserve Impuls ICT

163.771

Mutatie reserve Impuls Meubilair

240.635

Mutatie reserve strategisch pers.beleid en verzuim

172.832

Onttrekking reserve nulmeting

-24.445

Mutatie reserve NPO

525.066

Mutatie bestemmingsreserves publiek

118.779

Bestemmingsfondsen (publiek)
Onttrekking Fondsen
Algemene reserve (publiek)
Onttrekking algemene reserve
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-73.505

-
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11 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 over 2021.
Wel wordt per 1 januari 2023 de vereenvoudiging bekostiging PO ingevoerd. Een onderdeel van de
vereenvoudiging is dat de personele lumpsum niet meer op schooljaarbasis wordt beschikt, maar
op kalenderjaarbasis. Hierdoor ontstaat een vraagstuk ten aanzien van de waardering van de OCW
vordering op het einde van het kalenderjaar. Concreet betekent dit dat zowel het eigen vermogen
als het Netto Werk Kapitaal zouden moeten worden verminderd met € 1.548K (niveau ultimo
2021). Binnen de onderwijssector bestaat nog discussie over deze afboeking waarbij Eduvier zich
heeft aangesloten.
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12 Verbonden partijen
Statutaire naam

Juridische
vorm 2021

Statutaire
zetel

Stg Leerwerkbedrijf

Stichting

Lelystad

4

n.v.t.

Stichting

Lelystad

4

n.v.t.

Stg SWV VO Lelystad

(VO24-03)

Code
activiteiten

Deelname
percentage

Stg SWV PO24-03 (PO)

Stichting

Lelystad

4

n.v.t.

SWV PO NOP/Urk

Stichting

Emmeloord

4

n.v.t.

Stg Aandacht+

(PO24-02)

(VO24-02)

Stg Leerlingenzorg Almere

Stichting

Emmeloord

4

n.v.t.

Stichting

Almere

4

n.v.t.

Stichting

Hoorn

4

n.v.t.

(PO/VO 24-01)

SWV VO West Friesland

(VO27-02)

Code activiteiten: 1. Contractonderwijs, 2. Contractonderzoek, 3. Onroerende zaken, 4. overige
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13 Verantwoording subsidies
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
Omschrijving

Subsidie voor zij-instroom
Subsidie voor inhaal- en
ondersteuningsprogramma’s

Toewijzing

Kenmerk

Datum

2020/2/1731998

30-11-2020

Bedrag
van

Toewijzing
20.000
106.200

De activiteiten zijn ultimo
verslagjaar cf sub.besch
geheel uitgevoerd en
afgeronf
Ja/Nee
Nee
Nee

126.200

G2A Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is
verstrekt, aflopend per ultimo verslagjaar
Eduvier heeft geen subsidies die hieronder vallen.

G2B Subsidies die uitsluitend mogen worden aangewend voor het doel waarvoor de subsidie is
verstrekt, doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Eduvier heeft geen subsidies die hieronder vallen.
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14 WNT:

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of
minder
Toezichthouders
Aanhef

Voorletters

Achternaam

Functie(s)

De heer

A.L.

Greiner

Vz vanaf juni 2021, daarvoor lid

De heer

K.

Wijma

Vz tm juni 2021

De heer

T.S.

Wirl

Vz auditcommissie

De heer

M.

Boesmans

Lid vanaf juni 2021

Mevrouw

P.

Luts

Lid vanaf juni 2021

Mevrouw

H.

Nijhuis

Lid vanaf juni 2021

Mevrouw

J.B.E.

Paashuis

Lid

De heer

K.

Stolwijk

Lid vanaf juni 2021

De heer

P.

Delsing

Lid tm juni 2021

De heer

L.A.

Lange

Lid tm juni 2021

de

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een
vrijwillgersvergoeding.
Gegevens 2021
bedragen x € 1

T.S. Wirl

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021

J.B.E. Paashuis

Lid

Lid

1/1 – 31/12

1/1 – 31./12

€ 1.800,-

€ 1.800,-

€ 16.300,-

€ 16.300,-

N.v.t.

N.v.t.

€ 1.800,-

€ 1.800,-

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding en de
reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan
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
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020

T.S. Wirl

J.B.E. Paashuis

Lid

Lid

1/1 – 31./12]

1/1– 31/12

€ 1.700,-

€ 1.700,-

€ 15.700,-

€ 15.700,-

Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
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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
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende

Gegevens 2021
Naam
Functiegegevens
Aanvang functievervulling in 2021
Einde functievervulling in 2021
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking

Mevrouw
E.S. van Doorn
Bestuurder
01-01
31-07
1,0000
ja

Mevrouw
M.H. Lemstra
Bestuurder
01-03
31-12
1,0000
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

€
€
€

81.278
13.092
94.370

€
€
€

84.504
16.354
100.858

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

94.674

€

136.652

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

€

-

€

-

Bezoldiging

€

94.370

€

Het bedrag van de overschrijding
de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

€
n.v.t.
0

Gegevens 2020
Functiegegevens
Aanvang functievervulling in 2020
Einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking

Bestuurder
01-01
31-12
1,0000
ja

Bestuurder
00-01
00-01
0,0000
0

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

€
€
€

138.922
20.553
159.475

€
€
€

-

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

157.000

€

-

Bezoldiging

€

159.475

€

-

-

€
n.v.t.
0

100.858
-

De vordering inzake de onverschuldigde betaling 2020 is in 2021 van de topfunctionaris terugontvangen
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Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband

Gegevens 2021
Mevrouw
E.S. van Doorn

bedragen x € 1
Functiegegevens
Functie(s) bij beëindiging dienstverband
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Jaar waarin dienstverband is beëindigd

Bestuurder
1,000
2021
€ 3.500,-

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband
Individueel toepasselijk maximum

€ 75.000,-

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

€ 3.500,-

Waarvan betaald in 2021

€ 3.500,-

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de
overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
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N.v.t.

x

N.v.t.
N.v.t.
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15 Niet uit de balans blijkende Rechten en
Verplichtingen
Rechten
Binnen Stg Eduvier valt De Steiger onder de WVO en heeft de stichting op basis van artikel 5 van
de Regeling "Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs"
(kenmerk: WJZ-2005/54063802) een vordering op het ministerie van OCW van € 189.494.

Verplichtingen
De volgende niet uit de balans blijkende verplichtingen worden hieronder toegelicht.
VlgNr.

Leverancier

1
2

VWC (kopieerapparaten sharp)
VWC (printers – oki)

3

Syscon - Backup & Storage

Totaal
bedrag
€
40.195

Tot 1
jaar
€
40.195

Na 5
jaar
€

4.352

4.352

-

13.550

13.550

-

-

Eduvier heeft een samenwerkingsovereenkomst met IVIO@school. De overeenkomst is aangegaan
voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 jaar. Afrekening vindt plaats op basis
van het aantal begeleide leerlingen.
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16 Ondertekening Bestuur en Raad van Toezicht
Lelystad, juni 2022
Stichting Eduvier Onderwijsgroep

Marleen Lemstra
Voorzitter College van Bestuur

Andries Greiner
Voorzitter Raad van Toezicht

Taeke Wirl
Voorzitter Auditcommissie

Marc Boesmans
Lid Raad van Toezicht

Priscilla Luts-Rosheuvel
Lid Raad van Toezicht

H Nijhuis-Ovinge
Lid Raad van Toezicht

Joyce Paashuis
Lid Raad van Toezicht

Kees Stolwijk
Lid Raad van Toezicht
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Overige
gegevens
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17

Controleverklaring
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Bijlagen
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18 Specificatie bestemmingsreserves
Reserve Werkdrukmiddelen

Stand

Resultaat

01-012021

Overige

Stand

mutaties

31-122021

VSO Lelystad - Emmeloord

110.177

-

-

110.177

VSO Almere

117.407

-

-

117.407

20.009

-

-

20.009

39.474

-

-

39.474

35.803

-

-

35.803

322.871

-

-

322.871

Nautilus College
Radioweg
SO
Stedenschool

Reserve NPO

Stand

Ontvangen

Uitgaven

01-012021

Stand
31-122021

VSO Lelystad - Emmeloord
Anger

-

94.001

26.849

67.152

Aurum

-

126.539

91.683

34.856

Rede

-

84.746

17.374

67.372

Optimist VSO

-

41.712

1.341

40.371

VSO Almere
Nautilus College Lierstraat

-

89.672

66.987

22.685

Nautilus College Paul Kleestraat

-

68.023

3.860

64.163

Nautilus College Radioweg

-

45.053

21.198

23.855
73.622

SO
Herman Bekius

-

77.132

3.510

Nautilus SO

-

32.992

-

32.992

Optimist SO

-

27.573

-

27.573

Stedenschool

-

56.428

-

56.428

De Steiger

-

-

18.609

-18.609

Bedrijfsbureau

-

43.972

11.366

32.606

-

787.841

262.777

525.066
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19

Hoofdfunctie en relevante nevenfuncties Raad van Toezicht in 2021

De heer A.L. Greiner
Mevrouw J.B.E. Paashuis
De heer M. Boesmans
Mevrouw P.D. Luts-Rosheuvel
De heer T.S. Wirl
De heer drs. K. Stolwijk MBA
Mevrouw H.H. Nijhuis-Ovinge

‘

Oud-gedeputeerde / toezichthouder
Arbeidsjurist
Zelfstandig ondernemer
Zelfstandig ondernemer
Financieel directeur bedrijfsleven
Directeur onderwijsinstelling
Manager bedrijfsleven

Overzicht nevenfuncties leden Raad van Toezicht
De heer A.L. Greiner:









Voorzitter Stuurgroep Lelystad Akkoord
Voorzitter Benoemingsadviescommissie VU vereniging
Lid Raad van Toezicht City Marketing Lelystad
Voorzitter Advisory Board Application Centre for Renewable Resources (WUR)
Voorzitter Stichting MKB Doorgaan
Voorzitter Genootschap Flevo
Redacteur AO-reeks

Mevrouw P.D. Luts-Rosheuvel :

MR lid Svol

GMR lid Porteum lyceum

Vice voorzitter Raad van Toezicht CMO Flevoland/ Flever
De heer K. Stolwijk :

Lid RvT PIT Baarn

Lid Raad van Advies Almere City FC (Betaald Voetbalorganisatie)

Bestuurslid Stichting Kennistransfercentrum Flevoland

Bestuurslid Stichting Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere
Mevrouw H.H. Nijhuis-Ovinge:

Voorzitter Raad van Toezicht GO! Kinderopvang
De heer T.S. Wirl:

Lid Matchgroep Lelystadse Uitdaging.
Mevrouw J.B.E. Paashuis en de heer M. Boesmans: geen andere nevenfuncties
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20 Organisatie
Contactgegevens
Naam schoolbestuur:
KvK-nummer:
Bestuursnummer:
Adres:
Telefoonnummer:
e-mail:
Website:
Contactpersoon:

Stichting Eduvier Onderwijsgroep
41023804
30882
De Schans 1901, 8231 KM Lelystad
0320-252378
info@eduvier.nl
www.eduvier.nl
Drs M. Lemstra

Overzicht scholen
(V)SO
Dokter Herman Bekiusschool
Nautilus College SO
SO De Optimist

https://www.eduvier.nl/bekiusschool/
https://www.eduvier.nl/nautilusso/
https://www.eduvier.nl/sodeoptimist/

VSO De Optimist
De Anger
De Rede
Aurum College
Nautilus College Locatie
Nautilus College Locatie
Nautilus College Locatie
Nautilus College Locatie

https://www.eduvier.nl/vsodeoptimist/
https://www.eduvier.nl/deanger/
https://www.eduvier.nl/derede/
https://www.eduvier.nl/aurumcollege/
https://www.eduvier.nl/nautiluscollege/radioweg/
https://www.eduvier.nl/nautiluscollege/lierstraat/
https://www.eduvier.nl/nautiluscollege/paulkleestraat/
https://www.eduvier.nl/nautiluscollege/operetteweg/

Radioweg
Lierstraat
Paul Kleestraat
Operetteweg

Stedenschool

https://www.eduvier.nl/stedenschool/

VO
De Steiger

https://www.eduvier.nl/desteiger/

Overig
Arbeidstoeleiding

https://www.eduvier.nl/flevodrome/
https://www.eduvier.nl/entree-arbeid

Bedrijfsbureau
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