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Voorwoord

Hierbij presenteer ik het jaarverslag 2020 van de CVO Groep Zuidoost-Utrecht.
Deze versie noemen wij het populair jaar verslag. Voor het officiële jaarverslag verwijs
ik u graag naar onze website www.cvog.nl. Dat jaarverslag vindt u onder
‘Verantwoording’.
Het jaar 2020 zal ongetwijfeld herinnerd worden als het jaar van de coronacrisis. Een
crisis die in maart 2020 begon en het gehele kalenderjaar (en nog langer) voortduurde. In eerste instantie een mondiale gezondheidscrisis met heel veel zieke en
overleden personen. Maar ook een crisis in termen van sociale contacten. Men moest
afstand tot elkaar gaan houden. Thuis werken. Gesloten winkels. Geen evenementen
meer.
Het onderwijs ging dicht. De scholen gaven onderwijs op afstand, via de digitale weg.
Zo ook de scholen van de CVO Groep. Na de zomervakantie gingen de scholen weer
open en kort daarna weer gedeeltelijk open. Van een regulier onderwijsproces is sinds
april 2020 geen sprake meer geweest. Met aanzienlijke gevolgen voor leerlingen
en voor onze medewerkers. Zo werden de landelijke centrale eindexamens 2020
geschrapt en bepaalde het schoolonderzoek of iemand zijn diploma haalde of niet.
De coronacrisis heeft het jaar 2020 voor een belangrijk gedeelte bepaald.
Het jaar 2020 heeft laten zien dat we als scholengroep, ondanks die crisis, tot veel in
staat zijn. In dit jaarverslag geven we daar een beeld van in de verhalen van de scholen over 2020. Daarnaast hebben de coronamaatregelen ook het nodige gevraagd van
de financiën. Er zijn veel extra uitgaven geweest, waarvoor we als scholengroep voor
een groot deel ook aanvullende bekostiging hebben ontvangen van de overheid.
Naast onze corebusiness ‘onderwijs geven’ zijn ook in 2020 veel zaken die hun aandacht hebben gevraagd op het gebied van personeelszaken, ICT en huisvesting.
Ik wil op deze plaats iedereen bedanken die daar, in dit bijzondere jaar, 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-scholen in de regio, het PO, MBO, HBO en
WO, de (jeugd)zorgorganisaties, stage-bedrijven en het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs.
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Reacties op dit verslag zijn zeer welkom!

Financiën																					35

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

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 in de regio Zuidoost-Utrecht. Met de
term ‘algemeen christelijk’ wil de stichting recht doen aan de diverse stromingen
binnen het christendom.

Kernactiviteiten

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
• 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
In totaal kenden deze scholen in 2020 4.257 leerlingen. In 2019 bedroeg het
aantal leerlingen 4.314. Een kleine daling van 57 leerlingen.
In onderstaande tabel is een overzicht van het aantal leerlingen per 1 oktober
2020 en 1 oktober 2019 opgenomen. Tevens is het aantal VAVO leerlingen opgenomen.
School

Brinnr.

2020

2019

2018

Totaal

Totaal

Totaal

Beukenrode Onderwijs

02RM-00

106

126

149

Christelijk College Zeist (CCZ)

02VR-02

294

309

325

Christelijk Lyceum Zeist (CLZ)

02VR-00

1.309 (2)

1.299 (3)

1.369 (1)

208

208

216

Seyster College (SC)

26HY

Revius Lyceum Doorn (RLD)

02VR-04

1.572

1.571 (1)

1.559

Revius Lyceum Wijk bij Duurstede (RLW)

02VR-05

768

801 (1)

752

Totaal

4.257 (2) 4.314 (5) 4.280 (3)

(x) = vavo leerling(en)

< Ga terug naar ‘START’
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Het opleidingsaanbod van de scholen varieert van praktijkonderwijs tot en met
tweetalig gymnasium. In onderstaand schema is een overzicht van het opleidingsaanbod per school opgenomen.
Opleidingsaanbod
BO

CCZ

CLZ

SC

RLD

RLW

x

Praktijkonderwijs
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

Geografische gebieden

Op het kaartje hiernaast 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.

Juridische structuur

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.

Scholen

Elke school staat onder leiding van een rector of directeur. Administratief functioneren 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.

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 is de CVO Groep ook verantwoordelijk voor de bovenbouw van de zogenaamde Tobiasstroom. Dit is een groep
leerlingen vmbo b/k van de Stichtse Vrije School. Deze Vrije School heeft geen
eind-examenlicentie voor deze leerlingen en dat heeft de CVO Groep wel.
Voorwaarde hiervoor was wel dat de vestiging aan de Lorentzlaan in Zeist een
tijdelijke nevenvestiging wordt van het CCZ. Daarvoor is onder het brin 02VR
een separaat vestigingsnummer toegekend, zie de tabel hier beneden.
School
Christelijk College Zeist (CCZ)
Christelijk Lyceum Zeist (CLZ)
Revius Lyceum Doorn
Revius Lyceum Wijk bij Duurstede
Tobiasstroom
< Ga terug naar ‘START’

Brin
02VR
02VR
02VR
02VR
02VR

Vestigingsnummer
02
00
04
05
08
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De Medewerkers
Medewerkers

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

fte
337,38
354,58
fte
320,71
336,01
fte
330,47
350,30

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

Aantal medewerkers

In aantallen is sprake van een stijging van het aantal medewerkers ten opzichte
van 2019 (van 548 naar 554 medewerkers). De stijging komt met name door een
toename van het aantal medewerkers binnen de 02VR scholen. In fte zien we
een toename van ruim 9 fte. De gemiddelde werktijdfactor blijft stabiel op 0,76
fte.
Docenten
Het aantal docenten is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2019, met een
gemiddelde werktijdfactor welke licht is gestegen ten opzichte van 2019. Het
aantal fte’s is – door een toename van de gemiddelde werktijdfactor – wel toegenomen (een plus van ongeveer 6 fte).
Onderwijsondersteunend Personeel
Het aantal OOP-ers is in 2020 toegenomen ten opzichte van 2019. Er is sprake
van een groei van in totaal 7 medewerkers in deze categorie. De gemiddelde
werktijdfactor is iets gedaald van 0,73 fte naar 0,71 fte, waardoor in fte’s de
stijging beperkt is.
Directie
Het aantal directieleden is toegenomen. Hierin is meegenomen de bestuurder
van de CVO Groep en de directeur van het samenwerkingsverband daar deze
vanuit de CVO Groep is gedetacheerd.
In 2020 bestond 68% van de populatie uit docenten, tegen 69% in 2019. De
OOP’ers maakten in 2020 28% van de populatie uit (tegen 27% in 2019). Tot de
directie behoorden in 2020 4% van de medewerkers. In 2019 was dit ook 4%.

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.
< Ga terug naar ‘START’
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In- en uitstroom 2020

Ieder (school)jaar is sprake van een relatief grote wisseling in het personeelsbestand. 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 84 nieuwe medewerkers in het kalenderjaar 2020 in dienst gekomen van de CVO Groep. Er zijn 78 medewerkers uit dienst gegaan.
Bij de in- en uitstroomcijfers moet in ogenschouw worden genomen dat hier
ook de benoemingen van medewerkers onder vallen die op basis van tijdelijke
vervanging van afwezige medewerkers zijn benoemd. Ook de benoeming van
stagiaires die voor een kleine weektaak worden benoemd ter opvulling van ‘restvacatures’ worden hierbij meegerekend.

OP = docenten, OOP = onderwijs ondersteunende medewerkers
Per 1 januari 2015 is de ParticipatieWet in werking getreden. Het idee achter de
wet is dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag gaan in het reguliere arbeidsproces. De grote zorg is of er voldoende werk is voor deze groep
mensen. In het sociaal akkoord is afgesproken dat de overheid in samenwerking
< Ga terug naar ‘START’
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met het bedrijfsleven 125.000 extra banen (streefdoel 2026) creëert voor mensen met een arbeidsbeperking, de zogenaamde garantiebanen.
Ook de sector voortgezet onderwijs heeft zich verplicht om werkgelegenheid
te creëren voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor het
voortgezet onderwijs geldt dat eind 2023 in totaal 2.640 extra banen moeten zijn
gecreëerd.
Omdat invulling geven aan de doelstelling binnen de CVO Groep lastig blijkt te
zijn, is in 2019 aansluiting gezocht bij het project Baanbrekers van de VO-Raad.
In samenspraak met deze organisatie is de intentie uitgesproken om voor in
totaal 3,6 fte aan nieuwe banen voor de doelgroep te creëren. In de loop van
2020 is het gelukt om vier medewerkers vanuit de doelgroep op vier scholen van
de CVO Groep in met name de facilitaire dienstverlening een baan te bieden. In
omvang gaat het om 2,45 fte.

Man-vrouw verhouding

Op 31 december 2020 bestond de populatie binnen de CVO Groep voor 56%
uit vrouwen en voor 44% uit mannen, tegen 55% vrouwen en 45% mannen in
2019. Het aandeel vrouwelijke medewerkers is dus iets gestegen.

Het totaal aandeel van docenten van 45 jaar en ouder is licht gestegen van 50,3%
in 2019 naar 51,6% in 2020.
Bij het OOP is in 2020 is het aantal ‘jonge’ OOP’ers opnieuw gestegen, met
name in de leeftijdscategorie van 25 tot 35 jaar. Ook in andere leeftijdsgroepen
zijn stijgingen waar te nemen. De leeftijdsgroep 45 tot 55 jaar blijft stijgen.
In 2019 was 74,3% van de OOP’ers 45 jaar of ouder. In 2020 is dit percentage
iets gezakt naar 72,3%. In absolute aantallen is echter een stijging te zien (ter
grootte van twee medewerkers).
Bij de directie is in 2020 het totaal aantal directieleden gestegen van 22 naar 27
medewerkers. Dit heeft er deels mee te maken dat nu de drie teamleiders van
Beukenrode Onderwijs ook tot de categorie Directie zijn gerekend waar zij
voorheen als docent werden meegeteld.
In percentage is het aandeel directieleden boven de 45 jaar nagenoeg gelijk gebleven (2019: 77,3%, in 2020 77,8%). In aantallen is een verschuiving te zien in
deze leeftijdsgroep van 17 naar 21 medewerkers.
Voor alle medewerkers van de CVO Groep staat de verdeling naar leeftijd weergegeven in de grafiek hieronder.

In de categorie OP is de verdeling op 31 december 2020 44 % man en 56%
vrouw (tegen 46% en 54% in 2019). Voor het OOP zijn de cijfers in 2020: 41%
man, 59% vrouw (tegen 39% en 61% eind 2019). Voor de directie geldt een
verdeling van 56% man tegen 44% vrouw. Eind 2019 ging het om 59% en 41%.

Leeftijdsverdeling

Het aandeel 45+ medewerkers is in 2020 zowel procentueel als in aantallen
gestegen ten opzichte van 2019. In aantal telde de CVO Groep eind 2020 327
medewerkers (58,6%) van 45 jaar en ouder. In 2019 ging het om 317 medewerkers (57,9%). We zien een toename in de leeftijdsgroep van 45 tot 55 jaar (van
122 naar 133), een afname in de leeftijdsgroep van 55 tot 65 jaar (van 170 naar
161) en een toename in de categorie 65+ (van 25 naar 33). In deze laatste groep
laat zich de verschuiving van de AOW-leeftijd gelden.
Bij de docenten is in de leeftijdscategorie tot 25 jaar in aantallen een daling te
zien. Een relatief kleine stijging doet zich voor in de leeftijdsgroep van 25 – 34
jaar. De volgende leeftijdsgroep tot 45 jaar laat een daling zien. De leeftijdsgroep van 45 tot 55 jaar laat weer een stijging zien. De leeftijdsgroep 55 tot 65
jaar daalt fors. De groep van 65+ laat – zoals eerder voor de totale populatie al
geschetst - een stijging zien.
< Ga terug naar ‘START’
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Ziekteverzuim

In meerdere opzichte is 2020 een raar jaar geworden. Bij aanvang van het kalenderjaar hadden we niet kunnen denken dat een virus dat in China de kop op stak
een dergelijke grote impact zou hebben dit kalenderjaar. Voor het ziekteverzuim
leverde dit een merkwaardig beeld op. Voor de periode van de eerste lockdown
(maart tot juni 2020) was een daling van het ziekteverzuim te zien, terwijl je juist
zou denken dat door de pandemie het verzuim zou stijgen. Na een stabilisatie
rond de zomermaanden volgde in november de tweede lockdown met maatregelen. In tegenstelling tot de eerste lockdown was in die periode wel sprake
van een toename van het ziekteverzuim. Dat was niet toe te schrijven aan uitval
vanwege griep, want landelijk was hiervan geen sprake. Wat wel de oorzaak is
achter de toename van het verzuim eind 2020 is op dit moment nog gissen (extra
vermoeidheid door het voortduren van de pandemie, meer besmettingen?).
Het ziekteverzuimpercentage is in 2020 – evenals in 2019 - boven de (door
de CVO Groep zelf gestelde) norm van 4% uitgekomen. Het voortschrijdend
ziekteverzuimpercentage lag in december 2020 op 4,89% (inclusief Beukenrode
Onderwijs). In december 2019 lag dit op 4,29% (excl. Beukenrode Onderwijs).
Voor de vergelijking: in december 2020 bedroeg het percentage zonder Beukenrode Onderwijs 4,33%. Voor de scholen exclusief Beukenrode Onderwijs was
dus in 2020 sprake van een lichte stijging ten opzichte van 2019. De CBS cijfers
voor de sector onderwijs laten voor de eerste drie kwartalen van 2020 een
verzuimpercentage van 4,8% zien. De landelijke cijfers van Human Capital Care
voor het Voortgezet Onderwijs en de getallen van VOION waren bij het opmaken van het jaarverslag nog niet beschikbaar.
In de grafiek hiernaast staat het ziekteverzuim weergegeven, gesplitst in:
a. kort verzuim (0 tot 8 dagen)
b. kort middel verzuim (8 tot 43 dagen)
c. lang middel verzuim (43 tot 366 dagen)
d. lang verzuim (vanaf 366 dagen)

De meldingsfrequentie ligt gedurende meerdere jaren op nagenoeg hetzelfde
niveau. Waarbij in 2020 deze frequentie onder de 1 is gekomen (0,95). In Nederland wordt een meldingsfrequentie van 1 als signaleringswaarde aangehouden
(dat betekent dat gemiddeld een medewerker zich 1 maal per jaar ziek meldt).
Benchmark cijfers over 2020 zijn bij het opmaken van het jaarverslag nog niet bekend. De gemiddelde verzuimduur is – na een daling in 2019 – wel toegenomen
van 9,91 dagen naar 12,45 dagen.
Een graadmeter bij de verzuimgetallen is ook het aantal medewerkers dat zich
niet ziekmeldt. In 2019 was – uitgedrukt in aantallen medewerkers – 37,68%
nooit ziek. In 2020 is sprake van een verbetering; 38,76% van de populatie heeft
zich in dat jaar geen enkele dag ziekgemeld (cijfers 2019 verschillen van opgave in
jaarverslag 2019, omdat de cijfers nu inclusief Beukenrode Onderwijs zijn berekend).
Als norm geldt in Nederland dat 40% van werkend Nederland zich nooit ziek
meldt. De CVO Groep zit hier dus nog onder in aantallen.

Scholingskosten

De totale uitgaven voor scholing zijn in 2020 lager dan in 2019. Daarbij wordt
onder scholingsuitgaven verstaan alle directe kosten die met een scholing/cursus
gemoeid zijn (inschrijfgeld, boekengeld, examenkosten, reiskosten).
< Ga terug naar ‘START’
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Indirecte kosten (vervanging door afwezigheid) wordt niet tot scholingskosten
gerekend. In alle overzichten worden de kosten die gemoeid zijn met de BHVscholing buiten beschouwing gelaten.
Het gemiddelde bedrag dat per fte aan scholing is uitgegeven in 2020 is fors
gedaald ten opzichte van 2019, maar ligt wel hoger dan in 2018. In hoeverre hier
de (gedeeltelijke) sluiting van de scholen debet aan is geweest is gissen. Bij de
berekening is uitgegaan van het gemiddelde aantal fte’s in een kalenderjaar.
Totale scholingsuitgaven exclusief BHV
2018
2019
2020

totaal bedrag

per fte

€ 364.548
€ 493.798
€ 409.868

€ 943.01
€ 1.200.11
€ 986.71

Scholingsuitgaven per fte per onderdee; ocatie
2018
CCZ
€ 865,44
CLZ
€ 762,06
RLD
€ 955,74
RLW
€ 889,88
SC
€ 672,24
CB *)
€ 2.775,64
EOA Overberg
€ 10.591,67
Beukenrode
-,--

2019
€ 2.419,09
€ 1.013,21
€ 896,75
€ 1.074,52
€ 738,50
€ 2.795,46
€ 1.271
€ 1.230,98

2020
€ 1.487,75
€ 666,65
€ 787,24
€ 854,01
€ 313,93
€ 1.594,83
-,-€ 2.693,91

Opmerking: Bij het CB staan ook de scholingskosten van de GMR en de CVOG centrale trainingen.

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 aangegeven dat jaarlijks 10% van de personele lumpsum besteed wordt aan deskundigheidsbevordering en professionaliseringsactiviteiten in tijd en geld. Hoeveel
tijd beschikbaar is gesteld aan scholing is nauwelijks te berekenen, waardoor een
spiegeling met de genoemde 10% nagenoeg onmogelijk is.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

In het najaar van 2020 heeft een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO)
plaatsgevonden. Met ondersteuning van Effectory heeft een voorbereidingsgroep
rondom zes thema’s vragen geselecteerd die aan de medewerkers zijn voorgelegd welke in de resultatentabel hieronder staan weergegeven.
Door 71,1% van de medewerkers is de vragenlijst ingevuld (tegen 66,0% in de
benchmark VO van Effectory). In vergelijking met de benchmark VO levert dit
voor de zes thema’s het volgende beeld op:
CVO Groep

Benchmark

Bevlogenheid

Thema’s

7,6

7,1

Betrokkenheid

7,8

7,2

Tevredenheid

7,3

6,3

Werkgeverschap

7,4

6,8

Leiderschap

6,8

7,1

Sociale veiligheid

7,2

Aantal respondenten

387

Op de genoemde thema’s is per school en op teamniveau een rapportage
gemaakt. Uit de open antwoorden is aan de hand van data-analyse door Effectory bekeken welke kernwoorden als trotspunten zijn genoemd en welke kernwoorden als verbeterpunten. Dat levert voor de vijf meest scorende onderdelen
het volgende beeld op:
Trotspunten CVO Groep
Sfeer en collega’s
Eigen verantwoordelijkghied en initiatief
Leerlinggerichtheid
Samenwerking binnen mijn school
Ons onderwijsaanbod

83,3%
63,2%
49,3%
42,8%
34,5%

In 2020 zijn elf Lerarenbeurzen toegewezen door DUO. In 2019 waren dit er
tien. Daarnaast zijn in 2020 twee nieuwe zij-instroomsubsidies toegewezen. In
2019 waren vijf zij-instroomtrajecten toegewezen.
< Ga terug naar ‘START’
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Verbeterpunten CVO Groep
Interne communicatie
Ervaren werkdruk
Duidelijke richtlijnen en verantwoordelijkheden
Efficiënte werkprocessen
Faciliteiten

57,1%
44,0%
29,2%
28,9%
22,3%

De resultaten zullen per school besproken worden en omgezet worden in acties
die tot verbetering moeten leiden.
Het totaalresultaat heeft tot gevolg dat de CVO Groep het predicaat
‘World-class Workplace Nederland’ toebedeeld heeft gekregen.
In het MTO zijn wel vragen gesteld over (de effecten van) corona. Daarbij is naar
positieve en negatieve effecten gevraagd. Daaruit komt een divers beeld naar voren. Enerzijds geeft de periode dat er geen fysiek onderwijs gegeven kon worden
rust (klassenmanagement niet aan de orde, minder administratieve rompslomp),
anderzijds meer druk (andere voorbereiding, faciliteiten, digi-vaardigheid, minder
contact met de leerlingen). De momenten dat er wel fysiek lesgegeven kon
worden scoorden positief op het contact met de leerlingen, maar bijvoorbeeld
weer minder voor wat betreft de (ervaren) veiligheid (onderlinge afstand). Uit
het totaal van antwoorden blijkt onzekerheid, het zoeken naar nieuwe mogelijkheden (dat door de een positief en door de ander negatief wordt ervaren). Maar
bovenal ook zorgen om de leerling.
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Onderwijskwaliteit

Opbrengsten

De kwaliteit van de scholen bekijken we vanuit het standpunt van de Onderwijsinspectie, de formele kwaliteit, en wat we als scholengroep zelf zien op de
scholen en uit de onderwijsresultaten halen, de informele kwaliteit.
De Inspectie kijkt op twee manieren naar de kwaliteit van scholen(groepen):
a. De normindicatoren van de school.
b. De opbrengsten van de school (de jaarlijkse Opbrengstenkaart)
Bij de normindicatoren gaat het om de wijze waarop de school het onderwijsproces 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 aan DUO vanuit het leerlingenadministratiesysteem. De Onderwijsinspectie bepaalt dit oordeel over de onderwijsopbrengsten altijd over de afgelopen drie jaar. De Opbrengstenkaart 2021 is
gebaseerd op de onderwijsopbrengsten over de schooljaren 2017-2018, 20182019 en 2019-2020. De Onderwijsinspectie publiceert die in de maand juni het
jaar erop op haar website. Als scholenngroep maken we in de maand september
al een prognose van de Opbrengstenkaart met behulp van data-analyse van de
gegevens in de leerlingenadministratie.
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 een jaar de tijd om weer op voldoende
niveau te komen.

< Ga terug naar ‘START’
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De scholen van de CVO Groep hebben (volgens onze eigen prognose) allen het
oordeel ‘voldoende’ op de Opbrengstenkaart 2021. Vanwege de coronamaatregelen zijn er voor 2020 geen gegevens met betrekking tot de examencijfers
opgenomen op de Opbrengstenkaart.

School
CCZ
CLZ
RLD
RLW

VMBO-B
voldoende

Opleiding
VMBO-K VMBO-GT
voldoende
voldoende
voldoende
voldoende

HAVO

VWO

voldoende
voldoende

voldoende
voldoende

Via de volgende link kunnen de rapportages van de onderwijsresultaten bij de
inspectie worden bekeken: https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl/
zoek?q=02VR&page=1

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 commentaar, waarna het rapport naar de bestuurder en naar de commissie Onderwijskwaliteit van de Raad van Toezicht gaat.
In 2020 heeft het KIK-team de afdeling vwo van het Revius Lyceum Doorn bezocht. Van dit bezoek is een rapport opgesteld dat de bestuurder heeft besproken met de rector van de school. Ook is het rapport toegestuurd aan de Onderwijskwaliteitscommissie van de Raad van Toezicht.

Ook voor Beukenrode Onderwijs en het Seyster College is het oordeel van de
Onderwijsinspectie ‘voldoende’. Voor het praktijkonderwijs (Seyster College) en
voortgezet speciaal onderwijs (Beukenrode Onderwijs) stelt de inspectie geen
Opbrengstenkaart op. Het oordeel ‘voldoende’ wordt dan aangegeven met ‘basistoezicht’ aan de hand van de kwaliteitsonderzoeken van de inspectie.

In 2020 stonden nog twee andere bezoeken op het programma van het KIKteam. Door de uitbraak van COVID-19 en de daarop volgende coronamaatregelen waren de scholen (gedeeltelijk) gesloten in de laatste maanden van het
schooljaar 2019-2020. In het eerste halfjaar van schooljaar 2020-2021 was het
niet verantwoord en ook niet goed mogelijk om met een KIK-team de school te
bezoeken binnen de richtlijnen van de coronamaatregelen.
De bezoeken aan het Revius Wijk (havo) en Beukenrode Onderwijs zijn daardoor uitgesteld.

Het KIK-team

Examenresultaten

De informele kwaliteit wordt vooral gemeten via het KIK-team. Binnen de CVO
Groep werken we sinds schooljaar 2017-2018 met een intercollegiaal 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:
• 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.

Doordat de centrale examens in 2020 vanwege de coronamaatregelen zijn geschrapt, zijn de slagingspercentages bepaald door de cijfers die de leerlingen hebben behaald voor de schoolonderzoeken. De conclusie is dat de slagingspercentages daardoor iets hoger zijn uitgevallen dan gebruikelijk. Op de tabel hieronder
staan deze percentages per school per opleiding weergegeven met daarbij het
landelijke slagingspercentage.

Tijdens het bezoek hanteert het KIK-team het waarderingskader van de Onderwijsinspectie. Voordat het KIK-team de opleiding bezoekt, schrijft de school een
zelfevaluatie over de te bezoeken opleiding. Daarin geeft de school aan hoe de
< Ga terug naar ‘START’
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Onderwijstijd

Examenresultaten 2019-2020
Opleiding
CLZ

CCZ

vmbo-b

100,0%

Dienst verlening en producten

100,0%

RLD

RLW

BO

Landelijk

100,0%

99,43%
99,34%

Horeca, bakkerij en Recreatie

100,0%

97,39%

Produceren, Installeren en Energie

100,0%

97,91%

Mobiliteit en Transport

100,0%

Zorg en Welzijn

100,0%

vmbo-k

100,0%

Dienst verlening en producten

100,0%

100,0%

99,47%
99,48%

Horeca, bakkerij en Recreatie

100,0%

94,91%

Produceren, Installeren en Energie

100,0%

96,11%

Mobiliteit en Transport

100,0%

94,62%

Economie en ondernemen

100,0%

Zorg en Welzijn

99,37%

100,0%

99,63%

vmbo-(g)t

98,78%

98,04%

Economie

97,5%

95,45%

Landbouw

100,0%

100,0%

99,23%

100,0%

100,0%

99,13%

100,0%

99,76%

Techniek

100,0%

100,0%

100,0%

Zorg en Welzijn

100,0%

100,0%

100,0%

havo

93,65%

100,0%

97,56%

97,53%

100%

100,0%

100,0%

98,42%

94,44%

100,0%

97,5%

97,49%

Cultuur/Maatschappij
Economie/Maatschappij
Natuur/Gezondheid

100%

Profielcombinatie (EMCM)

99,27%
100,0%

99,22%

100,0%

93,33%

97,21%

100,0%

100,0%

98,39%

100,0%

Profielcombinatie (NTNG)

88,24%

100,0%

vwo

100,0%

100,0%

98,94%

97,57%

Cultuur/Maatschappij

100,0%

100,0%

98,84%

Economie/Maatschappij

100,0%

100,0%

99,01%

Natuur/Gezondheid

100,0%

100,0%

98,38%

Natuur/Techniek

100,0%

100,0%

98,93%

Profielcombinatie (EMCM)

100,0%

100,0%

99,18%

Profielcombinatie (NGCM)

100,0%

100,0%

100,0%

Profielcombinatie (NTNG)

100,0%

100,0%

99,07%

De CVO Groep-scholen voldeden in 2020 aan de wettelijk verplichte onderwijstijd. Daarover is ook aan de GMR en de Onderwijsinspectie gerapporteerd.
In het kader van de nieuwe Wet op de Onderwijstijd (WOT) zijn er nieuwe
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 over de gehele schoolloopbaan van de betreffende persoon. Voor het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs geldt nog steeds de regel dat er per schooljaar 1.000 uren aan onderwijstijd
gerealiseerd moet zijn. Zowel het Seyster College als Beukenrode Onderwijs
hebben hieraan voldaan.

Afhandeling klachten

De CVO Groep Zuidoost-Utrecht kent een klachtenregeling welke is gepubliceerd op de website van de CVO Groep. In 2020 zijn vier 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.
Bij de derde klacht heeft de bestuurder hoor en wederhoor toegepast. Het betreft hier een klacht van een leerling en zijn ouders tegen een medewerker van
de school. In deze klacht heeft de bestuurder voorgesteld een traject van mediation in te zetten. Dit traject is in 2021 gestart.
De vierde klacht is door een ouder ingediend tegen de verplichting tot het dragen van een mondkapje in de algemene ruimten van de school. Bij de ontvangst
van de klacht was inmiddels het dragen van een mondkapje op school bij wet
geregeld. Deze klacht is afgehandeld door een door de CVO Groep inschakelde
advocaat daar de indiener van de klacht de bestuurder, schoolleiding en docenten
aansprakelijk wilde stellen voor de gevolgen van het dragen van een mondkapje.
Tenslotte is er naar aanleiding van een in 2019 ingediende klacht nog een vervolgklacht ingediend. Daar de betreffende ouder deze klacht als een nieuwe klacht
heeft ingediend, is de ouder gewezen op de klachtenprocedure van de CVO
Groep en is aangegeven dat de klacht eerst ingediend dient te worden bij de
rector/directeur van de school.

Tevredenheid ouders en leerlingen

In maart 2021 zijn de tevredenheidsonderzoeken over schooljaar 2020-2021
gehouden.
< Ga terug naar ‘START’
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We hanteren daarbij de vragenlijst van Vensters voor Verantwoording, behalve
voor het Seyster College dat als praktijkschool de ProZo vragenlijst hanteert om
te kunnen vergelijken met andere praktijkscholen. Vanwege de lockdown zijn
de resultaten moeilijk vergelijkbaar met voorgaande jaren. Ook heeft Vensters
voor Verantwoording bij de leerlingen een andere vragenlijst gehanteerd dan in
voorgaande jaren. Daarom staan in de tabellen hieronder geen vergelijkingscijfers
met schooljaar 2019-2020.
In een jaar waar veel onderwijs online is gegeven. Zeggen de cijfers wel iets over
hoe de scholen daarmee zijn omgegaan en hoe de leerlingen dat hebben ervaren.

Ouders
Net als bij de leerlingen is ook bij de ouders van het Seyster College een
andere vragenlijst gebruikt.
TEVREDENHEID OUDERS
BO

school
algemene tevredenheid

6,7

CCZ
8,6

CLZ
7,9

RLD
7,6

RLW

SC*)

8,0

3,07

*) Voor het Seyster College (praktijkonderwijs) is een andere vragenlijst gebruikt, met als maximum score 5,0.

Tevredenheid en sociale veiligheid leerlingen 2020-2021
BO*)

CCZ

CLZ

RLD

6,1

7,2

6,6

6,7

6,2

uitdagend onderwijs

7,4

6,6

6,8

6,3

brede vorming

6,3

5,6

5,7,6

5,2

eigentijds onderwijs

7,7

8,0

7,6

7,6

8,4

8,2

8,3

8,4

welbevinden

8,0

7,9

8,0

7,9

ervaren van sociale en fysieke veiligheid

7,9

7,2

7,1

7,2

aantasting van sociale en fysieke veiligheid

9,4

9,7

9,8

9,7

school
TEVREDENHEID

6,0

SFEER EN VEILIGHEID

RLW

*) voor Beukenrode Onderwijs is als VSO school een andere vragenlijst gebruikt.

Tevredenheid leerlingen Seyster College
De maximumscore is 5,0

SC

Pro*)

passend aanbod

3.22

3.26

zelfstandigheid

2.80

2.86

motivatie

3.12

3.08

begeleiding

2.99

2.99

stage

3.03

3.15

OOP/IOP en portfolio

3.20

3.10

leerervaring

2.95

2.82

veiligheidsgevoel

3.28

3.22

veiligheid

3.89

3.88

welbevinden

3.18

3.12

lerarenbetrokkenheid

3.13

3.09

3.16

3.14

gemiddeld
*) Pro betreft het landelijk cijfer vo

Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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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.
In de code staan enerzijds ‘pas toe’ bepalingen voor als het gaat om naleving van
opgestelde regels en anderzijds de vier principes van goed bestuur:
1. Verantwoordelijkheid
2. Professionaliteit
3. Integriteit
4. Openheid
De CVO Groep heeft in 2020 voldaan aan de ‘pas toe’ bepalingen en heeft de
vier principes van goed bestuur nageleefd.
In het kader van Good Governance wordt er door het bestuur goed en veel
samengewerkt met de Raad van Toezicht en met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Raad van Toezicht

Eind 2020 bestond de Raad van Toezicht (RvT) uit de volgende leden:
Naam

De heer J.P. Anten, voorzitter, lid Remuneratie- Selectie- en
Benoemingscommissie

Functie

Senior Vice President Human Resources, Interxion, Schiphol-Rijk

Nevenfuncties

---

Benoemd

1 januari 2015

Termijn tot

1 januari 2022

Naam

Mevrouw Prof. dr. M.F. van der Schaaf, voorzitter onderwijskwaliteitscommissie

Functie

Directeur expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding, Universitair Medisch
Centrum Utrecht

Nevenfuncties

---

Benoemd

1 april 2016

Termijn tot

1 april 2022

Naam

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

Functie

Functie Directeur Summum Ventures BV en CEO NIZO Food Research BV

Nevenfuncties

---

Benoemd

1 januari 2018

Termijn tot

1 januari 2021 (ondertussen is besloten dit voor een volgende periode te
verlengen)
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Naam

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

Functie

Senior rechter, Rechtbank Midden-Nederland

Nevenfuncties

---

Benoemd

1 maart 2016

Termijn tot

1 maart 2022

Naam

De heer H. Kroeze, voorzitter Auditcommissie

Functie

Gepensioneerd accountant

Nevenfuncties

Bestuurder Stichting Ondernemers Klankbord; bestuurder Stichting tot Steun
van de Protestantse Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht.

Benoemd

1 februari 2015

Termijn tot

1 februari 2021

Naam

De heer ir A.B.J. ten Damme RC

Functie

Partner EY (tot 30 juni 2021)

Nevenfuncties

Lid van de Raad van Toezicht van Diabetes Fonds

Benoemd

1 juli 2021

Termijn tot

1 juli 2024

Werkzaamheden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar vijf maal in vergadering bijeen.
Daarvan waren vier vergaderingen regulier en één vergadering is specifiek gegaan
over de lockdown en de gevolgen van de coronamaatregelen voor het onderwijs.
Bij de reguliere vergaderingen is de normale routine dat een half uur voor de
reguliere bijeenkomsten door de Raad wordt vergaderd zonder de bestuurder.
De twee geplande bijeenkomsten met de GMR zijn vanwege de coronamaatregelen niet doorgegaan. Wel heeft een lid van de RvT contact gehouden met de
voorzitter van de GMR om een gezamenlijke vergadering inhoudelijk voor te
bereiden.
Ook in 2020 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:
• De gevolgen van de corona-crisis voor het primaire proces op de scholen.
• Goedkeuring van de jaarrekening 2019, de begroting 2021 tegen de
achtergrond van de meerjarenbegroting 2022-2026.
• 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 alsmede het leren op afstand tijdens de periode van lockdown.

• De voorstellen voor de renovatie en verbouwing van het Christelijk Lyceum
Zeist.
• Het strategisch beleidsplan.
• De borging van de aanbevelingen in de rapporten van het KIK-team en daaruit
volgende acties in het kwaliteitsbeleid van de scholengroep en van de
individuele scholen.
• De aanpassing van de statuten om de voorzitter van de RvT de mogelijkheid 		
te geven de zittingsperiode met een jaar te verlengen als dat wenselijk
wordt geacht.
De RvT kende in 2020 drie commissies: De auditcommissie (financiële commissie), de Remuneratie-, Selectie- en Benoemingscommissie en de commissie
Onderwijskwaliteit.

Auditcommissie

De Auditcommissie vergaderde in het verslagjaar tweemaal. De volgende
onderwerpen en documenten kwamen aan de orde: de jaarrekening 2019, de
begroting 2021, de meerjarenbegroting, de management letter 2019 van de accountant, de maandelijkse interne financiële verslaggeving en de risicoanalyse van
de CVO Groep.

Remuneratiecommissie

De Remuneratie-, Selectie en Benoemingscommissie is in 2020 tweemaal bijeen
geweest. Eénmaal voor de evaluatie van het werkplan 2019-2020 en de bespreking van het werkplan 2020-2021 van de bestuurder (tevens het functioneringsgesprek met de bestuurder), eenmaal over de honorering van de bestuurder en
de RvT zelf.
Tijdens de tweede bijeenkomst is het aangekondigde vertrek van de bestuurder
en de activiteiten om een nieuwe bestuurder te vinden het belangrijkste gespreksonderwerp geweest.

Commissie onderwijskwaliteit

De Commissie Onderwijskwaliteit is in 2020 eenmaal bijeen geweest. Tweemaal
is in de RvT gesproken over Onderwijskwaliteit. De eerste keer is gesproken
over de Opbrengstenkaart 2020 van de Onderwijsinspectie en hoe de scholen
van de CVO Groep daarop staan. De tweede keer heeft de Onderwijskwaliteitscommissie verslag gedaan van haar bespreking over het rapport van het
KIK-team (Kijk In de Keuken-team dat de onderwijskwaliteit op de scholen onderzoekt) over de visitatie op het Revius Lyceum Doorn en de conclusies daarin.
In aansluiting daarop is gesproken met de bestuurder over de vervolgacties naar
< Ga terug naar ‘START’
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aanleiding van de rapportages van het KIK-team. De RvT is van mening dat de
KIK-rapportages van belang zijn voor de onderwijskwaliteit, het geeft mogelijkheden om die nog verder te verbeteren.

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 2020 is Beukenrode
Onderwijs bezocht. Hierbij zijn lessen bezocht en hebben de leden van de Raad
van Toezicht gesproken met de schoolleiding en een aantal docenten en leerlingen.
Aansluitend aan dit schoolbezoek heeft de Raad van Toezicht gesproken met
de rectoren/directeuren van de scholen van de CVO Groep over wat er op de
scholen speelt en wat de plannen van de scholen zijn.
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.
Concluderend stelt de Raad van Toezicht, dat de CVO Groep als geheel er goed
voor staat, en zich nog verder positief ontwikkelt.
De Raad van Toezicht heeft bij deze conclusie ook oog voor de toekomstige
uitdagingen die voor de Groep als geheel en voor de individuele scholen in het
verschiet liggen.
De positieve ontwikkelingen van de CVO Groep konden alleen worden bereikt
door de gezamenlijke inspanningen van bestuur, schoolleiding, onderwijzend
personeel, onderwijsondersteunend personeel en stafmedewerkers.
De Raad van Toezicht spreekt tenslotte haar waardering uit voor de inzet en
passie en dankt alle medewerkers voor hun collectieve inspanning en motivatie
om iedere dag beter onderwijs te leveren aan de kinderen die hen zijn toevertrouwd. Deze waardering is in 2020 alleen maar groter geworden vanwege de
wijze waarop de medewerkers om zijn gegaan met het door laten gaan van het
onderwijsproces ten tijde van de lockdown van wege de coronamaatregelen. In
die periode is er nog meer creativiteit en doorzettingsvermogen van de medewerkers gevraagd.
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Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De GMR is in 2020 zeven keer bijeen geweest voor een vergadering. Er stonden
acht vergaderingen gepland, maar door de coronamaatregelen is één vergadering
niet doorgegaan en hebben vier vergaderingen digitaal plaatsgevonden via Office
Teams. Van de acht vergaderingen zijn verslagen gemaakt welke zijn gepubliceerd
op de website van de CVO Groep.
Wettelijk is bepaald dat de GMR jaarlijks twee keer spreekt met de RvT. In 2020
zijn ook twee bijeenkomsten gepland, maar deze hebben vanwege de gedeeltelijk lockdown in Nederland niet plaats gevonden. Voor deze bijeenkomsten heeft
de GMR er de voorkeur aan gegeven om fysiek bij elkaar te komen, dit is helaas
niet mogelijk geweest. Wel is er contact geweest tussen de voorzitter van de
GMR en een lid van de RvT om, als er weer een gezamenlijke bijeenkomst mogelijk is, daar inhoud aan te geven. Gesproken is over de rol van de GMR en van
de RvT en hoe daarover met elkaar kan worden gesproken in de gezamenlijke
bijeenkomsten.

Net als in voorgaande jaren, bestond de vergadering van de GMR uit drie delen,
een voorbereidend overleg, de bespreking van de agendapunten met de bestuurder 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 openheid 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.

De GMR heeft bij de start van schooljaar 2020-2021 voor het eerst een werk/activiteitenplan opgesteld gebaseerd op een effectieve medezeggenschap en waarin
te bespreken onderwerpen en de onderlinge taakverdeling binnen de GMR zijn
vastgelegd.
De GMR bestaat uit 12 leden, waarvan 6 personeelsleden, 3 leerlingen en 3
ouders. Zodanig over de scholen verdeeld dat elke school twee leden in de GMR
heeft, een personeelslid en een ouder of een leerling.
Net als in voorgaande jaren blijkt het lastig om ouders en leerlingen te vinden
die in de GMR plaats willen nemen. In 2020 waren er bij aanvang van schooljaar
2020-2021 twee vacatures voor leerlingen en een vacature voor een ouder.
Deze zijn niet opgevuld, ondanks activiteiten van de GMR door dit via de betreffende scholen bekend te maken en in de MR’s van de scholen te bespreken.
Net als in andere jaren vonden er aan het begin van het schooljaar 2020-2021
wisselingen plaats in de verschillende geledingen.
Eind 2020 was de samenstelling van de GMR:
Personeelsleden: Jolanda Doornenbal (voorzitter), Julius van der Horst, Arnoud
Bosse, Jos Heuver, Tommie Penninx en Stefan de Jong.
Leerlingen: Laurens Reyn en 2 vacatures, voor CCZ en RLW.
Ouders: Eugenie Buuron, Roosmarijn de Boer en een vacature voor BO.
De GMR is administratief ondersteund door mevrouw A. van Kooten.
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De scholen: BO
Beukenrode Onderwijs

Beukenrodelaan 2C
3941ZP Doorn
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COVID-19

Kalenderjaar 2020 stond vanaf februari in het teken van corona ofwel Covid-19.
Meerdere lock-downs gaven dit jaar een ander gezicht. Noodgedwongen is er
een enorme vooruitgang geboekt in het lesgeven op afstand. Dit kwam haperend
op gang tijdens de eerste lockdown. De collega’s moesten ingewerkt worden in
het werken met Teams. Bij de tweede lockdown liep dit veel beter en kon gelijk
overgeschakeld worden naar het online lesgeven.
Iedereen dacht dat de leerlingen grote achterstanden zouden oplopen in hun
cognitieve ontwikkeling. Dat beeld bleek maar gedeeltelijk te kloppen. Een behoorlijk deel van de leerlingen heeft tijdens de lockdown bij online lessen beter
gepresteerd dan op school. Deze leerlingen gaven aan dat ze veel minder afgeleid
werden dan tijdens de schoolse lessen. Helaas gold dat niet voor alle leerlingen.
Een deel van de leerlingen kwam moeizaam op gang of probeerde zich te onttrekken aan de online-lessen. Deze leerlingen liepen wel degelijk achterstand op.
Wat meer in het oog liep was de achterstanden die opgelopen zijn in de sociaalemotionele ontwikkeling van de leerlingen. Het niet hoeven functioneren in de
groep heeft voor de meeste leerlingen schadelijke gevolgen gehad. Dat merkten
we vooral bij terugkomst op school. Meerdere klassen belandden in een storming-fase die gewoonlijk alleen bij aanvang schooljaar plaats vindt. Vele onderlinge ruzies en onaangepast gedrag van leerlingen tot gevolg. Dit staat voor onze
school hoog op de agenda voor kalenderjaar 2021.
Wat ons erg meegevallen is, was de bereidheid van de leerlingen zich aan de
coronamaatregelen te houden. Daar waren we eigenlijk best trots op.

Huisvesting

De school heeft in 2020 een camerasysteem aan laten leggen. Hierdoor is het
aantal brandmeldingen minimaal geworden en is molest van schoolmateriaal
teruggedrongen. Ook is een nieuw piepersysteem in gebruik genomen (paniekknop voor leraren die direct ondersteuning nodig hebben). Dit heeft het gevoel
van veiligheid voor leraren en leerlingen vergroot.

Projecten voor leerlingen

Helaas zijn er nauwelijks speciale projecten voor de leerlingen georganiseerd,
ook weer vanwege corona. Mentoruitjes werden afgeblazen en excursies afgelast. Dit jaar was bepaald niet het leukste jaar voor leerlingen. We hopen op
betere tijden.

Profesionalisering

In het jaar 2020 zijn er twee collega’s bevoegd geraakt en waren er vijf collega’s
die aan de studie waren en dat nog zijn. We hopen dat in 2021 nog twee collega’s
bevoegd geraken.
De twee teamleiders hebben een ontwikkeltraject gelopen met een externe
trainer. De directeur is hierbij gedeeltelijk aangeschoven hetgeen geleid heeft tot
een nog betere samenwerking binnen het MT.
Als school hebben we de teamsgewijze scholing gemist die door de coronamaatregelen eigenlijk niet goed konden plaatsvinden.

Ouderbetrokkenheid

De ouderbetrokkenheid bij bijvoorbeeld ouderavonden was minimaal omdat
deze avonden simpelweg niet gehouden konden worden. Het telefonisch contact
was als vanouds wel prima geregeld door met name de mentoren.
Website: www.beukenrodeonderwijs.nl
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De scholen: CCZ
Christelijk
College
Zeist

Graaf Adolflaan 4
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Algemene ontwikkelingen

Het jaar 2020 stond voor het grootste gedeelte in het teken van onderwijs in
corona-tijd.
De school heeft in dit jaar verschillende vormen van onderwijs aangeboden.
Wat hierin opviel was de grote mate van inzet van het gehele team. Het resultaat
was dat in deze periode de school, afgezien van de ‘harde’ lock-down, (maar)
twee dagen gesloten is geweest.
Iedereen heeft zijn/haar steentje bijgedragen aan het verzorgen van de meest
optimale methode van onderwijs dat binnen de restricties verzorgd kon worden.
Voor de praktijkvakken betekende dit bijvoorbeeld dat deze op school aangeboden werden. Toen dat niet meer mogelijk was, zijn er pakketjes met materiaal
aan de leerlingen verstrekt zodat er toch thuis aan de praktijkvakken en bijbehorende vaardigheden gewerkt kon worden.
Deze aanpak gold eveneens voor vakken als Beeldende Vorming en Bewegingsonderwijs. Dit heeft geresulteerd in geweldige opbrengsten die vervolgens
bijvoorbeeld via Instagram met elkaar gedeeld werden.
De coronaperiode dwingt ons anders te kijken naar de routines en aanpak. Dit
geldt voor zowel onderwijsinhoud als onderwijsprocessen.

Ouderbetrokkenheid

Het Christelijk College Zeist heeft op het gebied van ouderbetrokkenheid de
nadruk gelegd op het informeren van ouder(s)/verzorger(s) over hoe ze hun kind
in samenspel met de school het beste kunnen begeleiden bij de studievoortgang.
Ook voor de ouder(s)/verzorger(s) is dit jaar een hectische en intensieve ervaring geweest.
Bijzondere aandacht is er geweest voor de examenkandidaten in 2020. Het
Centraal Examen verviel voor hen en de eindtermen die daarin afgedekt zouden
worden, zijn opgenomen in het Schoolexamen. Een bijzonder en unieke gebeurtenis waarbij tijdens de diplomering uitvoerig is stilgestaan.
Het Christelijk College Zeist kijkt met trots terug op wat er op onderwijsinhoudelijk en organisatorisch vlak is bereikt. Het was een jaar waarin de school met
elkaar heeft laten zien waar een klein team toe in staat is.
Website: www.ccz.nu

Exemplarisch hiervoor is hoe het Christelijk College Zeist structureel gebruik
heeft gemaakt van de inzet van studenten van de Hogeschool Utrecht en de
Universiteit Utrecht.
In de periode dat docenten afwezig waren, omdat ze wachtten op de uitslag van
een PCR-test of in quarantaine moesten, werd er door hen digitaal lesmateriaal
klaargezet. Deze les werd dan soms fysiek, soms online door één van de studenten verzorgd. Dit is één van de zaken die het Christelijk College Zeist ook postcorona wil blijven inzetten.
Veel tijd aan professionalisering is gegaan naar aanleren van digitale vaardigheden
om het onderwijs te kunnen blijven aanbieden. Dat gaat van het werken met
MS-Teams tot het gebruik van Google-Classroom.

Professionalisering

Het is binnen het Christelijk College Zeist gelukt een aantal ingezette ontwikkelingen verder vorm te geven. Zo is de Expertgroep (docenten met een specifieke
portefeuille) doorontwikkeld tot het Onderwijs Ontwikkel Team (OOT). Het
OOT houdt zich bezig met de pedagogische- en didactische ontwikkeling binnen de school. Eén van de projecten waar het OOT zich over gebogen heeft, is
het schoolbreed vormgeven van een uniforme didactische aanpak: Het Direct
Instructiemodel. Ook in 2020 is het team hierin getraind en zijn er stappen gemaakt. De ontwikkeling van PBS (Positive Behavior Support) heeft het afgelopen
jaar op pauze gestaan.
Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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De scholen: CLZ
Christelijk
Lyceum
Zeist

Lindelaan 23
3707 EP Zeist
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Onderwijs, kwaliteit, huisvestinge en traditie

Zoals de rest van Nederland heeft de Covid-19 pandemie de school voor een
groot deel in een vaste greep gehad. De telkens veranderende omstandigheden
en regelgeving heeft het onderwijs, de leerlingen en het personeel geen goed
gedaan. De school heeft het wel goed gedaan, bleek slagvaardig en flexibel waardoor de examenlichting het uitstekend gedaan heeft. Na de zomervakantie zijn
we weer volledig open gegaan maar al snel gooide de tweede en derde golf roet
in het eten waardoor de school opnieuw in lockdown is gegaan.
Onderwijs laat zich 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.
Naast de consolidatie en versterking van het bestaande kwaliteitsniveau zijn er in
2020 een aantal nieuwe ontwikkelingen geïnitieerd die enerzijds te maken hebben 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 is door een model met conrectoren en afdelingscoördinatoren. Ook is de huisstijl en het logo aangepast, een nieuwe start
in een moeilijk jaar!
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.
De bouw van een derde gymzaal op het terrein van de school is voltooid en in
2020 is het definitief ontwerp van de grootschalige renovatie van het CLZ vastgesteld. Er wordt uitgekeken naar de realisatiefase die in 2021 zal starten.
In Zeist en in de regio heeft het CLZ een stevige positie weten te behouden bij
de aanmelding voor de afdelingen vmbo, (tweetalig)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.

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 dit project en dat op inhoudelijke en organisatorische wijze draagt en vorm
geeft. Daarbij is het uitgangspunt, dat het zogenaamde HAT-onderwijs (HavoTweetalig) 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
bijscholing en permanente professionalisering handen en voeten geven, een
belangrijke 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 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. Doordat deze tas
bij zowel docenten als leerlingen goed gevuld is, was het voor onze school goed
mogelijk om binnen een dag over te schakelen naar thuis- en hybride onderwijs,
Hierdoor is er eigenlijk heel weinig tijd gelekt en is het onderwijs snel weer
doorgegaan, een mooie prestatie van alle medewerkers!
In de bovenbouw van het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs is er een
start gemaakt met de invoering van het van vak Economie & Ondernemen. Daarnaast zijn de voorbereidingen gestart om Technologie & Toepassing toe te voegen
aan het keuzeprogramma van de Theoretische Leerweg. Het vak Dienstverlening & Producten zal uitgefaseerd worden.
Ook is er een nieuw programma voor het vak Duits, naast het Goethe diploma
kunnen leerlingen in het VWO er nu ook voor kiezen om het DSD diploma te
behalen. Met dit diploma krijgen leerlingen toegang tot Duitstalige universiteiten
en opleidingen.

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 belangrijke
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.
In 2020 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. Deze online avond is weer zeer gewaardeerd en we gaan daarom
hiermee door.
Website: www.clz.nl
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Jaarverslag CVO Groep 2020 | 25

De scholen: SC
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Algemene ontwikkelingen

Het Seyster College (SC) heeft in 2020 een bewogen jaar achter de rug. Eind
schooljaar 2019 heeft de directeur te kennen gegeven dat zij haar loopbaan
elders gaat voortzetten. Het gevolg was dat het SC verder is gegaan met een
nieuwe teamleider voor de bovenbouw en een waarnemend directeur. In de
loop van het jaar is het College van Bestuur tot een keuze gekomen voor een organisatie met een bovenschools directeur voor het SC en het Christelijk College
Zeist (CCZ). Op 1 maart 2021 is de directeur van het CCZ als bovenschools
directeur benoemd.
2020 is ook het jaar dat corona het onderwijs ging beïnvloeden eerst met een
sluiting van de scholen en later met allerlei tussenvormen waarin er fysiek en
online onderwijs gegeven is. Het is een jaar geweest met veel crisismanagement
waarin het SC veel ad hoc beslissingen heeft moeten nemen als het gaat om de
organisatie van het onderwijs. Het SC heeft als school voor praktijkonderwijs een
bijzondere positie binnen het VO. Met honderd procent kwetsbare leerlingen en
veel praktijkgericht onderwijs. Het SC heeft binnen de richtlijnen van het RIVM
en de mogelijkheden van de school voor een deel fysiek onderwijs kunnen blijven
aanbieden.
De praktijkvakken hebben voor een groot deel fysiek met de leerlingen kunnen
doorwerken. Dit heeft een aantal mooie resultaten opgeleverd.
• In het kader van Sterk Techniek Onderwijs (STO) zijn er voor leerlingen
workshops ontwikkeld en uitgevoerd.
• Het vak Groen/Bloem heeft samen met de vakken Horeca en Techniek, twee
in het oog springende activiteiten georganiseerd namelijk ‘de winter faire’ met
kerststukken en kerst gebak. Alles is hierbij door de leerlingen voorbereid en
uitgevoerd .
Daarnaast is er een voorjaars plantenmarkt geweest met voorjaars planten en
voorjaars producten vanuit de andere vakgebieden van het Seyster College.
Beide activiteiten zijn zeer goed door ouders bezocht.
Voor het praktijkvak Groen wordt op de locatie Bergweg een investering gedaan.
De oude plantenkas wordt vervangen door een mooie nieuwe met mogelijkheden voor klimaat- en waterbeheersing

Onderwijskundige ontwikkelingen

heeft erg geholpen bij de overstap van fysiek naar online onderwijs. Leerlingen en
docenten hebben in korte tijd een ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van
ICT. Dit heeft geleid tot een goed lesprogramma online en veel contacten met
leerlingen.
Toch is er ook een groep leerlingen die hier minder van heeft geprofiteerd. Dat
is de groep leerlingen waarbij de thuissituatie niet optimaal is om thuis onderwijs
te volgen. Dankzij grote inspanningen van het zorgteam soms ook in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn we erin geslaagd alle leerlingen in
beeld te houden. Voor deze groep leerlingen is ook een opvangklas gestart.
Iedere dag is deze bemand door een van de collega’s. Deze klas is een veilige
plek voor leerlingen om hun online lessen te volgen.
Echter, voor de toekomst moet niet onderschat worden dat deze groep vooral
op sociaal-emotioneel gebied een achterstand heeft opgelopen.
Achterstanden op didactische gebied zijn minder goed aan te geven. De methode
gebonden toetsen en CITO toetsen laten geen achterstanden zien in vergelijking
met voorgaande jaren. Het online onderwijs heeft zich vooral gefocust Nederlands en rekenen.
Tenslotte ziet het team dat leerlingen die als ‘nieuwkomer’ op het SC zitten en al
een behoorlijke taalachterstand hebben, minder vorderingen gemaakt hebben in
het zich eigen maken van het Nederlands. Deze zogenaamde NT2 problematiek
zal een van de speerpunten worden in het nieuwe schooljaar.
In 2020 is begonnen met het schrijven van een nieuw schoolplan. De directie
heeft hiervoor een werkdocument geschreven wat door de verschillende werkgroepen is opgepakt en wat geresulteerd heeft in een nieuw schoolplan. Dit
schoolplan zal vanaf schooljaar 2021-2022 gaan gelden.

Samenwerking

Een groot deel van de leerlingen van het SC stromen uit naar arbeid. Tijdens het
jaar 2020 is het moeilijk geweest om alle stages door te laten lopen. Het SC is
in samenwerking met vier andere scholen in de regio Utrecht gestart met een
nieuw manier van opleiden in de zogenaamde TOP-academies. TOP staat voor
Talent Opleiden in de Praktijk. Met de Universiteit van Utrecht en met het UMC
in Utrecht is een samenwerking aangegaan voor een dergelijke topacademie. Samen bieden zij dertig stage/opleidingsplaatsen aan. De komende jaren verwachten we veel van dit nieuwe initiatief.

Het jaar 2020 heeft zeker ook onderwijskundige ontwikkelingen laten zien. Het
SC is sinds 2016 bezig met digitalisering van het onderwijs. Dit betekent dat alle
leerlingen een device (iPad) hebben dat dient als hulpmiddel voor het onderwijs.
Leerlingen zijn geschoold om hier op een goede manier mee om te gaan. Dit
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Het SC biedt in samenwerking met het ROC Midden Nederland de mbo Entreeopleiding aan. In 2020 is een nieuwe overeenkomst getekend met het ROC
Midden Nederland. Hiermee wordt de samenwerking uitgebreid waardoor
leerlingen nog beter voorbereid worden voor een succesvolle voortzetting van
hun schoolloopbaan op het MBO op niveau 2.
Het jaar 2020 heeft goede resultaten laten zien in de doorstroom van leerlingen
vanuit de pilot Pro-vmbo, zowel vanuit de Entreeklassen als vanuit de reguliere
klassen. De pilot heeft zich nu al bewezen en wordt steeds meer bekend binnen
het samenwerkingsverband als logisch alternatief. De Entree-opleiding heeft een
centrale plaats binnen de bovenbouw van onze school. De praktijkgerichte leerroute krijgt een extra mogelijkheid met het ontwikkelen van de TOP-academie.

Website: www.seystercollege.nl
Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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Ook op Revius Lyceum Doorn is de corona pandemie niet ongemerkt voorbij
gegaan. In december 2020 was het aantal besmettingen bij leerlingen en medewerkers dusdanig dat de school, iets eerder dan premier Rutte afkondigde, is
overgegaan tot volledig digitaal onderwijs. Gelukkig heeft iedereen alle veranderingen, ook later in het jaar heel snel opgepakt. De school heeft steeds goed
geanticipeerd op mogelijke aanpassingen waardoor we snel konden schakelen
met (deels) heropenen.

Algemene ontwikkelingen

Het verder onderzoeken en nadenken over het versterken van de zelfverantwoordelijkheid van de leerlingen op hun leerproces door in te zetten op formatief evalueren i.p.v. summatief evalueren stond hoog op de agenda. De school
is gestart met de nieuwe lessentabel met het 60 minuten rooster. De twee
zogenaamde Revius-uren zijn dit jaar ingezet om leerlingen meer vakinhoudelijke
ondersteuning te geven. De ontwikkelingen met digitaal onderwijs en digitaal
toetsen heeft in versneld tempo plaatsgevonden. Werken met Zoom en
Exam.net gaat al onze medewerkers nu goed af.

Bijeenkomsten voor ouders

De ouderadviesgroep, een groep bestaande uit 80 ouders met een vertegenwoordiging uit alle afdelingen (brugklas, mavo, havo, vwo) is bijeen geweest rond
het thema ‘Nationaal Onderwijs programma’.
Tevens hebben ouders dit jaar het oudertevredenheidsonderzoek en de vragenlijst saqi light ingevuld. Met de laatste hebben we de input van de ouders gevraagd op het door hen waargenomen welbevinden van hun kinderen.

Huisvestingszaken

Dit jaar is er niet gebouwd of groots verbouwd. Wel zijn er onderzoeken gestart
om het brugklaspaviljoen te vervangen door nieuwe tijdelijke bouw of permanente nieuwbouw.

Onderwijskundige ontwikkelingen

De verschillende werkgroepen ( Reviusuren, toetsbeleid en formatief evalueren
hebben de samenwerking gezocht en zetten gezamenlijk stappen ( zoals literatuuronderzoek, schoolbezoek en enquêtes) die leiden tot schoolbreed beleid.
Tijdens de periode van onderwijs op afstand is er dit jaar gewerkt met gecoördineerde digitale toetsweken. Hierdoor is het aantal summatieve toetsen ver
teruggeschroefd. Dit heeft vervolgens weer geleid tot een groei van het aantal
formatieve toetsen.

Activiteiten op het gebied van professionalisering

Er zijn twee cursussen georganiseerd over de groepsdynamiek in de klassen.
Hieraan hebben een 30-tal docenten deelgenomen.
Drie van onze docenten zijn opgeleid tot werkplekbegeleider.

Speciale projecten voor de leerlingen

• Klas 1: Outdoor Dag,
• Klas 2: alle excursies zijn geannuleerd ivm Corona
• Klas 3: alle excursies zijn alle geannuleerd ivm Corona en in verband met 		
Corona is de profielreis M3 geannuleerd.
• Klas 4: in verband met Corona is de profielreis geannuleerd.
• Klas 5: in verband met Corona is de profielreis geannuleerd.

Website: www.reviusdoorn.nl
< Ga terug naar ‘START’
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De scholen: RLW
Revius
Lyceum
Wijk bij Duurstede

Remus 4
3962 KT Wijk bij Duurstede
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Algemene ontwikkelingen

De 1 oktober telling van 2020 leverde het volgende aantal leerlingen voor Revius
Wijk: 769, waarvan 180 brugklasleerlingen (en 1 leerling niet bekostigbaar).
De leerlingen konden in 2020 verspreid over vijf leerhuizen onderwijs volgen
binnen de onderwijstypes vmbo b/k, vmbo-t, havo, gymnasium, atheneum en tto.
In 2020 werd besloten voor schooljaar 2021-2022 Latijn en Grieks niet meer aan
te bieden, daarmee vervalt in de nabije toekomst voor Revius Wijk het gymnasium. Aanleiding was het jaarlijks krimpende aantal leerlingen dat kiest voor Latijn
en Grieks en er ook daadwerkelijk mee door wil in hogere leerjaren.
Het jaar 2020 stond vanaf het intreden van het coronavirus in Nederland al snel
volledig in het teken van dit virus, waar eerst nog de aanname was dat fysiek
onderwijs gewoon door zou gaan, sloot op 16 maart 2020 de school haar deuren
voor zowel leerlingen als medewerkers. Er werd overgegaan op online onderwijs. Een periode waarin menig docent, maar ook leerling zijn of haar weg moest
vinden, soms met vallen en opstaan. Ook was er de zorg om kwetsbare leerlingen en de opvang daarvan. Onderwijs op afstand werd de standaard. De overheid besloot de centraal schriftelijke eindexamens te laten vervallen. Leerlingen
ontvingen een diploma op basis van de resultaten van de schoolexamens, maar
de uitreiking van dit diploma moest in aangepaste vorm plaatsvinden.
Na de volledige sluiting openden scholen weer gedeeltelijk, maar kregen we te
maken met de 1,5 meter maatregel (X en Y groepen om zo halve klassen op
afstand te ontvangen) en looproutes. Gingen leerlingen na de zomer weer relatief
‘normaal’ naar school, daar kwam half december helaas weer een eind aan vanwege het aanhouden van de problemen rondom corona en sloten we 2020 weer
af met een school zonder fysiek onderwijs.
Met het oog op de Open Avond in januari 2021 werden in 2020 voorbereidingen
getroffen de Open Avond online te organiseren. In het najaar van 2020 moest de
open lesmiddag voor groep 8 leerlingen afgeblazen worden, ook hiervoor werd
een online alternatief gevonden.

Ook waren er thema’s die konden worden voortgezet maar waar corona wel
voor vertraging zorgde zoals de doorlopende leerlijn LOB (zoals ook bij ‘Speciale
projecten voor leerlingen’ te lezen is, moest het decanaat wegens corona ook
vaak op de rem trappen in 2020, extra aandacht voor LOB was er echter wel bij
(online) driehoeksgesprekken en in tutormomenten. De invulling van het startmoment blijft een aandachtspunt evenals de uitvoering en begeleiding meer- en
hoogbegaafde leerlingen.
De uitvoering van het doorstroomprogramma tl-havo loopt.
De subsidie voor Sterk Techniek Onderwijs werd toegekend en een projectgroep startte het nieuwe vak Innovatie & Design op voor vmbo-t3.

Professionalisering

Was er in schooljaar 19-20 nog sprake van ontwikkeling van docenten op 10
(dinsdag)middagen per jaar, in 20-21 werd gekozen voor de invoering van 4 hele
ontwikkeldagen (dus ochtend èn middag, elke keer op een andere weekdag en
met een vrijwillig karakter i.v.m. parttimers) en een kleiner aantal ontwikkelmiddagen (op de dinsdag, de vaste werkdag van alle medewerkers). Deze (mid)
dagen zijn allemaal gericht op de ontwikkeling van het onderwijs, individueel,
binnen het team, binnen de sectie, soms plenair en in kalenderjaar 2020 ook een
keer met een yoga sessie.
Ook vond individuele ontwikkeling plaats door de teamvoorzitters een training
bij De Baak aan te bieden (De Informele Leider) zodat zij meer handen en voeten konden gaan geven aan hun rol binnen hun team. De afdelingsleiders volgden
de training Deep Democracy en de directeur nam deel aan Bezielend Leiderschap bij De Baak. Uiteraard volgden ook diverse andere medewerkers passende
workshops of trainingen, al dan niet online wegens corona.

Meer over de effecten van corona op Revius Wijk is ook terug te vinden in de
kopjes hierna.

Het langlopende traject Didactisch Coachen startte een laatste tranche. De plannen voor cyclisch scholen kwamen dankzij corona stil te liggen, het raamwerk
staat echter wel.

Onderwijskundige ontwikkelingen

Speciale projecten voor leerlingen

Corona maakte dat er qua ontwikkelingen op onderwijskundig gebied aanpassingen gedaan moesten worden, sommige zaken moesten worden uitgesteld, denk
aan een thema als het zelfstandig werken in de gemeenschappelijke ruimte van
een leerhuis, maar ook het vaststellen van doorlopende leerlijnen en beschrijven
van leerdoelen door vaksecties werd geheel doorgeschoven naar 2021.

De jaarlijkse werk- en uitwisselingsweken in het voorjaar van 2020 konden vanwege corona niet doorgaan. Stukje bij beetje werden vrijwel alle activiteiten na
half maart 2020 (denk aan excursies in zgn. plusweken, kerstgala, brugklaskamp)
vanwege dit virus geannuleerd, voorbereidingen voor een toekomstige musical
< Ga terug naar ‘START’
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en het Cultifest (workshops op het gebied van kunst/cultuur i.s.m. een externe
partij) konden niet doorgaan en werden uitgesteld. Ook de jaarlijkse kerstactiedag bleek niet haalbaar. Brugklassers hadden het geluk dat de Talentstroom
(diverse workshops georganiseerd door eigen docenten) en ook Little Victorians
(toneel) en het Nationaal Schoolontbijt nog nèt door konden gaan aan het begin
van kalenderjaar 2020 en nèt na de zomervakantie van 2020; de periode nèt
voor en de relatief rustige periode tijdens corona.

Huisvesting

Corona maakte ook dat het decanaat weinig tot geen loopbaan oriënterende activiteiten als beroepenmarkten kon organiseren, de stages voor leerlingen vielen
net voor het uitbreken van corona en konden dus in 2020 nog doorgaan. Deze
werden voor de laatste keer door een externe partij georganiseerd, voor de toekomst zal de school dit in eigen beheer doen (werven stagebedrijven, contacten
leggen tussen leerling en bedrijf etc.), dit is echter nog niet in de praktijk gebracht
omdat wegens corona het hele traject voor 20-21 niet door kon gaan.

Ruimtes die op initiatief van de leerlingenraad ingericht waren als ‘chillruimte’
of studie/stilteruimte, werden weer ingezet als (overloop)lokalen bij gebrek aan
belangstelling vanuit leerlingen.

Ouderbetrokkenheid

In 2020 kreeg Revius Wijk dankzij corona te maken met looproutes en eenrichtingverkeer binnen het gebouw. Dankzij de opzet van de school (leerhuizen)
was het mogelijk de leerlingen vaker en in grotere aantallen binnen de school
te ontvangen dan menig andere school kon bieden, uiteraard altijd volgens en in
overeenstemming met de geldende coronavoorschriften. Ook het feit dat het
schoolgebouw nog relatief jong is, werkte hierbij mee (denk aan ventilatie).

Voor het nieuwe vak Innovatie & Design (Sterk Techniek Onderwijs) werd in een
leerhuis een speciaal lokaal met (technische) middelen ingericht, vooruitlopend
op een verbouwing op de begane grond om het vak een definitieve plek te geven
binnen het gebouw.
Website: www.reviuswijk.nl

Binnen de MR waren (en zijn) 2 ouders actief betrokken bij advisering en ontwikkeling van het onderwijsbeleid.
Vanwege corona is in 2020 weinig tot geen gelegenheid geweest ouders uit te
nodigen bij fysieke ouderavonden (bijvoorbeeld over iPad gebruik of informatie
over profielkeuze), driehoeksgesprekken (leerling, ouder, tutor) of om deel nemen aan schoolactiviteiten en -excursies. Noodzakelijke voorlichting en gesprekken werden online georganiseerd.
De jaarlijkse thema ouderavond (voor eigen ouders, maar ook voor ouders van
groep 8 leerlingen binnen de gemeente) kon helaas niet doorgaan.
Tijdens de eindexamenperiode nemen normaal gesproken ouders deel aan de
surveillance in de diverse examenzalen, echter, wegens corona was er geen centraal schriftelijk eindexamen in 2020.

Medezeggenschap

Binnen de MR trad naast een nieuw personeelslid ook een nieuw leerlinglid en
een nieuw ouderlid toe. Vergaderingen werden veelal online gehouden wegens
corona. Naast de ‘normale/vaste’ agendapunten dienden zich corona gerelateerde agendapunten aan (denk bijvoorbeeld aan aanpassingen in PTA’s en bevorderingsregels), maar ook grotere onderwerpen als de evaluatie van en een nieuw
voorstel voor ontwikkeldagen voor medewerkers en de invoer van het startmoment op het zgn. 0e uur kwamen aan de orde. De MR dacht ook mee over de
besteding van de zgn. convenantgelden.
Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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Wij
werken samen
met

Samenwerking

Hieronder een overzicht van relevante samenwerkingsverbanden van de
CVO Groep in 2020:
Samenwerking

Doel van de samenwerking

U-Talent (voorheen Junior
College)
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.
Daarnaast zijn er samenwerkingen met bedrijven binnen het project Sterk
Techniek, zie hieronder.

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 entreeopleiding 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’)

Samenwerkingsverband VO
Zuidoost Utrecht VO2603

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

Europees Platform en International 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 vijf gemeenten in de regio
Zuidoost Utrecht (Zeist,
Bunnik, De Bilt, Utrechtse
Heuvelrug 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.

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.

< Ga terug naar ‘START’
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Financiën

Het jaar 2020 is afgesloten met een negatief resultaat, groot € 713.318. Dit is inclusief de CVO Groep Plus met een negatief resultaat van € 73.136. Het resultaat
zonder de CVO Groep Plus is € 640.182 negatief.
De vastgestelde begroting 2020 van de CVO Groep was een begroting met een
tekort van € 316.000. Voor de CVO Groep Plus wordt geen begroting opgesteld.
In de loop van het jaar zijn de realisatiecijfers gespiegeld aan een gecorrigeerde
begroting met een tekort van € 433.000 door toekenningen uit het zogenoemd
surplus vermogen. Dit surplus vermogen is het vermogen dat hoger is dan het
op basis van de risicomanagementrapportage minimaal benodigde vermogen.
We noemen dit het surplus vermogen. De scholen kunnen aanvragen indienen
voor projecten welke geen structurele uitgaven tot gevolg hebben die vanuit dit
surplus vermogen worden gefinancierd. Op basis van de risicomanagementrapportage 2020 is voor de CVO Groep minimaal een algemene reserve benodigd
van € 6.000.000.
Het jaar 2020 stond vooral in het teken van de coronacrisis. Het geschatte
bedrag van de direct toewijsbare kosten als gevolg van corona is € 350.000.
Dus zonder corona zou het resultaat beter zijn dan het begrotingsresultaat. Ten
gunste van 2020 is ruim € 100.000 ontvangen van OCW voor de betaling van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s om leerachterstanden als gevolg van corona
terug te dringen.
Wat bij de lasten opvalt, zijn de hoge kosten voor inhuur derden. Deze post
overschrijdt de begroting met € 570.000 op een budget van € 415.000. Een klein
gedeelte van de overschrijding is toe te wijzen aan coronamaatregelen door het
inhuren van surveillanten. Om in volgende jaren de forse overschrijding op inhuur derden te voorkomen, is de maatregel genomen dat geen inhuur meer mag
plaatsvinden zonder de goedkeuring van de bestuurder.
Tot slot is in 2020 het vierjarige landelijke project Sterk Techniek Onderwijs gestart. De CVO Groep neemt deel in de regio’s Zeist en Amersfoort. In 2020 is
€ 267.000 aan baten ontvangen voor vooral (extra) inzet van docenten.
De CVO Groep heeft voldoende financiële buffer om het niet-begrote negatieve
resultaat op te vangen. Dat blijkt uit de financiële indicatoren in de tabellen hieronder.
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Kengetallen geconsolideerde jaarrekening

Weerstandsvermogen (kengetal inspectie)

2020

2019

ondergrens

bovengrens

28,6%

29,7%

5%

geen

Toelichting: in hoeverre er middelen aanwezig
zijn om risico’s op te vangen
Berekening: eigen vermogen/totale baten
(inclusief rentebaten)
Huisvestingsratio (kengetal inspectie)

6,4%

5,9%

geen

10%

53,7%

57,7%

30%

geen

72,8%

74,8%

30%

geen

Toelichting: in hoeverre er sprake is van onderof overbesteding aan huisvesting
Berekening: (huisvestingslasten + afschr.
gebouwen en terreinen)/totale baten)
Solvabiliteit 1 (zuiver kengetal)
Toelichting: in hoeverre fin.verplichtingen op
de lange termijn kunnen worden voldaan
Berekening: eigen vermogen/balanstotaal
Solvabiliteit 2 (kengetal inspectie)

Berekening: eigen vermogen incl.voorzieningen/balanstotaal

Rentabiliteit [kengetal Inspectie]

2020

-1,6%

2019

0,7%

ondergrens
0%

bovengrens
geen

Toelichting: in hoeverre er sprake is van
onder- of over rentabiltiteit (winst)
Berekening: exploitatieresultaat/totale baten
Current ratio [kengetal Inspectie]

Toekomstige ontwikkeling op financieel gebied

Voor de CVO Groep is de ontwikkeling van het aantal leerlingen een belangrijk
aandachtspunt. De leerlingenprognoses voor de komende jaren (tot en met
2025) laten in onze regio Zuidoost-Utrecht een dalende trend zien. Weliswaar is
er op korte termijn nog een lichte groei te zien (met name in Zeist) maar al snel
treedt een forse daling op, met name in de gemeenten Wijk bij Duurstede en
Utrechtse Heuvelrug waar onze beide Revius-scholen staan
Een ander belangrijk aandachtspunt is het eerder in dit jaarverslag genoemde
lerarentekort. Aan het begin van schooljaar 2020/2021 is het nog grotendeels
gelukt om alle vacatures te voorzien. Maar we zien als er gedurende het jaar
vacatures ontstaan dat deze nauwelijks op te vullen zijn met medewerkers in
loondienst.
Qua bekostiging van de personele lasten compenseert OCW de laatste jaren de
loonkostenstijgingen als gevolg cao-ontwikkelingen en stijging van werkgeverslasten. De materiële bekostiging is in 2020 sinds lange tijd weer iets geïndexeerd,
terwijl de prijzen al veel langer en meer stijgen.

Toelichting: in hoeverre fin.verplichtingen op
de lange termijn kunnen worden voldaan

Kengetallen geconsolideerde jaarrekening

De bovengrens die de Inspectie van het Onderwijs daarbij stelt is € 14.507.422.
Het publiek eigen vermogen van de CVO Groep bedraagt in 2020 € 10.590.562.

1,73

1,69

0,75

geen

Toelichting: in hoeverre er sprake is van
onder- of over liquiditeit
Berekening: vlottende activa/kortlopende
schulden

In 2020 zitten alle kengetallen van de CVO Groep binnen de signaleringsgrenzen.
Sinds 2020 is als nieuwe signaleringswaarde van de Inspectie van het Onderwijs
‘normatief publiek eigen vermogen’ opgenomen. Deze waarde geeft aan of de
stichting mogelijk teveel publiek eigen vermogen heeft. Dit is niet het geval voor
het publiek eigen vermogen van de CVO Groep.

Kortom, minder baten door lagere leerlingenaantallen en het te verwachten lerarentekort zorgen voor druk op hogere personele lasten door enerzijds minder
FTE nodig door lagere leerlingenaantallen en anderzijds meer inhuur derden
door lerarentekort.
In onze meerjarenbegroting 2022-2026 hebben we wel rekening gehouden met
iets dalende leerlingenaantallen, maar bewust niet met meer inhuur derden.
Door middel van zij-instroomprojecten willen we het lerarentekort binnen onze
scholengroep beperkt houden.
Tenslotte zullen in 2021 middelen uit de convenantsgelden (€ 675.000), bestemd
voor werkdrukverlichting en het lerarentekort, worden ingezet. Het geld is hiervoor in 2019 ontvangen en ten gunste van de algemene reserve gekomen, maar
vanwege de coronamatregelen in 2020 nog niet geheel uitgeven en zal dus in
2021 worden onttrokken aan de algemene reserve. Mogelijk dat door de coronacrisis deze middelen ook in 2021 (deels) doorschuiven naar 2022.
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In de tabel hieronder zijn de financiële gegevens weergegeven per leerling.
Dit is gemiddeld per leerling daar de te ontvangen rijksbijdragen voor een leerling
qua hoogte afhangt van de opleiding van die leerling. Voor een VSO leerling of
een leerling in het praktijkonderwijs krijgt een school een hogere vergoeding dan
voor een havo of vwo leerling.
De financiering in 2020 is gebaseerd op het aantal leerlingen van de 1 oktober
telling in 2019.
De ouderbijdragen zijn in 2020 ten opzichte van 2019 gedaald. Ook dit is voor
het overgrote deel te verklaren uit het schrappen van excursies en andere activiteiten voor leerlingen als gevolg van de coronacrisis. We hebben de door de
ouders betaalde excursiegelden terugbetaald, ook als de school de kosten voor
de excursie voor een deel of geheel betaald heeft aan accommodaties, musea en
busondernemingen.
De overige baten per leerling betreffen de aanvullende subsidies voor specifieke
projecten zoals Sterk Techniek Onderwijs, doorstroomprogramma vmbo-havo,
Prestatiebox, aspirant-Opleidingsschool, e.d.
Waren in 2019 de baten per leerling hoger dan de lasten per leerling, in 2020
is dit omgedraaid. Dit verklaart voor een deel ook het negatieve resultaat over
2020 waar hiervoor over is geschreven.
kerncijfers per leerling

2020

EFJ-code Omschrijving

Vaste activa
1.1 Materiële vaste activa

12.450.308

13.254.935

1.2 Financiële vaste activa

0

0

Totaal Vaste Activa

96,2%

Ouderbijdrage per leerling

203

2,0%

3,7%

Overige baten per leerling

186

1,8%

1,8%

10.126

100%

10.463

100%

8.175

79,5%

8.111

78,1%

Materiële lasten per leerling

2.114.

20,5%

2.281

21,9%

Totale lasten per leerling

10.289

100%

10.392

100%

Personele lasten per leerling

13.254.935

Vlottende activa
1.5 Vorderingen
1.7 Liquide middelen

698.234

298.038

10.155.840

9.352.017

Totaal Vlottende Activa

10.854.074

9.650.055

TOTAAL ACTIVA

23.304.382

22.904.990

2.1 Eigen vermogen

9.738

Totaal baten per leerling

12.450.308

2. PASSIVA

2019
9.887

31-12-2019
EUR

1. ACTIVA

2.2 Voorzieningen
Rijksbijdrage per leerling

31-12-2020
EUR

94,5%

Personele lasten/rijksbijdragen (<= 95%)

84,0%

82,0%

Personele lasten/totale baten (<= 90%)

80,7%

77,5%

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

2,9%

5,1%

aantal bekostigde leerlingen op basis van
1 oktober telling in het jaar voorafgaand

4.314

4.249

12.504.275

13.217.593

4.472.536

3.913.080

2.3 Langlopende schulden

55.566

68.932

2.4 Kortlopende schulden

6.272.005

5.705.385

TOTAAL PASSIVA
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23.304.382

22.904.990
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Staat van baten en lasten

2020
EUR

2020
Begroot

2019
EUR

42.007.668

40.069.748

42.011.626

Overige overheidsbijdragen en
-subsidies

222.003

167.114

157.524

Lesgelden

133.632

32.500

73.464

1.319.830

2.151.500

2.215.860

43.683.133

42.420.862

44.458.474

35.268.055

33.222.073

34.463.598

Afschrijvingen

1.809.525

1.952.048

1.764.382

Huisvestingslasten

2.276.798

2.364.500

2.172.632

Overige lasten

5.034.163

5.314.242

5.754.886

44.388.541

42.852.863

44.155.498

-705.408

-432.000

302.976

-7.910

-1.000

1.176

-713.318

-433.000

304.152

Omschrijving
BATEN
Rijksbijdragen

Overige baten
Totaal BATEN
LASTEN
Personeelslasten

Totaal LASTEN
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat
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Maatschappelijke
en toekomstige
ontwikkelingen

In dit hoofdstuk beschrijven we ontwikkelingen welke van belang zijn voor de
CVO Groep voor de komende jaren.

Coronacrisis

Kunnen de scholen open blijven na de zomervakantie of worden de maatregelen
weer aangescherpt? Zeker is dat de scholen bij de tweede lockdown al beter
waren voorbereid op het geven van onderwijs op afstand. Dat zal dus in het
vervolg goed opgepakt worden. Wat meer zorgen baart is de achterstanden van
de leerlingen en vooral die op sociaal-emotioneel gebied.
De overheid maakt veel geld over aan de scholen in het kader van het Nationaal
Programma Onderwijs (NPO) waarmee door de scholen aan die achterstanden kan worden gewerkt. Onze scholen zijn op het moment van schrijven van
dit jaarverslag druk bezig met het maken van plannen voor de besteding van
de NPO-gelden. Duidelijk wordt dat er vooral ingezet gaat worden op extra
begeleidingsuren door vooral de mentor/tutor naast aanvullende lessen voor de
vakken. De verwachting is dat ongeveer 18 fte extra besteed gaat worden op de
scholen gezamenlijk in schooljaar 2021-2022 voor de uitvoering van de NPOplannen. Daarnaast worden nog diverse andere activiteiten opgezet met het doel
de leerling extra te ondersteunen.

Leerlingenkrimp

Ook in het voedingsgebied van onze scholen is duidelijk dat het aantal leerlingen
in het voortgezet onderwijs de komende jaren gaat afnemen. Bij opleidingen op
het niveau van het vmbo is dat nu al zichtbaar. Naast dat er minder leerlingen
zijn, kiezen ook nog eens minder leerlingen voor het vmbo. Dat maakt het lastig
om de leerlingen die wel naar het vmbo gaan een goed aanbod te doen. Er wordt
van de scholen creativiteit gevraagd op dit gebied. Op termijn zullen ook de
schoolbesturen in de regio met elkaar in overleg moeten om te bespreken of er
samenwerking plaats kan vinden tussen de scholen van verschillende besturen bij
bepaalde opleidingen, zodat de opleidingen over de scholen worden verspreid en
de leerlingen een goed aanbod blijven houden.

Lerarentekort

Ondanks de krimp hebben en krijgen wij te maken met een lerarentekort bij
specifiek vakken. Met als risico dat we leerlingen niet meer die uren onderwijs
kunnen geven die ze zouden moeten krijgen.
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.
< Ga terug naar ‘START’
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Als aspirant Opleidingsschool krijgen we veel studenten op onze scholen voor
stages. We voelen ons gelukkig dat een deel van de studenten die afstuderen een
baan op een van onze scholen willen aanvaarden. Daardoor hebben we als scholengroep voor het schooljaar 2021-2022 vrijwel geen openstaande vacatures.
Daar prijzen wij ons gelukkig mee.
Om het lerarentekort tegen te gaan doen wij ook mee met projecten waarbij
zij-instromers worden gestimuleerd en geïnteresseerd om de overstap naar het
onderwijs te maken. Voorbeelden van die projecten zijn het Röler-project en het
RAL-project (Regionale Aanpak Lerarentekort).

Passend onderwijs

Landelijk is in de politiek al veel gezegd over de invoering van passend onderwijs
en hoe daar mee om wordt gegaan. In onze regio hebben we een goed functionerend samenwerkingsverband waar binnen de scholen veel en goed samenwerken en ouders over het algemeen tevreden zijn over hoe er met passend onderwijs wordt omgegaan. Toch blijven ook hier uitdagingen bestaan om het aantal
thuiszitters terug te dringen, een goed aanbod te bieden aan hoogbegaafden en is
er grote zorg over de capaciteit van de jeugdzorg in de regio. De scholen hebben
steeds meer te maken met leerlingen die naast school elders aanvullende zorg
nodig hebben om ook op school goed te functioneren.

Examinering

Door de tragedie met de schoolexamens op scholen in Limburg en in Amsterdam, staat de examinering van de schoolexamens onder druk. Van besturen
wordt verlangd dat er meer toezicht wordt gehouden op de schoolexamens,
zowel qua afnemen als ook inhoudelijk. De inspectie wil graag dat scholen bij de
inhoud keuzes maken die aansluiten bij de onderwijsvisie van de school. Het is
zaak dat de scholen zich bewust worden van deze keuzemogelijkheden en zich
niet alleen laten leiden door wat het centraal examen van de leerling vraagt aan
kennis en vaardigheden. De CVO Groep heeft in 2020 een aanzet gemaakt met
het opstellen van een visie op toetsing en examinering. Uitgaande van de vragen,
waarom toetsen we, wat toetsen we en hoe toetsen we. Dit wordt de komende
jaren verder ontwikkeld waarbij vooral formatief toetsen een belangrijk onderdeel wordt.

Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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