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Voorwoord
Hierbij presenteer ik het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van de CVO 
Groep Zuidoost Utrecht. Hierin doen wij verslag over de prestaties van de 
CVO Groep op diverse terreinen in het kalenderjaar 2019

Naast onze ‘core business’, het geven van onderwijs, zijn wij op allerlei an-
dere terreinen actief zoals op het gebied van onderwijshuisvesting, van ICT, 
van personeelsbeleid en van governance en goed bestuur. En, uiteraard, op 
het gebied van financiën, in het streven de huidige financiële positie van de 
scholengroep ook de komende jaren te kunnen handhaven.

De school voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen op het Asiel-
zoekerscentrum (AZC) in Overberg hebben we in 2018 wederom mogen 
openen en in 2019 wederom moeten sluiten omdat de opvang van AMV’ers 
in het AZC Leersum door het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) is  
gesloten.

In april 2019 is Beukenrode Onderwijs middels een bestuurlijke fusie bij de 
CVO Groep gekomen. Beukenrode Onderwijs is een school voor voortge-
zet special onderwijs, een schoolsoort die we tot nu toe nog niet in onze 
scholengroep hadden en die een welkome aanvulling vormt op het al brede 
onderwijsaanbod van de scholengroep.

Het jaar 2019 heeft laten zien dat we als scholengroep tot veel in staat zijn. 
In het thans voorliggende jaarverslag geven we daar een beeld van.
 
Ik wil op deze plaats iedereen bedanken die daar een bijdrage aan heeft 
geleverd. Zowel binnen als buiten de scholengroep. 
Want als onderwijsorganisaties kunnen wij niet zonder onze belangrijke  
samenwerkingspartners: de gemeenten, de collega-scho-
len in de regio, het MBO/HBO en WO, de (jeugd)zorgor-
ganisaties, stage-bedrijven en het Samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs.

Reacties op dit verslag zijn zeer welkom!

Stan Poels
bestuurder CVO Groep Zuidoost Utrecht
s.poels@cvog.nl

De inhoudsopgave is interactief. U kunt op de titel klikken om naar het gewenste onderdeel te gaan.



Bevoegd gezag
De CVO Groep is een stichting. De statutaire naam van de stichting is ‘Stichting 
voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht’. De stichting is 
opgericht in 1996. De statuten van de stichting zijn het laatst gewijzigd op  
10 april 2019. Het door OCW toegekende bevoegd gezagnummer van de  
CVO Groep is 40132. 

Doelstelling CVO Groep
De Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht, 
afgekort tot CVO Groep, beheert zes scholen voor voortgezet onderwijs in de 
gemeenten  Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. 
Het doel van de stichting is het oprichten en in stand houden van scholen voor 
algemeen christelijk voortgezet onderwijs en interconfessionele scholen in de 
regio Zuidoost-Utrecht. Met de term ‘algemeen christelijk’ wil de stichting recht 
doen aan de diverse stromingen binnen het christendom. 

Organisatie 
Elke school staat onder leiding van een rector of directeur. Administratief func-
tioneren de scholen onder drie Basis Registratie Instellingen Nummers, afgekort 
brin’s: 02RM, 02VR en 26HY. Voor vijf scholen is daarnaast door de overheid een 
vestigingsnummer toegekend, dat wordt toegevoegd aan het brin. 

De scholen 
De bestuurder van de CVO Groep is het bevoegd gezag van:
• Beukenrode Onderwijs, afgekort tot BO, www.beukenrodeonderwijs.nl
• Christelijk College Zeist, afgekort tot CCZ, www.ccz.nu 
• Christelijk Lyceum Zeist, afgekort tot CLZ, www.clz.nl
• Eerste Opvang Asielzoekers (EOA)-school Overberg, afgekort tot EOA,    
 Deze website is per 1 januari 2018 opgeheven.
• Revius Lyceum Doorn, afgekort tot Revius Doorn of RLD,  
 www.reviusdoorn.nl 
• Revius Lyceum Wijk bij Duurstede, afgekort tot Revius Wijk of RLW, 
 www.reviuswijk.nl
• Seyster College, afgekort tot SC, www.seystercollege.nl  

Leerlingenaantallen (teldatum 1-10-2019)
In totaal kenden deze scholen in 2019 4.314 leerlingen. In 2018 bedroeg het 
aantal leerlingen 4.236. Een kleine stijging van het aantal leerlingen dat voor een 
groot deel veroorzaakt wordt door de fusie met  Beukerode Onderwijs,  
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in combinatie met een daling op het CCZ en het CLZ.
Onderstaande tabel laat het aantal leerlingen per 1 oktober 2019, 2018 en 1 
oktober 2017 zien. Tevens is het aantal VAVO leerlingen opgenomen.

School Brinnr. 2019 2018 2017

Totaal Totaal Totaal
Beukenrode Onderwijs 02RM-00 126 149 n.v.t.

Christelijk College Zeist (CCZ) 02VR-02 325 325 354

Christelijk Lyceum Zeist (CLZ) 02VR-00 1.369 (1) 1.369 (1) 1.394 (3)
Seyster College (SC) 26HY 216 216 211
Revius Lyceum Doorn (RLD) 02VR-04 1.559 1.559 1.485
Revius Lyceum Wijk bij Duurstede (RLW) 02VR-05 752 752 791
EOA-school Overberg 02VR-07 0 28 45

Totaal 4.249 (1) 4.249 (1) 4.280 (3)
(1) = vavo leerling(en)

Het opleidingsaanbod van de scholen varieert van praktijkonderwijs tot en met 
tweetalig gymnasium. In onderstaand schema is een overzicht van het opleidings-
aanbod per school opgenomen.

Opleidingsaanbod
BO CCZ CLZ SC RLD RLW

Praktijkonderwijs x

Leerwegondersteunend onderwijs x x *
Vmbo basisberoepsgerichte leerweg x x x *
Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg x x x *
Vmbo theoretische leerweg x x x x
Havo   x* x x x
Atheneum x x x *
Tweetalig atheneum x x x *
Gymnasium (tweetalig) x x x *

* alleen onderbouw

Geografisch voedingsgebied
Op onderstaand kaartje zijn de gemeenten weergegeven waar de scholen van de 
CVO Groep zich bevinden, Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. 
Het voedingsgebied, de plaatsen waar de leerlingen vandaan komen, is groter 
dan deze drie gemeenten, daar er ook leerlingen uit de randgemeenten naar 
scholen van de CVO Groep komen. Dit geldt met name voor de CVOG-scholen 
in Zeist. Naar deze scholen komen ook leerlingen uit De Bilt, Soest en Bunnik.
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Jaarverslag CVO Groep 2019 | 6

Medewerkers

De personele bezetting was op 31 december 2014 als volgt:

2014 OP OOP Directie Totaal
  medew fte medew fte medew fte medew fte
02VR 310 234,96 109 76,06 28 26,36 447 337,38
26HY 15 9,80 8 5,70 3 1,70 26 17,20
Totaal 325 244,76 117 81,76 31 28,06 473 354,58
Gem.wtf 0,75   0,70   0,91   0,75  
2013 OP OOP Directie Totaal
  medew fte medew fte medew fte medew fte
02VR 293 224,01 108 75,94 22 20,76 423 320,71
26HY 14 9,80 7 4,90 3 0,60 24 15,30
Totaal 307 233,81 115 80,84 25 21,36 447 336,01
Gem.wtf 0,76   0,70   0,85   0,75  
2012 OP OOP Directie Totaal
 medew fte medew fte medew fte medew fte
02VR 302 227,43 131 81,43 28 21,61 461 330,47
26HY 17 13,23 8 5,50 2 1,10 27 19,83
Totaal 319 240,66 139 86,93 30 22,71 488 350,30
Gem.wtf 0,75   0,63   0,76   0,72  

Verklaring:
OP = onderwijs gevend personeel
OOP = onderwijs ondersteunend personeel

In aantallen is sprake van een stijging van het aantal medewerkers ten opzichte 
van 2013 (van 447 naar 473 medewerkers). De gemiddelde werktijdfactor is 
2014 is gelijk aan de gemiddelde werktijdfactor in 2013, nl. 0.75 fte. 
Met name bij de directiecategorie valt een toename in aantal en in gemiddelde 
werktijdfactor op.                           De toename is te verklaren door het gegeven 
dat in de voorgaande jaren de leden van de Raad van Toezicht (5 personen) niet 
zijn meegeteld bij de directie en sinds  2014 wel.  Het aantal fte’s voor directie 
in de jaren 2013 en 2012 zou inclusief leden Raad van Toezicht (6 personen) 
respectievelijk 27,36  en 26,71 zijn geweest.                         
Daarnaast wordt ook de voorzitter van het Samenwerkingsverband VO Zuidoost 
Utrecht die in 2014 is gestart met de werkzaamheden tot de directiecategorie 
gerekend. Deze persoon kent een fictief dienstverband bij de CVO Groep omdat 
het Samenwerkingsverband geen werkgeversfunctie kent. 

Aantal medewerkers

De personele bezetting was op 31 december 2019 als volgt:
2019 OP OOP Directie Totaal

mede-
werkers

fte mede-
werkers

fte mede-
werkers

fte mede-
werkers

fte

02VR 326 24242,15 117 83,03 19 18,50 462 343,68

26HY 26 20,30 14 10,85 2 1,80 42 32,95

02RM 26 19,12 17 13,67 1 1,00 44 33,79

Totaal 378 264,85 148 107,55 22 21,30 548 410,42

Gemiddelde wtf 0,74 0,73 0,97 0,76

2018 OP OOP Directie Totaal
mede-

werkers
fte mede-

werkers
fte mede-

werkers
fte mede-

werkers
fte

02VR 333 24245,95 108 81,77 20 19,60 461 347,32

26HY 25 18,90 14 11,95 2 1,80 41 32,65

Totaal 358 264,85 122 93,72 22 21,40 502 379,97

Gemiddelde wtf 0,74 0,77 0,97 0,76

2017 OP OOP Directie Totaal
mede-

werkers
fte mede-

werkers
fte mede-

werkers
fte mede-

werkers
fte

02VR 332 247,97 111 79,00 22 22,40 465 349,37

26HY 28 20,60 17 13,50 1 1,00 46 35,10

Totaal 360 268,57 128 92,50 23 23,40 511 384,47

Gemiddelde wtf 0,75 0,72 1,02 0,75

Verklaring:
OP  = onderwijs gevend personeel
OOP  = onderwijs ondersteunend personeel
Directie = bestuurder, directie scholen,en directeur Samenwerkingsverband
02VR  = CLZ, CCZ, Revius Lyceum Doorn, Revius Lyceum Wijk bij Duurstede, 
EOA Overberg (2017 en 2018) en Centraal Bureau
26HY = Seyster College
02RM = Beukenrode Onderwijs

In aantallen is sprake van een stijging van het aantal medewerkers ten opzichte 
van 2018 (van 502 naar 548 medewerkers). De stijging komt met name door de 
fusie van de CVO Groep met Beukenrode Onderwijs op 1 april 2019.  Binnen 
Beukenrode Onderwijs waren op 31 december 2019 44 medewerkers werk-
zaam. Dit aantal afgetrokken van het totaal van 548 medewerkers betekent  

De Medewerkers

Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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504 medewerkers. Zonder de fusie met Beukenrode Onderwijs is het aantal me-
dewerkers binnen de CVO Groep dus nagenoeg gelijk gebleven met 2018 (502). 
De gemiddelde werktijdfactor inclusief de medewerkers van Beukenrode 
Onderwijs is 0,76. Zonder de medewerkers van Beukenrode Onderwijs is dit 
eveneens 0,76. Daarmee is de gemiddelde werktijdfactor nagenoeg constant 
gebleven.

Verdeling categorieën in 2019

In- en uitstroom 2019
Ieder (school)jaar is sprake van een relatief grote wisseling in het personeels- 
bestand. Medewerkers zijn op tijdelijke basis werkzaam om te voorzien in 
tijdelijke knelpunten (extra klassen, ziektevervanging, zwangerschapsvervanging, 
vervanging op andere gronden). Ook moet in sommige gevallen geconstateerd 
worden dat er sprake is van onvoldoende functioneren, of dat de (wederzijdse) 
verwachtingen over de nieuwe baan toch niet met elkaar in overeenstemming 
bleken te zijn. Daarnaast kunnen individuele beslissingen de oorzaak zijn van een 
vertrek (verhuizing, vervroegde uittreding of pensioen). 

In totaal zijn 93 nieuwe medewerkers in het kalenderjaar 2019 in dienst geko-
men van de CVO Groep. Er zijn 89 medewerkers uit dienst gegaan. Bij de cijfers 
over de indiensttreding zijn niet de 40 medewerkers meegerekend (22 docen-
ten, 18 OOP-ers en formeel geen directie) die op 1 april 2019 door de fusie met 
Beukenrode Onderwijs deel zijn gaan uitmaken van de groep. Bij de uitstroom-
cijfers is wel rekening gehouden met medewerkers van Beukenrode Onderwijs 
die vanaf 1 april 2019 uit dienst zijn gegaan.

2019 OP OOP Directie Totaal 2018 Totaal 2018

aantal fte aantal fte aantal fte aantal fte aantal fte

instroom 64 39,30 26 10,62 3 2,60 93 52,52 67 39,12

uitstroom 61 39,80 23 10,94 5 3,60 89 54,34 65 38,90

Leeftijdsverdeling
Het aandeel 45+ medewerkers is in 2019 procentueel nagenoeg gelijk gebleven 
ten opzichte van 2018. De cijfers voor 2019 zijn wel inclusief de medewerkers 
van Beukenrode Onderwijs. In 2019 behoorde 57,85% van de medewerkers tot 
de leeftijdscategorie van 45+ (tegen 57,97% in 2018). Er is wel sprake van een 
verschuiving: De groep 45 – 55 jaar is vrijwel constant in aantal. Bij de groep van 
55 – 65 jaar is sprake van een afname, terwijl de groep 65+ in aantal is toegeno-
men. In deze laatste groep laat zich de verschuiving van de AOW-leeftijd gelden.
waar enerzijds het effect van de opschuivende AOW-leeftijd in te herkennen is 
en anderzijds de behoefte om eerder dan de AOW-leeftijd uit te treden.
De leeftijdsgroep 45 tot 55 jaar laat een afname zien van 117 medewerkers naar 
112 medewerkers. In de leeftijdsgroep 55 tot 65 jaar is een forse afname te zien 
van 182 naar 163 medewerkers. De leeftijdsgroep 65 jaar en ouder neemt juist 
toe van 7 naar 16 medewerkers.

 

Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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Leeftijdsverdeling OOP

Leeftijdsverdeling OP

Scholingskosten
De totale uitgaven voor scholing zijn in 2019 hoger dan in 2018. Daarbij wordt 
onder scholingsuitgaven verstaan alle directe kosten die met een scholing/cursus 
gemoeid zijn (inschrijfgeld, boekengeld, examenkosten, reiskosten). Indirecte 
kosten (afwezigheid) wordt niet tot scholingskosten gerekend. In alle overzichten 
worden de  kosten die gemoeid zijn met de BHV-scholing buiten beschouwing 
gelaten. 
In het totaaloverzicht zijn ook de scholingskosten voor medewerkers van  
Beukenrode Onderwijs verwerkt. Wanneer deze kosten – voor de vergelijking 
met de cijfers van 2018 – buiten beschouwing worden gelaten, is nog steeds 
sprake van een toename van de scholingskosten. 
Het gemiddelde bedrag dat per fte aan scholing is uitgegeven in 2019 is gestegen 
ten opzichte van 2018. Bij de berekening is uitgegaan van het gemiddelde aantal 
fte’s in een kalenderjaar. Die gemiddelden wijken af van de presentatie van de 
bezettingscijfers per 31 december elders in dit verslag.

Totale scholingsuitgaven CVO Groep
Totale scholingsuitgaven exclusief BHV

totaal bedrag per fte

2017 € 398,033 € 1,036,33
2018 € 364.548 € 943.01
2019 € 493.798 € 1.200.11

Totale scholingsuitgaven per school
Per school ziet het beeld er over 2017, 2018 en 2019 als volgt uit:

Scholingsuitgaven per locatie
2017 2018 2019

CCZ € 68.757 € 36.011 € 95.312
CLZ € 87.812 € 80.679 € 104.694
RLD € 84.307 € 111.535 € 106.507
RLW € 79.963 € 62.496 € 71.380
SC € 32.099 € 22.984 € 24.843
CB *) € 44.987 € 49.573 € 52.974
EOA Overberg € 109 € 1.271 -,--
Beukenrode -,-- -,-- € 38.087
Totaal € 398.066 € 364.548 € 493.798

*) incl. kosten GMR en centrale trainingen

Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.



In de cao-vo is opgenomen dat per fte voor iedere medewerker op jaarbasis  
€ 600,-- beschikbaar is voor scholingsactiviteiten. Tevens is in de cao-vo aan-
gegeven dat jaarlijks 10% van de personele lumpsum besteed wordt aan  
deskundigheidsbevordering en professionaliseringsactiviteiten in tijd en geld. De 
personele lumpsum bedraagt ruim 30 miljoen euro (exclusief Beukenrode On-
derwijs) 10% zou neerkomen op 3 miljoen euro op jaarbasis. Op jaarbasis werd 
in 2019 binnen de CVO Groep exclusief benodigde tijd en exclusief Beukenrode 
Onderwijs ruim € 455.711 euro voor deskundigheidsbevordering en professiona-
lisering benut. Hoeveel tijd beschikbaar is gesteld is nauwelijks te berekenen. 
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In 2019 zijn tien Lerarenbeurzen toegewezen door DUO. In 2018 waren dit er 
eveneens tien. Daarnaast zijn in 2019 vijf zij-instroomtrajecten toegewezen. In 
2018 waren geen aanvragen voor zij-instroomtrajecten ingediend.



Kwaliteit
van het onderwijs

Onderwijskwaliteit 2019
De kwaliteit van de scholen welke blijkt uit de Opbrengstenkaart van de Onder-
wijsinspectie noemen we de formele kwaliteit.

De Inspectie kijkt momenteel op twee manieren naar de kwaliteit van 
scholen(groepen):
a. Naar de zogenaamde normindicatoren van de school
b. Naar de zogenaamde opbrengsten van de school.

Bij de normindicatoren gaat het om de wijze waarop de school het onderwijs-
proces heeft ingericht. Is er bijvoorbeeld voldoende aandacht voor excellentie, 
maar ook voor de leerlingen die achter blijven? Weet de docent de leerling te 
motiveren en te betrekken bij de les? Zit er een duidelijke structuur in de les? 
Past hij/zij verschillende didactische vormen toe?

De opbrengsten worden door de Onderwijsinspectie berekend op basis van de 
gegevens die de CVO Groep jaarlijks aanlevert. De Onderwijsinspectie bepaalt 
dit oordeel over de onderwijsopbrengsten altijd over de afgelopen drie jaar. 
De onderwijsopbrengsten 2019  hebben derhalve betrekking op de school-
jaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018 en het gaat om de resultaten van de 
examens in 2016, 2017 en 2018. De Onderwijsinspectie publiceert die op haar 
website (www.onderwijsinspectie.nl).

Het oordeel over de opbrengsten is opgebouwd uit de vier indicatoren: 
1. Onderwijspositie leerling in derde leerjaar ten opzicht van het  
 basisschooladvies
2. Onderbouwsnelheid (lopen de leerlingen de onderbouw door zonder  
 doubleren)
3. Bovenbouwsucces (lopen de leerlingen de bovenbouw door zonder  
 doubleren)
4. Examencijfers

Voor elke indicator is een norm vastgesteld. Een school die op of boven de norm 
zit voor een indicator krijgt voor die indicator een voldoende.
Is een onderdeel onvoldoende, dan is de school ‘zwak’, bij twee onderdelen 
‘zeer zwak’. In dat geval krijgt de school één jaar de tijd om weer op voldoende 
niveau te komen.
De scholen van de CVO Groep hebben allen het oordeel ‘voldoende’ op de 
Opbrengstenkaart 2019.
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Opleiding
School VMBO-B VMBO-K VMBO-GT HAVO VWO
CCZ voldoende voldoende
CLZ voldoende voldoende voldoende
RLD voldoende voldoende voldoende
RLW voldoende

Onderwijstijd
De CVO Groep-scholen voldeden in 2019 aan de wettelijk verplichte onderwijs-
tijd. Daarover is ook aan de GMR en de Onderwijsinspectie gerapporteerd.

In het kader van de nieuwe Wet op de Onderwijstijd (WOT) zijn er nieuw regels 
van toepassing op de onderwijstijd die het VO aan een leerling moet bieden in 
zijn of haar loopbaan. Het gaat daarbij niet om een verplichte tijd per schooljaar 
maar om de onderwijstijd van de opleiding voor leerlingen.

Examenresultaten 2018-2019
Hierbij de slagingspercentages van de eindexamenkandidaten van onze scholen 
over het afgelopen schooljaar 2018-2019.

In het overzicht hiernaast ontbreekt Beukenrode Onderwijs. Zij hebben slechts 
enkele leerlingen die aan het examen vmbo hebben deelgenomen waardoor het 
niet zinvol is om die te vergelijken met de andere scholen of landelijke cijfers. 
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Examenresultaten 2018-2019
Opleiding CLZ CCZ RLD RLW Landelijk
vmbo-b 90,91% 97,97%

vmbo-k 92,86% 95,76%

vmbo-(g)t 92,68% 93,85% 92,95%

Economie 92,0% 95,24% 92,84%

Intersectoraal programma 50,0% 88,86%

Landbouw 93,08%

Techniek 83,33% 94,52%

Zorg en Welzijn 90,91% 93,75% 92,98%

havo 92,31% 89,25% 88,34%

Cultuur/Maatschappij 80,0% 88,08%

Economie/Maatschappij 92,98% 91,23% 88,02%

Natuur/Gezondheid 91,67% 66,67% 86,42%

Profielcombinatie (EMCM) 87,41%

Profielcombinatie (NTNG) 88,24% 92,31% 91,39%

vwo 92,57% 90,82%

Cultuur/Maatschappij 62,5% 95,45% 89,48%

Economie/Maatschappij 97,06% 90,1%

Natuur/Gezondheid 76,92% 90,91% 86,27%

Natuur/Techniek 93,24%

Profielcombinatie (EMCM) 92,86% 90,55%

Profielcombinatie (NTNG) 87,5% 92,97%



KIK-team
Binnen de CVO Groep werken we sinds schooljaar 2017-2018 met een intercol-
legiaal visitatie systeem, het KIK-team. KIK staat voor ‘Kijk In de Keuken’. Het 
team bestaat uit een extern deskundige, docenten en teamleiders/conrectoren. 
De extern deskundige heeft tijdens het schoolbezoek de leiding over het team 
en schrijft het rapport naar aanleiding van de bevindingen van het KIK-team. 
Drie maal per jaar bezoekt het KIK-team een dag de opleiding van een van onze 
scholen. 
Het doel van deze intercollegiale visitatie is om:
• De scholen een spiegel voorhouden om hun onderwijskwaliteit te verbeteren.
• Meer uitwisseling tussen de scholen tot stand te brengen, van elkaar te leren.
• De bestuurder informatie te verschaffen over de kwaliteit van het onderwijs   
 anders dan de informatie op de Opbrengstenkaart van de Onderwijsinspectie.

Tijdens het bezoek hanteert het KIK-team het waarderingskader van de Onder-
wijsinspectie. Voordat het KIK-team de opleiding bezoekt, schrijft de school een 
zelfevaluatie over de te bezoeken opleiding. Daarin geeft de school aan hoe de 
school zelf tegen de opleiding aankijkt, wat de aandachtspunten zijn en hoever de 
school zelf denkt te zijn in bepaalde ontwikkelingen.
Het KIK-team houdt die zelfevaluatie tegen het licht door lessen te bezoeken en 
te spreken met leerlingen, docenten en schoolleiding.
De waarnemingen van het KIK-team worden genoteerd in een rapport dat naar 
de rector/directeur van de betreffende opleiding gaat voor eventueel commen-
taar, waarna het rapport naar de bestuurder en naar de commissie Onderwijs-
kwaliteit van de Raad van Toezicht gaat.

In 2019 heeft het KIK-team de volgende scholen bezocht:
• Christelijk lyceum Zeist het vmbo-tl
• Revius Lyceum Doorn de havo
• Revius Lyceum Wijk bij Duurstede het vmbo-tl

De bestuurder heeft de aandachtspunten in de rapporten besproken met de 
betreffende rectoren/directeuren. Zo nodig zijn er actiepunten opgesteld.

Afhandeling klachten
De CVO Groep Zuidoost Utrecht kent een klachtenregeling welke is gepubli-
ceerd op de website van de CVO Groep. In 2019 zijn acht klachten bij de  
bestuurder ingediend. Daarvan zijn twee klachten uiteindelijk zonder dat de  
bestuurder een uitspraak hoefde te doen tot een oplossing gekomen. Deze 

klachten betroffen de schorsing van een leerling en de afhandeling van een  
incident op de school zelf. Deze twee klachten zijn terugverwezen naar de  
directeur/rector, omdat onze klachtenprocedure voorschrijft dat klachten in 
eerste instantie daar moeten worden ingediend en opgelost. 
Een van de klachten is ingediend bij het bestuur zonder dat deze eerst door de 
ouders op de betreffende school is ingediend. Daarover is gesproken met de 
advocaat van de ouders en de klacht is daarna op de school zelf afgehandeld. 
Bij vier klachten heeft de bestuurder hoor en wederhoor toegepast. Deze  
klachten betroffen: 
• De organisatie op school. 
• De veiligheid op school. 
• Bezwaar tegen een voorgenomen besluit tot doubleren.
• Bezwaar tegen het besluit om een leerling niet te bevorderen binnen TTO. 

Van deze vier klachten zijn de ouders in twee gevallen opnieuw in gesprek  
gegaan met de school en is de klacht verholpen. Bij één klacht zijn de ouders in 
het gelijk gesteld en de andere klacht is nog niet afgerond.

De achtste klacht betreft een bezwaar tegen de beoordeling van een schriftelijk 
examen. De ouders en leerling zijn in beroep gegaan tegen de uitspraak van de 
commissie van appèl, waarna de commissie van beroep zich over dit bezwaar 
heeft gebogen en de ouders en leerling gedeeltelijk in het gelijk heeft gesteld en 
een onafhankelijke corrector dit examen heeft nagekeken.

In 2019 kreeg een klacht uit 2018 over het toekennen van het aantal punten bij 
een examenvraag een vervolg via een hoger beroep bij het Gerechtshof. Ook het 
hof heeft de school, de examinator en de gecommitteerde in het gelijk gesteld.
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Speerpunten
CVO Groep
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Prestatiebox VO
In het bestuursakkoord 2012-2015 tussen de VO-raad en de minister van OCW 
zijn afspraken gemaakt over welke speerpunten er de komende  jaren aangepakt 
worden en welke middelen daarbij door de minister ter beschikking worden 
gesteld. Dit noemen we ‘de prestatiebox VO’. Ondertussen is deze regeling  
verlengd en ontvangen we nog steeds additionele middelen (per leerling).
Hieronder staan de vijf landelijke speerpunten genoemd en wordt beschreven 
wat de CVO Groep op deze onderdelen heeft gedaan, of nog steeds doet.
De vijf speerpunten zijn:

1. Leerlingen behalen goede prestaties op de kernvakken Nederlands,  
Engels, wiskunde /rekenen en worden breed gevormd.
Op het Revius in Wijk en het CLZ zijn middelen ingezet voor de verbetering van 
het begrijpend lezen en het taalbeleid. Op het SC is juist gekozen voor intensive-
ring van het rekenbeleid. CLZ, Revius Doorn en Revius Wijk zijn Twee Talig  
Onderwijs (TTO) scholen met veel aandacht voor het vak Engels. Qua reken-
prestaties scoren de scholen van de CVO Groep op of boven het landelijk gemid-
delde. De rekentoets is definitief is komen te vervallen als onderdeel van het 
schoolexamen. Dit laat onverlet dat er een goed rekenbeleid moet zijn op de 
scholen.

2. Scholen werken systematisch aan het maximaliseren van prestaties van 
leerlingen (opbrengstgericht werken).
Alle leerlingen beschikken over een ‘eigen’ device (Macbook of iPad) waarmee 
de leerlingen een zo persoonlijk mogelijk aanbod van (digitaal) onderwijs kunnen 
krijgen. Met de aantekening dat dit in klassen met 30 leerlingen nooit optimaal 
zal lukken. Ook het praktijkonderwijs is overgestapt op onderwijs met een iPad 
en dit blijkt (ook) voor deze onderwijssoort goed te werken. Digitaal onderwijs 
biedt kansen om lesstof aan te bieden op basis van waar een leerling op dat  
moment staat.
Scholen trainen hun docenten op het terrein van digitale vaardigheden en om 
gepersonaliseerd onderwijs bieden. Dat gaat het hele jaar door en wordt regel-
matig herhaald en geactualiseerd. Scholen denken na over het toetsbeleid waarbij 
het Revius Doorn de komende periode de stap gaat maken van formatief naar 
summatief toetsen. Toetsen gaan dan meer dan nu een rol spelen bij het bepalen 
van waar een leerling staat en minder dan nu over welke concrete kennis deze 
momenteel beschikt.



3. Alle leraren zijn in staat om opbrengstgericht te werken en het onderwijs 
af te stemmen op de verschillen in de klas.
Dit loopt deels samen met hetgeen onder 2 staat vermeld. Om opbrengstgericht 
te kunnen werken voor leerlingen moeten docenten daarvoor getraind worden. 
Ook de docenten beschikken over een Macbook of iPad. Het is ondertussen ook 
duidelijk dat niet alle docenten deze stap voldoende kunnen zetten. Dat deel zal 
de komende jaren steeds kleiner worden. Op de lerarenopleiding is dit ondertus-
sen een vast onderdeel van de opleiding.
In lesbezoeken van leidinggevenden is dit een belangrijk onderwerp. Het KIK-
team (zie terug) bekijkt ook in hoeverre docenten daadwerkelijk inhoud geven 
aan opbrengstgericht onderwijs en beschikken over voldoende (digitale) vaardig-
heden op dit terrein.
Scholen, teams en secties beschikken allemaal over de actuele resultaten van 
hun leerlingen op detailniveau via SOMtoday en Cum Laude en kunnen op basis 
hiervan handelen.

4. Op scholen is sprake van een ambitieuze leercultuur waarbij excellentie 
wordt gestimuleerd en hoogbegaafdheid wordt ondersteund.
Dit speelt met name op de drie brede scholen van de CVO Groep (CLZ, Revius 
Doorn en Revius Wijk). Alle drie de scholen zijn TTO-school en alle drie kennen 
ze een lange historie van (op een hoog niveau) debaten. Revius Doorn en Revius 
Wijk doen mee aan projecten gericht op hoogbegaafdheid. In eerste instantie 
is dat gericht op training van docenten om hoogbegaafdheid te herkennen, in 
tweede instantie in het aanbieden van gerichte activiteiten, eventueel buiten 
schooltijd. U-talent is gericht op leerlingen met aantoonbare kwaliteiten op 
(onderzoeks)technisch gebied die met enige regelmaat de Universiteit Utrecht 
bezoeken en daar aan de slag gaan.
Ook in het Seyster College voor praktijkonderwijs wordt gewerkt aan een 
project voor ‘talentontwikkeling’, met name gericht op een specifiek (en minder 
technisch) aanbod voor de vrouwelijke leerlingen. Daarvoor zijn ook docenten 
getraind.

5. Op scholen is sprake van een lerende cultuur waarin het niet alleen draait 
om het leren van leerlingen maar ook die van docenten en schoolleiders.
Het Revius Doorn doet al jaren mee aan het project ‘Leerkracht’.  De school 
heeft tevens een aantal docentcoaches opgeleid die andere docenten kunnen 
coachen en ondersteunen. Daar waar docenten (nog) niet beschikken over de 
noodzakelijke bekwaamheidseisen worden individuele en collectieve trainingen 
aangeboden. Jaarlijks wordt het opleidingsbudget van de CVO Groep (bijna) 

geheel gebruikt. Het HR-beleid is met behulp van een extern adviseur  
geactualiseerd. Er is een nieuwe gesprekkencyclus ontwikkeld die in 2020 wordt 
ingevoerd en die een nieuwe impuls moet gaan geven aan de gesprekken  
tussen medewerkers en hun leidinggevenden. Wat spreken we in het begin van 
het schooljaar af en wanneer evalueren we dat met elkaar? 
Daarnaast besteden we als stichting veel geld en veel uren aan training en  
opleiding van onze medewerkers, zie verder in het hoofdstuk ‘De Medewerkers’ 
voor de exacte cijfers.

Lerarentekort
De provincie Utrecht (zowel in het PO als in het VO) heeft te maken met een 
lerarentekort. Voor het VO gaat het om een aantal specifieke vakken, met name 
de vreemde talen en de exacte vakken.

De CVO Groep is een van de initiatiefnemers van het zogenaamde ‘Onderwijs-
pact Utrecht’ waarbij partijen met elkaar samenwerken en projecten opzetten 
om dat tekort zo klein mogelijk te maken. Een van die projecten betreft het 
onderzoeken of voorgezet onderwijs met minder docenten af kan door het  
onderwijssysteem anders in te richten. Een ander project is  om mensen die hun 
baan kwijt raken (bijvoorbeeld bij de banken en in het verzekeringswezen) of die 
op zoek zijn naar een nieuwe baan te motiveren voor het onderwijs te kiezen. 
Dit worden de zogenaamde ‘shifters’ genoemd (zij-instroom). Samen met het 
bureau Roler zijn we op zoek gegaan naar die zij-instromers. Dat heeft in 2019 
geleid tot vijf zij-instromers die op onze scholen aan de slag zijn gegaan. Zij  
combineren dit met een opleiding tot docent.     
Een andere doelgroep is de hoogopgeleide statushouders die al docent waren  
(in hun voormalige land) of daar ambitie voor hebben. Daar zijn er in 2019 twee 
van ingestroomd op onze scholen. Zie verder in het hoofdstuk ‘Personeel’.

Het lerarentekort leidt momenteel tot de inzet van veel dure docenten die via 
gespecialiseerde bureaus worden ingehuurd en dus tot hoge kosten. Zie verder 
het bestuursverslag in het complete jaarverslag, hoofdstuk 5.
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Aspirant-opleidingsschool
Sinds eind 2015  is de CVO Groep formeel erkend als (aspirant) opleidingsschool 
door het Ministerie van OCW. Hierdoor ontvangen wij financiële middelen om 
op een gestructureerde wijze begeleiding te bieden aan studenten van de  
lerarenopleidingen van de Hogeschool Utrecht, de Universiteit Utrecht en de 
Fontys Hogeschool. Gemiddeld begeleiden wij 80 studenten per jaar op onze 
scholen.

In januari 2019 hebben wij een hoorzitting bij de NVAO in Den Haag gehad om 
te bepalen of we de aspirant-status kunnen inruilen voor een definitieve status. 
Helaas hebben wij die status niet behaald.

Derhalve hebben we opnieuw een aanvraag ingediend als aspirrant-opleidings-
school die eind 2019 is gehonoreerd. Daardoor ontvangen we weer voor vier 
jaar financiële middelen van de Rijksoverheid.

De Opleidingsschool is één van de instrumenten waarmee het tekort aan leraren 
kan worden aangepakt. Een behoorlijk deel van de studenten die wij opleiden 
treedt ook in dienst bij de CV Groep. Zie verder in het hoofdstuk ‘personeel’



Raad van Toezicht
(RvT)

Raad van Toezicht

Eind 2019 bestond de Raad van Toezicht (RvT) uit de volgende leden:
Naam De heer J.P. Anten, Voorzitter; lid Remuneratie-, Advies- en  

Benoemingscommissie

Functie Senior Vice President Human Resources, Interxion, Schiphol-Rijk

Naam Mevrouw Prof. dr. M.F. van der Schaaf, voorzitter onderwijskwaliteits-
commissie

Functie Directeur expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding, Universitair 
Medisch Centrum Utrecht

Naam De heer J.N.M. Koot, lid van de Onderwijskwaliteitscommissie,  
voorzitter van de Remuneratie-, Selectie- en Benoemingscommissie

Functie Functie Directeur Summum Ventures BV

Naam Mevrouw mr. dr. M.S. Koppert-van Beek; lid Auditcommissie

Functie Senior rechter, Rechtbank Midden-Nederland

Naam De heer H. Kroeze, voorzitter Auditcommissie

Functie Gepensioneerd accountant

De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar zevenmaal in vergadering bijeen. 
Daarvan is viermaal ‘regulier’ vergaderd door de RvT met de bestuurder en heeft 
de RvT twee keer een gesprek gehad met de GMR en is met het GMT  
gesproken. Het is daarbij normale routine dat een half uur voor de reguliere 
bijeenkomsten door de Raad wordt vergaderd zonder de bestuurder.

Ook in 2019 is gewerkt met een jaaragenda, waarop onder meer de volgende 
punten op de agenda stonden, naast de periodieke bespreking van de algemene 
gang van zaken.
Onderwerpen, naast de reeds eerdergenoemde zaken: 

• Goedkeuring van de jaarrekening 2018, de begroting 2020 tegen de achter 
 grond van de meerjarenbegroting 2021-2025.
• Bespreking van de (maandelijkse) managementinformatie op het terrein van  
 financiën, personeel en onderwijs(-inhoud). 
• Bespreking van de kwaliteit van het onderwijs en de vernieuwing met behulp  
 van ICT. 
• De voorstellen voor de renovatie en verbouwing van het Christelijk Lyceum  
 Zeist. 
• Implementatie van de fusie met Beukenrode Onderwijs.
• Het strategisch beleidsplan.
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• De borging van de aanbevelingen in de rapporten van het KIK en daaruit  
 volgende acties in het kwaliteitsbeleid van de scholengroep en van de  
 individuele scholen.
• De herbenoeming van twee leden van de RvT.

De RvT kende in 2019 drie commissies: De auditcommissie (financiële com-
missie), de Remuneratie-, Selectie- en Benoemingscommissie en de commissie 
Onnderwijskwaliteit. 

Auditcommissie
De Auditcommissie vergaderde in het verslagjaar tweemaal. De volgende  
onderwerpen en documenten kwamen aan de orde: de jaarrekening 2018, de 
begroting 2020, de meerjarenbegroting, de management letter 2018 van de  
accountant, de maandelijkse interne financiële verslaggeving en de risicoanalyse 
van de CVO Groep. 

Remuneratiecommissie
De Remuneratie-, Selectie en Benoemingscommissie is in 2019 tweemaal bijeen 
geweest. Eénmaal voor de evaluatie van het werkplan 2018-2019 en de bespre-
king van het werkplan 2019-2020 van de bestuurder (tevens het functionerings-
gesprek met de bestuurder), eenmaal over de honorering van de bestuurder en 
de RvT zelf .

De beloning voor de leden RvT is geactualiseerd en licht verhoogd. Daarbij is 
het uitgangspunt gehandhaafd om onder de in de sector gebruikelijke niveaus te 
blijven.

Commissie onderwijskwaliteit
De Commissie Onderwijskwaliteit is in 2019 eenmaal bijeen geweest. Twee-
maal is in de RvT gesproken over Onderwijskwaliteit naar aanleiding van de 
KIK-rapportages. De eerste bijeenkomst is gesproken over hoe de Onderwijs-
kwaliteitscommissie omgaat met de rapportages van het KIK-team, in de tweede 
bijeenkomst is gesproken over de interne visitaties van het KIK-team (Kijk In de 
Keuken-team dat de onderwijskwaliteit op de scholen onderzoekt). Deze  
rapportages worden als zeer waardevol gezien voor het doen van vervolgacties 
ter verbetering van de onderwijskwaliteit.

Overige activiteiten RvT
De voorzitter van de RvT voert minimaal eenmaal per maand bilateraal overleg 
met de bestuurder. Ook heeft hij individuele gesprekken gevoerd met de  

rectoren en directeur en waren er diverse informele contacten met schoolleiding 
en stafmedewerkers. 

Jaarlijks bezoekt de Raad van Toezicht een van de scholen. In 2019 is het Revius 
Lyceum Wijk bij Duurstede bezocht. Hierbij zijn lessen bezocht en hebben de 
leden van de Raad van Toezicht gesproken met de schoolleiding en een aantal 
docenten en leerlingen. 

Tenslotte was er in 2019 tweemaal een bijeenkomst van de RvT met de  
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), met als thema in het eerste 
gesprek de ouderparticipatie. Hiervoor zijn medewerkers van het Kohnstamm-
instituut uitgenodigd die onderzoek hebben gedaan naar ouderbetrokkenheid 
in het voortgezet onderwijs. Aan dat onderzoek heeft van de CVO Groep het 
Christelijk College eist deelgenomen. De tweede bijeenkomst had als gespreks-
thema de relatie tussen de RvT en de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps-
raad, waar is de meerwaarde te vinden boven de wettelijke verplichting om 
tweemaal per jaar met elkaar te spreken?

In het kader van de Code Goed Onderwijsbestuur reflecteert de RvT intern over 
haar rol en de uitvoering daarvan als intern toezichthouder. Daarnaast is net als in 
de voorgaande jaren meer gestructureerd gesproken over integriteit.
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Gemeenschappelijke
Medenzeggenschaps-
raad (GMR)

De GMR is in 2019 acht keer bijeen geweest voor een vergadering.                                                                        
Daarnaast is er twee keer een overleg geweest met de Raad van Toezicht. De 
eerste bijeenkomst had als gespreksthema ouderparticipatie. Daarvoor zijn 
medewerkers van het Kohnstamminstituut uitgenodigd voor een presentatie. Zij 
hebben onderzoek gedaan naar ouderbetrokkenheid in het voortgezet onder-
wijs waaraan ook het Christelijk College Zeist heeft deelgenomen. Ingezoomd is 
op waar de ouderbetrokkenheid vooral aanwezig is en wat de aandachtspunten 
voor een goede ouderbetrokkenheid zijn. De tweede bijeenkomst is de relatie 
tussen de Raad van Toezicht en de GMR het gespreksonderwerp geweest. Hoe 
kan die relatie versterkt worden, zodat er zowel voor de Raad van Toezicht als 
voor de GMR een meerwaarde is en de gesprekken niet alleen plaatsvinden om-
dat dit volgens de wet moet. Dit gesprek heeft geleid tot de afspraak voor een 
vervolggesprek over dit onderwerp in april 2020.
Van de acht vergaderingen zijn verslagen gemaakt welke zijn gepubliceerd op de 
website van de CVO Groep.

De GMR bestaat uit 12 leden, waarvan 6 personeelsleden, 3 leerlingen en 3 
ouders. 
Vanwege de fusie met Beukenrode Onderwijs per 1 april 2019 is in de GMR 
gesproken over de keuze voor een uitbreiding van het aantal leden van de GMR 
of voor een herverdeling van de zetels over de scholen. Besloten is de zetelver-
deling aan te passen en het aantal leden op 12 te houden. Elke school kreeg per 
1 augustus 2019 twee zetels, een personeelslid in combinatie met een ouder of 
met een leerling.
Net als in 2017 en 2018 blijkt het lastig om ouders te vinden die in de GMR 
plaats willen nemen. In 2019 waren er bij aanvang van schooljaar 2010-2020 
twee vacatures voor ouders. Deze zijn niet opgevuld, ondanks activiteiten van de 
GMR om dit via de betreffende scholen bekend te maken en in de MR’s van de 
scholen te bespreken. 
Net als in andere jaren vonder er aan het begin van het schooljaar 2019-2020 
wisselingen plaats in de verschillende geledingen.

Eind 2019 was de samenstelling van de GMR: 
Personeelsleden: Esse van den Burg (voorzitter), Jolanda Doornenbal, Arnoud 
Bosse, Jos Heuver, Tommie Penninx en een vacature voor het CCZ.
Leerlingen: Nisrine Boughara, Pepijn Reyn en een vacature voor het CCZ.
Ouders: Arne Breunesse, Krijn Rabouw en een vacature voor het Seyster  
College.

De GMR is administratief ondersteund door mevrouw A. van Kooten.
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Naast de standaard onderwerpen heeft de GMR in 2019 onder andere 
gesproken over:
• de ontwikkeltijd zoals weergegeven in de cao;
• regeling studiefaciliteiten voor medewerkers;
• de fusie met Beukenrode Onderwijs;
• de renovatie van het CLZ;
• de interne meting van de onderwijskwaliteit;
• werkdruk medewerkers;
• de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, ouders  
 en medewerkers;
• de welzijnscheck onder medewerkers van de CVO Groep;
• rechten van betrokkenen binnen de AVG;
• CVOG meldcode huiselijk geweld;
•  loopbaanmogelijkheden voor het OOP.

Net als in voorgaande jaren, bestond de vergadering van de GMR uit drie delen, 
een voorbereidend overleg, de bespreking van de agendapunten met de bestuur-
der en een overleg zonder de aanwezigheid van de bestuurder voor het vormen 
van een mening en het nemen van besluiten of formuleren van adviezen aan de 
bestuurder.
De vergaderingen van de GMR met het bevoegd gezag hebben in alle open-
heid plaats gevonden, waardoor het vergaderingen zijn geweest waarin over en 
weer ideeën en suggesties zijn aangedragen. De GMR vindt het prettig dat in alle 
openheid met elkaar de discussie kan worden aangegaan voor wat betreft alle 
gespreksonderwerpen.  Dit leidt tot waardevolle discussies.  
Standaard zijn bij de vergaderingen van de GMR aanwezig de bestuurssecretaris 
en het hoofd personeelszaken. Daarnaast heeft het hoofd financiële zaken een 
aantal keer deelgenomen aan het overleg om een en ander uit te leggen aan of te 
verduidelijken voor de GMR op financieel gebied.
De agendapunten zijn zowel door de GMR zelf als door het bevoegd gezag aan-
gedragen in het vooroverleg tussen bestuurder en dagelijks bestuur van de GMR. 
Alle gespreksonderwerpen zijn in onderling overleg afgerond. De samenwerking 
tussen GMR en bevoegd gezag is door beide partijen ervaren als zeer waardevol.

Jaarverslag CVO Groep 2019| 20Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.



Algemene Verordening
Gegevensbescherming
(AVG)

De CVO Groep hecht groot belang aan het zorgvuldig omgaan met en  
bescherming van de persoonsgegevens die door haar worden verwerkt op de 
aangesloten scholen en het centraal bureau. Sinds de invoering van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 zijn er vele maatregelen 
getroffen om aan de daarin gestelde eisen te voldoen zoals:
• Een privacybeleid is ingevoerd waaronder een privacyregelement, een ICT &  
 social media protocol, een datalek protocol en een richtlijn t.a.v. de rechten  
 van betrokkenen. Deze zijn toegankelijk voor alle medewerkers van de CVO  
 Groep via het intranet. Voor externe betrokkenen is een privacy statement  
 gepubliceerd op de websites.
• De Functionaris Gegevensbescherming is aangesteld en geeft advies en houdt  
 toezicht op naleving van de AVG. Samen met een AVG werkgroep met afvaar- 
 diging van de aangesloten scholen worden maatregelen uitgevoerd. 
• Gegevensverwerkingen zijn in kaart gebracht en vastgelegd in het verwer- 
 kingsregister. Met verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten.
• Focus in 2019 heeft gelegen op het verhogen van de bewustwording van  
 de AVG richtlijnen bij medewerkers en het faciliteren van veilige manier van  
 communiceren passend bij de gevoeligheid van de persoonsgegevens. Zo is  
 er communicatiebeleid opgesteld waarbij bijvoorbeeld Zivver als e-mail-
 faciliteit is ingevoerd.
• Daarnaast is er autorisatiematrix opgesteld voor het leerlingvolgsysteem  
 waardoor iedere medewerker van de CVO Groep alleen toegang heeft tot   
 die gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van zijn of haar rol. 
• In 2019 hebben zijn er zes datalekken geweest waarvan er vier zijn gemeld bij  
 de  Autoriteit Persoonsgegevens en bij betrokkenen. 
• In 2019 is voor 2 leerlingen het leerling dossier opgevraagd. 

Voor 2020 zal het accent liggen op blijvende aandacht op bewustwording en 
gedragsverandering t.a.v. omgang met persoonsgegevens, het verder inrichten en 
faciliteren van veilig werken in cloudomgevingen en het maken van DPIA’s voor 
nieuwe gegevensverwerkingen (bijvoorbeeld ICT systemen).
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Algemene ontwikkelingen 
Het jaar 2019 was in vele opzichten een bijzonder jaar. In 2019 kwam per 1 april 
de fusie tot stand tussen Beukenrode Onderwijs en de CVO Groep. Administra-
tieve processen werden op elkaar afgestemd en het BBF (Begeleidingscommis-
sie Bestuurlijke Fusie) werd in het leven geroepen. Het BBF is de commissie die 
gedurende een schooljaar toezicht houdt op het fusieproces en op de naleving 
van de gemaakte afspraken let. Einde schooljaar 2019-2020 presenteert het BBF 
de conclusies in een rapport aan de bestuurder van de CVO Groep.
Onderwijskundig heeft de fusie met de CVO Groep voor Beukenrode Onderwijs 
niet tot veranderingen geleid.
Er vonden veel personele mutaties plaats. In het voorjaar vertrok de locatieleider 
en even daarvoor de bestuurder van Beukenrode Onderwijs. Met een interim-
directeur werd de periode tot de zomervakantie overbrugd. Aan het einde van 
het schooljaar 2018-2019 vertrokken om diverse redenen verschillende collega’s. 
Na de zomervakantie werd gestart met een nieuwe directeur en met 12 nieuwe 
collega’s. Dit vraagt veel van de zittende collega’s qua begeleiding, zij zijn daar 
goed in geslaagd.

Onderwijskundige ontwikkelingen
EDI (Expliciete Directe Instructie) is verder uitgerold. Middels lesobservaties is 
dit proces gemonitord. Vanaf januari is schoolbreed gewerkt met stamgroepen. 
Klassen hadden vaste docenten gedurende bijna alle lesuren.

Professionalisering
Er is een Radar-training geweest met als doel het vroegtijdig herkennen en 
de-escaleren van ongewenst gedrag. Ook heeft een aparte vervolg-training EDI 
plaatsgevonden. Jellinek heeft twee scholingsmiddagen verzorgd: motiverende 
gespreksvoering en middelengebruik.
Eén van de twee orthopedagogen heeft haar diploma schoolpsycholoog behaald 
en de ander is gestart met deze opleiding. Meerdere collega’s waren nog aan de 
studie om bevoegd te geraken. Verder heeft een TOPS training plaatsgevonden. 
Een mediator volgde de trainer-opleiding voor TOPS. TOPS betreft lessen die 
mentoren geven ter bevordering van persoonlijke reflectie.

Speciale projecten voor de leerlingen
Om leren en praktijk dichter bij elkaar te brengen is voor een aantal klassen in de 
bovenbouw het plan uitgewerkt om stages in te voeren. In schooljaar 2018-2019 
zijn deze stages gestart.

Bijeenkomsten voor ouders
Er is een voorlichtingsavond profielkeuze georganiseerd voor ouders. Daarnaast 
is er een voorlichtingsavond PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) geor-
ganiseerd voor ouders van klas 3 en 4. Iedere periode werd afgesloten met een 
oudergesprek over het rapport en het OPP (Ontwikkeling Perspectief Plan)

Huisvesting
Voor de opleiding Zorg&Welzijn was een nieuw lokaal nodig. Daarvoor zijn 
plannen gemaakt en in 2019 is dat praktijklokaal voor Zorg&Welzijn in gebruik 
genomen.

Website: www.beukenrodeonderwijs.nl
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Algemene ontwikkelingen
In het 2019 is de nieuwe huisstijl van het CCZ gelanceerd. De website en het 
logo zijn volledig vernieuwd. Hierdoor is de kwaliteit waar het CCZ voor staat 
en de uitstraling die de school heeft goed in balans. De ingezette lijn om te  
werken met leerjaarcoördinatoren (LJC’s) is voor de bovenbouw aangepast. 
Voor klas 3 en 4 werken we met afdelingscoördinatoren (ADC’s). 
Op deze manier worden de diverse teams optimaal ondersteund. 

Onderwijskundige ontwikkelingen
Verdere vereenvoudiging van het aanbod en de organisatie was het thema van 
2019. Om dit te bewerkstelligen is er een start gemaakt met het vormgeven van 
de inrichting van het onderwijs in de bovenbouw. Een delegatie uit het team is 
aan de slag gegaan het onderwijsaanbod zo in te richten dat de leerlingen  
optimaal op het examen en het vervolgonderwijs worden voorbereid. Ook zal 
hierin onderzocht worden of de lesduur van 60 minuten per lesuur de meest  
optimale is. Er is in 2019 veel aandacht geweest voor de verdere vormgeving van 
de PrO-VMBO route. Ook volgend jaar zal dit nog veel aandacht vragen maar dat 
is het meer dan waard. Nu al zijn de eerste successen geboekt, er zijn al leerlin-
gen die binnen deze route de juiste weg naar een diploma hebben ontdekt. 

Professionalisering
Binnen het CCZ heeft een deel van het team de opleiding tot Dyslexiecoach 
gevolgd. Het is voor het CCZ van belang dat de kennis op dit gebied breder 
in de school zit dan alleen bij de docent met de portefeuille Dyslexie. Op deze 
manier is geborgd dat er breed aandacht is hiervoor. Verder is er begonnen met 
de scholing van een groot deel van de collega’s op het gebied van PBS (Positive 
Behavior Support). PBS is een uniforme aanpak ter versterking van het pedagogi-
sche klimaat. Deze training zal doorlopen in 2020. Ook hier is gekozen breed te 
scholen om de kennis te borgen. 
Natuurlijk is er ook individueel geschoold. Dit waren scholingen op aanvraag en/
of ter verkrijging van een bevoegdheid.

Speciale projecten voor de leerlingen
Natuurlijk zijn er diverse kampen in leerjaar 1 en 3. Altijd een succes! Verder 
is er in school opnieuw veel aandacht geweest voor de Cultuurdag en zijn er 
diverse sportieve activiteiten geweest voor de leerlingen zoals mountainbiken.

Bijeenkomsten voor ouders
Het CCZ kent voor wat betreft ouderparticipatie twee mogelijkheden. Als eer-
ste de ouderparticipatiegroep. Deze groep is dit jaar een aantal keren bij elkaar 
geweest. Gespreksonderwerpen zijn altijd de ontwikkeling van én op school en 
het pedagogisch klimaat. De tweede mogelijkheid tot participeren is via de MR. 
Hierin is het hele jaar een ouder actief geweest. In de MR wordt vooral beleid 
getoetst en besproken.

Huisvesting
Het CCZ is ondertussen een goed geoutilleerde school. Dit komt mede door 
de renovatie van de sportzalen. Tijdens deze renovatie is er een fitnessruimte 
gecreëerd waar leerlingen, die om medische reden niet mee mogen doen aan 
de gymlessen, aan hun herstel kunnen werken. Tevens kan deze ruimte door het 
personeel gebruik worden.

Website: www.ccz.nu 
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Onderwijs, kwaliteit, huisvestinge en traditie
In algemene zin heeft het Christelijk Lyceum Zeist zich in het kalenderjaar 2019 
verder toegelegd op de consolidatie en versterking van bestaande ontwikkelin-
gen, zowel op onderwijskundig en organisatorisch gebied, maar ook op het  
terrein van professionalisering en een optimale inzet van het personeel. 

De kwaliteit van het onderwijs is immers een directe opbrengst van de kwaliteit 
van de medewerkers, van de docenten, van het onderwijsondersteunend  
personeel en van de directie. Zij vormen met elkaar als het ware ‘het kapitaal’ 
van de organisatie. 

Daarbij laat zich deze opbrengst niet alleen meten door de slagingspercentages. 
Maar ook uit de enquêtes naar tevredenheid en het algemene welbevinden, bij 
de ouders en de leerlingen maar ook bij de medewerkers. De uitslag van deze 
enquêtes vertonen sinds jaar en dag een stabiel en gunstig beeld. Zie de resul-
taten van de leerlingen- en oudertevredenheid elders in dit jaarverslag.

Naast de consolidatie en versterking van het bestaande kwaliteitsniveau zijn er in 
2019 een aantal nieuwe ontwikkelingen geïnitieerd die enerzijds te maken heb-
ben met de verbreding en de verdieping van het onderwijsaanbod en anderzijds 
met de vernieuwing van de managementstructuur, waarbij de inrichting van de 
teamstructuur gaandeweg vervangen wordt door een model met conrectoren en 
afdelingscoördinatoren.        

Voortdurende versterking van het bestaande en noodzakelijke vernieuwing met 
het oog op de toekomst vormen belangrijke uitgangspunten bij de inrichting van 
het onderwijs op het CLZ. 

Dat geldt uiteraard ook voor het gebouw waarin ons onderwijs plaatsvindt. 
Nadat in 2018 de school de beschikking kreeg over een even modern als klas-
siek ingericht Grand Café, dat dagelijks dienst doet als een fraaie kantine voor 
de leerlingen, werd in 2019 de rustieke aula uit 1922 gerestaureerd en voorzien 
van een bibliotheek naar Engelse stijl, die verwijst naar de stijlkenmerken van het 
oorspronkelijke bouwontwerp. Dit oorspronkelijk ontwerp vormt in veel opzich-
ten ook het uitgangspunt bij de bouwkundige aanpassingen van het hoofdgebouw 
die de komende jaren zullen plaatsvinden. 

Ook de bouw van een derde gymzaal op het terrein van de school heeft in 2019 
een aanvang genomen waarmee er een einde komt aan de dislocatie waarmee 
grote groepen leerlingen dagelijks het bewegingsonderwijs moeten volgen bij het 
sportcomplex Dijnselburg op afstand van de school. 
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In Zeist en in de regio heeft het CLZ een stevige positie weten te behouden bij 
de aanmelding voor de afdelingen vmbo, havo, en de overwegend tweetalige 
vwo-afdeling. Dat spreekt des te meer, daar in hetzelfde voedingsgebied een 
groot aantal relatief goede scholen gevestigd zijn. Bij de werving van de leerlingen 
wordt het eigen en unieke profiel van de school volop benadrukt. 

Ter gelegenheid van het het 110 jaar bestaan waren er in de maand september 
2019 vele bijzondere activiteiten. Zo werd op 16 september in het bijzijn van 
burgemeester Janssen van Zeist een boek gepresenteerd over het tragische leven 
van Truus van Lier, verzetsstrijdster en oud-leerling. Tevens werd een kunstwerk 
met haar afbeelding onthuld, dat ontworpen werd door de Utrechtse kunstenaar 
Erik Fliek. 
Op zaterdag 21 september volgde een reünie waarop ruim 1500 oud-leerlingen 
en oud-medewerkers konden worden verwelkomd. Daags daarvoor maakte 
het gehele docentencorps een gekostumeerde fietstocht in de omgeving van de 
school en bezocht men allerlei plaatsen en plekken in Zeist die in de geschiede-
nis van de school van belang zijn geweest, zoals het oude meisjesinternaat Pavia, 
het oude jongensinternaat aan de Krakelingweg en het werkatelier destijds van 
Stuivinga, de architect van de school. Het werd een even feestelijke als bonte 
optocht.

Onderwijskundige ontwikkelingen en extra activiteiten
Naast het tweetalig onderwijs vormt de inzet van informatietechnologie een 
kenmerkend aspect van het onderwijskundig profiel van de school. 

Na jarenlange voorbereiding startte een tweetalige havo-afdeling waarvoor grote 
belangstelling bleek,  mede dankzij een projectteam van docenten dat garant 
staat voor het project en dat op een inhoudelijke en organisatorische wijze 
draagt en vorm geeft. 
Daarbij is het uitgangspunt, dat het zogenaamde HAT-onderwijs (Havo-Tweetalig) 
met name op het gebied van de didactiek een eigen invulling krijgt, een invulling, 
die rekening houdt met de diversiteit aan leerstijlen die de betreffende afdeling 
kenmerkt, vooral ook in relatie tot het tweetalig onderwijs op de afdeling vwo, 
dat eerder abstract-analytisch dan praktisch van aard is.  

Op het gebied van informatietechnologie heeft de instelling van zogenaamde 
‘ambassadeurs’, docenten die voor een cluster van vakken de noodzakelijke bij-
scholing en permanente professionalisering handen en voeten geven, een belang-
rijke bijdrage gegeven aan de inzet en de effectiviteit van de ‘MacBooks’ in het 
onderwijs op het CLZ. Dat geldt niet alleen voor de meer technische 
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mogelijkheden die deze technologie biedt maar vooral ook met het oog op de 
didactische, onderwijskundige en communicatieve toepassingen die heden ten 
dage voorhanden zijn. De applicaties die Google Classroom biedt, maken op het 
CLZ inmiddels deel uit van de ‘gereedschapstas’ van elke docent.    

In de bovenbouw van het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs is er een 
start gemaakt met de invoering van het van vak Economie & Ondernemen. Naast 
Dienstverlening & Producten kunnen leerlingen nu kiezen voor een praktische 
component, die een studie in de economische richtingen veel gemakkelijker 
maakt. Daarnaast zijn de voorbereidingen gestart Technologie & Toepassing toe 
te voegen aan het keuzeprogramma van de Theoretische Leerweg.  

Naast de CLZ Science Academy, voor leerlingen op het voorbereidend weten-
schappelijk onderwijs met belangstelling voor extra activiteiten op het gebied 
van de bèta-wetenschappen, werd in 2019 een begin gemaakt met de CLZ Alfa 
Academy met extra modules ten behoeve van het onderwijs in de geestesweten-
schappen. In dat kader organiseerde de school samen met een groep leerlingen 
uit de bovenbouw een reeks lezingen voor de leerlingen in de bovenbouw onder 
de naam ‘Open Blik’. Zo was er voorjaar 2019 een inspirerend optreden van de 
Groningse wetenschapper Ben Feringa, die recent de Nobelprijs won voor zijn 
verdiensten in de scheikunde. 

Daarnaast organiseerde de CLZ Debat Academy diverse toernooien op school 
en namen de leerlingen met succes deel aan een groot internationaal debat- 
toernooi in Aix- en Provence.

Ook zijn er twee nieuwe programma’s bij de moderne vreemde talen. Voor het 
vak Frans hebben de eerste leerlingen met succes hun Delf Scolaire examen  
gedaan. Voor Duits zijn de eerste leerlingen in voorbereiding voor het  
zogenaamde ‘Goethe examen’. 

Het Christelijk Lyceum Zeist heeft een lange muziektraditie in de vorm van 
buitenschoolse projecten. In 2019 was het 40e jaar dat de BMN (Bright Music 
Night) plaatsvond. Ook Virtuoso, het klassieke zusje van de BMN, presenteerde 
diverse uitvoeringen. Ook het vak muziek maakt sinds 2019 deel uit van het  
examenprogramma van de school.   

Ouderparticipatie
Naast de periodieke onderzoeken naar de tevredenheid van de ouders, de 
diverse klankbordgroepen per leerjaar en de inbreng van de geleding ouders in 
de Medezeggenschapsraad van de school levert ook de Ouderraad een belang-
rijke bijdrage aan de evaluatie van het onderwijs. Zo  organiseert de ouderraad 
jaarlijks een thema-avond voor alle ouders en medewerkers waarop een bepaald 
opvoedkundig onderwerp centraal staat. 

Op 29 oktober 2019 verzorgde de stichting Be Aware in dat kader voor ouders, 
verzorgers en medewerkers een avond over het ontstaan en de werking van 
verslaving onder jongeren.

Website: www.clz.nl 

http://www.clz.nl


De scholen: SC

Seyster
College

Bergweg 97
3707 AC Zeist

Jaarverslag CVO Groep 2019 | 28Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.

https://www.seystercollege.nl


Algemene ontwikkelingen
Er zijn op drie gebieden ontwikkelingen gaande binnen de school. 
1. Samenwerking met het vmbo
2. Samenwerking met het mbo
3. Het onderzoeken van meer stagemogelijkheden voor leerlingen die 
 aangewezen zijn op begeleiding op het niveau van dagbesteding

Onderwijskundige ontwikkelingen
Op onderwijskundige gebied hebben in 2019 de volgende ontwikkelingen plaats-
gevonden:
• de doorontwikkeling van leerjaar 1 PrO-vmbo en het ontwikkelen van een   
 leerjaar 2 PrO-vmbo; 
• er is een pilot gedraaid met een eenjarig entree-traject waarbij de focus ligt   
 op diplomeren en uitstromen naar arbeid. Dit traject is gedaan met  
 ‘organisatie in Balans’;
• er is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld met het ROC    
 Midden Nederland. Dit is een tweejarig traject waarbij de leerlingen voor-
 bereid worden op het examen Entree en doorstroom naar niveau 2 MBO; 
• het Seyster College neemt deel aan het project Sterk Techniek Onderwijs.   
 Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een aantal workshops voor leerjaar   
 drie.

Professionalisering
• Het team heeft in een drietal bijeenkomsten zich georiënteerd op 
 ontwikkeling van een nieuw schoolplan.
• Hiervoor zijn kernwaarden voor het Seyster college vastgesteld.
• Er is een start gemaakt met klassenbezoeken.

Speciale projecten voor de leerlingen
In het kader van Bugerschaponderwijs zijn bezoeken afgelegd aan de gemeente-
raad, de Tweede Kamer en het Europees Parlement in Brussel.

Huisvesting
Het Seyster College is gehuisvest op twee locaties. Dit is niet ideaal. Vandaar dat 
er gekeken wordt naar de mogelijkheid om de school in de toekomst te vestigen 
op één locatie. 
Op vestiging de Bergweg is de personeelsruimte aangepast en voorzien van 
nieuwe meubels.

Website: www.seystercollege.nl
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Algemene ontwikkelingen 
Revius Lyceum Doorn heeft verdere stappen gezet in de versterking van de 
zelfverantwoordelijkheid van de leerlingen op hun leerproces door in te zetten 
op formatief evalueren in plaats van. summatief evalueren. Daarnaast heeft het 
de overgang voorbereid van een 75-minutenrooster naar een 60-minutenrooster. 
In het 60-minutenrooster is ruimte voor twee zogenaamde Reviusuren. In deze 
Reviusuren hebben alle leerlingen de mogelijkheid om een deel van hun eigen 
leertraject vorm te geven. Leerlingen kiezen tijdens Reviusuren zelf, op basis 
van interesse of behoefte, waarmee zij aan de slag gaan. Reviusuren kunnen op 
vier verschillende manieren gevuld worden: verwerking, stilte-uur, verdieping of 
ondersteuning.

Onderwijskundige ontwikkelingen
Zoals hierboven staat geschreven heeft de school ingezet op meer formatief  
evalueren met als doel de summatieve resultaten te verbeteren en meer  
eigenaarschap en zelfverantwoordelijkheid bij de leerlingen te bewerkstelligen. 

Professionalisering
Er zijn vijf ontwikkeldagen (lesvrijedagen)
1. Kern van het vak
De contacttijd in de vaklessen gaat naar beneden. Dat betekent dat er kritisch 
gekeken moet worden naar de onderwerpen die wel en niet in de les aan de 
orde komen, wat in het Reviusuur of als huiswerk verwerkt kan worden en wat 
niet meer aangeboden wordt.

2. Zelfverantwoordelijke leerlingen 
De leerlingen krijgen in de nieuwe situatie de mogelijkheid maar ook de  
verplichting om keuzes te maken. Daarin krijgen de leerlingen de ruimte om  
zich te ontwikkelen en te groeien.
 
3. Aantrekkelijke lessen
Uit de analyse na de twee KIK-bezoeken bleek dat de lessen niet altijd even  
effectief zijn. De contacttijd in de vaklessen neemt af, dat zorgt voor een nood-
zaak om de lessen effectiever te laten verlopen. Tegelijkertijd moeten de vak-
lessen zo aantrekkelijk en inspirerend zijn dat leerlingen gemotiveerd worden  
om ook buiten de lessen om in het Revius-uur of zelfstandig verder te gaan met 
de leerdoelen. Hoe geef je hier vorm aan?

4. Monitoren, evalueren en toetsen
Als de lessen veranderen en als de rol van de leerling verandert dan verandert de 

rol van toetsing ook. We streven naar minder summatief en meer formatief eva-
lueren. De vraag ontstaat dan welke vorm van formatief evalueren, monitoren 
van de voortgang van de leerling, we kunnen inzetten?

5. Revius-uur
In het Reviusuur krijgen leerlingen een keuzemogelijkheid. Om dit goed te kun-
nen doen hebben leerlingen handvatten nodig. In de vaklessen moet duidelijk 
worden wat er te kiezen valt en wat er nodig is om zelfstandig aan de slag te 
gaan. Dit vraagt om passend docentgedrag en een passende invulling in de vak-
lessen en in het Reviusuur.

Aan het begin van het schooljaar is een scholingsdag voor alle medewerkers  
georganiseerd met diverse workshops rond het thema ‘Het Goede Gesprek’ 
Een groep van 15 docenten heeft de opleiding ‘Expert Groepsdynamiek’ gevolgd. 
Er zijn vijf docenten opgeleid tot werkplekbegeleider voor de CVOG Opleidings-
school en drie docenten hebben succesvol de scholing tot schoolopleiders voor 
deze opleidingsschool gevolgd.
De schoolleiding heeft de basistraining ‘Deep Democracy’ gevolgd.
Alle medewerkers zijn geschoold in het gebruik van het programma Zivver om 
AVG-proof dataverkeer te kunnen gebruiken. 
Brugklasmentoren hebben een opfriscursus ‘Leefstijl’ gevolgd.
De medewerkers van de zorghoek hebben een studiemiddag voor collega’s 
georganiseerd met diverse workshops over het ondersteunen van leerlingen.

Speciale projecten voor de leerlingen
Alle leerlingen kunnen kiezen voor een plusprogramma. Het aanbod varieert van 
toneel, beta-excellent en Delf Scolaire tot deelnemen aan debatconferenties. Er 
hebben 234 leerlingen aan deel genomen.

Klas 1:  
outdoordag, project ‘media’, workshop Little Victorians voor tto-brugklassen
 
Klas 2:  
weerbaarheidstraining, project sexting, project drugs en alcohol, reanimatie-trai-
ning, maatschappelijke stage (M@S), tto2 is naar Liddington geweest. 

Klas 3:   
arbeidservaringsproject voor alle derde klassen. Tto3 heeft deelgenomen aan 
een uitwisseling met leerlingen uit Gütersloh danwel Bremen. H3 is op zeilkamp 
geweest. Er is in november een projectdag duurzaamheid geweest. M3 is een 
week naar Parijs geweest.
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Klas 4:  
V4 nam deel aan de pilot formatief evalueren. H4 is op profielexcursie naar het 
buitenland geweest. 

Klas 5:  
V5 is op profielexcursie naar het buitenland geweest. 
Paarse Vrijdag is voor en met de hele school gevierd.
Onze JEPA’s (Junior European Parliament Ambassadors) zijn naar Straatsburg 
geweest.
Circa 80 leerlingen zitten in het debatteam en nemen in verschillende groepen 
deel aan nationale en internationale debattoernooien/conferenties.
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Bijeenkomsten voor ouders
De ouderadviesgroep, een groep bestaande uit 80 ouders met een vertegen-
woordiging uit alle afdelingen (brugklas, mavo, havo, vwo) is twee keer bijeen-
geweest rond de thema’s:
• Burgerschapsvorming
• ‘Keuzes maken’
Daarnaast hebben we een tweetal ouderavonden voor alle ouders georganiseerd 
rond het thema ‘keuzestress en prestatiedruk‘. Als gastspreker trad psycholoog 
Jean-Pierre van de Ven op.

Huisvesting
Dit jaar is er niet gebouwd of groots verbouwd. Wel zijn er wat interne  
verschuivingen gedaan met als doel ruimtes waar minder gebruik van werd  
gemaakt efficiënter en beter in te zetten. 

Website: www.reviusdoorn.nl 

http://reviusdoorn.nl


De scholen: RLW

Revius 
Lyceum
Wijk bij Duurstede

Remus 4
3962 KT Wijk bij Duurstede
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Algemene ontwikkelingen
De examenresultaten van 2018-2019 waren prima: 94% op vmbo-tl en 97% op 
havo. Met name dit laatste resultaat is erg goed, hiermee behoort Revius 
Lyceum Wijk bij Duurstrede tot de beste 5% van Nederland. De aanmelding 
voor schooljaar 2019-2020 was boven verwachting goed met meer dan 200 
nieuwe leerlingen. Hierdoor zijn we het schooljaar gestart met 800 leerlingen.

In het begin van 2019 zijn we met een werkgroep van medewerkers gaan onder-
zoeken hoe we structureel kosten kunnen besparen, waarbij we ook onderwijs-
kundig winst kunnen boeken. Twee voorstellen kwamen naar voren: keuzewerk-
tijd voor leerlingen en een speciaal ‘band-uur’ voor het tutoraat, aan het begin 
van de dag. Uiteindelijk is besloten om dit laatste voorstel ten uitvoer te brengen. 
Hier zijn we in 2019-2020 mee gestart, zie verderop.

Eind 2019 kreeg de school een positief bericht over de toekenning van subsidie 
voor het versterken van techniek-/technologieonderwijs. De school is  
aangesloten bij een ‘regio’ van scholen uit Zeist en De Bilt, waarmee we samen 
een subsidieaanvraag hebben gedaan. Voor de periode 2020-2023 hebben we 
middelen toegekend gekregen om onderwijs te ontwikkelen. Hier waren we al  
in september 2019 mee gestart, vooruitlopend op de mogelijke toekenning,  
zodat in schooljaar 2020-2021 daadwerkelijk al een nieuw vak kan worden  
aangeboden.

Onderwijskundige ontwikkelingen
In september is de school gestart met de startmomenten. Twee keer per week 
hebben leerlingen een half uur met hun tutor, ’s ochtends vanaf 8.15 uur. Dit is in 
plaats gekomen van de tutor-/mentoruren. Alle leerlingen hebben nu een tutor, 
de tutorgroepen zijn in de meeste gevallen ook kleiner geworden dan voorheen 
de mentorgroepen.
Daarnaast is de school gestart met driehoeksgesprekken, tussen leerling, ouder 
en tutor. Twee keer per jaar vinden deze plaats. Het gesprek gaat over de  
ontwikkeling van de leerling in de afgelopen periode en over de plannen en 
afspraken voor de voorliggende periode. De driehoeksgesprekken zijn in plaats 
gekomen van de tien-minutengesprekken. De leerling en de tutor hebben nu een 
veel prominenter rol gekregen.
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Professionalisering
De school heeft weer een groep docenten geschoold in Didactisch Coachen en 
heeft docenten die die scholing eerder hebben gevolgd, bijscholing gegeven. 
De Beeldcoaches waren er voor ad hoc vragen en ondersteuning van docenten.

Speciale projecten voor de leerlingen
In juni is op school de musical Sweeney Todd uitgevoerd, een musical voor en 
door leerlingen. Een gigantisch project, waarin de aula was omgebouwd tot een 
theaterzaal. De uitvoeringen waren een groot succes.
Ook is Talentstroom weer georganiseerd voor de brugklassen, een week met 
allerlei extra-curriculaire workshops, gegeven door docenten die erg enthousiast 
zijn over een bepaald onderwerp.
Jaarlijks probeert de school zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel 
tijdens onze Kerstactiedag. Dit jaar was dit wederom een groot succes, met het 
Droomhuis en het Jeugdsport- en cultuurfonds van Wijk bij Duurstede als goede 
doelen, hebben we € 4000,- opgehaald.
Leerlingen uit havo 4 hebben tijdens de bedrijvenbeurs in februari een heuse 
Dragon’s Den ondervonden, toen zij hun onderzoek presenteerden naar hoe 
laadpalen voor elektrische auto’s het beste zouden kunnen worden ingezet in 
Wijk bij Duurstede. Ze spraken met verschillende bedrijven, de gemeente en 
Stedin. Een mooi voorbeeld van onderwijs waarbij  ‘buiten’ naar ‘binnen’ wordt 
gehaald.

Bijeenkomsten voor ouders
In het najaar hebben we een lezing georganiseerd over het puberbrein. Deze was 
zeer goed bezocht en werd hoog gewaardeerd door de aanwezigen.

Website: www.reviuswijk.nl 

http://reviuswijk.nl


De scholen: EOA

EOA
School
Overberg

Dwarsweg 45
3959 AE Overberg
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Algemene ontwikkelingen
De EOA School is na de sluiting per 1-1-2018 op 1-8-2018 weer heropend. Zoals 
we in het jaarverslag 2018 schreven woonden deze leerlingen niet op het AZC in 
Overberg, het terrein waar ook de school is gevestigd, maar op het AZC in  
Leersum. De leerlingen werden elke dag met de bus vervoerd van AZC naar 
school en weer terug.

Vanaf het begin was duidelijk dat dit mogelijk voor slechts een jaar zou zijn. In 
de praktijk bleek dit ook zo te zijn. Vanaf half juli 2019 verbleven er geen Alleen-
staande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) meer op het AZC in Leersum en 
daarmee kwam de EOA School opnieuw ten einde.

De EOA School is ontwikkeld en vormgegeven in samenwerking met Capabel 
Onderwijs. Van de daar werkzame medewerkers van de CVO Groep en van 
Capabel Onderwijs is, samen met de vrijwilligers die meedraaiden op de EOA 
School, in juli 2019 tijdens een gezamenlijke bijeenkomst afscheid genomen en 
zijn wederzijdse dankwoorden uitgesproken. Zowel Capabel Onderwijs als de 
CVO Groep kijken met veel plezier terug op de onderlinge samenwerking.

Nu er in de regio een convenant is gesloten tussen Ithaka (ISK-school in Utrecht) 
en de VO-scholen in de regio, zal de CVO Groep in de toekomst geen school 
meer openen voor AMV-ers, deze leerlingen worden doorverwezen naar Ithaka.
In 2019 is voor de eerste keer op de EOA School ook een leerlingentevreden-
heidsonderzoek gehouden. De resultaten daarvan staan elders in dit jaarverslag. 
Uit de resultaten blijkt dat de leerlingen zich erg tevreden toonden over het 
onderwijs op de EOA School en dat zij zich ook veilig voelden op deze school.

In 2019 zijn in totaal 65 leerlingen ingeschreven geweest in de periode januari-
juni. In de loop van het jaar liep het aantal leerlingen terug van gemiddeld 32 
per week naar 5 in de laatste week. De leerlingen verbleven op de EOA School 
zolang ze als AMV-er op het AZC in Leersum woonden, soms was dat slechts 
vier weken, soms ook drie maanden. In het overzicht hiernaast staan de landen 
van herkomst vermeld.

Herkomst Aantal Herkomst Aantal
Afghanistan 2 Kameroense 1
Albanese 1 Libische 1
Algerije 7 Malinese 1
Eritrese 6 Marokkaanse 13
Gambiaanse 3 Nigeriaanse 1
Guinee-Bissause 2 Sierra Leoonse 1
Guinese 4 Soedanese 1
Iraakse 5 Syrische 7
Iraanse 4 Tunesische 1
Jemenitische 4
Totaal 65

Professionalisering
Naast de gebruikelijke studiedagen is er een stageplaats gecreëerd voor een 
stagiaire. De EOA School is erkend als een leerbedrijf. De stagiaire ondersteunde 
de docenten met diverse taken.

Projecten voor leerlingen
Er zijn zwemlessen georganiseerd in samenwerking met het zwembad in  
Veenendaal. De leerlingen kregen daar zwemles en waren daarvoor ingedeeld 
in twee groepen. Docenten en vrijwilligers hebben de leerlingen naar en in het 
zwembad begeleid.

Huisvesting
Opnieuw is gebruik gemaakt van het schoolgebouw op het voormalige terrein 
van AZC Overberg. In samenwerking met Capabel Onderwijs is de school in 
augustus 2018 weer voorzien van meubilair en computers. Half juni 2019 is dit 
gebouw weer leeg gehaald en teruggegeven aan het COA. De nog aanwezige 
AMV-ers hebben tot eind juni les gekregen in de recreatieruimte van het AZC 
Leersum.



Wij
werken samen
met 

Samenwerking Doel van de samenwerking

U-Talent (voorheen Junior Col-
lege) 
Universiteit Utrecht

Talentvolle leerlingen met een bètaprofiel al vroeg in contact brengen met 
de universiteit om via colleges tot een verbetering van de aansluiting tussen 
vwo en universiteit te komen.

Lokaal bedrijfsleven Leerlingen van het CCZ in de beroepsgerichte opleidingen Zorg en D&P  en 
ook leerlingen van het Seyster College lopen stage bij lokale bedrijven zodat 
een goede aansluiting plaatsvindt tussen onderwijs en lokale arbeidsmarkt.

Maatschappelijke stages Via bemiddeling van vrijwilligersorganisaties leerlingen in staat stellen hun 
maatschappelijke stage te volgen, veelal bij non-profit organisaties.

Samenwerking met het MBO  1. Leerlingen in het praktijkonderwijs kunnen via de zogenaamde entree-
opleiding een niveau 1 of 2 opleiding volgen bij het mbo. Een deel van de 
lessen vindt op de eigen school plaats. 
2. Leerlingen die ‘afstromen’ vanuit het vmbo-tl naar vmbo-basis of 
kaderniveau in 1 jaar een Kaderopleiding volgen en instromen in het mbo. 
(‘Training & Reflectie’).

Samenwerkings-
verband 26-3

Samen met zorginstellingen, gemeenten en andere schoolbesturen zorgen 
voor een adequate invoering van de Wet Passend Onderwijs.

Europees Platform en Interna-
tional 
Baccalaureate 
Organization

Leerlingen in contact brengen met leeftijdgenoten in andere landen en 
andere culturen (internationalisering) en het verdiepen van kennis over de 
Engelse taal.

De 5 gemeenten in de regio 
Zuidoost Utrecht (Zeist, Bun-
nik, De Bilt, Utrechtse Heuvel-
rug en Wijk bij Duurstede)

Samenwerking tussen gemeente en scholen op het terrein van:
•  voorkomen voortijdig schooluitval (VSV) en thuiszitters  
•  invoering Passend Onderwijs door scholen per 1-8-2014 
•  invoering nieuwe zorgtaken door gemeente per 1-1-2015
•  onderwijshuisvesting.

COA, Nidos, Capabel Onderwijs 
en andere partijen in de keten 
van vluchtelingen-opvang

Samenwerking op het terrein van het onderwijs aan minderjarige alleen-
staande vluchtelingen in Overberg.

Universiteit Utrecht,  
Hogeschool Utrecht en Fontys 
Hogeschool

Vorm geven aan de (aspirant) Opleidingsschool van de CVO Groep door 
studenten van de lerarenopleidingen (eerste en tweede graad) op een 
gestructureerde wijze te begeleiden op onze scholen.

Regionale aanpak lerarentekort 
VO in de provincie Utrecht

Schoolbesturen VO in Utrecht, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, 
bureau Roler.

Versterking technisch onderwijs 
voor VMBO-leerlingen (‘Sterk  
techniekonderwijs’)

Schoolbesturen VO, MBO, bedrijven die technisch personeel nodig hebben.

Vrije School Zeist Leerlingen van de Tobiasstroom zijn ingeschreven bij het CCZ om hun 
diploma te kunnen behalen.
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Good
Governance

Met good governance wil de CVO Groep de onderlinge samenhang waarborgen 
tussen (be)sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoorden. Doel hiervan 
is om op een effectieve, efficiënte en transparante wijze beleidsdoelstellingen te 
realiseren. De ‘Code Goed Onderwijsbestuur in het VO’ van de VO-raad  
(geactualiseerd in 2019 ) vormt het uitgangspunt van ons handelen. 

De code is in 2019 geactualiseerd. Allereerst is sprake van zogenaamde ‘pas toe 
bepalingen’ (tevens eisen van lidmaatschap).
De vereniging VO-raad heeft een  aantal bepalingen gedefinieerd die een ‘pas 
toe’ karakter hebben. Dit zijn de absolute basisvoorwaarden voor goed bestuur.                        
Naleving hiervan bevordert de transparantie richting de samenleving en dient 
daarmee publieke verantwoording. Deze bepalingen worden periodiek  
gemonitord en gehandhaafd.
Dit zijn:
1. Het bestuur publiceert: 
 a)  het jaarverslag, conform de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs;  
 b) de statuten;  
 c)  het bestuursreglement);  
 d)  de samenstelling, nevenfuncties (zowel bezoldigd als onbezoldigd) en  
  honorering van bestuur en toezichthouder; 
 e)  het rooster van af- en aantreden van de toezichthouder cf. de maximale   
  termijn van acht jaar);   
 f)  de klachtenregeling;  
 g)  de klokkenluidersregeling;  
 h)  de integriteitscode. 
2.  Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de wijze waarop de evaluatie  
 van het bestuur door het intern toezicht heeft plaatsgevonden. 
3.  Een bestuurder in het voortgezet onderwijs kan niet tegelijkertijd de functie  
 van intern toezichthouder vervullen bij een onderwijsorganisatie binnen de  
 onderwijssector VO, niet zijnde een samenwerkingsverband voor passend  
 onderwijs. 
4.  Een (oud-)toezichthouder in het voortgezet onderwijs kan niet binnen vier   
 jaar na aftreden benoemd worden tot (dagelijks) bestuurder bij dezelfde  
 onderwijsorganisatie als waar hij toezichthouder is of is geweest.

De CVO Groep heeft in 2019 voldaan aan deze ‘pas toe bepalingen’.

Beheersen en verantwoorden
De CVO Groep kent een planning & control-cyclus. Jaarlijks wordt een begroting 
opgesteld en een meerjarenprognose  voor de 5 jaren daarna. Deze prognose 
is grotendeels gebaseerd op de te verwachten leerlingenaantallen, maar ook op 
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geplande (grote)uitgaven voor huisvesting en andere investeringen. 
De begroting wordt periodiek bewaakt met behulp van managementinformatie. 

Elke maand verschijnt financiële informatie over de exploitatieresultaten van 
onze scholen (en scholengroep).
Vanaf mei wordt deze vergezeld gegaan van een prognose (‘forecast’) over het te 
verwachten financiële eindresultaat over het gehele kalenderjaar.
Deze overzichten worden aan de (auditcommissie van) de Raad van Toezicht, de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en het Gemeenschappelijk  
Managementteam ter bespreking voorgelegd. 

Tenslotte ontvangen de rectoren/directeuren elke maand een overzicht van de 
actuele personele formatie van hun school (afgezet tegen het bestuursformatie-
plan van de school) en van het (ziekte)verzuim van hun medewerkers. De  
verzuimoverzichten worden, op het niveau van  de scholengroep, ook toege-
stuurd aan en besproken met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Indien noodzakelijk worden al deze maandoverzichten besproken in de maande-
lijkse bilaterale gesprekken tussen schoolleider en bestuurder.
Een ander belangrijk onderwerp qua beheersing is de jaarlijks, door de accoun-
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tant op te stellen, managementletter, gebaseerd op de jaarlijkse interim-controle. 
Hierbij wordt gekeken naar opzet, bestaan en eventueel werking van de  
administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) van de CVO Groep. De 
CVO Groep vertaalt deze letter in een actiepuntenlijst die tot uitvoering wordt 
gebracht. De managementletter wordt tevens besproken met de auditcommissie 
van de Raad van Toezicht. 

Tenslotte werkt de CVO Groep sinds een aantal jaren met een risicomanage-
ment-paragraaf waarin jaarlijks wordt vastgesteld wat de risico’s zijn die wij lopen 
en hoeveel euro’s wij ter schikking moeten hebben om die risico’s, mochten ze 
zich voor doen, te kunnen afdekken. Het totaal van die risico’s vormt het mini-
maal  benodigde eigen vermogen van de CVO Groep.
In 2019 heeft opnieuw een afweging van de te lopen risico’s plaats gevonden en 
zijn de risico’s gewaardeerd in geld. De hernieuwde afweging heeft geleid tot 
een aanpassing van de mate waarin een risico kan optreden en is ook de omvang 
van bepaalde risico’s aangepast. Daarmee is de risicomanagementrapportage 
geactualiseerd om het benodigde weerstandsvermogen opnieuw vast te stellen. 
Als gevolg daarvan is ook het zogenaamde ‘surplus vermogen’ dat beschikbaar is 
voor de scholen, aangepast.



Tevredenheids-
onderzoeken

Tevredenheid leerlingen en ouders
Net als in voorgaande jaren zijn in februari en maart de tevredenheidsonder- 
zoeken afgenomen onder leerlingen en ouders. In de vragenlijst voor de  
leerlingen staan ook vragen met betrekking tot de sociale veiligheid. De  
resultaten daarvan staan in een aparte tabel en zijn doorgestuurd naar de Onder-
wijsinspectie. Door de scholensluiting is de respons van vooral de ouders lager 
dan in de voorgaande jaren.

De resultaten staan hieronder. Daarbij moet worden opgemerkt dat Beukenrode 
Onderwijs onder het PO valt en dat de PO-raad besloten heeft de pilots van de 
vragenlijsten voor het VSO nog niet te publiceren. Vandaar dat er van  
Beukenrode Onderwijs geen resultaten zijn.
Het Seyster College heeft een andere vragenlijst, speciaal voor het praktijk- 
onderwijs, afgenomen en is daarom niet vergelijkbaar met de andere scholen. 
Ook was de vragenlijst dit jaar anders dan in voorgaande jaren. Daardoor is  
vergelijking met voorgaande cijfers niet goed mogelijk.

Voor het Christelijk College Zeist laat de tevredenheid van de leerlingen duidelijk 
hogere cijfers zien, voor Revius Lyceum Doorn zijn deze resultaten lager dan de 
school gewend is. De andere scholen scoren ongeveer hetzelfde als in andere 
jaren.

Ook dit jaar laten de cijfers zien dat de tevredenheid van de ouders hoger is dan 
die van de leerlingen, ouders zijn in de regel meer tevreden over de school dan 
hun kinderen. Ook hier laat het Christelijk College Zeist een duidelijke  
verbetering van de tevredenheid zien, het Revius Lyceum Doorn scoort net als 
bij de leerlingen lager dan vorig jaar.

Waar we als scholengroep heel blij mee zijn, is dat de leerlingen zich net als in 
voorgaande jaren ook in 2019 veilig hebben gevoeld op onze scholen. Ook het 
schoolklimaat scoort nog steeds goed. Het is belangrijk dat leerlingen zich op 
school kunnen ontwikkelen in een goed leerklimaat en een veilige omgeving.
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Tevredenheid leerlingen
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Tevredenheid ouders
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Tevredenheid schoolklimaat
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Tevredenheid schoolklimaat
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Tevredenheid Seyster College

De leerlingen en ouders hebben de vragen over de tevredenheid kunnen beantwoorden in een 5-puntsschaal. Daarbij is 1 de minimum score en 5 de maximum score. 
De vragen zijn iets anders dan die van vorig jaar, daarom is een vergelijk met de resultaten van 2019 niet goed mogelijk.
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Financiën Het jaar 2019 kent net als voorgaande jaren een positief resultaat, dit jaar € 
304.152,-. Dit is het geconsolideerde resultaat, d.w.z. inclusief het  
negatieve resultaat (€ 77.933,-) van de stichting CVO Groep Plus. Deze  
particuliere stichting ondersteunt de scholen van de CVO Groep met bijdragen 
voor onderwijs(middelen).
Daarmee komt het resultaat over 2019 voor de scholengroep op € 382.085,- 
positief. Dit is een geflatteerd resultaat daar in december 2019 € 660.000,-  aan 
convenantsgelden is ontvangen om te  besteden in 2020 en 2021. Ook is in 2019 
€ 275.000,- ontvangen als vooruitontvangen baten voor nog uit te keren loon-
ruimte. Zonder deze vooruitontvangen bedragen zou het resultaat over 2019 
fors negatief zijn geweest (ca. -/- € 550.000,-). Dat heeft twee redenen:
• een gepland negatief saldo over 2019;
• een extra negatief saldo van € 272.000,- om het eigen vermogen te vermin-  
 deren ten gunste van incidentele bestedingen door de scholen (ons genoemde  
 surplus vermogen).
 
Daarmee is het resultaat over 2019 uit gewone bedrijfsvoering ongeveer  
gelijk aan het begrote resultaat over 2019 gekomen, namelijk -/- € 578.500,-. Op 
onderdelen wijkt de werkelijkheid wel af van de begroting. De twee belangrijkste 
zaken zijn daarbij aan de kosten kant de forse overschrijding van de inhuur  
derden en aan de baten kant de hogere rijksbijdragen voor de compensatie van 
de loonkostenstijging. Daarnaast zijn er nog niet begrote subsidies ontvangen 
voor de prestatiebox, zij-instromers en het technisch VSO.

Door het positieve resultaat verbetert de vermogenspositie van de CVO Groep. 
Zoals hierboven gemeld, is dit wel geflatteerd daar in dat vermogen bedragen 
zijn opgenomen voor convenantsgelden en uit te keren loonruimte in de jaren 
2020 en 2021.

Kerncijfers
De belangrijkste cijfers en kengetallen zijn opgenomen in onderstaande tabel. 
Het gaat hierbij steeds om de cijfers uit de geconsolideerde jaarrekening.
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Kerncijfers 31-12-2019 
EUR              %

31-12-2018 
EUR              %

Totaal baten 44.624.413 39.476.758

Totale lasten 44.320.261 39.330.027

Resultaat boekjaar 304.0152 146.731

Eigen vermogen 13.217.593 11.927.318

Balanstotaal 23.257.841 21.796.444

Kengetallen Inspectie

Weerstandsvermogen 29,6% 30,2%

Kapitalisatiefactor 33,0% 35,7%

Solvabiliteit 1 (zuiver getal) 56,8% 54,7%

Solvabiliteit 2 73,7% 71,3%

Rentabiliteit 0,7% 0,4%

Current ratio 1,65% 1,55%

2019
EUR                    %

2018
EUR                 %

Rijksbijdrage per leerling 9.887 94,1% 8.709 93,8%

Ouderbijdrage per leerling 390 3,7% 356 3,8%

Overige baten per leerling 225 2,1% 221 2,4%

Totaal baten per leerling 10.502 100,0% 9.286 100,0%

Personele lasten per leerling 8.111 77,8% 7.310 79,0%

Materiële lasten per leerling 2.230 22,2% 1.946 21,0%

Totale lasten per leerling 10.431 100,0% 9.256 100,0%

Personele lasten/RBD<=95% 82,0% 83,9%

Personele lasten/baten <=90% 77,2% 78,7%

Inhuur derden/personele lasten 
(3,7% VO landelijk - 2018) 5,1% 3,6%

1-10-2018 1-10-2017

Aantal bekostigde leerlingen 4.249 4.280
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BATEN 2019 Begroot 2019 2018

EUR EUR EUR

3.1  Rijksbijdragen 42.011.626 40.274.835 40.205.280

3.2 Overige overheidsbijdragen en 
-subsidies

157.524 88.024 217.410

3.3 Lesgelden 73.464 24.000 46.848

3.5 Overige baten 2.380623 1.997.930 2.282.2441

44.623.237 42.384.789 42.751.782

TOTAAL BATEN

LASTEN

4.1 Personeelslasten 34.463.598 33.798.169 34.014.926

4.2 Afschrijvingen 1.764.382 1.889.953 1.648.022

4.3 Huisvestingslasten 2.337.395 2.388.750 2.254.924

4.4 Overige lasten 5.754.886 4.885.417 5.009.756

44.320.261 42.962.289 42.927.628

TOTAAL LASTEN

SALDO BATEN EN LASTEN

5. Financiële baten en lasten 1.176 -1.000 20.093

Resultaat 304.152 -578.500 -155.753

6. Belastingen 0 0 0

7. Resultaat deelnemingen 304.152 -578.500 -155.753

Resultaat na belastingen

8. Aandeel derden in resultaat 0 0 0

Nettoresultaat 304.152 -578.500 -155.753

9. Buitengewoon resultaat 0 0 0

TOTAAL RESULTAAT 304.152 -578.500 -155.753

EFJ-code Omschrijving 31-12-2019 
EUR

31-12-2018 
EUR

1. ACTIVA

Vaste activa

1.1 Materiële vaste activa 13.254.935 12.850.176

1.2 Financiële vaste activa 0 61.440

Totaal Vaste Activa 13.254.935 12.911.616

Vlottende activa

1.5 Vorderingen 650.889 668.505

1.7 Liquide middelen 9.352.017 9.810.977

Totaal Vlottende Activa 10.002.906 10.479.482

TOTAAL ACTIVA 23.257.841 23.391.098

2. PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 13.217.593 12.913.443

2.2 Voorzieningen 3.913.080 3.881.526

2.3 Langlopende schulden 68.932 82.297

2.4 Kortlopende schulden 6.058.236 6.513.832

TOTAAL PASSIVA 23.257.841 23.391.098



Maatschappelijke
en toekomstige
ontwikkelingen

Voor de nabije toekomst zijn de volgende ontwikkelingen van belang:

•	 Leerlingenkrimp	
In de regio Zuidoost Utrecht zal de komende jaren een krimp van het aantal 
basisschoolleerlingen plaats gaan vinden, en dat ‘raakt’ natuurlijk de CVO Groep. 
Ook wij moeten rekening houden met minder leerlingen, minder inkomsten en 
verlies van werkgelegenheid.
Via onze meerjarenbegroting brengen wij de krimp in beeld en geven we aan 
welke maatregelen genomen moeten worden. Krimp is een gegeven, daar kun 
je je niet tegen verzetten. Wel is het van belang binnen die krimpende aantallen 
leerlingen het (huidige) marktaandeel te behouden en waar mogelijk te  
vergroten. Ook samenwerking en fusie met andere schoolbesturen kan de krimp 
een halt toe roepen.

•	 Lerarentekort	
Ondanks de krimp hebben en krijgen wij te maken met een lerarentekort bij 
specifieke vakken. Met als risico dat we leerlingen niet meer die uren onderwijs 
kunnen geven die we zouden willen geven. 
Dit leidt landelijk tot stevige discussies, met name in het primair onderwijs. Maar 
het tekort aan personeel speelt in meerdere sectoren (ICT, zorg, openbaar 
bestuur e.d.). Deels vissen we met het onderwijs in dezelfde vijvers als andere 
sectoren. 

•	 Passend	Onderwijs
Landelijk is er in de politiek veel kritiek op het functioneren van het stelsel van 
Passend Onderwijs in Nederland. Medio 2020 worden de resultaten van de 
landelijke evaluatie van Passend Onderwijs gepubliceerd. 

•	 Toetsing	en	examinering	
Mede naar aanleiding van een aantal grote incidenten op scholen voor voort- 
gezet onderwijs in Maastricht en in Amsterdam op het gebied van school- 
examens (toetsing en examinering) en de landelijke onrust die dit heeft veroor-
zaakt heeft ook de CVO Groep dit onderwerp weer op de agenda gezet van het 
Gemeenschappelijk Managementteam en komen de examensecretarissen samen 
met de bestuurder tweemaal per jaar bijeen om te praten over zaken aangaande 
het school- en centraal examen.
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Door de bijeenkomst met de examensecretarissen leren de examensecretaris-
sen ook van elkaar en wordt de actualiteit rondom examens nog nauwkeuriger 
gevolgd. Zo is met de examensecretarissen het rapport ‘Onvolkomenheden in de 
examinering op het Calvijn College’ doorgenomen om daarvan te leren.

Op twee scholen, het Christelijk College Zeist en Beukenrode Onderwijs, is de 
inspectie een dag op bezoek geweest om het CPSE (Centraal Praktisch  
Schoolexamen) te beoordelen. Beide scholen hebben daar een voldoende  
voor gekregen.

In het kader van het landelijke themaonderzoek naar examinering van de school-
examens is de Inspectie op bezoek geweest bij het Christelijk Lyceum Zeist. Ook 
hier was de conclusie dat dit op deze school voldoende is. Er waren enkele  
administratieve aandachtspunten welke de school heeft opgepakt om te  
verbeteren.

Daarnaast is in 2019 gestart met het schrijven van een visie op toetsing en  
examinering. Er is een CVOG deel geschreven dat in 2020 wordt aangevuld met 
de school specifieke visies bij dit onderwerp.
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Tenslotte Tenslotte
Het jaar 2019 is voor de scholen van de CVO Groep een goed jaar geweest. Elke 
dag wordt er hard gewerkt om het onderwijs weer een beetje beter te maken. 
Het kijk-in-de-keuken (KIK)-team bezoekt scholen en geeft collegiaal advies over 
het ‘pedagogisch klimaat’ op die school. Leerlingen geven aan zich veilig te voelen 
op onze scholen. Ouders zijn tevreden over het onderwijs aan hun kinderen. Al 
onze scholen voldoen aan de normen van de Onderwijsinspectie.

Maar dat is geen reden om genoegzaam achterover te leunen. Het onderwijs 
anno 2021 moet voldoen aan de leerlingen van 2021. Hoe kunnen wij die moti-
veren om het maximale uit zichzelf te halen? 

Kortom, werk aan de winkel, ook in 2020. 
We hebben er zin in!

Jaarverslag CVO Groep 2019 | 51Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.


