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Voorwoord College van Bestuur

Samen maken wij de school

Het onderwijs is vandaag de dag volop 
in beweging. Die dynamiek is binnen 
onze organisatie ook duidelijk voelbaar. 
Onze vorige naam Samenwerkings- 
stichting Scholengroep Voortgezet 
Onderwijs (SSVO) Lemsterland en 
Noordoostpolder deed geen recht 
aan die beweging. Daarom hebben we 
gekozen voor een nieuwe naam mét 
bijpassend eigentijds logo.

dat elke leerling zijn eigen talenten kent en weet hoe deze 
talenten een leven lang kunnen worden ingezet door vaar
digheden als zelfreflectie, kritisch denken en blijvend leren.

De herijkte koers doet recht aan het eigenaarschap van al 
onze professionals: docenten, ondersteunend personeel en 
management. Het doel is om door middel van meer eige
naarschap het handelen en de beslissingsbevoegdheid te 
vergroten binnen de teams. Op die manier kan het onder
wijs sneller worden bijgestuurd indien een leerling dat nodig 
heeft. Meer bottum-up dus, in plaats van top-down.

Onze scholen en locaties zijn verschillend en geven allemaal 
zelf vorm aan hun eigen identiteit. De hoofdkoers kan dan 
ook per plek verschillend worden vormgegeven binnen de 
kaders, zodat het recht doet aan iedere leerling. Elke leerling 
is bij ons speciaal, de verschillen in ons onderwijsaanbod 
onderstrepen dat.

VariO onderwijsgroep -kort gezegd VariO- past veel beter bij 
de verschillende onderwijsvormen die wij aanbieden in het 
voortgezet onderwijs. Het geeft de VARiatie aan binnen onze 
VO-onderwijsgroep en het past bij de vernieuwende energie 
die het onderwijs op dit moment rijk is.

Achter deze nieuwe naam gaat natuurlijk ook een nieuwe 
koers schuil. Wij merken dat we vaak te bescheiden zijn en 
niet altijd goed uitdragen wat we allemaal doen. Dat moet 
anders. In de toekomst zal onze onderwijsgroep steeds 
meer in contact komen te staan met de omgeving. Dat doen 
we door meer te laten zien wie we zijn en wat we doen.

Daar zijn we al mee begonnen. We positioneren ons onder
wijsaanbod -en vooral de verschillen daarin- beter en maken 
het ook zichtbaarder. Binnen de organisatie krijgt verbinding 
ook steeds meer vorm. Bijvoorbeeld door het uitwisselen 
van kennis in Caleido (voorheen Eerste Opvang Anderstali- 
gen-lnternationale Schakel Klas (ISK) tot het daadwerkelijk 
samenwerken in projecten. De verbinding met de wijk, het 
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties wordt nu al 
zichtbaar. Caleido is inmiddels begonnen met het kenniscen
trum en deelt zo de eigen kennis met andere instanties.

Elke leerling zijn eigen talent
In 2018 kwam de herijkte koers "Samen maken wij de 
school voor en van de leerlingen” tot stand. Hierin staat de 
persoonlijke ontwikkeling van de leerling centraal. Wij willen 

4 als team de leerlingen daarbij begeleiden en ervoor zorgen

X-tuur
De huidige dynamiek in het onderwijs leverde ons een 
nieuw onderwijsaanbod op: X-tuur. In deze onderwijsvorm 
hebben de leerlingen zelf het heft in handen. Zelfsturend 
voortgezet onderwijs dat aansluit op de ontwikkeling en het 
talent van de leerling en de huidige samenleving. Kernwoor
den zijn regie op eigen werk, maatwerk, toekomstgericht 
en de school als ontmoetingsplaats. Alles is er bij X-tuur op 
gericht om op een prettige manier het beste uit de leerling 
te halen. Deze nieuwe onderwijsvorm is in september van 
start gegaan met een volledig heterogene klas waarin een 
goede mix is te vinden van onderwijsniveaus en een goede 
mix van jongens en meisjes.

Hoge ogen voor vmbo
Nog een mooie ontwikkeling: op de locatie Zuyderzee Ly
ceum in Lemmer werd in 2018 een score van 1000Zo behaald 
op het examenresultaat. Een prachtige uitkomst na hard 
werken. Wij zijn daar ontzettend trots op.

Er is ook hard gewerkt aan meer verbinding tussen het 
onderwijs, de bedrijfsvoering en alle afdelingen binnen de 
centrale ondersteuning. Die zijn meer verbonden met elkaar 
en met de verschillende locaties.

Geld naar primair proces
In 2018 hebben we ook belangrijke stappen gezet om zoveel 
mogelijk geld naar het primaire proces te laten vloeien.
Het ministerie en de Onderwijsraad vinden dat het verkre-
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gen geld doelmatig moet worden besteed en daar zijn wij 
het mee eens. Onze gelden koppelen we dan ook zoveel 
mogelijk aan onze onderwijsplannen en worden daarmee 
rechtmatig besteed.

Er zijn in 2018 prachtige níeuwe 
initiatieven vormgegeven en bedacht en er 
is met veel passie en bevlogenheid gewerkt

We onderzoeken bijvoorbeeld nu bij ieder vertrek van een 
functionaris of de functie weer vacant moet worden gesteld 
en/of op een andere manier kan worden ingevuld. Hierbij is 
ook kritisch gekeken naar het management. De discussie 
binnen de Onderwijsraad en het ministerie om meer over te 
laten aan de teams, onderstrepen wij en is ook onderdeel 
van onze ambities.

Minder management
Met onze koers in gedachten en het blijvend verantwoord 
besteden van onze middelen hebben wij een nieuwe orga
nisatiestructuur ontworpen, waarbij we uitgaan van minder 
management en meer beslissingsbevoegdheid binnen de 
teams. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden komen zo 
laag mogelijk in de organisatie terecht, zodat de betrokke
nen -tot op docentenniveau- de gelden op een verantwoorde 
en gerichte manier kunnen besteden aan het primaire pro
ces: onderwijs. Dit schooljaar zijn de eerste taken hierom
trent opgepakt, maar het is nog niet volledig uitgerold. Het 
is een proces dat tijd vraagt om zorgvuldig naar de juiste 
structuur toe te groeien.

Krimp
Krimp speelt ook binnen onze regio een rol en is het 
afgelopen jaar voelbaar geweest bij de aanmeldingen van 
leerlingen. Vooral bij onze school de Bonifatius Mavo was er 
een sterk teruglopend aantal leerlingen. Dit sluit aan bij de 
landelijke trend. Wij willen de mavo een goede plek blijven 
geven, want het is een belangrijk onderwijsniveau dat ge
wenst is en een goede aansluiting heeft met het mbo.
In 2018 hebben we daarom de samenwerking met het mbo 
verstevigd. We onderzoeken hoe we de aantrekkelijkheid 
van de mavo kunnen vergroten en of de doorlopende leerlijn 
met het mbo kan worden verkort. Doordat het Zuyderzee 
Lyceum een goede toeloop heeft gekregen van leerlingen, is

de totale terugloop binnen VariO minder sterk dan verwacht. 
Dit komt vooral door het vernieuwende onderwijsaanbod 
X-tuur en het Zuyderzee Lyceum junior.

Cultuuronderzoek
Om een goed beeld te krijgen van hoe we het doen en waar 
we ons op moeten richten, zijn vorig jaar weer ouder- en 
leerlingenquêtes gehouden. Er werd ook een tevredenheids- 
onderzoek gedaan onder de medewerkers. Deze gaven en
kele aanbevelingen, maar we wilden daar een verdieping in 
aanbrengen. Daarom hebben we een extern bureau opdracht 
gegeven een verdiepend cultuuronderzoek te houden. De 
uitkomsten hiervan hebben ons inzicht gegeven over de 
te nemen acties. Deze worden nu vertaald in plannen van 
aanpak passend bij de scholen/locaties en passend bij het 
toekomstige onderwijs.

Tot slot. Er is in 2018 een nieuwe cao-VO tot stand gekomen. 
Een belangrijke afspraak die hier uit voort vloeit, is dat de 
werkdruk vermindert voor alle medewerkers en dat docen
ten meer tijd kunnen besteden aan het verbeteren van de 
kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs. Deze afspraak 
ondersteunen wij van harte en is ook een belangrijke onder
legger van de nieuwe koers en structuur.

Wij hebben allemaal belang bij een prettig werkklimaat en 
we zien het dan ook als een mooie opdracht om dit in 2019 
met elkaar op te pakken. Het jaar 2018 was een goed jaar. Er 
zijn prachtige nieuwe initiatieven vormgegeven en bedacht 
en er is met veel passie en bevlogenheid gewerkt. Dit wordt 
in 2019 zeker vervolgd. Mijn dank is dan ook groot voor alle 
collega's die vol betrokkenheid hebben meegewerkt aan 
het verder bouwen van onze scholen en locaties in deze 
bewogen tijd.

Mevrouw H.F. Kruize 
voorzitter College van Bestuur
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Bericht Raad van Toezicht VariO

De Raad van Toezicht werkt conform 
de taken en verantwoordelijkheden 
zoals deze zijn vastgelegd in de 
statuten van VariO. Hierbij hanteert 
de Raad van Toezicht van VariO de 
Code voor Goed Onderwijsbestuur VO. 
De hierin geformuleerde principes 
zijn leidend voor de wijze waarop 
het toezicht wordt ingevuld.

De samenstelling van de Raad van Toezicht 
was per 31 december 201B

mevrouw I. Gerritzen
voorzitter en lid remuneratiecommissie
de heer A.G. Toeter
secretaris en lid auditcommissie
de heer M. Jansen
lid
de heer P. Poelstra
lid en voorzitter auditcommissie
de heer F.J.H. van Meijel
lid en voorzitter remuneratiecommissie

Leidend is het vastgestelde toezichtkader uit 2015 waarin 
de toezichtvisie luidt: De Raad van Toezicht ziet toe op de 
kwaliteit van bestuur en besturing opdat het College van 
Bestuur toeziet op de kwaliteit van onderwijs.

Om te controleren dat de scholen daadwerkelijk dat realise
ren wat wordt beoogd of is afgesproken, werken wij met een 
toetsingskader. Dat bestaat uit verschillende thema's: 
informatie, identiteit, strategie, beleid bedrijfsvoering en 
relatie en dialoog met interne en externe belanghebbenden.

In 2018 is de Raad van Toezicht betrokken geweest bij 
de beteids- en beheersprocessen binnen VariO. Door 
regulier overleg met het College van Bestuur, door formele 
en informele contacten met locatiedirecteuren, hoofd van 
de ondersteunende diensten, overleg met de Gemeenschap
pelijke Medezeggenschapsraad, overleg met de accountant 
en diverse bezoeken aan de scholen, gaf de Raad van 
Toezicht invulling aan haar taken.

Onafhankelijkheid
Er werden in 2018 geen transacties geregistreerd waarbij
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sprake was van tegenstrijdige belangen. Er zijn ook geen 
agendapunten behandeld waarbij de onafhankelijkheid in 
het geding was. Alle leden verklaren dat zij op basis van 
onafhankelijkheid hun functie hebben vervuld. De Raad van 
Toezicht bezit bestuurlijke en toezichthoudende ervaring en 
waarborgt de financiële ontwikkelingen binnen de stichting 
en de scholen. Maar ook voor de organisatie, onderwijspro
cessen (inhoudelijk en kwalitatief) en de onderwijsresultaten 
van de individuele scholen. Daarnaast onderhoudt de Raad 
van Toezicht het contact met relevante stakeholders.

Onafhankelijk en kritisch
De Raad van Toezicht heeft een dusdanige samenstelling 
dat alle taken naar behoren worden ingevuld. De leden 
kunnen ten opzichte van elkaar onafhankelijk en kritisch 
opereren en beschikken over een aanvullend profiel qua 
kennis, ervaring en achtergrond.

De taken (secretaris, auditcommissie en remuneratie- 
commissie) zijn per 1 januari 2018 binnen de commissies 
herverdeeld. De heer Van Meijel neemt plaats in de 
remuneratiecommissie. Begin 2018 is de heer A.G. Toeter 
benoemd als lid van de Raad van Toezicht in de functie van 
secretaris en lid auditcommissie.

Vergaderingen en overleggen
De Raad vergaderde in 2018 zeven keer. Daarnaast zijn er 
regelmatig gesprekken gevoerd tussen de voorzitter van 
de Raad van Toezicht en de voorzitter van het College van 
Bestuur. De auditcommissie en de remuneratiecommissie 
zijn ook diverse keren bijeen geweest.

in de vergadering van 19 december 2018, na toelichting en 
een positief advies van de auditcommissie. Die laat zich in 
haar werkzaamheden bijstaan door de voorzitter van het 
College van Bestuur en het hoofd financiën.

Financiële informatievoorziening
De focus van de auditcommissie ligt vooral op financiële 
informatievoorziening, zoals de werking van de interne 
risicobeheersings- en controlesystemen, wet- en regelgeving 
en de aanbevelingen van de accountant. In het verslagjaar 
is de auditcommissie diverse keren bij elkaar gekomen en 
heeft stilgestaan bij de meerjarenbegroting VariO. De com
missie vroeg aan het College van Bestuur welke beleidslij
nen zijn uitgezet om de beoogde doelstellingen te bereiken.

De Raad van Toezicht ziet toe op de 
kwaliteit van bestuur en besturing opdat 
het College van Bestuur toeziet op de 
kwaliteit van onderwijs.

De remuneratiecommissie voerde in december 2018 een 
functioneringsgesprek met de voorzitter College van 
Bestuur. Ter voorbereiding op dit gesprek zijn individuele 
gesprekken gevoerd met een schooldirecteur, hoofden van 
de ondersteunende diensten, de bestuursondersteuner en 
een gezamenlijk gesprek met de drie afdelingsleiders van 
de Bonifatius Mavo. Deze gesprekken waren bedoeld om 
informatie en ervaringen vanuit de organisatie te halen.

Naast de reguliere onderwerpen stonden onder meer 
de volgende zaken op de agenda in 2018
^ Naamswijziging SSVO naar VariO - Onderwijsgroep 
^ Oprichting X-tuur 
P Herijkte Koers
P Samenwerking met het Vakcollege 
P Herinrichting centrale diensten 
^ Algemene Verordening Gegevensbescherming 
P Cultuuronderzoek 
P Huisvesting 
^ Identiteitsvraagstuk 
P Zelfevaluatie Raad van Toezicht 
P Scholing door leden Raad van Toezicht 
P (Her)lnrichting managementstructuur 
P Aangescherpte profilering mavo binnen VariO 
P Kwaliteit onderwijs

In 2018 heeft de Raad van Toezicht een zelfevaluatie gehou
den. Deze heeft plaatsgevonden onder externe begeleiding. 
De Raad van Toezicht heeft hierbij gekeken naar haar eigen 
functioneren als team, naar het individuele functioneren van 
de leden en de samenwerking met het College van Bestuur.

De controle van 2018 is door een nieuw team van Van Ree 
Accountants uitgevoerd.

De Raad van Toezicht kijkt tevreden terug op 2018 en ziet 
met vertrouwen uit naar 2019.

Positief advies auditcommissie
De jaarrekening van 2017 is in de vergadering van 30 mei 
2018 vastgesteld. De (meerjaren)begroting is goedgekeurd

Mevrouw I.M.T. Gerritzen 
voorzitter Raad van Toezicht

:ountants
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VariO vormt het bevoegd gezag over twee scholen: de Bonifatius Mavo en het Zuyderzee Lyceum. De rechtspersoon is 

een stichting waarin scholen voor openbaar onderwijs (Zuyderzee Lyceum) en bijzonder onderwijs (Bonifatius Mavo) 

samenwerhen. Daarbij hanteren wij voor onze scholen een open toelatingsbeleid.

8

In 2018 is er gewerkt met minder management dan het jaar 
daarvoor. Passend bij de koers en het daaruit voortvloeiende 
beleid is er een nieuwe organisatiestructuur ontwikkeld met 
minder management. Aansluitend hierop is de intentie dat er 
in 2019 toegewerkt wordt naar integrale verantwoordelijkheid 
binnen de scholen en met een tweekoppige bovenschoolse 
directie op afstand.

Vorig jaar vielen de ondersteunende diensten nog recht
streeks onder het bestuur. Dit was een onwenselijke situatie. 
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2018/2019 is dit onder 
de directeur Zuyderzee Lyceum geplaatst. Eind vorig jaar is 
geconcludeerd dat het voorlopig nodig is om de ondersteu
nende diensten een eigen directeur te geven die rechtstreeks 
verbonden is aan en verantwoordelijk is voor de verschillende 
diensten. Ook dit zal een plek krijgen in de opzet van de nieu
we organisatiestructuur.

Bedrijfsvoering
In 2018 is er intern veel aandacht gegeven aan het verkrijgen 
van grip op de bedrijfsvoering en een financieel duurzame toe
komst. Dit jaar was het plan om het fundament te leggen en 
te stabiliseren. Helaas bleek de huidige praktijk weerbarstiger. 
Aan het eind van 2018 bleek dat de bedrijfsvoering nog niet 
geheel in control was en dat er eerst toegewerht moest wor
den naar meer stabiliteit binnen de verschillende afdelingen 
met kwaliteit en kwantiteit in evenwicht. Een bedrijfsvoering 
waar de mensen in de organisatie verder op kunnen bouwen 
en vertrouwen en vanuit goed ìngerichte functies hun werk 
kunnen verrichten.

Financieel is er wel een slag gemaakt, waardoor het beoog
de tekort positiever is uitgevallen. Daarmee hebben we een 
flinke taakstelling behaald. In de jaarrekening wordt dit gezien 
als winst. We begeven ons echter nog niet in de uiteindelijke

gewenste situatie. Een belangrijke oorzaak blijft de materiële 
bekostiging. Hierdoor moet er worden gekort op het perso
neel om financieel 'rond' te kunnen komen. Een ongewenste 
situatie die wij proberen te beperken, mede met het oog op de 
plannen voor nieuwe huisvesting.

Vmbo Vakcollege
Ook bij het Vakcollege is de krimp in leerlingen merkbaar.
Dit komt enerzijds door de demografie en anderzijds door de 
beeldvorming die er nog steeds bestaat over deze vorm van 
onderwijs. In 2018 is besloten om vanuit het ministerie een 
flinke financiële impuls te geven aan techniekonderwijs. Hier
voor wordt een regionaal plan geschreven waarbij zowel het 
bedrijfsleven als schoolbesturen met elkaar aan tafel zitten. 
We hopen dat dit zorgt voor meer inschrijvingen van leerlin
gen in de techniek.

In 2018 heeft de bestuurder aan de Raad van Toezicht voor
gesteld het Vakcollege te behouden om daarmee breed 
onderwijs te kunnen blijven aanbieden binnen VariO en ook 
het leerlingenaantal op peil te houden. Alleen als er een 
financiële noodzaak is of als er onderwijskundig niet aan 
de wettelijke eisen wordt voldaan, kan daarvan worden 
afgeweken. Indien de kosten van de bedrijfsvoering (gebouw 
en ondersteuning) te hoog worden in relatie tot het aantal 
leerlingen, kan het Vakcollege worden geïntegreerd in de 
bouw van de vo-campus, waardoor de totale kosten van de 
nieuwbouw lager zullen zijn.

Door het vertrek van een afdelingsleider is de organisatie
structuur anders ingericht. Verantwoordelijkheden zijn lager in 
de organisatie gelegd en verdeeld over meer personen. Geen 
hiërarchische leidinggevende erbij, maar een nieuwe taak van 
coördinator (twee personen). Hierdoor wordt er meer gewerkt 
richting de lerende organisatie en gespreid leiderschap.
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Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Horizontale
verantwoording
VariO volgt de Code Goed Onderwljsbestuur VO. Deze 
bestaat uit zes lidmaatschapseisen die gaan over verant
woording, medezeggenschap en het tegengaan van belan
genverstrengeling. Het jaarverslag, de klachtenregeling en 
de klokkenluiderregeling zijn gepubliceerd op de website 
van VariO. In 2018 zijn de publieke middelen op een gepas
te manier aangewend voor de afgesproken doelen.

Kwaliteitszorg

3 ļ Toelichting op belangrijkste ontwikkelingen in 
de interne en externe kwaliteitszorg

Er is het afgelopen jaar gewerkt aan een agenda kwaliteits
zorg VariO-breed, waarbij er zowel van de 
Bonifatius Mavo als van het Zuyderzee Lyceum items zijn 
overgenomen. Vanaf het schooljaar 2018/2019 is daarmee 
gewerkt. De examenresultaten van alle scholen en afdelingen 
binnen VariO waren conform de verwachtingen.

^ .2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen

Naast de tevredenheidsonderzoeken die ieder jaar wor
den afgenomen door de afdeling kwaliteitszorg, is er vorig 
jaar ook gekozen voor een breed cultuuronderzoek op alle 
afdelingen. De resultaten daarvan worden begin 2019 in de 
teams besproken. Het Zuyderzee Lyceum, locatie Senior, 
heeft meegewerkt aan een visitatie vanuit de VO-raad. Bin
nen de bedrijfsvoering hanteren we een PDCA-cyclus.

^ 3 Klachtenregeling en vertrouwenszaken

Uit de rapportage van de vertrouwenspersonen blijkt dat er in 2018 bij hen geen zaken van leerlingen, ouders of 
medewerkers zijn gemeld. Rechtstreeks bij het bestuur zijn onderstaande zaken gemeld:

Locatie* Soort klacht Relatie Aantal Afgehandeld Extern

Zuyderzee Lyceum Vertrouwenscasus 
docent versus 

leerling

Ouders leerling 1 Ja Ja - niet 
ontvankelijk 

verklaard

Zuyderzee Lyceum 
Lemmer

Klacht over 
communicatie 

rondom zorg die 
leerling nodig heeft

Ouders leerling 1 Ja Ja - niet in 
behandeling 

genomen door 
Onderwijsgeschillen

teŕidentifii
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Hoofdstuk 4

De bedrijfsvoering van VariO wordt aangeduid met de term ondersteunende diensten. Dat zijn de diensten financiën,

ICT, facilitair (inclusief huisvesting) en personeel en organisatie. Het gaat hier over de sturing en beheersing van alle 

bedrijfsprocessen binnen VariO om de beleidsdoelstellingen te hunnen realiseren en optimaliseren. De overkoepelende 

communicatie vanuit VariO is vanaf de start van het schooljaar 2018/2019 georganiseerd vanuit de bestuursondersteuner 

en daarnaast organiseren de scholen en afdelingen de pr vanuit hun eigen pr-medewerhers.

Bedrijfsvoering

Door vertrek van medewerkers in de ondersteunende 
diensten is de stabiliteit onder druk komen te staan en in de 
tweede helft van 2018 zijn er op enkele locaties voorzichtige 
stappen gezet om toe te groeien naar een organisatie die 
past bij de beoogde organisatiestructuur. In 2019 moeten de 
afdelingen binnen de bedrijfsvoering weer in control zijn.

/ļ Financiën

De dienst financiën besteedde in 2018 veel aandacht aan 
het verder optimaliseren van het financiële pakket om zo de 
managementrapportages tijdig en juist te kunnen opstellen. 
Dit zorgde voor verantwoording op Resultaat Verantwoor
delijke Eenheden (RVE). De directeuren legden integraal 
verantwoording af aan het College van Bestuur. De afdeling 
financiën en P&O zijn dichter naar elkaar toe gegroeid, waar
bij met name de salarisadministratie in eigen beheer veel 
aandacht heeft gevraagd. Verder is er in de werkgroep be- 
drijfsapplicaties gekeken hoe workflows efficiënter kunnen 
worden ingericht.

4.2 ICT
In 2018 zijn diverse ICT-projecten afgerond. Zo is er één Va
riO netwerk gerealiseerd, zodat medewerkers op alle scho
len en locaties met hun VariO gegevens kunnen inloggen in 
het netwerk. Binnen VariO zijn alle docenten uitgerust met 
een nieuwe MacBook Air. Hiermee is de facilitering van do
centen tussen de Bonifatius Mavo en het Zuyderzee Lyceum 
gelijkgetrokken. Op beide scholen zijn nieuwe touchscreens 
geplaatst. Deels als vervanging van oude schermen

(Bonifatius Mavo) en deels als vervanging van de beamers 
en traditionele borden in de lokalen (Zuyderzee Lyceum). De 
docenten konden verschillende trainingen volgen voor het 
in gebruik nemen van deze schermen in de lessen.

3 Huisvesting
Toekomstige ontwikkelingen

In 2018 hebben de gemeenteraden van de Noordoostpolder 
en Fryske Marren ingestemd met het Integraal Huisvesting- 
plan (IHP). Hierin staat ook nieuwbouw vermeld voor onze 
vestigingen in Emmeloord en in Lemmer. In Emmeloord is 
er gekozen voor nieuwbouw van een VO-campus samen 
met het Emelwerda College. In Lemmer gaat het om nieuw
bouw voor het gebouw van het Zuyderzee Lyceum en wordt 
gekeken naar een hechte samenwerking met verschillende 
partijen, waaronder het primair onderwijs. De wijze waarop 
is nog niet bekend, evenmin als de plek waar gebouwd zal 
worden. Dit is een proces dat nog aan het begin staat, maar 
dat de komende járen veel aandacht zal vragen.

VMfRÉĖ ACCOUNTANTS
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Personele zaken VariO

^ ļ Zaken met een behoorlijke personele betekenis

In 2018 hadden we als doel gesteld om ons meer te richten 
op het voorkomen van verzuim. Dat doel is niet behaald. Het 
verzuim steeg in 2018 naar 5,42 procent, terwijl het in 2017 
nog 3,12 procent was. Dit is onder meer te verklaren door een 
stijging van de verzuimfrequentie. Waar dat door komt is 
moeilijk te achterhalen, omdat de oorzaken van verzuim niet 
meer geregistreerd mogen worden.

Verwachte toekomstige ontwikkeling
De tijdelijk ingezette organisatiestructuur heeft geleid tot be
tere afstemming op het gebied van HR-beleid. Door meerdere 
personele mutaties op de afdeling P&O in 2018, heeft het 
uniform maken van personeelsbeleid niet de aandacht gehad 
die nodig was en zal daarom in 2019 ook nog aandacht vragen. 
Waar in het verleden nog verschillen bestonden in het gevoer
de beleid, is er nu een grote behoefte om beleid uniform te 
maken. Zoals bijvoorbeeld bij taakbeleid en het harmoniseren 
van processen. Hier wordt blijvend aan gewerkt.

Waar in 2017 de focus lag op het terugdringen van langdurig 
verzuim, lag in 2018 de focus op frequent verzuim. In 2018 
was er ook sprake van veel langdurig verzuim, waarbij de 
oorzaken vooral niet arbeidsgerelateerd waren en dus ook 
niet beïnvloedbaar.

In 2018 is er bij P&O ingezet op meer en kwalitatiever contact 
tussen P&O en de leidinggevenden. Dit zorgde voor een veel 
duidelijker beeld over welke behoefte er is aan ondersteuning 
vanuit P&O en welke beleidsontwikkeling gewenst is. In 2019 
wordt dit verder uitgewerkt.

In het najaar van 2018 is er gekozen voor een andere arbo- 
dienst en zijn er voorbereidingen getroffen voor deze nieuwe 
samenwerking. Met deze arbodienst wordt ingezet op het 
beter voorkomen van het ziekteverzuim. Nieuw is het preven
tieve spreekuur en de introductie van de inzetbaarheidscoach.

Daarnaast is er ingezet op een nauwere samenwerking tussen 
financiën en P&O en met name de salarisadministratie en het 
up-to-date houden en krijgen van het personeelsinformatiesys
teem.

De VariO onderwijsgroep is in de gelukkige omstandigheid 
dat er weinig lesuitval is geweest. Verzuim werd namelijk 
veelal opgevangen door eigen personeel. Door een betere 
samenwerking VariO-breed, persoonlijke ontwikkeltrajecten 
voor onbevoegde medewerkers en een verscherpte selectie
procedure, proberen we dit percentage nog verder omlaag te 
krijgen. Daar zal ook in 2019 aandacht voor zijn.

Formatie in fte
VariO werkt met een formatiebudget per Resultaatverant
woordelijke Eenheid (RVE). Om hierop te kunnen sturen is 
er een nieuwe manier van rapporteren ingevoerd, waardoor 
directie en College van Bestuur beter grip kunnen houden op 
de formatieve inzet.

Het aantal fte dat begroot is voor 2018/2019 is 179,6. Dat is 
gelijk gebleven aan 2017. Werkelijke inzet fte ligt in 2018 iets 
hoger dan 179,6 wegens ziektevervanging.

52 Gevoerd beleid ter voorkoming van ontslag 
met uitkering

Het beleid om ontslag wegens disfunctioneren te voorkomen 
is in 2018 doorgezet. Er is ingezet op coaching en (arbeidsdes- 
kundige) begeleiding om ontslag te voorkomen.

Het voeren van de gesprekscyclus blijft een punt van aandacht. 
Ook uit het cultuuronderzoek blijkt dat aandacht voor com
municatie onderling belangrijk is. De gesprekscyclus kan hier 
deels in voorzien, naast transparantie en duidelijke informatie.

Het gevoerde beleid over uitkeringen na ontslag
Uitkeringen na ontslag proberen wij te voorkomen. We heb
ben in 2018 via een vaststellingsovereenkomst, conform 
de wettelijke richtlijnen, afscheid genomen van twee 
collega’s ten opzichte van vijf in 2017. Zij zijn onder
steund met coaching en loopbaanbegeleiding.

eBwĩicatie
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^ 3 Leeftijdsopbouw

De leeftijdsopbouw in de onderstaande grafiek geeft een duidelijk beeld van de medewerkers. Het is belangrijk dat de orga
nisatie in de komende járen aandacht blijft houden voor leeftijdsopbouw om zo te zorgen voor een goed natuurlijk verloop. 
Ook de verhouding man/vrouw blijft een aandachtspunt. Dit past echter bij het algemene landelijke beeld in het onderwijs. 
Kijkend naar de verdeling van fte is deze bij de mannen hoger.

Verdeling man I vrouw 
Aantal medewerkers (234)

B Vrouw 
U Man

5507o \

Verdeling man I vrouw 
Aantal fte

B Vrouw 
B Man

Verdeling man I vrouw 
per leeftijdscategorie

Aantal van medewerkers B 
Som van fte

Vm25jaar 26-35 jaar 36-45jaar 56-60 jaar vanaf 61 jaar46-55 jaar

100

-o
DldlO>ŭlco

Status bevoegdheid Percentage gegeven lessen

Bevoegd 80,08 «/o
In opleiding 5,98 “/o
Onbevoegd 8,76 «/o
Onder bevoegd 5,18 “/o
Eindtotaal 100,00 «/o

^4 Onbevoegden

VariO volgt de lijn van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om zoveel 
mogelijk bevoegde docenten voor de klas te 
hebben staan. Het percentage onbevoegden 
is met 8,76 procent hoger dan het landelijk 
gemiddelde van rond de 5 procent.

Het percentage bevoegd is in 2018 met 80,08 
procent hoger dan de 73,18 procent in 2017. Dit 
komt mede doordat er in 2018 veel is ingezet 
op het volgen van opleidingen. Het percentage 
onderbevoegd is in 2018 gedaald naar 5,18 pro
cent ten opzichte van 8,61 procent in 2017.

Werving van schaarse vakdocenten blijft een 
uitdaging. Hierdoor is onderbevoegdheid niet 
altijd te voorkomen.

CCOŨNTANTS



^ 5 Leeftijdsfase bewust personeelsbeleid

Er is aandacht voor de verschillende levensfases van de me
dewerkers van VariO. Deze zijn in de cao vastgelegd (denh aan 
LFB-uren, seniorenverlof), maar zijn ook continu op de radar 
van de direct leidinggevende, Samen met P&O kan de leiding
gevende de inzetbaarheid van de medewerkers aanpassen, 
afhankelijk van de situatie waarin men zich bevindt. In 2019 
wordt bekeken of het beleid ook aanpassing vereist.

Zoals te zien in het staafdiagram van de leeftijdsopbouw 
(5.3 Leeftijdsopbouw) is het aantal medewerkers in de 
leeftijdsgroep 46-55 jaar het grootst. Dit betekent dat VariO 
de komende járen moet investeren in teeftijdsfasebewust 
personeelsbeleid om een goede verdeling te realiseren. 
Daarnaast moeten we inzetten op de werving van 
startende docenten.

^ 5 Overige kengetallen

Verdeling per aanstellingsoort Verdeling vast/tijdelijk in 0A

1 Onbepaalde tijd 
B Bepaalde tijd

B Onbepaalde tijd 
B Bepaalde tijd

percentage fte 2017 percentage fte 2018percentage fte 2016

aantal fte 2018aantal fte 2017aantal fte 2016

Fte per functiegroep

B Directie 11,23 10,51 10,80
B OBP 28,63 34,37 23,80

n OOP 28,77 26,90 25,95
B OP 118,37 118,12 123,25
n Eindtotaal 187,00 179,90 183,80
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Samenwerkingsverband: Aandacht
De scholen van VariO zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband VO2402 met 

de naam Stichting AandachtT-.

Dit verband is verantwoordelijk voor de leerlingen in het 
voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs uit de regio 
Noordoostpolder, Lemmer en het niet-reformatorische 
deel van Urk. Mocht de basisondersteuning op de scho
len niet toereikend zijn, dan worden de diensten vanuit 
deze samenwerking ingezet. Op die manier voorkomen 
we dat een leerling zijn schoolperiode afsluit zonder 
diploma. Er is vanuit VariO een goede samenwerking in 
en met het samenwerkingsverband en dit heeft vorig jaar 
geleid tot twee mooie initiatieven.

Zo is er besloten om het Leerwegondersteunend onder
wijs (LWOO) voor iedere leerling beschikbaar te maken.

Om gevolg te geven aan de intentie een leerling ‘dicht 
nabij huis naar school' te laten gaan, is besloten om ook 
een LWOO-licentie aan te vragen voor Lemmer. Inmiddels 
is deze toegekend door het ministerie.

Het tweede initiatief is de samenwerking met Caleido 
op het gebied van taalarrangementen, nadat leerlingen 
zijn uitgestroomd naar het reguliere onderwijs. Dit 
wordt door Caleido uitgevoerd met cofinanciering 
van AandachtT.

Hoofdstuk 7

Toekomstvisie VariO
VariO wil voortgezet onderwijs aanbieden dat past bij elke individuele leerling. Dit onderwijs is erop 

gericht dat een leerling een leven lang kan leren. Wij zetten de komende vier jaar in op regisseren en 

zelfsturing en stappen langzaam af van het beheersen en aansturen. Dat geldt niet alleen voor onze 

leerlingen, maar ook voor de teams binnen onze scholen.

We formuleren doelen en ambities vanuit een gemeen
schappelijk denk- en werkkader om het onderwijs af te 
stemmen op het curriculum dat past bij het leven lang 
leren. Scholen zijn vrij om het onderwijs in te richten op een 
manier die past binnen de kaders van het koersplan van 
VariO.

Elke leerling wordt gezien
De leerling is het vertrekpunt. Goed onderwijs vraagt om 
goed en systematisch analyseren en het stellen van heldere 
doelen. Alleen zo kunnen we onderwijsprocessen regisse
ren. Dit betekent dat er voor elke leerling continu zicht is op 
de ontwikkel- en leerlijnen en dat we kijken naar het indivi
duele ontwikkelingsperspectief. Een heel team werkt mee 
om de talenten van de leerling optimaal te ontplooien.
De talenten worden ook ingezet om ontwikkelingen die

achterlopen, te verbeteren. Iedere leerling wordt gezien, 
gesteund en begeleid. Dit vraagt een eenduidige kijk op 
leerlingen. Kinderen die zich gelukkig voelen, willen naar 
school, omdat daar veel te halen valt. Door gesprekken met 
de stakeholders en extra sessies met de medewerkers van 
de scholen en met de schooldirecties, zijn ideeën, aan
dachtspunten en ontwikkeldoelen in deze koers tot stand 
gekomen en aangescherpt. Dit gebeurde op een manier die 
past in de sturingsfilosofie: samen vanuit eigen professio
naliteit.

14
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Personele zaken VariO

Het Zuyderzee Lyceum (brin.nr 20CR) en de Bonifatius Mavo 
(brin.nr. 02KR) zijn op 1 januari 2008 een bestuurlijke 
samenwerking aangegaan en vallen sindsdien onder VariO. 
Ten behoeve van het ministerie van OCW moet één 
jaarrekening worden opgesteld (bestuursnummer 41195).

g ļ De jaarrekening

Het bestuursverslag en de jaarrekening dienen vóór 1 juli van het daaropvolgende jaar ingediend 
te zijn bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Op dit moment is dat nog een papieren versie 
en een digitale versie van extensible Business Reporting Language (XBRL). Deze digitale versie 
is, op advies van de accountant, dit jaar als format gebruikt voor het opstellen van de jaarreke
ning. De jaarrekening dient een goedkeurende verklaring te bevatten van de externe accountant. 
Van Ree Accountants in Barneveld controleert de jaarrekening 2018.

Eén van de belangrijkste verificaties van de externe accountant is de bekostigingscontrole.
Het vastgestelde aantal leerlingen, waar de bekostiging op wordt afgestemd, wordt minutieus 
gecontroleerd. Dit wordt weer volledig afgestemd met de DUO.

Elke VO-leerling wordt in Nederland eenmalig meegeteld voor de bekostiging. De teldatum 
hiervoor is 1 oktober van het voorgaande jaar. Dat wil zeggen: voor de bekostiging van het 
verslagjaar 2018 was het aantal leerlingen op 1 oktober 2017 bepalend. Latere wijzigingen in het 
leerlingenaantal hebben geen invloed meer op de bekostiging (inkomsten).

Sinds de wijziging van de regeling nieuwkomers en vreemdelingen in de maatwerkbekostiging 
(2017) zijn vier teldata van belang, telkens per de 1e van het kwartaal.

In november-december van enig jaar vindt een interim-controle plaats door de externe accoun
tant. Die is veelal afgestemd op de dagelijkse gang van zaken binnen de financiële- en leer
lingenadministratie. Belangrijkste bevindingen van de eind 2018 uitgevoerde interim-controle 
betroffen de mogelijke functievermenging op de afdeling P&.0, het ontbreken van een controle
proces bij de bankrekening voor het betalen van crediteuren en diverse bevindingen rondom de 
verwerking van mutaties van een aantal nieuwkomers. Er zijn inmiddels acties uitgezet om deze 
bevindingen te verhelpen.

In april/mei van het daaropvolgende jaar vindt de controle plaats van de financiële gegevens. 
Basis daarvoor is het officieel door de DUO vastgestelde leerlingenaantal.

ACCOUNTANTS
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g 2 Toelichting op het resultaat

Staat van baten en lasten
EUR bedragen: xl

01-01-2018 
t/m 31-12-2018

01-01-2018 
t/m 31-12-2018

01-01-2017 
t/m 31-12-2017

01-01-2018 
t/m 31-12-2018

01-01-2018 
t/m 31-12-2018

Realisatie Begroting Realisatie verschil verschil
realisatie t.o.v. 

begroting
in “/o t.o.v. 
begroting

Baten

Rijksbijdragen 17.965.350 16.579.000 17.248.244 1.386.350 80Zo

Overheidbijdragen en -subsidies 41.183 31.000 37.023 10.183 330Zo
Overige baten 490.632 405.00 359.636 85.632 210/0

Totaal baten 18.497.165 17.015.000 17.944.903 1.482.165 90/0
Lasten

Personeelslasten 14.360.228 13.972.000 14.135.639 -388.228 -30/0
Afschrijvingen 354.322 467.000 450.702 112.678 240/0
Huisvestingslasten 1.065.474 1.087000 1.051.462 21.526 20/0
Overige lasten 2.257.993 2.244.000 1.752.698 -13.993 -10/0
Doorbetalingen aan schoolbesturen

Totaal lasten 18.038.017 17.770000 17.390.501 -268.017 -20/0
Saldo baten en lasten 459.148 - 755.000 554.402
Gerealiseerde herwaardering

Financiële baten 13.449 20.000 21.944 - 6.551 - 330/0
Financiële lasten

Resultaat 472.597 - 735.000 576.346 1.207.597 119“Zo

Er was een negatief resultaat begroot van C 735.000. Het werkelijke resultaat is C 472.597 positief. Verschil tussen begroting 
en werkelijke cijfers is C 1.207.597 positief. Het uiteindelijke positieve resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Analyse van het verschil tussen de begroting en de werkelijke cijfers 2018

1. Hogere rijksbijdragen-normvergoeding C 1.270.751
2. Hogere overige rijksbijdragen C 115.599
3. Hogere bijdragen overige overheden c 10.183
4. Hogere overige baten c 85.632
Hogere baten c 1.482.165

5. Hogere lonen en salarissen c -182.405
6. Hogere overige personele tasten c - 264.313
7. Hogere ontvangsten UWV c 58.490
Hogere personele lasten c - 388.228

8. Lagere afschrijvingslasten c 112.678
9. Lagere huisvestingslasten c 21.526

lO.Hogere overige lasten c -13.993
Hogere lasten c -268.017

11.Lagere rentebaten e - 6.551
Totaal resultaat c 1.207.597

VĄŴfiEÉ ACCOUNTANTS

7



Uitleg analyse tabel

Iln 2018 is een nieuwe cao van kracht geworden, 
waarin een loonsverhoging en een eenmalige uit
kering is vastgelegd. Dit leidde tot een verhoging van de 

personele bekostiging ter compensatie. Bovendien bleken 
49 leerlingen meer in aanmerking te komen voor reguliere 
bekostiging dan was begroot. Tenslotte is in maart 2019 een 
vordering van Bonifatius Mavo op het ministerie van OCW 
door de Raad van State toegewezen.

2 Er waren hogere rijksbijdragen voor studieverlof en 
VSV. Bij het opstellen van de begroting is niet in te 

schatten hoeveel personeelsleden een studiebeurs aan
vragen in de loop van het jaar. De subsidie VSV (voortijdig 
schoolverlaten) valt uiteen in twee delen. Het vaste deel 
was begroot, het variabele deel niet. Beide delen zijn wel 
ontvangen. In 2018 is een bedrag ontvangen voor de ont
wikkeling van het Technisch VMBO-onderwijs. Daarvoor zijn 
in 2018 de plannen gemaakt die in 2019 worden uitgevoerd.

3 De Bonifatius Mavo heeft door de groei van het
leerlingenaantal van de gemeente Noordoostpolder 

een subsidie gehad van C 69.000. Deze investeringssubsi
die valt jaarlijks vrij. Bovendien ontvangen het Zuyderzee 
Lyceum en de Bonifatius Mavo een vergoeding voor de 
sportvelden. Deze is wat hoger dan begroot.

4 Het verschil in ontvangsten van de overige baten is te 
verklaren door hogere baten uit detacheringen. Een 

detachering is afgerekend van een collega bij een derde 
partij.

5 De hogere uitgaven voor lonen en salarissen worden 
met name veroorzaakt door de loonsverhoging van 

de nieuwe cao. Versterkend effect is het hogere verzuim, 
wat leidde tot meer kosten voor vervangers. Door de krapte 
op de arbeidsmarkt gebeurt het steeds vaker dat vervan
ging moet worden ingehuurd. Dit heeft een extra kostenver
hogend effect.

6 De hogere overige personele lasten betreffen met 
name hogere lasten voor de inzet van externe 

expertise. Dit loopt uiteen van kosten voor dagelijkse on
dersteuning in het ondersteunende proces tot kosten voor 
specifieke advieswerkzaamheden.

7 Er waren hogere ontvangsten van het UWV door 
zwangerschaps- en bevallingsverlof. De uitgaven 

voor vervanging waren hierdoor ook hoger (zie 5).

8 De afschrijvingslasten zijn nog verder omlaag
gegaan. Investeringen in meubilair en inventaris wor

den zoveel mogelijk uitgesteld, vooruitlopend op nieuwbouw 
Wel zijn er eind 2018 investeringen in ICT geweest, waardoor 
vanaf 2019 de afschrijvingslasten weer toe zullen nemen.

9 Er waren lagere huisvestingslasten. Dan gaat het 
vooral om lagere uitgaven voor de inhuur van spor

taccommodatie en voor klein onderhoud aan gebouwen en 
installaties. Streven is de uitgaven voor onderhoud te beper
ken, zonder de kwaliteit van de gebouwen en installaties uit 
het oog te verliezen.

ŕ~ì Voor 'eerrĩ,iddelen - boekenfonds - is meer 
I uitgegeven dan begroot. Belangrijkste oorzaak is 

de afrekening van de overgang van het boekenfonds van 
de Bonifatius Mavo naar Van Dijk BV. Bij het overgaan zijn 
enkele eenmalige lasten in rekening gebracht. Ook de over
gang van het boekenfonds ZL (in 2017) leverde in 2018 nog 
een afrekening op. X-tuur ontving nog geen leermiddelen- 
bekostiging.

11 De rente-inkomsten waren erg laag.

Op basis van de P&C-cyclus wordt maandelijks 
verkort en per kwartaal uitgebreid gerapporteerd over 
de stand van zaken van de exploitatie van VarlO. Indien 
mogelijk ondernemen we actie om overschrijding van 
budgetten te voorkomen. De rapportage vindt plaats op 
stichtlngsniveau, VariO- en op het niveau van resultaat
verantwoordelijke eenheid (RVE). In 2018 is gewerkt met 
de volgende RVE’s: Bovenschools, Zuyderzee Lyceum, ISK, 
Vakcollege, X-tuur en Bonifatius Mavo.
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g 3 Financiële positie op balansdatum

Balans VariO 31-12 31-12-2018 31-12-2017
EUR bedragen: x1

Activa

Vaste activa 

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa 1.194.195 1.040.136
Financiële vaste activa 0 250
Totaal van vaste activa 1.194.195 1.040.386

Vlottende activa

Voorraden

Vorderingen 862.499
144

178.961
Kortlopende effecten

Liquide middelen 11.490.533 11.029.753
Totaal van vlottende activa 12.353.032 11.208.858

Totaal van activa 13.547.227 12.249.244

Passiva

Eigen vermogen 7.833.141 7.369.407
Voorzieningen 2.726.675 2.570.659
Langlopende schulden 0 0
Kortlopende schulden 2.987.411 2.309.178

Totaal van passiva 13.547.227 12.249.244

Het balanstotaal was eind 2017 C 12,2 miljoen en dat is eind 
2018 C 13,5 miljoen. Het eigen vermogen op balansdatum 
31-12-2018 is C 7,8 miljoen (2017: C 7,4 miljoen). Het ver
mogen van C 7,8 miljoen is inclusief í. 4,7 miljoen bestem- 
mingsreserves. De liquide middelen bedragen C 11,5 miljoen. 
Hier staan geoormerkte verplichtingen tegenover in de 
vorm van voorzieningen: C 2,7 miljoen en bestemmingsre- 
serves: C 4,7 miljoen. Dat maakt het totaal van ê 7,5 miljoen.

Door de toevoeging van het positieve resultaat aan de 
reserve, laten de financiële kengetallen veelal een gunstiger 
beeld zien vergeleken met het voorgaande jaar (zie tabel: 
Kengetallen en financiële positie).
Voor het weerstandsvermogen geldt een bandbreedte van 
10 tot 40 procent. De kapitalisatiefactor kent idealiter een 
bandbreedte van 35 à 60 procent. Beide getallen zijn iets 
hoger dan gewenst zou zijn voor een reguliere bedrijfs
voering. Op grond van de risico-inventarisatie, verwachte

nieuwbouw en de mogelijke risico’s bij Eerste Opvang 
Anderstaligen-lntemationale Schakel Klas (ISK), zijn de 
huidige percentages acceptabel. In de begroting van 2019 
wordt voor onderwijsvernieuwing een beroep gedaan op de 
reserve met de verwachting dat de percentages dalen.

De materiële vaste activa is in waarde opgelopen doordat 
er veel investeringen in ICT zijn gedaan in het laatste deel 
van 2018. De gunstige positie van het eigen vermogen is 
in de toekomst nodig om na nieuwbouw de noodzakelijke 
aanpassingen te kunnen doen. Te denken valt aan de infra
structuur en de totale inrichting met meubilair. Daarnaast 
wordt een risico gelopen met de vaste aanstellingen van 
personeel bij ISK. Deze fluctueert namelijk voortdurend en 
er wordt ook een krimp verwacht.
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Kengetallen financiële positie 2017
Realisatie

2018
Realisatie

Huisvestingsratio 6,090Zo 5,950/0
Liquiditeit (current ratio) 4,85 4,14

Liquiditeit (quick ratio) 4,85 4,14

Personeelslasten 1 Rijksbijdragen 81,950/û 79,930/0

Personeelslasten / Totaal baten plus financiële lasten 78,680/0 77,580/0

Personeelslasten / Totaal lasten plus financiële lasten 81,280/0 79,610/0

Rentabiliteit 3,210/0 2,550/0

Solvabiliteit 1 0,60 0,58

Solvabiliteit II (inclusief voorzieningen) 0,81 0,78

Weerstandsvermogen 41,020/0 42,320/0

Kengetallen overige 2017
Realisatie

2018
Realisatie

Kapitalisatiefactor 0,66 0,71

Weerstandsvermogen exclusief materiele vaste activa 36,700/0 36,950/0

Algemene reserve / Totaal baten plus financiële baten 14,000/c 16,770/0

Voorzieningen / Totaal baten plus financiële baten 14,310/e 14,730/0

Rijksbijdragen 1 Totaal baten plus financiële baten 96,000/0 97,050/0

Overige overheidsbijdragen en -subidies / Totaal baten plus financiële baten 0,210/c 0,220/0

Investeringen huisvesting / Totaal baten plus financiële baten O.OOo/o O.OOo/o

Investeringen inventaris en apparatuur/Totaal baten plus financiële baten 0,510/ū 3,80/0
Netto werkkapitaal 1 Totaal baten plus financiële baten 49,530/0 50,60/0
Beleggingen ten opzichte van eigen vermogen O.OQo/o O.OQo/o

g 4 Groot Onderhoud

Het groot onderhoud op bei
de scholen is gebaseerd op 
het Meerjarenonderhouds
plan (MOP) 2015. De dotatie 
aan de voorziening groot 
onderhoud is gebaseerd op 
dit plan en jaarlijks wordt 
het gemiddelde bedrag ge
doteerd van de kosten voor 
de komende tien jaar.
De uitgaven voor (groot 
onderhoud) worden erg 
kritisch beoordeeld met het 
oog op de nieuwbouw in 
Emmeloord en Lemmer.

Stand voorziening groot onderhoud 1-1-2018
EUR bedragen

1.939.754

Dotatie 2018

ZL, 12 mnd x C14.500 174.000

Caleido, 12 mnd x C1.250 15.000

Boni, 12 mnd x C2.500 30.000

219.000

Uitgaven 2018

Reparatie personenlift Junior Lyceum 15.002

Onderhoud lift Senior Lyceum 466

Reparatie n.a.v. NEN-3140 keuring Lemmer 2.754

Vervanging Dakventilator Senior Lyceum 3.896

Reparatie en vervanging onderdelen CV Lemmer 9.614

Reparatie en herstel zonwering Senior Lyceum 10.536
42.268

Stand voorziening groot onderhoud 31-12-2017 2.116.486
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g 5 Bedrijfsvoering

Voor de bedrijfsvoering zijn drie grote pakketten van belang:
1. AFAS, financieel en HRM/Payroll
2. Magister - leerlingenadministratie
3. Zermelo - rooster

Al deze pakketten zijn voortdurend onderhevig aan veran
deringen en optimaliseringsmogelijkheden. Door met name 
personele mutaties in de centrale ondersteuning hebben in

2018 alleen de noodzakelijke aanpassingen plaatsgevonden 
aan wet- en regelgeving. Verdere ontwikkeling en digitalise
ring van de processen worden uitgevoerd in 2019.
AFAS heeft een inleesfunctie voor gegevens uit Magister. Die 
heeft een koppeling met Zermelo. Aan een koppeling van 
Zermelo met AFAS wordt gewerkt. Uitgangspunt bij bedrijfs
software is zo min mogelijk verschillende softwarepakketten 
met koppelingen, waardoor invoer bij de bron mogelijk is.

g 5 Risico-lnventarisatie

Vanuit de Code Goed Onderwijsbestuur is het bestuur ver
plicht verantwoording af te leggen over de risicobeheersing 
van de organisatie. De afgelopen járen heeft de risico-in- 
ventarisatie tweejaarlijks plaatsgevonden. In het najaar van 
2018 is de risico-inventarisatie geactualiseerd. Met de bijdra
gen van de afdelingsleiders, directeuren, hoofden van dienst 
en de bestuurder zijn de risico’s opnieuw geïnventariseerd 
en geanalyseerd. Op basis van de inventarisatie zijn een 
aantal beheersmaatregelen geadviseerd die bij de volgende 
inventarisatie geëvalueerd dienen te worden.
Het huidige eigen vermogen van de VariO-onderwijsgroep is 
op dit moment ruim voldoende om aan de ene kant te inves
teren in de onderwijsvernieuwing voor nog beter onderwijs 
en aan de andere kant ook voldoende om de gevolgen van 
de krimp op te kunnen vangen.

Type risico Kans Risicoprofiel

Ontwikkeling 

aantal Leerlingen X Hoog

Status Personeelsbestand Laag

Financieel Risicicoprofiel
VariO Onderwijsgroep y/ Laag

Investeringsruimte
VariO Onderwijsgroep y/ Laag

Eindresultaat y/

g 7 Treasurybeleid

In 2016 is het treasury-statuut aangepast aan de nieuwe 
regeling Beleggen en belenen voor onderwijs en onderzoek, 
gepubliceerd op 9 juni 2016.
In het treasury-statuut zijn de uitgangspunten en kaders 
vastgelegd voor het aantrekken en uitzetten van financiële 
middelen. Het statuut regelt de afbakening van de verant
woordelijkheden, taken, bevoegdheden en verantwoording. 
Het statuut dient eens per vier jaar te worden geactuali
seerd (2020).

Jaarlijks wordt, als bijlage bij de begroting, een treasu- 
ry-jaarplan opgesteld. Daarin worden de activiteiten 
beschreven voor het komende jaar en die worden afgezet 
tegen de kaders vanuit het treasury-statuut.
Er zijn geen gelden belegd, de vrij beschikbare liquide 
middelen worden aangehouden op diverse vormen van 
spaarrekeningen bij de Rabobank. Er waren op het gebied 
van treasury geen bijzonderheden te vermelden.
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' Q Begroting 2019 (Jaar t+1)

Als basis voor de bekostiging zijn de leerlingenaantallen 
op 1 oktober van T-1 bepalend. Gezien de grote schom
melingen van de leerlingenaantallen in Eerste Opvang 
Anderstaligen-lnternationale Schakel Klas (ISK) zijn de 
toekomstige leerlingenaantallen moeilijk in te schatten. 
Op het moment van het opstellen van de begroting 2019 
waren er 170 ISK- leerlingen. De begroting is defensief 
opgesteld en er is uitgegaan van 120 ISK-leerlingen.

In de volgende paragraaf zijn de begrotingscijfers verder 
uitgewerkt en toegelicht.

Q 9 Risico-inventarisatie

Sinds eind 2014 zijn de bevoegde gezagen verplicht een continuïteitsparagraaf op te nemen In het bestuursverslag. 
Te vermelden gegevens van het verslagjaar T+1 tot en met T+5, dus 2019,2020,2021,2022 en 2023:
^ A1 Kengetallen - personele bezetting en leerlingenaantallen, plus toelichting:

A2 Balansgegevens, met toelichting, plus staat van baten en lasten met toelichting;
^ B1 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem;
^ B2 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden;
^ B3 Rapportage toezichthoudend orgaan (zie Bericht Raad van Toezicht)

Ontwikkeling leerlingaantallen

Leerlingenaantallen per 1-10 van elk jaar 
Zyderzee Lyceum locatie
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2016 510 109 576 10 442 399 122 16 2184 2174 2036
2017 507 100 548 9 487 395 158 55 2259 2250 2037
2018 455 87 524 15 23 518 373 145 25 2165 2150 1980
2019 454 73 571 46 485 364 120 0 2113 2113 1993
2020 445 62 604 69 450 361 120 0 2111 2111 1991
2021 435 54 599 92 421 356 120 0 2077 2077 1957
2022 425 54 581 115 383 345 120 0 2023 2023 1903
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A1 Ontwikkeling leerlingaantallen

Totalen leerlingen aantallen VariO
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■ TOTAAL VariO
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TOTAAL VariO excl. ISK-excl VAVO

Aantal leerlingen per locatie
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Personele bezetting

Kengetal 31-12-20xx verslagjaar T+1 2019 T+2 2020 T+3 2021 T+4 2022 T+5 2023
2018 ĽÜ?'

- Management 1 Directie 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80

- Onderwijzend Personeel (OP) 123,25 123,25 123,25 123,25 123,25 123,25

- Onderwijsondersteun. pers. (OOP) 23,80 23,80 23,80 23,80 23,80 23,80

- Onderwijsbeheers.pers. (OBP) 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95

Totaal personeel in fte 183,80 183,80 183,80 183,80 183,80 183,80

Natuurlijk verloop -1,77 -3,27 -3,27 -8,03 -9,46

In te zetten aantal fte’s per 
genoemd jaar 182,03 180,53 180,53 175,77 174,34

In bovenstaande tabel is de formatie van 31-12-2018 als uitgangspunt genomen met jaarlijks de vermindering in fte’s 
door natuurlijk verloop. Dit is inclusief de dienstverbanden voor bepaalde tijd (290A, 34,4 FTE). De personele bezetting 
op basis van natuurlijk verloop daalt volgens bovenstaande tabel In vijfjaar met 9,5 FTE, maar dat Is onvoldoende om 
de daling in leerlingaantal in dezelfde periode het hoofd te bieden. In het voorjaar moet dus met de grootste zorg de 
formatie voor het volgende schooljaar worden samengesteld. Het toekomstige leerlingenaantal is daarvoor allesbepa-
lend. Een moeilijk in te schatten factor zijn de ISK-leerlingen.

^ 'p Balansgegevens

verslagjaar T+1 2019 T+2 2020 T+3 2021 T+4 2022 T+5 2023

EUR bedragen 2018

Activa

Materiële vaste activa 1.194.195 1.562.136 1.459.000 1.205.000 933.000 670.000

Financiële vaste activa, leningen 0 0 0 0

Vlottende activa, voorraden 0

Vorderingen 862.499 862.000 862.000 862.000 862.000 862.000

Liquide middelen 11.490.533 10.470.000 9.994.000 10.021.000 10.125.000 10.473.000

Totaal activa 13.547.227 12.894.136 12.315.000 12.088.000 11.920.000 12.005.000

Passiva
Algemene reserve 3.104.783 2.540.125 2.359.000 2.262.000 2.298.000 2.508.000

Bestemmingsreserve, publiek 4.062.382 4.019.323 4.007.000 3.995.000 3.983.000 3.981.000

Bestemmlngsreserve, privaat 493.949 479.617 466.000 452.000 445.000 445.000

Bestemmingsfonds, privaat 172.027 172.342 172.000 172.000 172.000 172.000

Totaal Eigen vermogen 7833.141 7.211.407 7.004.000 6.881.000 6.898.000 7.106.000

Voorzieningen 2.726.675 2.695.659 2.777.000 2.828.000 2.896.000 2.962.000

Langlopende schulden 0 0 0 0 0 0

Kortlopende schulden 2.987.411 2.987070 2.534.000 2.379.000 2.126.000 1.937.000

Totaal passiva 13.547.227 12.894.136 12.315.000 12.088.000 11.920.000 12.005.000
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Balansgegevens

Kengetallen financiële positie 2017
Realisatie

2018
Realisatie

2019
Prognose

2020
Prognose

2021
Prognose

2022
Prognose

2022
Prognose

Huisvestingsratio 6,090/0 5,950/0 5,100/0 5,190/0 5,250/0 5,42“Zo 5,590/0

Liquiditeit (current ratio) 4,85 4,14 3,79 4,28 4,57 5.17 5,85
Liquiditeit (quick ratio) 4,85 4,14 3,79 4,28 4,57 5,17 5,85
Personeelslasten 1 Rijksbijdragen 81,950Za 79,930/0 85,490/0 82,790/0 82,340/0 81,380/0 80,090/0
Personeelslasten / Totaal baten 
plus financiële baten 78,680/ū 77,580/0 82,800/0 80,400/0 79,940/0 79,020/0 77,660/0

Personeelslasten / Totaal lasten 
plus financiële lasten 81,280/0 79,610/0 79,930/0 79,440/0 79,370/0 79,100/0 78,640/0
Rentabiliteit 3,210/0 2,550/0 -3,590/0 -1,210/0 -0,720/0 O.IOo/o 1,250/0
Solvabiliteit 1 0,60 0,58 0,56 0,57 0,57 0,58 0,59
Solvabiliteit II 
(inclusief voorzieningen) 0,81 0,78 0,77 0,79 0,80 0,82 0,84
Weerstandsvermogen 41,020/0 42,320/ū 41,630/q 40,930/0 40,260/0 40,980/0 42,790/0

Kengetallen overig 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022
Realisatie Realisatie Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose

Kapitalisatiefactor 0,66 0,71 0,73 0,70 0,69 0,69 0,70

Weerstandsvermogen exclusief 
materiële vaste activa 36,700/0 36,950/û 33,670/0 33,360/a 34,210/0 36,500/0 39,970/0
Algemene reserve /Totaal baten 
plus financiële baten 14,000/0 16,770/0 14,660/0 13,780/0 13,230/0 13,650/0 15,100/0

Voorzieningen 1 Totaal baten 
plus financiële baten 14,310/ū 14,730/0 15,560/0 16,230/0 16,550/0 17,210/0 17,830/0

Rijksbijdragen 1 Totaal baten 
plus financiële baten 96,000/0 97,050/0 96,860/0 97,12“Zo 97,080/0 97,100/0 96,970/0
Overige overheidsbijdragen en 
-subsidies 1 Totaal baten plus 
financiële baten 0,210/0 0,220/0 0,230/0 0,230/0 0,230/0 0,240/0 0,240/0

Investeringen huisvesting 1
Totaal baten plus financiële baten O.OOo/o O.OOo/o O.OOo/o O.OOo/o O.OOo/o O.OOo/o O.OOo/o
Investeringen inventaris en apparatuur 
/Totaal baten plus financiële baten 0,510/0 3,080/0 ũ.00% O.OOo/o O.OOo/o O.OOo/o O.OOo/o

Netto werkkapitaal / Totaal baten 
plus financiële baten 49,530/0 50,600/0 48,180/0 48,630/0 49,750/0 52,640/0 56,590/0

Beleggingen ten opzichte 
van eigen vermogen Q.00% O.OQo/o O.OQo/o O.OQo/o O.OQo/o O.OQo/o O.OQo/o

Kengetal Singaleringswaarden Inspectie

Rentabliteit (cumulatief laatste 3 jaar) cũo/o
Rentabiliteit (cumulatief laatste 2 jaar) c-5%
Rentabiliteit (laatste jaar) < -W/o
Current ratio < 0,75
Solvabiliteit (2) < 0,3
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De balanspositie van VariO is goed. De financiële kengetallen zijn aan de hoge kant. Dit heeft alles te maken met 
opgebouwde reserves voor toekomstige investeringen in onderwijsvernieuwingen en huisvesting. Daarnaast is er, met 
het zicht op mogelijke nieuwbouw in Emmeloord en Lemmer, ook een voorzichtig uitgavenbeleid geweest voor inves
teringen en groot onderhoud. Het exploitatieresultaat van 2018 is toegevoegd aan de algemene reserve.
De meerjarenbegroting laat de eerste járen nog een exploitatietekort zien. Dit heeft te maken met de ingezette stra
tegische koers 2018-2021, waarin aandacht is voor vernieuwend onderwijs, maatwerk en kwaliteitszorg. Deze koers is 
met behulp van de Kaderbrief 2019 specifieker uitgewerkt en financieel vertaald. De extra gelden die voor deze nieuwe 
ontwikkelingen nodig zijn, worden de eerste twee járen (deels) gefinancierd uit de reserves.
Bijna alle inrichting/inventaris is aangeschaft in de járen 2002-2003. Met een afschrijvingstermijn van vijftien jaar is 
dat op dit moment allemaal afgeschreven. Met het oog op nieuwe huisvesting wordt nagenoeg niet geïnvesteerd in 
meubilair. Deze, nog niet ingezette, gelden moeten liquide aanwezig blijven voor de nieuwe inrichting en infrastructuur 
na nieuwbouw.

Daarnaast is er een aantal personele voorzieningen, bijvoorbeeld verlof wegens leeftijdsbewust personeelsbeleid, 
waarvoor voldoende liquide middelen aanwezig moeten zijn.

Ondanks de negatieve exploitatieresultaten blijft hefvermogen de komende járen binnen de financiële signalerings- 
grenzen. Zie ook de paragraaf 8.6 risico-inventarisatie.

Staat van baten en lasten

Exploitatie gegevens
EUR bedragen

verslagjaar
2018

T+12019 T+2 2020 T+3 2021 T+42022 T+5 2023

Baten
(normatieve) Rijksbijdragen OCW 17.965.350 16.778.000 16.621.000 16.593.000 16.344.000 16.104.000

Overige overheidsbijdragen (gemeenten) 41.183 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Overige baten 490.632 494.000 443.000 449.000 438.000 454.000

TOTAAL BATEN 18.497.165 17.312.000 17.104.000 17.082.000 16.822.000 16.598.000

Lasten

Personele lasten 14.360.228 14.343.000 13.760.000 13.663.000 13.301.000 12.897.000

Afschrijving vaste activa 354.322 352.000 392.000 379.000 355.000 355.000

Huisvestingslasten 1.065.474 908.000 892.000 897.000 905.000 910.000

Overige materiële lasten 2.257993 2.341.000 2.277.000 2.276.000 2.254.000 2.238.000

TOTAAL LASTEN 18.038.017 17.944.000 17.321.000 17.215.000 16.815.000 16.400.000

Saldo baten en lasten 459.148 -632.000 -217.000 -133.000 7.000 198.000

Saldo financiële baten en lasten («ntei 13.449 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

TOTAALRESULTAAT 472.597 -622.000 -207.000 -123.000 17.000 208.000

Zoals vermeld onder A1 zijn de begrotingen voor de komende járen niet sluitend. VariO heeft hierin bewuste keuzes gemaakt 
om in te zetten op onderwijsvernieuwingen en deze deels te financieren uit het eigen vermogen.
Een lastige factor bij het opstellen van de begrotingen zijn de leerlingenaantallen voor Eerste Opvang Anderstaligen-lnterna- 
tionale Schakel Klas (ISK).
Daarnaast is het aantal locaties (zes stuks) ten opzichte van het aantal leerlingen erg nadelig voor wat betreft de verhouding 
tussen de materiële bekostiging en de materiële uitgaven. De baten dekken niet de tasten. Per saldo dient er dus een kor
ting plaats te vinden op het primaire proces onderwijs om de exploitatie sluitend te kunnen krijgen. De extra locaties zorgen 
voor extra lasten op het gebied van inzet van conciërges, heffingen, licenties, energie, lidmaatschappen en beveiliging.
De personele uitgaven worden vóór elk schooljaar afgestemd met de dan aanwezige leerlingenaantallen. De inzet van 
formatie wordt nauwlettend gevolgd.
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Rapportage aanwezigheid en werhing van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

Binnen VariO wordt gewerkt met een planning- en controlecyclus. Maandelijks worden financiële gegevens 
gerapporteerd aan directie en bestuur. Per kwartaal wordt een uitgebreide managementrapportage met 
financiële gegevens en onderwijsinhoudelijke gegevens opgesteld en voorgelegd aan directie, bestuur, Raad 
van Toezicht en GMR. De werkelijke exploitatiecijfers worden afgezet tegen de begrote cijfers en er wordt een 
prognose afgegeven voor het lopende jaar.

Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden

Het grootste risico is, zoals voor elk schoolbestuur, het verloop van het leerlingenaantal. Bij het opstellen van de 
meerjarenbegroting wordt uitgegaan van gegevens van DUO en de gemeente. Ondanks die gegevens blijven de 
leerlingenaantallen lastig In te schatten. Bij VariO is dit risico, door een fluctuerende ISK-afdeling, groter dan bij 
regulier onderwijs.
Van de gelden die voor Eerste Opvang Anderstaligen-lnternationale Schakel Klas (ISK) worden ontvangen, moet 
en wordt een deel voor toekomstige verplichtingen weggezet in de reserve.
Het afgelopen jaar is extra ingezet op de kwaliteit en vernieuwing van onderwijs en ook de komende járen is daar 
ruim voldoende aandacht voor.
Begin 2018 is de strategische koers 2018-2021 gepresenteerd. De financiële gevolgen van deze koers zijn verwerkt 
in de begrotingen 2019 en 2020 en worden deels gefinancierd uit de reserves. Het is de bedoeling dat deze 
uitgaven vanaf 2021 volledig zijn geïntegreerd in de reguliere exploitatie van de verschillende Resultaat Verant
woordelijke Eenheden (RVE).
De grootste onzekerheid voor de toekomst betreft het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente Noord- 
oostpolder. Samen met het overige VO-schoolbestuur moet er een nieuwe VO-campus tot stand komen. De 
gemeente gaat er vanuit dat de schoolbesturen financieel bijdragen aan de bouw van de nieuwe campus.
Onzeker is wat de omvang van die financiële bijdrage van de schoolbesturen wordt. Daarnaast moeten de scholen 
zelf zorgen voor volledige inrichting en infrastructuur. Op dit moment zijn nog te veel zaken onduidelijk om de 
exacte financiële gevolgen van dit huisvestingsplan in beeld te kunnen brengen. In de meerjarenbegroting zijn 
twee scenario’s opgenomen betreffende de ontwikkeling van het eigen vermogen. Het eerste scenario betreft 
de ontwikkeling van het vermogen voor zover nu bekend. Het tweede scenario laat de ontwikkeling zien van het 
eigen vermogen als de investering in huisvesting gesteld wordt op 4 miljoen euro.

Ontwikkeling eigen vermogen voor nieuwbouw Ontwikkeling eigen vermogen na investeringen nieuwbouw

OVo
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

U Verwachting eigen vermorgen I Bovengrens eigen vermogen 11 Ondergrens eigen vermogen
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Hoofdstuk 9

Verslag Bonifatius Mavo en Zuyderzee Lyceum

9-1 Bonifatius Mavo met brinnummer 02KR

De Bonifatius Mavo biedt (G)TL-onderwijs aan 451 leerlin
gen. Het afgelopen jaar is een bewogen jaar geweest. Er 
werd afscheid genomen van de directeur, aanmeldingen 
van leerlingen waren net als het slagingspercentage lager 
dan beoogd. Dat heeft ertoe geleid dat de medewerkers

collectief zijn opgestaan om zaken te verbeteren en datgene 
wat goed gaat te continueren. Dit heeft geresulteerd in veel 
positieve ontwikkelingen, zoals vernieuwend onderwijs.

^ ļ ļ Organisatiestructuur

De eindverantwoordelijkheid ligt bij de voorzitter van het 
College van Bestuur van VariO. De verantwoordelijkheid op de 
locaties is in handen van de directeur, ondersteund door vijf 
afdelingsleiders. De afdelingsleiders sturen onderwijsgevenden 
en onderwijsondersteuners aan. Het Zuyderzee Lyceum maakt 
gebruik van de ondersteunende diensten van VariO waar het 
gaat om ondersteuning op het gebied van facilitaire zaken, ICT, 
financiën en P&O.
In 2018 is er hard gewerkt aan het leggen van een verbinding

tussen de locaties van het Zuyderzee Lyceum met de locatie 
Bonifatius Mavo. Verbinding tussen de locaties bestaat uit het 
elkaar versterken, intensief samenwerken in de schoolleiding 
en een portefeuilleverdeling in de schoolleiding van VariO, zo
dat er naast verticale verbinding en de doorlopende leerlijnen 
ook een horizontale verbinding ontstaat. Doorstroom van leer
lingen tussen de scholen en locaties leidt tot behoud van de 
leerlingen voor VariO en er is dan ook meer aandacht gekomen 
voor doorstroom van 4 mavo naar 4 havo en 5 havo naar 5 vwo.

Q .1.2 Onderwijsprestaties

De afgelopen járen had de Bonifatius Mavo een slagingsper
centage van ruim 95 procent. In 2018 was dat 92 procent. Direct 
na de examens is er een eerste onderzoek begonnen naar de 
oorzaken van deze daling. Het achtste vak zou een mogelijke 
oorzaak kunnen zijn. Leerlingen moeten hierdoor hun aandacht 
verdelen over meer vakken en voor de zwakkere leerling is dit 
niet wenselijk. Er wordt onderzocht of de lessentabel moet wor
den aangepast voor het schooljaar 2020-2021. Minder vakken in 
leerjaar 3, zodat leerlingen verdiepen in plaats van verbreden, 
en eventueel enkel een achtste vak voor de plusleerlingen.
De aanmeldingen kenden in 2018 een dieptepunt. Er kozen 
maar 79 leerlingen voor de Bonifatius Mavo, dat waren er in 
de járen daarvoor rond de 120. Behalve afname van het aantal 
mavoleerlingen regionaal en landelijk werd na onderzoek ook 
duidelijk dat de school meer moet doen om zichzelf te profile
ren en te onderscheiden. Vervolgens is er meer dan voorheen 
ingezet op de relatie met het Primair Onderwijs (PO), gesprek
ken over wensen vanuit het PO en zichtbaarheid naar buiten 
toe. Dit vraagt een andere manier van denken en werken van 
het team

ACCOUNTANTS



.1.3 Onderwijsontwikkelingen

De maatschappij verandert, is volop in ontwikkeling en 
daar moet het onderwijs op aansluiten. Wij zijn dan ook 
dienstverlenend aan de maatschappij, onderzoeken wat 
nodig is en spelen in op die behoeften. Innovatie is daarbij 
een sleutelwoord.

Na een aantal járen succesvol snel-TL te hebben aangebo
den zijn we tot de conclusie gekomen dat dit geen passend 
onderwijs is voor de Bonifatius Mavo. De versnelling is niet 
noodzakelijk en het vroeg meer van de leerling dan dat het 
opleverde. De samenwerking binnen de VariO onderwijs
groep met het Zuyderzee Lyceum heeft er toe bijgedragen 
dat deze formule is gestopt en dat mavot-leerlingen 
beter kunnen overstappen naar het Zuyderzee Lyceum. De 
behoefte aan een goede doorlopende leerlijn naar het havo 
is er nog steeds. Daarom zijn het Zuyderzee Lyceum en de 
Bonifatius Mavo samen in gesprek gegaan en hebben ze 
plannen ontwikkeld om een overstap (binnen de stichting) 
te vergemakkelijken.

Vanuit het ministerie is de roep om meer praktijklessen. 
Iets waar bij de Bonifatius Mavo aandacht aan is gegeven. 
Er is een vaklokaal Economie 4 Ondernemen ingericht 
waar leerlingen de praktische kneepjes van het vak kunnen 
leren. Diverse projecten, waaronder een verkoopmarkt, zijn 
opgestart om zo de praktische leerlingen goed te bedie
nen. Op deze manier wordt de gemengde leerweg beter op 
de kaart gezet en in samenwerking met het mbo worden

Het Zuyderzee Lyceum biedt het brede pallet van onderwijs 
aan: van vmbo tot en met gymnasium. Zowel bij het Zuyder
zee Lyceum in Lemmer als in Emmeloord, zijn alle resultaten

er onderwijsprogramma's geschreven. Die zorgen ervoor 
dat er bij doorgang naar het mbo vakken kunnen worden 
uitgesloten.

Binnen het basisonderwijs wordt al veel gewerkt vanuit 
vaardigheden en dat is iets waar de vakken aardrijkskunde 
en biologie in leerjaar 1 op voortborduren. Er wordt vakover
stijgend gewerkt met verschillende projecten, waarbij een 
basis wordt gelegd voor de toekomst.

Bij de Bonifatius Mavo wordt er volop gewerkt met blended 
learning. Meer dan voorheen wordt er gebruik gemaakt van 
devices en digitale content. In 2018 zijn er extra laptops in 
combinatie met laptop/i-Pad karren aangeschaft waardoor 
in elk lokaal ook (deels) digitaal kan worden gewerkt. 
Verder zijn alle lokalen voorzien van de nieuwste touchs- 
creen-schermen waardoor de actualiteit en de digitale 
wereld op een hedendaagse manier in de school worden 
gebracht.

Op de Bonifatius Mavo wordt sinds 2018 gewerkt met Do
cent Ontwikkel Teams (DOT). Deze groepen houden zich be
zig met de ontwikkelingen op onderwijskundig vlak en het 
zoeken naar (on)mogelijkheden om zaken te implemente
ren. Een DOT dat in een vergevorderd stadium is, gaat over 
de opzet van de B-uren (begeleidingsuren). Hierbij wordt 
onderzocht hoe we leerlingen beter kunnen ondersteunen 
en het eigenaarschap van leerlingen kunnen vergroten.

brinnummer 20CR

bereikt die in de jaarplannen waren beoogd. Bijvoorbeeld op 
het gebied van verbetering ouderparticipatie, doorlopende 
leerlijn ICT-onderwijs en meer maatwerk op de locaties.

92 Zuyderzee Lyceum met

^ 2.1 Organisatiestructuur

De eindverantwoordelijkheid ligt bij de voorzitter van het 
College van Bestuur van VariO. De verantwoordelijkheid op 
de locaties is in handen van de directeur, ondersteund door 
vijf afdelingsleiders. De afdelingsleiders sturen onderwijsge
venden en onderwijsondersteuners aan.
Het Zuyderzee Lyceum maakt gebruik van de ondersteunen
de diensten van VariO op het gebied van facilitaire zaken,
ICT, financiën en P&O. In 2018 is er hard gewerkt aan het 
leggen van verbinding tussen de locaties van het Zuyderzee 
Lyceum en de Bonifatius Mavo. Verbinding tussen de loca

ties bestaat uit het elkaar versterken, intensief samen
werken in de schoolleiding en een portefeuilleverdeling 
in de schoolleiding van VariO, zodat er naast verticale 
verbinding en de doorlopende leerlijnen ook een hori
zontale verbinding ontstaat. Doorstroom van leerlingen 
tussen de scholen en locaties leidt tot behoud van de 
leerlingen voor VariO en er is dan ook meer aandacht 
gekomen voor doorstroom van 4 mavo naar 4 havo 
en 5 havo naar 5 vwo.

VoiSkREE accountants
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Q.2.2 Strategie

In het schooljaar 2017-2018 heeft er een herijking 
plaatsgevonden van het koersplan VariO 2015-2020. 
In de afdelingsplannen van de locaties van het 
Zuyderzee Lyceum is de vernieuwde VariO-koers 
geïmplementeerd, waarin ‘iedere leerling wordt 
gekend' en is er extra aandacht voor de ICT-vaardig- 
heden in het nieuwe vak digitalisering en onder
zoeksvaardigheden. Op alle locaties zijn individuele 
maatwerkprogramma’s gekomen, waarbij 
één leerling individueel één vak volgt.

Speerpunten daarin zijn:
P’ Organisatie op orde met speciale aandacht 

voor de roosters
P Communicatie verbeteren met leerlingen en 

ouderlsl/verzorgerls); leerlingenraad en klank
bordgroep Emmeloord zijn positief in 
ontwikkeling 

P Sectie in positie
^ Eenheid in de schoolleiding/leiderschap 

Doorontwikkelen passend onderwijs 
P ICT-beleid en leermiddelenbeleid herijken 
P Blijven werken aan kwaliteit. In november 2017 

is het inspectietoezicht succesvol afgerond en 
heeft het vmbo weer het basisarrangement

5 Onderwijsontwikkeling

In het schooljaar 2017-2018 is er een werkgroep actief 
geweest met het aanpassen van de lestijden en de tessen- 
tabel. Dit heeft ertoe geleid dat het Zuyderzee Lyceum met 
ingang van het schooljaar 2018-2019 is gaan werken met 
een 50-minutenrooster. Hierdoor is er tegemoetgekomen 
aan de wens van de docenten om meer tijd te hebben 
tijdens de lessen voor kop-romp-staarttessen. Daardoor 
hebben leerlingen ook meer verwerkingstijd in de les, zodat 
extra (huiswerk) begeleiding door de docent mogelijk wordt.

g.2.3 Onderwijsprestaties

De instroom van het Zuyderzee Lyceum Emmeloord is in 
2018 stabiel gebleven en ook de instroom van het Zuyder
zee Lyceum Lemmer laat al járen een stabiel beeld zien.

In het schooljaar 2017/2018 hebben er geen leerlingen voor
tijdig de school verlaten.

Het slagingspercentage op het vmbo basis I kader en gtl in 
Lemmer zijn net als voorgaande járen zeer goed te noemen 
(100 procent geslaagd). Gtl Emmeloord heeft zich gecontinu
eerd en voldeed volledig aan de vooraf gestelde doelstellin
gen. De resultaten voor het havo waren goed en wat betreft 
het vwo viel het slagingspercentage wat tegen ten aanzien 
van de verwachtingen vooraf. Het percentage boven de 90 
procent is echter geen reden tot ongerustheid.

g.2.4 Internationalisering

Het Zuyderzee Lyceum kent een jaarlijkse uitwisseling met 
Paderborn (Duitsland) en Meppen (Duitsland) in het derde 
leerjaar. Daarnaast zijn er de jaarlijkse excursies en werkwe
ken in het buitenland voor de verschillende leerjaren.

Er is een doorlopende leerlijn LoopbaanOriëntering/ontwik- 
keling en Begeleiding (LOB) ingevoerd in zowel het vmbo 
als het havo/vwo. Er is ook extra aandacht besteed aan de 
leerlingen met een mavo/havo en havo/vwo-advies. Hier
door worden de leerlingen met de ambitie voor het hogere 
niveau extra begeleid in de eerste twee leerjaren, met als 
doel de leerlingen in leerjaar drie op het juiste niveau ge
plaatst te hebben.

ACCOUNTANTS



93 Zuyderzee Lyceum Caleido ISK/EOA
Caleido -onze Eerste Opvang Anderstatigen-lnternationale Schakel Klas (ISK)- heeft een eigen doelgroep en een eigen 

vorm van onderwijs dat voortdurend in beweging is door mondiale politieke ontwikkelingen.

g3/] Onderwijskwaliteiten onderwijsopbrengsten

We slagen er steeds beter in om de leerlingen op de juiste plek te krijgen.
Daarvoor zijn twee belangrijke oorzaken te noemen:

1. In nauw overleg met Aandacht 4 en Aeres worden leerlingen die niet verder komen dan een bepaald niveau, 
ondergebracht in het praktijkonderwijs. Deze leerlingen komen dan nog wel enkele dagdelen naar Caleido om verder 
te werken aan de ontwikkeling van de Nederlandse taal. Deze leerlingen zijn zichtbaar gelukkiger met een groter 
aanbod van praktijkgerichte vakken.

2. Ook intern is er een verandering doorgevoerd. Leerlingen waarvan al snel duidelijk is dat ze erg moeilijk leerbaar zijn, 
worden in een klas geplaatst waar ook meer aandacht is voor praktijkgerichte zaken. De leerlingen in deze klas 
worden betrokken bij de inrichting van een kledingmarkt. De bedoeling is dat zij niet alleen leren omgaan met mensen 
en gastvrij te zijn, maar ook op termijn een rol gaan spelen bij het runnen van de kledingmarkt.

Q 3.2 Communicatie en profilering

Vergeleken met een jaar terug zijn er meer contacten met 
vertegenwoordigers van zowel de gemeente Noordoostpol- 
der als de gemeente Fryske Marren. Dit sluit aan bij het stre
ven om de Caleldo-afdeling van VariO uit te laten groeien 
naar een regionaal Kenniscentrum voor anderstaligen.

Op verzoek van het primair onderwijs in Lemmer is Caleido 
sinds enkele maanden betrokken bij de Taalklas voor an
derstalige leerlingen van 4 tot 12 jaar oud. Op grond van de 
aanwezige deskundigheid en ervaring is gevraagd om een 
dagdeel per week mee te draaien in deze klas.

Om plannen voor een nieuw traject met ROC Friese Poort 
onder de aandacht te brengen van de gemeente Noord- 
oostpolder, zijn er gesprekken gevoerd met de betreffen
de wethouders en beleidsambtenaar. We hebben daarbij 
aangedrongen op ondersteuning vanuit de gemeente. Er is 
toegezegd dat het op de politieke agenda zal worden gezet.

XOUNTANTS
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9 4 Vakcollege Noordoostpolder

Het Vakcollege Noordoostpolder is een samenwerking tussen het Emelwerda College en het Zuyderzee Lyceum. 

Het Vakcollege biedt vmbo-onderwijs in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen.

Q 4.1 Onderwijsaanbod

De situatie in Maastricht rondom de examens en vooral 
PTA’s is voor het Vakcollege aanleiding geweest om dit 
onderwerp prominent op de agenda te zetten. Niet alle vak
groepen en docenten waren zich bewust van de wettelijk 
eisen die aan de PTA’s worden gesteld. Uitgangspunten zijn 
hierbij: wet- en regelgeving, uniformiteit van Ínhoud, trans
parantie en goede leesbaarheid voor leerlingen en ouders, 
maximum aantal toetsen en lay-out. Inmiddels hebben alle 
vakgroepen het PTA ‘nieuwe stijl’ opgesteld. Er komt een 
controlegroep PTA die de PTA's van alle vakgroepen aan 
een inspectie onderwerpt waarbij de kadernotitie wordt 
gehanteerd.

^.4.2 Communicatie en profilering

Er wordt hard gewerkt aan het vergroten van de externe 
gerichtheid. Doel is om de bedrijven meer bekend te laten 
worden met het vmbo, het Vakcollege en de leerlingen die 
stage lopen bij de bedrijven. Het gaat hierbij ook om het 
managen van de wederzijdse verwachtingen.

Het Vakcollege participeert in verschillende samenwer
kingsvormen tussen vmbo, mbo en bedrijfsleven, zoals 
Binden boeien borgen en OARtechniek.

De afdeling Economie 8i Ondernemen timmert flink aan de 
weg door leerlingen stage te laten lopen in de bedrijven.
De technieksubsidie die door de overheid Is verstrekt, helpt 
zeker mee om de externe gerichtheid te vergroten. Er zijn 
bedrijven uitgenodigd die meekijken en -denken op welke 
wijze het verstandig is om de techniekprofielen up to date 
te houden. Zo adviseren de bedrijven op welke wijze er kan 
worden geïnvesteerd in uitstraling en aantrekkelijkheid.

Daarnaast is gestart met de Techniek Challenge. Om 
de instroom van leerlingen In het techniekonderwijs te 
vergroten, worden er themamiddagen georganiseerd voor 
de kinderen van groep 7 en 8 van de basisscholen. Een ken
nismaking met techniek en technologie. Dit is een eerste

32

Het Vakcollege werkt volgens de kwaliteitszorgkalender en 
PDCA-cydus. Hiermee wordt planmatig gewerkt, waardoor 
de kwaliteit is geborgd. De twee aangestelde coördinatoren 
moeten ervoor zorgen dat er wordt gewerkt volgens de 
gemaakte afspraken, protocollen en procedures. Zij onder
steunen hierbij de schoolleiding.

initiatief om het techniekonderwijs een boost te geven. In 
het nog te ontwikkelen regioplan worden er samen met alle 
partners (PO, VO, ROC, gemeenten, bedrijven) vanuit visie 
plannen ontwikkeld waarmee het technisch onderwijs duur
zaam wordt gestimuleerd. De eerste themamiddag Energie 
^ duurzaamheid heeft plaatsgevonden. De aanmeldingen 
liepen storm, zodat er een tweede middag is gepland en er 
worden dit schooljaar nog drie Techniek Challenges georga
niseerd.
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95 X-tuur

X-tuur is in september 2018 van start gegaan met een groep van 23 leerlingen. Het 

uitgedachte onderwijsconcept is in uitvoering. Cruciaal hierbij is dat er voortdurend 

wordt geëvalueerd, afgestemd en bijgesteld. De inbreng van de leerlingen en de 

coaches zorgt voor de nodige input.

In het onderwijsconcept van X-tuur gaat het er immers om 
dat dit niet in beton wordt gegoten, maar dat het flexibel en 
wendbaar Is, afgestemd op de behoeften van de (individu
ele) leerlingen. Vernieuwingsscholen die X-tuur zijn voorge
gaan hebben de waarschuwing afgegeven dat het ‘niet te 
duidelijk' moet zijn. Er moet ruimte blijven voor onduidelijk
heid en onzekerheid, want pas dan kan aan de voorwaarde 
van 'zelfsturing’ door leerlingen worden voldaan.

Het schooljaar is begonnen met vier docenten. Zij hebben 
scholing gevolgd om als professionele coach de leerlingen 
te kunnen begeleiding bij hun leerproces. Gedurende het 
schooljaar is de bezetting op de groep steeds met twee 
personen. Dit vraagt om een extra formatie-investering.
Voor onderwijsontwikkeling is voor het schooljaar 2018-2019 
ook extra geld uitgetrokken. Voor het vak wiskunde is een 
vakdocent van het Zuyderzee Lyceum aangetrokken, omdat 
deze expertise ontbrak bij de huidige coaches. Het coach- 
team heeft elke dinsdagmiddag tijd voor het doorontwikke
len van het onderwijsconcept. De komende járen zal deze 
ontwikkeling doorgaan tot de doorloop van zes schooljaren 
heeft plaatsgevonden. Daarnaast zal er voortdurend worden 
geëvalueerd en bijgesteld.

Het leren buiten de schoolmuren vond In de eerste perio
de al volop plaats. Ouders zijn erg betrokken en de klas is 
welkom op veel bedrijven waar ouders werken of ouders ko
men op school vertellen over hun beroep of bedrijf. Diverse 
ondernemingen verlenen graag hun medewerking aan het 
buitenschoolse leren.

De leerlingen hebben al in allerlei onderwijsactiviteiten laten 
zien dat zij eigenaar zijn van hun leerproces. De opening 
in september en het schoolkamp in oktober zijn door de 
leerlingen voorbereid en uitgevoerd. Het gehele onder
wijsconcept is gestoeld op zelfsturing en eigenaarschap van 
de leerlingen. Bij alles wat er gebeurt, moet steeds de vraag 
gesteld worden of datgene wat we doen ten goede komt 
aan de visie en missie van X-tuur.
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Verslag GMR VariO Onderwijsgroep

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
buigt zich over zaken die voor de Bonifatius Mavo en het 
Zuyderzee Lyceum van VariO van belang zijn en het 
schoolniveau overstijgen. Het gaat om stichtingsbeleid, 
met name op het gebied van financiën/beheer, personeel 
en onderwijsinhoud.

De samenstelling van de GMR In 2018 
namens de Bonifatius Mavo: 
mevrouw Y. Bangma (lid oudergeleding) 
de heer Y. Van Dijk (lid personeelsgeleding) 
de heer M. Guijt (lid personeelsgeleding) 
vacant (lid leerling-1 oudergeleding)

namens het Zuyderzee Lyceum:
de heer H. Dijkstra (lid personeelsgeleding)
de heer J. Edel (lid personeelsgeleding en voorzitter/secretaris)
de heer S. Oppenhuls (lid oudergeleding)
Wilmar Oppenhuis (lid leerlinggeleding)

In 2018 heeft de GMR zeven keer vergaderd. Daarbij heeft de GMR
Ingestemd met de volgende voorstellen:
^ Aanpassing beleid rondom reiskosten;
^ Inwerken, begeleiden en beoordelen nieuwe docenten VariO 2018-2019;
^ Nieuwe regeling deskundigheidsbevordering;
^ Strategische koers VariO 2018-2022;
^ Vakantierooster 2018-2019 (daar waar van toepassing).

De GMR heeft in 2018 een positief advies gegeven over:
^ Herontwerp centrale ondersteuning VariO;
^ VarlO-begroting 2018 ä meerjarenprognose 2019-2022;
^ Vakantierooster 2018-2019 (daar waar van toepassing);
^ Werving en Selectie VariO.

Verder zijn er onderwerpen besproken waarop in 2018 nog geen
instemming of positief advies was gegeven vanwege lopende overleggen:
^ Bestuursformatieplan 2018-2019 VariO;

Nieuwe organisatiestructuur;
^ VariO begroting 2019 8» meerjarenprognose 2020-2023.

Er zijn geen overleggen geweest met de Raad van Toezicht in 2018.
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Doelen en resultaten
In 2018 heeft VariO zich weer een aantal doelen gesteld. 
Onderstaand schema geeft een beeld van de gestelde doelen 
en resultaten.

Doel Resultaat Opmerking

Formatie nog niet structureel 
in balans

Behaald Het exploitatieresultaat Is toegevoegd aan de algemene reserve. Door incidentele 
meevallers is een positief jaarresultaat behaald. Formatie is nog niet structureel in 
balans.

Het inzetten van een
VariO-breed cultuuronderzoek

Behaald In 2019 zal de uitkomst per locatie/school in een plan van aanpak worden uitge
werkt.

Samenwerking binnen VariO 
op managementniveau

Behaald Er is een vanzelfsprekendheid ontstaan dat afdelingsleiders elkaar consulteren en 
samenwerken.

Gezamenlijke Vak
bijeenkomsten

Behaald In 2018 zijn er een paar inspirerende gezamenlijke bijeenkomsten geweest. 
Afspraak voor 2019 is dat deze bijeenkomsten weer worden gehouden als ze 
bijdragen aan de gestelde doelen en om te inspireren.

Vernieuwend onderwijs binnen 
VariO uitrollen

Lopend Er worden steeds meer initiatieven ontplooid. Zoals het vak digitalisering en 
onderzoeksvaardigheden, aardrijkskunde doceren d.m.v. VR-brillen, doceren a.h.v. 
spelvormen (b.v. escape room) en meer buiten de scholen kennis ophalen.

Het organiseren van meer 
samenhang binnen de onder
steunende diensten

Behaald Er is sprake van een centrale ondersteuning waarin de ondersteunende diensten 
zijn samengevoegd en geharmoniseerd. In 2019 worden processen nog nauwer op 
elkaar afgestemd,

Het minimaliseren van 
managementfuncties bij de 
centrale diensten

Behaald Dit is gerealiseerd door de coördinerende taken op de afdeling te leggen.

Het nemen van een beslissing 
over het wel/niet overdragen 
van het Vakcollege aan het 
Emelwerda College

Behaald Besloten is om het Vakcollege niet over te dragen tenzij er wettelijk een verplich
ting is of dat het financieel voor VariO niet meer haalbaar is.

Kwaliteitszorg op beide scholen 
harmoniseren en cyclisch ver
antwoorden

Lopend Er Is één kwaliteitszorgmedewerker die de kwaliteitszorg afstemt op elkaar en op 
één lijn brengt. Binnen de schoollocaties moet systematisch gewerkt gaan worden.

Ouder- en leerlingtevreden- 
heidsonderzoek afnemen

Behaald Bonifatius Mavo -afgenomen. Caleido - niet afgenomen vanwege taalbarrière. In 
2019 zal dit voor het voor eerst gebeuren in vier klassen. Vakcollege - afgenomen. 
Zuyderzee Lyceum - afgenomen.

ICT
Een VariO e-mailadres
Office 365
Wachtwoordenbeleld
AVG

Behaald
Lopend
Lopend
Lopend

Iedere medewerker heeft een VariO-onderwijsgroep mailadres.
Gedeeltelijke geïnstalleerd.
Is opgesteld en wordt in 2019 geïmplementeerd.
Gedeeltelijk geïmplementeerd en wordt verder uitgerold zodat VariO binnen de 
gestelde termijn van twee jaar voldoet aan de wetgeving.

Inkoopproces digitaliseren Lopend Wordt in 2019 afgerond.
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Doel Resultaat Opmerking

Gem. verzuimpercentage
3,120/0

Niet behaald Oorzaken zijn overwegend nlet-arbeldsgerelateerd. Er is een nieuwe arbo-dienst 
geworven, gericht op meer preventie. Inmiddels zijn er gerichte trainingen 
gegeven aan leidinggevenden om beter op verzuim in te hunnen spelen en het 
percentage te verlagen.

Bevoegd en onbevoegd 
docentschap op het per
centage van het landelijk 
gemiddelde brengen

Niet behaald Het percentage onbevoegden is met 8,76 procent hoger dan het landelijk gemid
delde van rond de 5 procent. Het percentage bevoegd is in 2018 (80,08 procent) 
hoger dan in 2017 (73,18 procent). Dit komt door het aannamebeleid en doordat 
de benodigde opleidingen zijn behaald. Het percentage onderbevoegd is in 2018 
gedaald ten opzichte van 2017 (8,61 procent) naar 5,18 procent.

HR-beleid Lopend Er is een start gemaakt met het implementeren van HR beleid.

Meer sturing geven aan het 
aantal medewerkers dat bij 
het UWV terechtkomt

Lopend Er Is meer nazorg gegeven aan medewerkers die van de WW gebruik maken. Door 
meer contact en sturing is dit percentage verlaagd.

LWOO in Lemmer 
realiseren

Behaald M.i.v. het schooljaar 18/19 Is LWOO ingevoerd en gefadliteerd.

Integraal huisvestingsplan 
Lemmer en Emmeloord

Lopend Voor beide plaatsen is het bouwvoorbereidingskrediet geaccordeerd. Planning is 
gericht op opening van de schooldeuren op 1 augustus 2023. Overlegstructuren 
worden opgezet en bijeenkomsten gepland.

Flexibilisering van leer- en 
ontwikkeltijd

Lopend In 2018 is halfjaarlijkse instroom van leerlingen mogelijk gemaakt.

Inrichten van een leerom
geving gericht op visie van 
het "praktische brein van de 
leerlingen"

Lopend Een eerste aanzet Is gedaan met een praktijkruimte Economie en Ondernemen op 
de Bonifatus Mavo, waardoor de praktijkcomponent in de leergang economie en 
ondernemen een vaste plek heeft gekregen.

Risico analyse VariO Behaald Risico’s zijn opgepakt en waar mogelijk verwerkt in de kaderbrief en de begroting.

Leermiddelenbeleid
harmoniseren

Behaald Volledig geoutsourcet op dezelfde manier voor de beide scholen.

Evalutatie P&C-cyclus Behaald Als gevolg daarvan is de uitgebreide maandrapportage komen te vervallen. De 
maandrapportage wordt periodiek kort toegelicht en er blijft een uitgebreide 
schriftelijke kwartaalrapportage.

Evaluatie Raad van Toezicht Behaald Onder begeleiding is dit jaar geëvalueerd. In 2019 zal de RvT zelf een evaluatie 
houden.

Nieuwe organisatiestructuur 
passend bij herijkte koers

Lopend In 2018 overleg gestart met de GMR en in 2019 definitief besluit ter advisering 
voorgelegd aan de GMR.

ISK afdeling eigen gezicht 
geven, zodat kennis en kun
de beter geprofileerd wordt

Behaald Naamswijziging ISK naar Caleido. Gestart met regionaal kenniscentrum om exper
tise verder uit te dragen.

Hanteren van ruime 
flexibele schil

Behaald Resultaat is Wo en dat Is hoger dan landelijk gemiddelde. Is een bewuste keuze 
aangezien we ons in een krimpende markt van leerlingen begeven en te maken 
hebben met fluctuerende aantallen ISK-leerlingen.

Voortijdige schoolverlaters Behaald Voortijdig schoolverlaten heeft niet plaatsgevonden.

Nieuwe lessentabel
Zuyderzee Lyceum

Behaald Zuyderzee Lyceum is gaan werken met een 50-minutenrooster. Zo ontstaat er 
tijdens de lessen meer tijd voor kop-romp-staartlessen en er is meer verwerkings
tijd voor de leerlingen.

Bonifatius Mavo: Werken 
met Docent Ontwikkel
Teams (DOT)

Behaald DOT’s houden zich bezig met de ontwikkelingen op onderwijskundig vlak en het 
zoeken naar mogelijkheden om verbeteringen en vernieuwingen te implemente
ren.

Gerichte subsidies 
aanvragen

Behaald Het bewustzijn om subsidies voor projecten aan te vragen, is inmiddels 
ontstaan, In 2018 zijn er voor meerdere locaties diverse subsidies aangevraagd.
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Bijlagen

Bijlage 1 Gegevens leden Raad van Toezicht 2018

Mevrouw I. Gerritzen (1969)
voorzitter Raad van Toezicht en lid Remuneratiecommissie
Benoeming vanaf 
Jaar eerste benoeming 
Jaar herbenoeming 
Functies bulten de VariO 
Nevenfuncties

1-3-2016
2016
2020
Mede-eigenaar adviesbureau De Mevrouwen 
* Bestuurslid D66 Noordoostpolder 
» Bestuurslid Rotary Club Emmeloord

De heer A.G. Toeter (1970)
secretaris Raad van toezicht en lid van de Auditcommissie
Benoeming vanaf 
Jaar eerste benoeming 
Jaar herbenoeming 
Aftredend
Functies buiten de VariO 
Nevenfuncties

7-2-2018
2008
2022
2026 (niet herkiesbaar)
* Instelllngscontroller Aeres Hogeschool
* Voorzitter oranjevereniging Raalte te Raalte
* Voorzitter Diaconie PKN Raalte te Raalte

De heer M. Jansen (1963)
lid Raad van Toezicht 
Benoeming vanaf 
Jaar eerste benoeming 
Jaar herbenoeming 
Aftredend
Functies buiten de VariO 
Nevenfuncties

1-1-2012

2012
2016
2020 (niet herkiesbaar)

De heer P. Poelstra (1969)
lid Raad van Toezicht en voorzitter Auditcommissie
Benoeming vanaf 
Jaar eerste benoeming 
Jaar herbenoeming 
Aftredend
Functies buiten de VariO 
Nevenfuncties

8-1-2013
2013
2017
2021 (niet herkiesbaar)
Concernadviseur bij de gemeente Lelystad 
Docent GO-opleidingen

De heer F. J.H. van Meijel (1954)
lid Raad van Toezicht en voorzitter Remuneratiecommissie
Benoeming vanaf 
Jaar eerste benoeming 
Jaar herbenoeming 
Functies buiten de VariO 
Nevenfuncties

1-1-2015
2015
2019
Directeur/eigenaar Van Meijel Automatisering BV.
« Lid locatieraad van de geloofsgemeenschap van de heilige Michaël te Emmeloord 

binnen de Emmaüsparochie van de Noordoostpolder
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Nevenfuncties College van Bestuur

De voorzitter van het College van Bestuur had in 2018 de volgende nevenfuncties: 

Bezoldigd
Lid Raad van Commissarissen Woningstichting SWZ te Zwolle 
Lid Raad van Toezicht De Basisfluvius te Arnhem

Onbezoldigd
Lid Raad van Advies Deltion College te Zwolle
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Ondertekening
College van Bestuur en Raad van Toezicht

Emmeloord, IQf.^ í 2019

College van Bestuur

mevrouw H.F. Kruize 
voorzitter College van Bestuur

Raad van Toezicht

IM.T. Gerritzen 
laad van Toezicht

mevrouw
voorzitter

eérATjTToetede heér-AtG. Toeter
lid Raad van Toezicht/secretaris
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