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Voorgesteld besluit
1. Kennis nemen  van de jaarrekening 2021 en het bestuursverslag van Onderwijsgroep 
VariO;
2. Besluiten een zienswijze in te dienen;
3. De raad informeren.

Inleiding
VariO Onderwijsgroep omvat de Bonifatius Mavo, Caleido, Vakcollege Noordoostpolder, X-
tuur en Zuyderzee Lyceum en heeft onderwijslocaties in Emmeloord en Lemmer. 
Vanuit verschillende locaties biedt VariO leerlingen een maatwerkgerichte en veilige 
leeromgeving aan en ondersteunt hen bij het eigen leerproces. 

Het bestuur van de Onderwijsgroep VariO heeft hun jaarrekening en bestuursverslag 
2021 ingediend. Daarvan willen wij de raad kennis laten nemen. De jaarrekening en het 
bestuursverslag vormt aanleiding voor het indienen van een zienswijze. 

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

Argumenten
1.1 Positieve solvabiliteit en weerstandsvermogen
De balanspositie van VariO Onderwijsgroep is voor dit moment nog redelijk tot goed te 
noemen. De financiële kengetallen zijn aan de hoge kant. Dit komt door opgebouwde 
reserves voor toekomstige investeringen in onderwijsvernieuwing en nieuwe huisvesting 
van VO-Campus te Emmeloord en in Lemmer. 

1.2 VariO Onderwijsgroep zou zonder Nationaal Programma Onderwijs (NPO)-gelden 
een negatief resultaat geboekt hebben.
De VariO Onderwijsgroep investeert extra in onderwijsachterstanden die zijn ontstaan 
door lesgeven op afstand in 2021 (vanwege de Corona-pandemie). Het Rijk heeft hiervoor
-niet structurele- NPO-gelden beschikbaar gesteld. 
Ongeveer € 255.000  is toegevoegd aan de algemene reserve van groot onderhoud aan 
het gebouw van de Bonifatius MAVO op lange termijn. De verwachting is dat dit 
plaatsvindt bij realisatie van de nieuwe VO-campus in 2026. 

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

Kanttekeningen
1.1 Het aantal leerlingen daalt



Het aantal leerlingen is in 2021 weer verder gedaald. In de Noordoostpolder blijft ook de 
komende jaren nog steeds krimp van leerlingenaantallen aan de orde. Dit zal per school 
verschillend worden ervaren, maar op de langere termijn leidt dit tot een kleine afname 
van werkgelegenheid. In de jaarrekening is deze terugloop meegenomen in de 
personeelsplanning op de scholen. VariO Onderwijsgroep gebruikt andere prognoses, die 
een mindere teruggang in aantal leerlingen laat zien, dan de prognoses van de gemeente
(ProNexus).

1.2 Bestuursverslag is opgesteld onder verantwoordelijkheid van oud-bestuurder
Het bestuursverslag is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van Ellen Kruize, 
voorzitter College van Bestuur in 2021. Op het moment van de vaststelling en 
ondertekening van het bestuursverslag is Dirk Speelman interim-voorzitter van het 
College van Bestuur. 

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