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Voorgesteld besluit
1. Kennis nemen van het Bestuursjaarverslag 2022 van Stichting Aves.
2. Geen zienswijze indienen.
3. De raad informeren.

Inleiding
Aves, stichting voor primair onderwijs, startte in 2019 na een fusie van Stichting 
Christelijk Primair Onderwijs Noordoostpolder met voormalig Stichting Aves.
Aves is een samenwerkingsstichting die 34 scholen voor primair onderwijs bestuurt. Van 
deze 34 scholen staan er 31 in de gemeente Noordoostpolder. Het schoolbestuur van het 
Openbaar Primair Onderwijs (Aves) heeft hun Bestuursjaarverslag 2022 ingediend bij de 
gemeente. 
In 2022 vertrokken de voorzitter cvb (College van Bestuur) en bestuurssecretaris. Beide 
functies zijn ondertussen weer ingevuld.
In 2022 is de basis gelegd voor een onderzoek naar bundeling van de drie 
schoolgebouwen in Marknesse. Verder is een verkenning gedaan naar het opzetten van 
onderwijsexpertisecentrum in Emmeloord medio 2027. 

Doelstelling
Het uitgangspunt is dat er goed onderwijs wordt gegeven en dat de financiële middelen 
worden uitgegeven waarvoor zij bedoeld zijn.

Beleidsreferentie
Artikel 48 Wet op het primair onderwijs (Wpo)

Argumenten
1.1 Er is sprake van een positieve solvabiliteit en weerstandsvermogen.
De liquiditeit is hoger dan de landelijk gehanteerde grensnorm (2,23% grens 1,5-2,0%). 
De solvabiliteit is ruim hoger dan de landelijk gehanteerde grens (83,48% grens > 30%). 
In 2022 zit een groot positief effect van de ontvangen NPO-middelen. Dit verklaart de 
hoge rentabiliteit van 1,74%. Het weerstandsvermogen valt binnen de landelijk gestelde 
norm (17,12%, grens 5%-20%).

1.2 Aves ontving het predicaat ‘goed’ van de inspectie.
In oktober 2022 ontving Aves als organisatie het predicaat “goed” van de inspectie. Het 
vele werk dat in de eerste jaren na de fusie in 2019 is opgepakt lijkt zijn vruchten te 
hebben afgeworpen.

1.3     Via de begroting houden wij toezicht op het onderwijs.
Via de concept-begroting, het concept-jaarverslag en de concept-jaarrekening voeren wij 
op afstand extern toezicht op het bestuur die de scholen voor het openbaar onderwijs in 
onze gemeente in stand houden. De bevoegdheid van de raad is extern toezicht en de 
naleving zorgplicht Openbaar onderwijs, conform artikel 48 van de Wpo. Deze 
bevoegdheid is in 2019 gemandateerd aan het college.



Kanttekeningen
1.1 Lerarentekort heeft impact.

Het lerarentekort maakt dat stichting Aves continu beleid voert op goede 
personeelsverdeling en nieuwe instroom. Hiervoor is o.a. een traineeprogramma 
ontwikkeld.

Planning/Uitvoering
Het betrokken schoolbestuur wordt na behandeling in het college op de hoogte gebracht 
van het besluit. 
De wethouder onderwijs heeft met het bestuur meerdere keren per jaar overleg via onder
andere het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) en de Lokaal Educatieve 
Agenda (LEA). Tijdens deze overleggen kunnen eventuele relevante tussentijdse 
ontwikkelingen worden gedeeld.
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