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Voorwoord

Hierbij presenteer ik het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van de CVO 
Groep Zuidoost Utrecht. Hierin doen wij verslag over de prestaties van de 
CVO Groep op diverse terreinen.

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

Helaas hebben we onze school voor Alleenstaande Minderjarige Vreem-
delingen op het Asielzoekerscentrum (AZC) in Overberg in 2017 moeten 
beëindigen omdat het AZC per 1 januari 2018 is gesloten. 
We hebben het met veel plezier enthousiasme gedaan en zijn, indien nodig, 
in de toekomst gaarne weer bereid om een dergelijke school op te zetten.

Het jaar 2017 heeft laten zien dat we als scholengroep tot veel in staat zijn, 
met als hoogtepunt de bouw en ingebruikname van het nieuwe school-
gebouw van het Revius Lyceum in Doorn. 

Ik wil op deze plaats dan ook iedereen bedanken die daar een bijdrage aan 
heeft geleverd. Zowel binnen als buiten de scholengroep. 
Want als onderwijsorganisaties kunnen wij niet zonder onze belangrijke 
samenwerkingspartners: de gemeenten, de collega-scholen in de regio, de 
(jeugd)zorgorganisaties, stagebedrijven en het Samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs.

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

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



Bevoegd gezag
De CVO Groep Zuidoost-Utrecht 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 23 juni 2010. Het door OCW toegekende bevoegd gezag-
nummer van de CVO Groep is 40132. 

Doelstelling CVO Groep
De Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht, afge-
kort tot CVO Groep, beheerde in 2017 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. 

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

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

Leerlingenaantallen (teldatum 1-10-2017)
In totaal kenden deze scholen in 2017 4.280 leerlingen. In 2016 bedroeg het aan-
tal leerlingen 4.348. Een daling van 68 leerlingen en voor een groot deel veroor-
zaakt door de lagere aantallen leerlingen binnen CCZ en Revius Wijk.
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De CVO Groep

Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.



In onderstaande tabel is een overzicht van het aantal leerlingen per 1 oktober 
2015, 2016 en 2017 opgenomen. Tevens is het aantal VAVO leerlingen 
opgenomen.

School Brinnr. 2017 2016 2015

Totaal Totaal Totaal
Christelijk College Zeist (CCZ) 02VR-02 354 377 331

Christelijk Lyceum Zeist (CLZ) 02VR-00 1.394 (3) 1.372 (1) 1.391 (1)
Seyster College (SC) 26HY 211 218 215
Revius Lyceum Doorn (RLD) 02VR-04 1.485 1.502 1.533 (1)
Revius Lyceum Wijk bij Duurstede (RLW) 02VR-05 791 826 880
EOA-school Overberg 02VR-07 45 50 217

Totaal 4.280 (3) 4.567 (2) 4.283 (1)
(1) = vavo leerling

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

Opleidingsaanbod
CCZ CLZ SC RLD RLW EOA

Praktijkonderwijs x

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

* alleen onderbouw

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

De personele bezetting was op 31 december 2014 als volgt:

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

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

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

Aantal medewerkers

De personele bezetting was op 31 december 2017 als volgt:
2017 OP OOP Directie Totaal

mede-
werkers

fte mede-
werkers

fte mede-
werkers

fte mede-
werkers

fte

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

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

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

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

2016 OP OOP Directie Totaal
mede-

werkers
fte mede-

werkers
fte mede-

werkers
fte medewer-

kers
fte

02VR 320 242,24 111 78,76 20 18,93 451 339,92

26HY 26 20,00 15 12,60 2 1,50 44 34,10

Totaal 346 262,23 126 91,36 22 20,43 494 374,02

Gemiddelde wtf 0,76 0,73 0,93 0,76

2015 OP OOP Directie Totaal
02VR 294 110 27 431

26HY 29 14 3 46

Totaal 323 124 30 477

Gemiddelde wtf 0,0,0,80 0,70 0,76 0,77

Verklaring:
OP   =  onderwijs gevend personeel
OOP   =  onderwijs ondersteunend personeel
Directie =  bestuurder, directie scholen, leden Raad van Toezicht, alsmede 
    voorzitter en directeur Samenwerkingsverband
02VR   =  CLZ, CCZ, Revius Doorn, Revius Wijk, EOA Overberg en  
    Centraal Bureau
26HY  =  Seyster College

In aantallen is sprake van een stijging van het aantal medewerkers ten opzichte 
van 2016 (van 495 naar 511 medewerkers). De gemiddelde werktijdfactor (wtf) 
is in 2017 nagenoeg gelijk gebleven aan 2016 (0,75 tegen 0,76 in 2016). Het 
aantal docenten is gestegen van 346 in 2016 naar 360 in 2017. Uitgedrukt in de 
werktijdfactor is sprake van een stijging van ongeveer 6,3 fte. Bij het OOP zien 
we in aantal en in fte’s een kleine toename. 

De Medewerkers

Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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Het aantal directieleden is ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2016. Wel is de 
gemiddelde wtf gestegen tot iets boven de 1. In de cijfers van de directie zijn de 
leden van de Raad van Toezicht en de voorzitter van het Samenwerkingsverband 
(in totaal 5 personen voor deze telling) niet meegerekend (in 2015 nog wel).

Verdeling categorieën in 2017

In- en uitstroom 2017
Ieder (school)jaar is sprake van een relatief grote wisseling in het personeels-
bestand. Medewerkers zijn op tijdelijke basis werkzaam om te voorzien in 
tijdelijke knelpunten (extra klassen, ziektevervanging, zwangerschapsvervanging, 
vervanging op andere gronden). Ook moet in sommige gevallen geconstateerd 
worden dat er sprake is van onvoldoende functioneren, of dat de (wederzijdse) 
verwachtingen over de nieuwe baan toch niet met elkaar in overeenstemming 
bleken te zijn. Daarnaast kunnen individuele beslissingen de oorzaak zijn van een 
vertrek (verhuizing, vervroegde uittreding of pensioen). 

In totaal zijn 78 nieuwe medewerkers in het kalenderjaar 2017 in dienst 
gekomen van de CVO Groep. Er zijn 65 medewerkers uit dienst gegaan. 

2017 OP OOP Directie Totaal 2017 Totaal 2016

aantal fte aantal fte aantal fte aantal fte aantal fte

instroom 66 33,33 9 5,50 3 3,00 78 41,83 65 38,83

uitstroom 53 26,53 10 6,42 2 1,13 65 34,07 54 35,38

De man /vrouw verhouding 

Jaar Totaal OP OOP Directie

2016 mannen
vrouwen

42,42%
57,58%

41,04%
58,96%

43,65%
56,35%

56,52%
43,48%

2017 mannen
vrouwen

42,07%
57,93%

41,39%
58,61%

41,41%
58,59%

56,52%
43,48%

Ten opzicht van 2016 is in 2017 de verhouding nagenoeg gelijk gebleven. Zie de 
grafiek hierboven met de percentages welke zijn gebaseerd op de absolute aan-
tallen medewerkers op 31 december 2017.

Leeftijdsverdeling
In de grafieken op de volgende pagina is te zien hoe de leeftijdsontwikkeling 
verloopt bij de docenten en de onderwijs ondersteunende medewerkers. De 
grafieken geven de absolute aantallen weer. Procentueel is in 2017 (59,88%) 
de groep medewerkers van 45 jaar en ouder gedaald ten opzicht van 2016 
(61,01%). In aantallen is deze groep licht gestegen, van 302 naar 306.
Bij de docenten neemt het aantal medewerkers onder de 45 jaar in aantallen toe 
ten opzicht van 2016. Voor het OOP is dit alleen het geval in de groep medewer-
kers van 25-34 jaar.
Zowel bij het OP als het OOP is het aantal medewerkers van 55 jaar of ouder 
ook in 2017 verder toegenomen.

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

Leeftijdsverdeling OP

Functiemix
Ieder (school)jaar wordt in september/oktober de balans opgemaakt of de CVO 
Groep voldoet aan de functiemixwaarde die voor de groep als totaal (verdeeld 
over 02VR-scholen en 26HY) gehanteerd moet worden. Door uitstroom van 
docenten en toename van het aantal docenten in absolute zin, treden iedere 
keer wijzigingen op in de gerealiseerde functiemixwaarde. Daardoor moest ook 
in 2017 geconstateerd worden dat op een aantal scholen een interne sollicitatie-
ronde moest worden gestart om invulling te kunnen geven aan LC en/of LD 
functies. Op 31 december 2016 bedroeg de functiemixwaarde voor de 02VR 
scholen 100,01. Op 31 december 2017 was deze waarde gedaald naar 95,45. De 
streefwaarde voor de 02VR scholen bedraagt 107. 

Voor het Seyster College is de te realiseren streefwaarde 70. Op 31 december 
2016 was hiervan een waarde van 51,42 gerealiseerd. Op 31 december 2017 
is dit gedaald naar een waarde van 50. In 2017 is gestart met het proces om te 
komen tot een functiebeschrijving op LD niveau voor het Praktijkonderwijs en 
het VMBO. Op dit moment komen in het Praktijkonderwijs alleen LC functies 
voor. Door het creëren van een LD functie ontstaat meer mogelijkheid om de 
beoogde functiemixwaarde te realiseren. In alle gevallen geldt dat de CVO Groep 
nadrukkelijk voor een kwalitatieve invulling kiest.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage is in 2017 boven de (door de CVO Groep zelf 
gestelde) norm van 4% uitgekomen. Ten opzichte van 2016 is sprake van een 
stijging van 3,8% in 2016 naar 4,3% in 2017. Het ziekteverzuimcijfer ligt nog 
wel onder het door ArboNed gegenereerde getal van onderwijsinstellingen die 
bij hen zijn aangesloten (5,1% voor 2017). Het CBS gehanteerde cijfer voor het 
onderwijsveld (4,1%). Dat cijfer is het gemiddelde van de eerste drie kwartalen 
van 2016. 

Het ziekteverzuim wordt onderscheiden 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)

In de grafiek is het verloop in de laatste vier jaar te zien. Het kort verzuim daalt 
ten opzichte van 2016, maar in de overige categorieën is een toename te zien 
ten opzichte van 2016.

Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.



Ziekteverzuimcijfers uitgesplitst

Gratificaties
In het verslagjaar 2017 is aan tien medewerkers een gratificatie wegens bijzon-
dere arbeidsprestatie toegekend, in hoogte variërend van € 500 tot € 1000. 

Scholingskosten
De totale uitgaven aan scholing zijn in 2017 hoger dan in 2016. Daarbij wordt 
onder scholingsuitgaven verstaan alle directe kosten die met een scholing/cursus 
gemoeid zijn (inschrijfgeld, boekengeld, examenkosten, reiskosten). Indirecte 
kosten (afwezigheid) wordt niet tot scholingskosten gerekend. In alle overzichten 
worden de kosten die gemoeid zijn met de BHV-scholing buiten beschouwing 
gelaten. 
Het gemiddelde bedrag dat per fte aan scholing is uitgegeven, is in 2017 ook 
gestegen ten opzichte van 2016. Bij de berekening is uitgegaan van het gemiddel-
de aantal fte’s in een kalenderjaar. Die gemiddelden wijken af van de presentatie 
van de bezettingscijfers per 31 december elders in dit verslag.

Totale scholingsuitgaven exclusief BHV
totaal bedrag per fte

2015 € 339.931 € 940,57
2016 € 336.883 € 893,23
2017 € 398,033 € 1,036,33

Per school ziet het beeld er over 2015, 2016 en 2017 als volgt uit:

Totale scholingsuitgaven per school
2015 2016 2017

CCZ € 39.583 € 51.891 € 68.757
CLZ  € 86.152  € 97.311  € 87.812 
RLD € 125.551 € 90.715 € 84.307
RLW € 39.003 € 48.091 € 79.963
SC € 22.250 € 33.778 € 32.099 
CB *) € 27.065 € 15.098 € 44.987 
Overberg € 327 - € 109
GMR - - -
Totaal € 339.931 € 336.883 € 398.033

*) incl. kosten GMR en centrale trainingen

Per fte per school levert dat het volgende beeld op:

Scholingsuitgaven per school per fte
2015 2016 2017

CCZ € 1.124,19 € 1.323,07 € 1.660,40
CLZ € 854,00 € 960,05 € 839,82
RLD € 1.143,04 € 794,98 € 731,07
RLW € 521,49 € 684,67 € 1.137,78
SC € 911,16 € 967,84 € 1.801,28
CB € 1.696,89 € 884,96 € 2,524,50
Overberg - - € 226,88-

In de cao-vo is opgenomen dat per fte voor docenten op jaarbasis € 600 
beschikbaar is voor scholingsactiviteiten en voor een OOP-er en directielid 
€ 500. Tevens is in de cao-vo aangegeven dat jaarlijks 10% van de personele 
lumpsum besteed wordt aan deskundigheidsbevordering en professionaliserings-
activiteiten in tijd en geld. 
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De personele lumpsum bedraagt ruim 25 miljoen euro. 10% zou neerkomen op 
€ 250.000 op jaarbasis. Op jaarbasis werd in 2017 binnen de CVO Groep exclu-
sief benodigde tijd ruim € 398.000 voor deskundigheidsbevordering en profes-
sionalisering benut.

Zaken van belang op het gebied van personeelszaken

a. Mogelijke bestuurlijke fusie met VSO Beukenrode
Beukenrode Onderwijs is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) 
in Doorn, gericht op leerlingen met gedragsproblemen. De school kent ongeveer 
40 medewerkers en 175 leerlingen. 
Deze zijn verdeeld over de vestiging in Doorn (150 leerlingen) en het Onderwijs 
Zorg Centrum (OZC) in Bunnik (25 leerlingen).
Passend Onderwijs vraagt om een intensieve samenwerking tussen het VO en 
het VSO. In dat kader hebben de CVO Groep en Beukenrode Onderwijs een 
onderzoek laten doen (door het bureau Cap Gemini) naar de meerwaarde van 
een mogelijke fusie tussen beide organisaties. Dat onderzoek was zodanig 
positief dat er een intentieverklaring is opgesteld om een besturenfusie nog  
verder, tot in detail, in beeld te brengen. De medezeggenschapsraden en Raden 
van Toezicht van beide organisaties hebben hier mee ingestemd en dat onder-
zoek zal in 2018, via een aantal gezamenlijke werkgroepen, plaats vinden. De 
besluitvorming vindt naar verwachting in 2018 plaats waarbij de vroegst mogelij-
ke fusiedatum 1 januari 2019 is. In dat geval zou Beukenrode Onderwijs de zesde 
school van de CVO Groep worden.

b.  Nieuwe CAO-VO
Na een aantal ‘onrustige jaren’ waarin behoorlijke ingrijpende zaken aan de orde 
zijn gekomen (waaronder het afschaffen van de BAPO en het introduceren van 
een Persoonsgebonden Budget) is de CAO 2016-2017 een logische voortzetting 
van die van 2015-2016.
Helaas zijn de bonden en de VO-raad (als werkgeversorganisatie) er ondertussen 
niet in geslaagd om een vervolg-CAO af te sluiten. De bonden willen het onder-
werp ‘werkdruk’ aan pakken, maar volgens de werkgever is hier geen budget 
voor.
De bonden hebben begin 2018 aangegeven stakingsacties te overwegen.

c.  Taakbeleid
In het kader van het zogenaamde ‘Transitieplan’ (komt voor uit de vorige CAO 
2015-2016) is een interne werkgroep al geruime tijd bezig met het meer ruimte 
geven aan de docenten binnen het taakbeleid. Om de docenten meer gebruik 

te laten maken van hun professionele ruimte. Het huidige taakbeleid is daarvoor 
niet geschikt doordat veel taken vastliggen in vastgestelde uren en doordat die 
taken worden toebedeeld vanuit het MT van de school. Dit toebedelen gebeurt 
weliswaar in gesprek met de docent, maar daarmee hebben de docenten nog 
geen eigenaarschap betreffende die taak. Gezocht wordt naar een modus waarbij 
taken op scholen meer in onderling overleg worden vastgesteld en toebedeeld.

Het Seyster College en het CCZ hebben aangegeven dat zij in het schooljaar 
2018-2019 gaan experimenteren met een grotere verantwoordelijkheid voor de 
docent zelf, binnen de grenzen van het huidige taakbeleid van de CVO Groep.

d.  Functiemix
De functiemix is een onderdeel van het Convenant Leerkracht uit 2008.
Om het vak van docent aantrekkelijker te maken is afgesproken dat docenten 
door kunnen stromen naar de docentenschalen LC en LD daar waar als ‘basis-
functie’ de (lager gesalarieerde) LB-functie van toepassing is.

Door mutaties in ons personeelsbestand zijn we er in 2017 niet in geslaagd de 
doelstellingen van het Convenant te halen. In 2018 zal een inhaalslag moeten 
worden gemaakt. 

e.  De school in het Asielzoekerscentrum (AZC) Overberg
Op verzoek van de wethouder Onderwijs van de gemeente Utrechtse Heuvel-
rug is de CVO Groep op 15 september 2014 gestart met de EOA-school (Eerste 
Opvang van Asielzoekers) op het terrein van het AZC Overberg. Het gaat om 
leerplichtige jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 18 jaar, met een veelheid 
aan nationaliteiten.
Zij verblijven maximaal 3 tot 5 maanden in deze locatie. Het onderwijs is hier 
op afgestemd, met veel aandacht voor Nederlands en sociale vaardigheden. De 
school is gestart met 95 leerlingen, in 2015 gegroeid naar ruim 200 leerlingen en 
in 2017 weer gedaald naar ongeveer 50 leerlingen 

Omdat de bestuursovereenkomst van de gemeente Utrechtse Heuvelrug met 
het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) per 1 januari 2018 is beëindigd is de 
school eind december 2017 eveneens beëindigd.

f. Leerlingenkrimp
Net zoals in veel andere gebieden in Nederland krimpt ook in de regio Zuidoost 
Utrecht het aantal leerlingen. Dat zien wij als scholengroep vooral bij het Revius  
Lyceum in Wijk bij Duurstede. Daarnaast kiezen steeds minder leerlingen voor 
onderwijs op vmbo basis/kaderniveau. Daar heeft CCZ ook mee te maken.
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In beide scholen zal het aantal docenten dat nodig is dalen. Vooralsnog leidt dat 
binnen de CVO Groep nog niet tot problemen, in termen van bovenformatief 
personeel. Eventueel kan dat personeel ook binnen de andere scholen van de 
groep worden ondergebracht.
Lukt ook dat niet dan zal er met de bonden gesproken moeten worden over een 
sociaal plan.

g. Lerarentekort
Bijna ‘in strijd met’ hetgeen onder f. is vermeld hebben we in de provincie 
Utrecht (zowel in het PO als in het VO) te maken met een lerarentekort. Voor 
het VO gaat het om een aantal specifieke vakken, met name de vreemde talen en 
de exacte vakken.

De CVO Groep is een van de initiatiefnemers van het zogenaamde ‘Onderwijs-
pact Utrecht’ waarbij partijen met elkaar samenwerken en projecten opzetten 
om dat tekort zo klein mogelijk te maken. Een van die projecten betreft het on-
derzoeken of voorgezet onderwijs met minder docenten af kan door het onder-
wijssysteem anders in te richten.

h. Aspirant-opleidingsschool
Sinds eind 2015 is de CVO Groep formeel erkend als (aspirant) opleidingsschool 
door het Ministerie van OCW. Hierdoor ontvangen wij financiële middelen om 
op een gestructureerde wijze begeleiding te bieden aan studenten van de lera-
renopleidingen van de Hogeschool Utrecht, de Universiteit Utrecht en de Fontys 
Hogeschool. Gemiddeld begeleiden wij momenteel zo’n 90 studenten per jaar 
op onze scholen.

In 2019 worden wij bezocht door de NVAO om te bepalen of we de aspirant-
status kunnen inruilen voor een definitieve status.

De Opleidingsschool is één van de instrumenten waarmee het tekort aan leraren 
kan worden aangepakt.

i. Granatiebanen
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 bij gewone 
werkgevers. De grote zorg is of er voldoende werk is voor deze groep mensen. 
In het sociaal akkoord is afgesproken dat de overheid in samenwerking met het 
bedrijfsleven 125.000 extra banen creëert voor mensen met een arbeids-
beperking, 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. De tussentijdse doelen zijn: 997 extra banen eind 2017 en 1.320 
extra banen eind 2018. 

Het kabinet heeft besloten het quotum voor de banenafspraak te activeren voor 
de sector overheid. Aanleiding hiervoor is dat werkgevers bij overheid en 
onderwijs in 2016 circa 3.600 banen hebben gerealiseerd, in plaats van de 
beoogde 6.500. 

Voor de CVO Groep betekent dit omgerekend dat negen banen met een mini-
male omvang van 25 uur gerealiseerd dienen te worden. Daarbij kan sprake zijn 
van bewust gecreëerde banen, maar er kan ook sprake zijn van reguliere banen 
die worden ingevuld door medewerkers die zijn opgenomen in het zogenaamde 
‘doelgroepenregister’. In 2017 is binnen de CVO Groep één arbeidsplaats 
gecreëerd en zijn daarnaast vier medewerkers werkzaam die zijn opgenomen in 
het doelgroepenregister. Dat alles met een totale omvang van 2,82 fte, hetgeen 
overeenkomt met 4,72 baan in het kader van de Wet. De CVO Groep zal dus 
nog 4,28 baan moeten realiseren. 
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Kwaliteit
van het onderwijs

Onderwijskwaliteit 2017
Wat betreft de onderwijskwaliteit is 2017 voor de CVO Groep een bijzonder jaar 
geweest. Schooljaar 2017-2018 is gestart met interne visitaties op de onderwijs-
kwaliteit. Hiervoor is het KIK-team (Kijk in de Keuken team) in het leven geroe-
pen.
Een KIK-team bestaat uit docenten, een teamleider, de bestuurssecretaris en 
een externe deskundige. Het voornemen is dat dit KIK-team elk schooljaar drie 
bezoeken op scholen aflegt en daar een opleiding visiteert. In 2017 zijn de havo 
op het Christelijk Lyceum Zeist en de mavo op het Revius Lyceum Doorn door 
het KIK-team bezocht. De schoolleiding stelt een zelfevaluatie op over de te 
bezoeken opleiding. Daarna bezoekt het KIK-team lessen, spreekt met schoollei-
ding, docenten en leerlingen en stelt aan de hand van hierbij ingewonnen infor-
matie een rapport op, dat een reactie is op de zelfevaluatie. Dit rapport wordt 
opgesteld door de extern deskundige, deze persoon heeft tijdens de KIK-dag de 
leiding over het KIK-team en het onderzoek.
De opgemaakte rapporten worden (na eventuele opmerkingen van de school-
leiding van de betreffende school) overhandigd aan de bestuurder die ze met de 
rector/directeur bespreekt. Daarnaast verschaffen deze rapporten informatie aan 
de bestuurder welke meegenomen kan worden in de gesprekken met de 
Onderwijsinspectie in het kader van het nieuwe Toezichtkader van de Onder-
wijsinspectie.

Met de komst van het KIK-team is er voor de bestuurder zicht gekomen op de 
onderwijskwaliteit welke niet blijkt uit de resultaten weergegeven op de 
Opbrengstenkaart van de Onderwijsinspectie en de eigen Kwaliteitsmeter met 
informatie uit Cum Laude (SOMtoday) en het Managementvenster (Vensters 
voor Verantwoording). 
De kwaliteit van de scholen welke blijkt uit de Opbrengstenkaart van de 
Onderwijsinspectie noemen we de formele kwaliteit.

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

Bij de normindicatoren gaat het om de wijze waarop de school het onderwijs-
proces heeft ingericht. Is er bijvoorbeeld voldoende aandacht voor excellentie, 
maar ook voor de leerlingen die achter blijven? Weet de docent de leerling te 
motiveren en te betrekken bij de les? Zit er een duidelijke structuur in de les?  
Past hij/zij verschillende didactische werkvormen toe?
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De opbrengsten worden door de Onderwijsinspectie berekend op basis van de 
gegevens die de CVO Groep jaarlijks aanlevert. De Onderwijsinspectie bepaalt 
het oordeel over de onderwijsopbrengsten altijd over de afgelopen drie jaar. 
De onderwijsopbrengsten 2017 hebben derhalve betrekking op de schoolja-
ren 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016 en het gaat om de resultaten van de 
examens in 2014, 2015 en 2016. De Onderwijsinspectie publiceert die op haar 
website (www.onderwijsinspectie.nl).

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

Voor elke indicator is een norm vastgesteld. Een school die op of boven de norm 
zit voor een indicator krijgt voor die indicator een voldoende.
Is een onderdeel onvoldoende, dan is de school ‘zwak’, bij twee onderdelen 
‘zeer zwak’. In dat geval krijgt de school één jaar de tijd om weer op voldoende 
niveau te komen. De scholen van de CVO Groep hebben allen het oordeel 
‘voldoende’ op de Opbrengstenkaart 2017. 

Opleiding
School VMBO-B VMBO-K VMBO-GT HAVO VWO
CCZ voldoende voldoende
CLZ voldoende voldoende voldoende
RLD voldoende voldoende voldoende
RLW voldoende voldoende

Dat geldt ook voor onze praktijkschool het Seyster College. Daarvoor gelden 
andere beoordelingscriteria, maar ook hier geldt dat de eindscore ‘voldoende’ is.
Tijdens een inspectiebezoek in 2013 is gebleken dat deze school daar (ruim-
schoots) aan voldoet. Sindsdien is er geen extern onderzoek meer geweest op 
het Seyster College.
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Onderwijstijd
De CVO Groep-scholen voldeden in 2017 aan de wettelijk verplichte onderwijs-
tijd. Daarover is ook aan de GMR en de Onderwijsinspectie gerapporteerd.

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

Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.



Speerpunten
CVO Groep
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Voor het jaar 2017 golden de volgende 3 speerpunten:

1. Realiseren van de nieuwbouw Revius Lyceum Doorn
Medio 2017 is de nieuwbouw van het Revius Lyceum Doorn afgerond en na de 
zomervakantie is het nieuwe schoolgebouw feestelijk in gebruik gnomen. Daar-
mee is een prachtig en modern schoolgebouw gerealiseerd dat de komende jaren 
weer aan veel leerlingen onderwijs zal bieden. Helaas is het gebouw gebouwd 
voor 1.250 leerlingen en omdat we er momenteel 1.500 hebben is een tijdelijke 
voorziening in de vorm van een brugklaspaviljoen nodig gebleken.
Tenslotte is het goed te vermelden dat de school gebouwd is binnen de daarvoor 
(door de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de CVO Groep) beschikbaar gestelde 
financiële  middelen.

2. Realiseren van een visitatie-systeem in het kader het kwaliteitsbeleid 
van onze scholen 
Dit systeem is in 2017 daadwerkelijk opgezet en ‘beproefd’. Na een evaluatie is 
het systeem akkoord bevonden en nu definitief vastgesteld. Per jaar zullen drie op-
leidingen binnen de scholengroep  bezocht worden door het ‘Kijk-In-de Keuken’-
team en zal collegiaal geadviseerd worden over de geconstateerde kwaliteit.

3. Nieuw taakbeleid CVO Groep en aanpak werkdruk 
De CVO Groep kent een (zeer) gedetailleerd systeem op basis waarvan de 
beschikbare uren van een medewerker worden ‘gevuld’ met lesgeven en andere 
(lesgebonden) taken.
Dit systeem kent voor- en tegenstanders. Sommige docenten vinden het prettig 
te weten wat er van hun wordt verwacht, andere vinden het een aantasting van 
hun professionele autonomie. Vandaar dat op twee scholen (Seyster College en 
Christelijk College Zeist) in het schooljaar 2018/2019 geëxperimenteerd wordt 
met een taakbeleid waarbij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van taken 
meer bij de medewerker (en het team) ligt en minder bij de leidinggevende.
Tevens gaan we in 2018 kijken welke maatregelen we kunnen nemen om de door 
een belangrijk deel van onze medewerkers gevoelde werkdruk te verminderen. 
Maatregelen die, uiteraard, ook betaalbaar moeten zijn.  



Raad van Toezicht Raad van Toezicht

Eind 2017 bestond de Raad van Toezicht (RvT) uit de volgende leden:
Naam De heer J.A. Sinoo, Doorn, Voorzitter; lid Remuneratie-, Advies- en 

Benoemingscommissie

Functie Managing Partner Grant Thornton Executives B.V., Amsterdam

Nevenfuncties Lid Raad van Commissarissen ICT Automatisering N.V., Barendrecht; 
Voorzitter Raad van Commissarissen MaxGrip B.V., Utrecht.

Benoemd 1 april 2012 en herbenoemd op 1 april 2015

Termijn 1 april 2018

Naam Mevrouw dr. M.F. van der Schaaf, voorzitter onderwijskwaliteitscom-
missie

Functie Directeur masteropleiding Onderwijswetenschappen en universitair 
hoofddocent afdeling Educatie aan de Universiteit Utrecht

Nevenfuncties -

Benoemd 1 april 2016

Termijn 1 april 2019

Naam De heer J.P. Anten, Vice Voorzitter en voorzitter Renumeratie-, Advies- 
en Benoemingscommissie, lid onderwijskwaliteitscommissie

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

Nevenfuncties -

Benoemd 1 januari 2015 en herbenoemd op 1 januari 2018

Termijn 1 januari 2021

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

Functie Senior rechter, Rechtbank Midden-Nederland

Nevenfuncties -

Benoemd 1 maart 2016

Termijn 1 maart 2019

Naam De heer H. Kroeze, voorzitter Audit Commissie

Functie Gepensioneerd, voorheen partner BDO tot 1-1-2013

Nevenfuncties Bestuurder Stichting OndernemersKlankbord; bestuurder Stichting tot 
Steun van de Protestantse Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht.

Benoemd 1 februari 2015 en herbenoemd op 1 februari 2018

Termijn 1 februari 2021

De RvT kwam in het verslagjaar zevenmaal in vergadering bijeen. Daarvan is vier-
maal ‘regulier’ vergaderd door de RvT met de bestuurder en heeft de RvT twee 
keer een gesprek gehad met de GMR. Ook is met het GMT gesproken. 
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Het is daarbij normale routine dat een half uur voor de reguliere bijeenkomsten 
door de Raad wordt vergaderd zonder de bestuurder.
De voltallige RvT heeft deelgenomen aan de ‘stakeholderbijeenkomst’, die in het 
kader van de ontwikkeling van het Strategische Beleidsplan met verschillende 
belangengroepen van binnen en buiten de CVO Groep is gehouden.

Ook is in 2017 gewerkt met een jaaragenda, waarop onder meer de volgende 
punten op de agenda stonden, naast de periodieke bespreking van de algemene 
gang van zaken.
Onderwerpen, naast de reeds eerdergenoemde zaken: 

• Goedkeuring van de jaarrekening 2016, de begroting 2018 tegen de achter-  
 grond van de meerjarenbegroting 2019-2023.
• 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. 
• Het vaststellen van het toezichtskader van de RvT.
• De voorstellen voor de renovatie en verbouwing van het Christelijk Lyceum   
 Zeist. 
• Het schema van aftreden van de RvT en de profielschets voor een nieuw te   
 benoemen RvT lid.
• Het strategisch beleidsplan.
• De beoordeling op actualiteit van de statuten van Stichting CVO Groep en de  
 Stichting CVO Groep Plus.
• Opbrengstenkaart 2017 Onderwijsinspectie.

De RvT kende in 2017 drie commissies: De auditcommissie (financiële com-
missie), de Remuneratie-, Selectie- en Benoemingscommissie en de commissie 
Onderwijskwaliteit. 

De voorzitter van de RvT voert minimaal eenmaal per maand bilateraal overleg 
met de bestuurder. Ook heeft hij individuele gesprekken gevoerd met de recto-
ren en directeuren en waren er diverse informele contacten met schoolleiding 
en stafmedewerkers. Tevens heeft een gesprek plaats gehad met de Onderwijs-
inspecteur in het kader van het nieuwe Toezichtkader dat door de Inspectie zal 
gaan worden gehanteerd.  

Jaarlijks bezoekt de RvT een van de scholen. In 2017 is het Christelijk Lyceum 
Zeist bezocht. 
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Hierbij zijn lessen bezocht en hebben de leden van de RvT 
gesproken met de schoolleiding. 
Tenslotte was er in 2017 tweemaal een bijeenkomst van de RvT met de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), met als thema in het eerste 
gesprek de professionaliteit en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers en 
de tweede bijeenkomst is gesproken over de identiteit van de CVO Groep als 
geheel en van de afzonderlijke scholen. Ook is in de tweede bijeenkomst de rol 
besproken van de GMR bij de benoeming van een lid van de RvT in het kader van 
de optredende vacature als gevolg van het beëindigen van de tweede termijn van 
de heer Sinoo

In het kader van de Code Goed Onderwijsbestuur reflecteert de RvT intern 
over haar rol en de uitvoering daarvan als intern toezichthouder. In december 
2017 heeft de RvT een zelfevaluatie gehouden onder leiding van de Galan Groep. 
Daarnaast is net als in 2016 meer gestructureerd gesproken over integriteit.
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Bericht van de 
GMR

Gemeenschappelijk medezeggenschapsraad
De GMR is in 2017 acht keer bijeen geweest voor een vergadering. Daarnaast is 
er twee keer een overleg geweest met de Raad van Toezicht. De eerste bijeen-
komst had als gespreksthema’s professionaliteit en duurzame inzetbaarheid. 
De tweede bijeenkomst is de identiteit van de CVO Groep als geheel en van de 
afzonderlijke scholen het gespreksonderwerp geweest.
Van de acht vergaderingen zijn verslagen gemaakt welke zijn gepubliceerd op de 
website van de CVO Groep.

De GMR bestaat uit 12 leden, waarvan 6 personeelsleden, 3 leerlingen en 
3 ouders. Net als in 2016 is een vacature voor een ouder het gehele jaar niet 
opgevuld, ondanks activiteiten van de GMR om dit via de betreffende school be-
kend te maken. Vanaf augustus 2016 was er ook een vacature voor een leerling 
welke in 2017 niet is opgevuld. Voor sommige leden zat de termijn er op, of de-
den leerlingen eindexamen en gingen van school. Hierdoor is de samenstelling in 
de eerste maanden van het schooljaar 2017-2018 gewijzigd. Ook de voorzitter, 
mevrouw Doornenbal, heeft na vier jaar voorzitterschap haar taak in september 
2017 overgedragen en is uit de GMR gestapt. De heer Van den Burg is door de 
GMR benoemd tot voorzitter.

De in 2015 op aanraden van de GMR ingestelde werkgroep ‘Transitieplan’ is in 
2016 samengevoegd met de werkgroep ‘duurzame inzetbaarheid’. Deze brede 
werkgroep is in 2017 een aantal malen bij elkaar geweest en heeft gesproken 
over aanpassingen van het taakbeleid. Daartoe heeft deze werkgroep het voor-
touw genomen voor een enquête onder de docenten over het taakbeleid. De 
uitkomst hiervan was dat ongeveer 50% van de medewerkers het taakbeleid wil 
houden zoals het is en 50% naar een meer open taakbeleid wil, waarbij mede-
werkers onderling de taken invullen en verdelen. Hierover heeft deze werkgroep 
in 2017 gesproken met de rectoren/directeuren. Daaruit is voortgekomen dat 
twee scholen voor schooljaar 2018-2019 een experiment starten met een meer 
open taakbeleid binnen de kaders van het huidige taakbeleid. 

Op initiatief van de GMR is het tweede gesprek met de Raad van Toezicht in 
2017 gegaan over de identiteit van de CVO Groep en van de scholen. De actie 
die uit dit gesprek is voortgekomen, is dat de bestuurder contact heeft gezocht 
met Verus om met begeleiding door een adviseur van Verus op dit onderwerp 
het thema identiteit tot een gespreksthema te maken binnen de scholen van de 
CVO Groep.
In 2017 is het tweede deel van de basiscursus MR gevolgd door de leden van de 
GMR en alle MR’s. Dit tweede deel had als onderwerp ‘financiën’ en werd 
gegeven door de AOB.
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De leden van de GMR waren in 2017: 

Personeelsleden
Jolanda Doornenbal voorzitter (tot oktober 2017)
Esse van den Burg vice-voorzitter en voorzitter vanaf 

oktober 2017
Abe Gilijamse lid (tot augustus 2017)
Jaap Stuiver lid
Harm Homan lid
Mark Smeekes lid (vanaf november 2017)
Jos Heuver lid (vanaf november 2017) 
Leerlingen
Lotte Nijmeijers lid (tot augustus 2017)
Bobby van Thiel lid (vanaf november 2017)
Nisrine Boughara lid (vanaf november 2017)
Ouders
Wim Hakkesteegt lid (tot augustus 2017)
Ron van der Wens lid (tot augustus 2017)
Arne Breunesse lid (vanaf november 2017)

De GMR is in 2017 administratief ondersteund door mevrouw A. van Kooten.
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De scholen: CCZ

Christelijk
College
Zeist

Graaf Adolflaan 4
3708 XB Zeist
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Algemene ontwikkelingen
Binnen het Christelijk College Zeist heeft 2017 in het teken gestaan van de eer-
ste examinering binnen het vernieuwd VMBO in mei 2018. Voor het profiel Zorg 
en Welzijn was de verandering niet zo groot. Het docententeam en de leerlingen 
hebben zich de afgelopen twee jaren goed kunnen voorbereiden op het nieuwe 
examen. Dit was spannend voor Dienstverlening en Producten, omdat dat het 
voor de school een volledig nieuwe richting is, was er nog geen enkele ervaring 
met dit examen. Met het aantrekken van twee docenten die al een beetje erva-
ring met dit profiel hadden is er hard gewerkt om binnen dit brede programma 
de leerlingen optimaal voor te bereiden op het examen. Dit alles moest gebeu-
ren in een lokaal dat nog voornamelijk op techniek gericht was terwijl Dienstver-
lening en Producten veel breder gericht is.

Onderwijskundige ontwikkelingen
Op pedagogisch-didactisch gebied hebben we onderzocht hoe we alles wat er 
in de school aan kracht, kennis en ondersteuning is optimaal met elkaar kunnen 
verbinden. We doen veel en veel gaat goed. De winst zit hem in het slim verbin-
den van de kennis, kunde en activiteiten. Er is gekozen om School Wide Positive 
Behaviour Support in te zetten om deze verbinding te maken.

Dit jaar is ook gebruikt om de structuur van de school te optimaliseren. We kun-
nen terugkijken op een geslaagde implementatie van de rol van jaarlaag coördi-
nator. Ook het Vierkant (een plaats waar leerlingen zich melden als ze uit de les 
verwijderd zijn of een toetst kunnen inhalen of herkansen) heeft een vaste plek 
in de organisatie gekregen. Beide initiatieven moeten nog wel verder uitgewerkt 
worden. Door het vertrek van de teamleider deed de mogelijkheid zich voor 
een aantal zaken anders te organiseren. In plaats van een nieuwe teamleider 
te benoemen zijn er een viertal expertrollen gecreëerd namelijk; Taalexpert, 
Rekenexpert, LOBexpert en ICT en onderwijsexpert. Deze experts zijn voor de 
hele school verantwoordelijk voor hun gebied. Op deze manier wordt optimaal 
gebruik gemaakt van de kwaliteiten binnen de school.

Activiteiten in het kader van professionalisering
Op het gebied van professionalisering is er schoolbreed een mentorentraining 
geweest. Daarnaast is er bij elke docent een les geobserveerd en gefilmd. Deze 
filmopnames en de nabesprekingen zijn gedaan door HPC. Verder is er op 
diverse gebieden geschoold en bijgeschoold. Dit was op verzoek van individuele 
medewerkers.

Projecten voor de leerlingen
Zoals elk jaar waren er de CKV-dagen waarop de leerlingen diverse workshops 
konden doen. Ook de dierentuin is dit jaar weer bezocht en was er een zomer-
sportdag. 

Dit jaar hebben de leerlingen actief meegedaan met het Eco-schools project. Ze 
hebben in samenwerking met de AH Kerckenbos een week lang afval opgeruimd 
in de wijk rond de school.
Naast de projecten is er elke zes weken een leerlingenlunch. Dit is een moment 
waarop het MT en enkele leerlingen onder het genot van een lunch samen infor-
meel met elkaar praten over wat er zoals op school speelt. 

Ouderparticipatie
De bijeenkomsten met de Ouder Participatie Groep gingen voornamelijk over 
de dagelijkse gang van zaken op de school. Een vast agendapunt is de door de 
leerlingen en ouders ervaren veiligheid op school. We zijn er trots op dat zowel 
ouders als leerlingen hierover tevreden zijn.

Medezeggenschap 
De medezeggenschapsvergaderingen gingen buiten de normale zaken die vast op 
de agenda staan vooral over de nieuwe organisatiestructuur en het taakbeleid.
Er is instemming gegeven voor het werken met experts en het aanstellen van een 
aparte roostermaker. Beide moeten bijdragen aan een transparante structuur 
met korte lijnen.

Huisvesting
Om goed vorm te geven aan het nieuwe profiel Dienstverlening en Producten 
zal het technieklokaal aangepast moeten worden. Dit is een grote ingreep. Veel 
machines zijn verdwenen en daarvoor in de plaats wordt de ruimte zo flexibel 
mogelijk ingedeeld om meerdere groepen leerlingen aan verschillende opdrach-
ten te laten werken. Dat betekent concreet dat er een winkeltje, green screen, 
techniekruimte, instructieruimte, keukentje en flexibele werkplekken in één 
groot lokaal gecreëerd gaan worden.

Website: www.ccz.nu 
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Algemene ontwikkelingen
Het Christelijk Lyceum Zeist (CLZ) biedt onderwijs aan op (tweetalig) gymna-
sium, (tweetalig) atheneum, (tweetalig) havo en vmbo tl/gl. Het CLZ is een open 
pluriforme school voor voortgezet onderwijs en staat sinds de oprichting in 1909 
in nauwe verbondenheid met de christelijke traditie. 
In het onderwijs op het CLZ staat het leren van de leerling centraal. Daarbij 
zoeken we naar een evenwicht tussen uitdaging en ondersteuning. Van leerlingen 
wordt verwacht dat zij zich inspannen om de gaven van hart, hoofd en handen 
naar vermogen te ontwikkelen en dat zij in toenemende mate hiertoe zelf de 
verantwoordelijkheid nemen. Van medewerkers wordt verwacht dat zij de leer-
lingen hiertoe motiveren en op een constructieve wijze ondersteuning bieden. 
Op die manier willen wij als schoolgemeenschap een onderwijssituatie creëren 
die uitdagend, aantrekkelijk en effectief is. 

Het CLZ wil ook een lerende gemeenschap zijn, waarin allen (leerlingen, docen-
ten en overige medewerkers) bereid zijn actief en reflexief aan de eigen ontwik-
keling te werken, in het besef dat hierbij fouten gemaakt kunnen worden. Fouten 
maken (en daarvan leren) ziet de school als onderdeel van het leerproces. 

Onderwijskundige ontwikkelingen
Binnen de vmbo-afdeling is in 2017 het vak dienstverlening en producten verder 
tot ontwikkeling gebracht. Dit vak stelt leerlingen op een bedrijfsmatige wijze in 
staat zich voor te bereiden op het beroepsonderwijs. Voor leerlingen die na het 
vmbo over willen stappen naar de afdeling havo bestaat een speciaal traject. 
Sinds 2000 vormt het tweetalig onderwijs een belangrijk onderdeel van het pro-
gramma op het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Naast het examen 
van het International Baccalaureate (IB) gaat elke leerling in de laatste jaren van 
de opleiding op ‘Work Experience’: elke leerling loopt zelfstandig een week stage 
bij een bedrijf of instelling in een Engelstalige omgeving. Eenmaal terug op school 
geeft elke leerling een presentatie van zijn activiteiten, zijn ervaringen en zijn 
belevenissen. 

Ook op de havo-afdeling wordt gestart met een tweetalig traject. In 2017 heeft 
een projectgroep invulling gegeven aan de vraag op welke wijze de havo-afdeling 
een eigen tweetalig traject zal realiseren. Daarbij wordt in belangrijke mate reke-
ning gehouden met het specifieke onderwijskundige karakter van deze afdeling. 
Naast het reguliere diploma zal het tweetalig onderwijs op de havo ook leiden 
naar het internationaal erkende IB-diploma.  
In de bovenbouw krijgt ook het programma ‘Debating’ meer en meer gestalte. 
Het betreft wedstrijden debatteren, algemene retorica en spreken in het open-
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baar. Die wedstrijden vinden intern op schoolniveau plaats maar ook op het 
niveau van allerlei nationale en internationale wedstrijden, zoals de Model United 
Nations of het European Youth Parliament. 
Elke leerling en elke docent beschikt in de les over een eigen device (MacBook) 
zodat de inzet en het gebruik van ICT een vanzelfsprekende zaak is. Bij de keuze 
tussen digitale leermiddelen en traditionele leerboeken geldt als uitgangspunt: 
de effectiviteit. Afhankelijk van het te bereiken onderwijsdoel kiest de docent 
de meest doeltreffende leermiddelen. Ook in 2017 vond daarbij in toenemende 
mate digitalisering plaats, zowel van de onderwijsorganisatie als geheel als ten 
aanzien van het vakgerichte deel aan leermiddelen.
Het CLZ participeert dan ook op intensieve wijze in het project Leerlabs van de 
VO-raad, waarbij men zich voornamelijk richt op het ontwikkelen van digitaal 
leermateriaal. 

Voorzieningen
In 2017 kwam een belangrijke voorziening tot stand, die sinds jaar en dag op het 
CLZ ontbrak. Inmiddels beschikt de school nu over een professioneel ingerichte 
kantine, het zogenaamde CLZ Grand Café, waarvan de multi-functionaliteit 
bij diverse bijeenkomsten al volop is gebleken. Plannen voor de bouw van een 
derde gymzaal, de inrichting van een studiezaal met bibliotheek en de verdere 
ontwikkeling van het zogenaamde ‘masterplan’ kregen meer en meer concrete 
contouren, onder meer dankzij de even ondersteunende als loyale opstelling van 
de gemeente Zeist. De verwachting is nu, dat eind 2021 alle  bouwactiviteiten 
zullen zijn afgerond.  

Professionalisering
Het CLZ is al langer bezig met het scholen van de docenten op het gebied van 
intercollegiale consultatie en coaching. In 2017 zijn op deze weg verdere stappen 
gezet. Docenten nemen (individueel maar vooral gezamenlijk) de regie over hun 
eigen leerproces om zo tot verbetering van de kwaliteit van de lessen te komen. 
In 2017 namen diverse vakgroepen deel aan het zogenaamde KIES-traject, dat 
vakgroepen in staat stelt het eigen functioneren tegen het licht te houden met 
het oog op kwaliteit en doelmatigheid. 
In het kader van de bijscholing volgden diverse docenten vele trajecten, zowel in 
den lande als in het buitenland en gericht op de voortschrijdende internationali-
sering van het onderwijs. 

Projecten voor leerlingen
Vanuit de traditie van de school wil het CLZ de leerling naast een standaard 
pakket nog meer meegeven. Leerlingen worden uitgedaagd zich te ontplooien in 
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de breedte en in de diepte, zodat hun kennisbasis ertoe zal bijdragen dat zij zich 
ontwikkelen tot betrokken, empathische en kritische cultuurdragers. Dat bete-
kent veel ruimte ook voor de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden 
(debating), voor internationalisering, voor cultuur (muziek, toneel en dans) sport 
en deelname aan een week maatschappelijke stage. Onder het motto ‘voor elk 
wat wils’ is er veel aandacht voor allerlei activiteiten buiten het normale lesver-
band, waaraan elke leerling mee kan doen. Stijldansen, de Technische Dienst, 
iHelps (ondersteunen gebruik MacBooks), Virtuoso (cultuurprogramma), De 
Reflector (schoolkrant), de jaarlijkse Bright Music Night, de CLZ Science Aca-
demy (in samenwerking met de Universiteit van Utrecht), de leerlingenraad, de 
Makerij (techniekclub), een sportclub en de leerlingenvereniging die onder de 
naam Zeister Lyceïsten Club (ZLC) borg staat voor de organisatie van tal van 
feestelijke activiteiten.

Ouderparticipatie
Op het CLZ is een ouderraad actief. In 2017 is de ouderraad ongeveer vijf keer 
bijeen geweest en sprak in die bijeenkomsten met de rector of een teamleider 
over diverse schoolzaken. Alle ouders worden via e-mail geïnformeerd over 
zaken betreffende het leerjaar van hun kind. Daarnaast verschijnt vier maal per 
jaar ‘Onder de Linden’, een digitaal informatieblad dat ouders informeert over 
de school als geheel. De ouderraad organiseert jaarlijks een thema-avond over 
algemeen opvoedkundige onderwerpen zoals ‘verslaving’, ‘sociale media’, etc.

Website: www.clz.nl 
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Algemene ontwikkelingen
De algemene ontwikkelingen op het Seyster College hadden in 2017 met name 
te maken met het feit dat er een nieuwe directeur werd gezocht. 

Onderwijsontwikkelingen
Op onderwijskundig gebied hebben we ons ontwikkeld op het gebied van uit-
stroomrichtingen die ‘meer voor meisjes’ zijn. Een teamlid is zich bijvoorbeeld 
gaan verdiepen in het bloemschikken en volgend schooljaar gaan we de lessen 
in het vakgebied ‘groen’ hiermee uitbreiden. Uiteraard gaan we ook de jongens 
binnen onze school dit vak aanbieden. We krijgen door de diversiteit binnen dit 
vakgebied wel meer mogelijkheden om te differentiëren en kansen te geven aan 
talenten.
Binnen het vakgebied Horeca zijn we in samenwerking met MFA Binnenbos 
gestart met een restaurant waar op maandagavond, tegen betaling, aangeschoven 
kan worden. Dit is al een groot succes, omdat we tot het einde van het school-
jaar volgeboekt zijn.
Op het gebied van Zorg & Welzijn is een nieuw lokaal ingericht waar lessen in 
de verzorging betreffende huid, haar en handen worden gegeven. En voor het 
Arbeids Training Centrum zijn we overgegaan tot de aanschaf van een heftruck. 
Door zelf te beschikken over een heftruck kunnen de leerlingen vaker oefenen 
en zijn we in staat om veel meer leerlingen examen te laten doen.

Professionalisering
In zogenaamde kenniscafés zijn er 5 bijeenkomsten geweest, waarin verschil-
lende onderwijskundige-, pedagogische- en didactische thema’s gedeeld zijn met 
het team. 
Het team heeft zich samen verder ontwikkeld in het gebruik van iPads binnen het 
onderwijs. En de methode BAAZ over gespreksvoering en coaching van leerlin-
gen is gepresenteerd en deels ingevoerd. Volgend schooljaar wordt dit verder 
uitgerold.
Ook dit jaar zijn er weer drie teamleden opgeleid tot werkplekbegeleider voor 
startende docenten en stagiaires HBO. Daarnaast zijn twee teamleden zich aan 
het bekwamen om van onderwijsassistent naar bevoegd leerkracht te groeien en 
er zijn verschillende vakgerichte opleidingen gevolgd in horeca, techniek 
en groen.

Bijzondere projecten voor leerlingen
Om het internetgebruik veilig te laten verlopen en thema’s als verslavingsproble-
matiek en seksuele vorming te bespreken zijn er, naast de reguliere aandacht aan 
deze onderwerpen, gastlessen gegeven.

Voor zowel de onder- als de bovenbouw zijn er verschillende cultuuruitjes  
geweest in het kader van CJP.
Verder hebben de leerlingen genoten van de extra’s op sportgebied, zoals een 
sportdag bij het Henschotermeer, de deelname aan een voetbaltoernooi en een 
skidag voor de onderbouw bij een indoor skifaciliteit in Nederland en met de 
bovenbouw zijn we in Duitsland geweest.
En dit schooljaar gaan onze uitstroom leerlingen een buitenlandse reis maken.  
De ene helft gaat naar Valencia en de andere helft naar Malaga.

Ouderparticipatie
Naast de algemene ouderavonden zijn de ouders betrokken geweest bij de  
routegesprekken van leerlingen, met name als het gaat om gesprekken over 
toeleiding naar werk of vervolgonderwijs.

Items medezeggenschapsraad
Het begin van dit schooljaar stond in het teken van de vacaturestelling voor een 
nieuwe directeur, ook de MR heeft zich beziggehouden met het opstellen van 
een profiel.
Iedere bijeenkomst stond het activiteitenplan centraal en zijn ontwikkelingen 
gevolgd en geëvalueerd. 

Huisvesting
Er heeft een ontwerp en aanbesteding plaatsgevonden voor de bouw van een 
multifunctionele ruimte op de Bergweg. Volgend schooljaar wordt deze  
verbouwing gerealiseerd.
Op de bovenverdieping van de Bergweg wordt na onderzoek airconditioning 
gerealiseerd en er is gewerkt aan het terugdringen van geluidsoverlast tussen 
bepaalde ruimtes op Hoog Kanje.
In de ruimtes van het Arbeids Training Centrum en Zorg & Welzijn wordt de 
centrale verwarming geoptimaliseerd om zo tot een beter leer- en leefklimaat te 
komen.

Website: www.seystercollege.nl
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Algemene ontwikkelingen
2017 heeft veelal in het teken gestaan van bouwen, verhuizen en landen. We 
hebben ons prachtige nieuwe schoolpand betrokken. Een duurzaam gebouw met 
veel onderwijskundige mogelijkheden. Op het dak is een groot zonnepark gerea-
liseerd dat mede mogelijk werd gemaakt door de CVO Groep. 
Tegen alle prognoses in hadden we dit jaar weer een groei van het aantal aanmel-
dingen. Hierdoor steeg ons totale aantal leerlingen naar ruim 1.500. In december 
2017 heeft er een rectorswisseling plaatsgevonden. In samenwerking met de 
gemeente is in Villa Revius een succesvolle pilot gestart voor de opvang van leer-
lingen die om verschillende redenen kortdurend niet kunnen deelnemen aan het 
reguliere onderwijsproces.  
 

Onderwijskundige ontwikkelingen
In leerKRACHT-groepen is onder andere gewerkt aan het gebruik van nieuwe 
media in het onderwijs, differentiatie, gebruik van de leerpleinen en formatief 
toetsen. Ook op het gebied van de begeleiding van en maatwerk voor hoogbe-
gaafde leerlingen zijn stappen gezet. We willen de zelfverantwoordelijkheid van 
de leerlingen versterken en streven ernaar de leerling meer regie en verantwoor-
delijkheid te laten nemen over zijn eigen leerproces. Een stap daarin is gezet met 
de dit jaar ingevoerde Kind-Ouder-Mentorgesprekken. 

Professionalisering
Naast de professionalisering die plaatsvindt in de leerKRACHT-groepen zijn 
trainingen georganiseerd voor alle mentoren over het voeren van de KOM-
gesprekken. Daarnaast zijn trainingen verzorgd over algemene begeleidingsvaar-
digheden voor alle nieuwe mentoren. In het kader van de Opleidingsschool is 
wederom een groep docenten geschoold tot werplekbegeleider en een collega 
tot schoolopleider. Tijdens een studiemiddag ‘zorg’ hebben alle collega’s work-
shops gevolgd over uiteenlopende leerlingondersteunings- en zorgonderwerpen.

Speciale projecten voor leerlingen
Alle leerlingen van leerjaar 2 en 3 hebben een workshop gevolgd over de ‘risico’s 
van sexting’ en het aangeven van grenzen. Dit hebben ze gedaan onder leiding 
van het samenwerkingsproject ‘Pretty Woman’. Gaande het jaar zijn er tijdens de 
verschillende projectdagen onder andere een cultuur- project voor de brugklas, 
Europa-projecten en natuurprojecten geweest. Zoals ieder jaar organiseerde de 
school een aantal muziekavonden, toneelvoorstellingen en een talentenshow. Al-
len voor en door leerlingen. De debatteams waren actief en succesvol op 
verschillende debatwedstrijden in binnen en buitenland. 

Ouderparticipatie
De ouderadviesgroep, bestaande uit 60 leden, kwam in 2017 drie keer bijeen.
De thema’s van dit jaar waren :
• Hoe de leerlingen de start van het schooljaar hebben ervaren, hoe het gaat in  
 het nieuwe gebouw, waar zij qua lesstof of IT-gebruik tegenaan lopen e.d. 
• ‘De rol van ouders in de begeleiding van hun kind bij schoolwerk’. Waar lopen  
 ouders tegenaan, wat is lastig en hoe gaan ze met dit onderwerp om?
• ‘Wat zijn de voordelen en/of nadelen van ons huidige 75-minutenrooster?’. 
 Is hierbinnen voldoende ruimte om de in het Schoolplan beschreven doelen 
 te bereiken, welk ander rooster is mogelijk meer ondersteunend in het  
 bereiken van onze doelen?
Daarnaast was er een algemene ouderavond over de ontwikkeling van het puber-
brein door onderzoekers van de Universiteit van Leiden.

Huisvesting
Dit jaar betrokken we ons nieuwe schoolgebouw (een cadeautje!) en werd het 
oude gebouw afgebroken. Ook werden het Brugklaspaviljoen en de Villa in  
gebruik genomen. We zijn nog in afwachting van de officiële opening van de  
muziekkoepel, die de stichting Muziekkoepel Doorn op het terrein van het  
Revius heeft gerealiseerd.
De tuin komt langzaam tot bloei na de verbouwingen en de sportvelden kunnen 
hopelijk op korte termijn weer door de vakgroep LO gebruikt worden. 

Website: www.reviusdoorn.nl 
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Algemene ontwikkelingen
Op 1 augustus 2017 hadden we 791 leerlingen. We hadden een iets hoger aantal 
aanmeldingen dan in het vorige jaar, maar er is ook een groter aantal leerlingen 
uitgestroomd. Hiermee is er sprake van een lichte krimp, die ook in 2018 zal 
doorzetten. 

Per 1 augustus 2017 is Sven Baijens gestart als nieuwe directeur, ter vervanging 
van Gemke Schrakamp die na 12,5 jaar directeurschap is gedetacheerd aan de 
Hogeschool Utrecht, lerarenopleiding Instituut Archimedes. Ko Doncker nam in 
juli afscheid als directeur ad interim.

We zijn bezig geweest met de voorbereidingen voor een nieuw schoolplan, 
2018-2022. Hier is door individuele docenten en door werkgroepen veel aan-
dacht aan geschonken. Er zullen geen grootscheepse vernieuwingen komen, we 
merken dat we succes hebben met onze aanpak, dus we willen vooral nog beter 
worden in wat we al doen. 
Daarnaast hebben we een nieuwe website gebouwd, waarop de inhoudelijke 
boodschap over de school zoveel mogelijk samenvalt met de presentatie. We 
hebben een frisse, vrolijke toon gevonden en mooi filmmateriaal opgenomen. De 
website is eind 2017 afgerond, klaar voor lancering begin 2018.

Onderwijskundige ontwikkelingen
In december 2017 was de afsluiting van het Leerlab 21e eeuwse vaardigheden. 
Hier heeft de school vanaf 2016 aan deelgenomen. We hebben geleerd rubrics te 
maken, zijn tot rubrics gekomen over wat de 21e eeuwse vaardigheden bete-
kenen en het heeft het bewustzijn over het belang ervan vergroot. Daarnaast 
hebben we in 2017 hard gewerkt aan het meer divers gebruiken van onze onder-
wijsruimtes, passend bij het onderwijskundig concept.

Professionalisering
We hebben het traject rond Didactisch Coachen voortgezet, dit is erop gericht 
leerlingen te bevragen en duidelijke en bruikbare feedback te geven op hun leer-
proces. De bedoeling is om alle medewerkers hierin te bekwamen, we gaan hier 
in de komende jaren dus mee door. Daarnaast waren (facultatieve) workshops 
rond het inzetten van de iPad in de les. Studiemiddagen waren gericht onder 
meer op de positionering van Revius Wijk in de directe omgeving. In het kader 
van de Opleidingsschool zijn een aantal docenten gestart met de opleiding tot 
werkplekbegeleider.

Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.

Speciale projecten voor leerlingen
We hebben de tweede editie van Talentstroom gehad, een reeks workshops 
voor leerlingen waar ze vrijwillig aan konden deelnemen. Een mooie vorm, 
waarin docenten leerlingen een inkijkje gaven in onderwerpen die niet standaard 
in het curriculum passen, maar waar zijzelf affiniteit mee hebben. Het leverde 
een bont geheel op, met bijvoorbeeld kooklessen, drone-vliegen, technisch teke-
nen en sporten.
Net als in vorige jaren zijn we verder gegaan met bijvoorbeeld de Maatschap-
pelijke stage, de Sportiefste Klascompetitie, de Opera voor vmbo-t 3, Revius’ 
Got Talent. Daarnaast was er in het kader van LOB de Bedrijvenmarkt en het LB 
Café.

Website: www.reviuswijk.nl 
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Algemene ontwikkelingen
EOA Overberg is gevestigd op het terrein van de procesopvanglocatie terrein 
van AZC Overberg. Een procesopvanglocatie (POL) is een locatie waar vluchte-
lingen tijdelijk verblijven tot er uitsluitsel is over de uiteindelijke verblijfsstatus. 
AZC Overberg biedt uitsluitend onderdak aan alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen (AMV) waarvan de verblijfsstatus nog niet is vastgesteld. Als de 
verblijfsstatus eenmaal bekend is, stromen de statushouders door naar een asiel-
zoekerscentrum of een kleinschalige wooneenheid. De gemiddelde verblijfsduur 
in Overberg is dus afhankelijk van de periode die de asielaanvraag duurt. Deze 
periode was bij de oprichting van de school (september 2014) begroot op maxi-
maal 4 maanden maar bleek als gevolg van stagnatie door de grote instroom in 
de praktijk op te kunnen lopen tot meer dan 12 maanden. Dit betekende dat het 
initiële onderwijs-programma -afgestemd op 4 maanden- tussentijds regelmatig 
bijstellingen en modificaties behoefde hetgeen voor de nodige dynamiek zorgde, 
waarbij veel creativiteit en inventiviteit van het team werd verwacht om alles in 
goede banen te leiden en kwalitatief hoogstaand onderwijs te blijven bieden. Dat 
is een ontwikkeling die zich ook in 2017 heeft voortgezet. Mede doordat ook in 
2017 de verblijfsduur op AZC Overberg weer korter werd door de versnelde 
procedures en de leerlingen daardoor in enkele gevallen slechts enkele weken op 
de EOA School hebben gezeten.

Inspectiebezoek
In februari 2017 heeft de Onderwijsinspectie een regulier kwaliteitsonderzoek 
gedaan op de EOA School. De conclusie was dat de kwaliteit van het onderwijs- 
en begeleidingsproces van voldoende basis is, maar dat er meer aandacht zou 
kunnen zijn voor het toekomstmogelijkheden in combinatie met daarop afge-
stemd taalonderwijs per leerling. Daarnaast zag de inspecteur mogelijkheden om 
de kwaliteitszorg qua leskwaliteit verder te ontwikkelen door bijvoorbeeld meer 
samenhang aan te brengen tussen praktijk en taallessen.
Om dit laatste te bereiken is door de docenten gewerkt aan een andere lesme-
thode voor Nederlands waarbij meer thematisch wordt gewerkt. Dat thema 
is dan ook tegelijk het onderwerp bij de andere vakken, zodat de leerlingen op 
verschillende momenten in verschillende situaties dezelfde woorden in de Ne-
derlandse taal tegen komen.

Naar aanleiding van het bezoek van de inspectie van het onderwijs is getracht  
meer werk te maken van het bieden van een toekomstperspectief met als doel 
de leerlingen te laten proeven aan verschillende beroepen.  
 
 
 

Om dit vorm te geven zijn in 2017 de volgende activiteiten georganiseerd:
• Stages op individuele basis
• Werken in de groenvoorziening op het AZC terrein
• Samenwerking zoeken met het Vakcollege Maarsbergen

Als van een leerling bekend is welk beroep deze later zou willen uitoefenen, is 
geprobeerd voor die leerling een meeloop stage te organiseren. De praktijk-
school van de CVO Groep Zuidoost Utrecht, het Seyster College, is gevraagd de 
groenvoorziening op het AZC terrein in Overberg te verzorgen, zodat leerlingen 
van de EOA School samen met leerlingen van het Seyster College als hovenier 
konden werken.

Om de leerlingen een bredere kijk op praktische beroepen te geven, is samen-
werking gezocht met vakcollege Maarsbergen. Het doel was om leerlingen daar 
een dag of twee dagen te laten meelopen om zich te oriënteren op de verschil-
lende beroepen waarvoor het vakcollege een opleiding biedt.

In november 2017 kwam het bericht dat het COA voornemens was om AZC 
Overberg per 1 januari 2018 te sluiten. Daardoor nam het aantal leerlingen in 
de laatste twee maanden sterk af en zijn deze op het beroep gerichte activitei-
ten niet verder ontwikkeld. Alleen het werken in de groenvoorziening is tot in 
december doorgegaan.

Met de sluiting van AZC Overberg kwam ook een einde aan de EOA School 
Overberg en voor de CVO Groep een einde aan de samenwerking met Capa-
bel Onderwijs van de Calder Groep. De CVO Groep kijkt terug op een fijne en 
goede samenwerking en heeft met veel plezier vorm en inhoud gegeven aan het 
onderwijs voor deze groep vluchtelingen.

De website is per 1 januari 2018 opgeheven. 

http://reviuswijk.nl


Wij
werken samen
met 

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&Welzijn 
en D&P  en ook leerlingen van het Seyster College lopen stage bij lokale 
bedrijven zodat een goede aansluiting plaatsvindt tussen onderwijs en 
lokale arbeidsmarkt.

Maatschappelijke 
stages

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

Samenwerking met het 
MBO Utrecht 

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

Samenwerkings-
verband 26-3

Samen met zorginstellingen, gemeenten en andere schoolbesturen zorgen 
voor een adequate invoering van de Wet Passend Onderwijs sinds 1 augus-
tus 2014.

Stedelijke vernieuwing 
Kerckebosch

In samenwerking met basisscholen, woningbouwcorporatie, midden- en 
kleinbedrijf, gemeente Zeist, zorginstellingen en inwoners van Kercke-
bosch zorgen voor een goede sociale infrastructuur (MFA, onderwijs en 
zorg) in de vernieuwde wijk Zeist Oost/ Kerckebosch.

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 5 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.

Capabel Onderwijs, 
COA, Nidos en andere 
partijen voor vluchte-
lingenopvang

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

Universiteit Utrecht, 
Hogeschool Utrecht en 
Fontys Hogeschool

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

Samen voor Zeist Als founder werkt de CVO Groep met Samen voor Zeist mee om de sa-
menwerking en sociale binding tussen bedrijf en samenleving te vergroten. 
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Good
Governance

Besturen en toezichthouden
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’, voor het voortgezet 
onderwijs uit 2015 vormt het uitgangspunt van ons handelen.
Van de zes eisen wordt aan vijf eisen voldaan. Waar niet aan voldaan kan worden 
is de eis dat het bestuur jaarlijks haar eigen functioneren evalueert. Daar het 
college van Bestuur uit één lid bestaat, is dit evalueren met elkaar niet mogelijk. 
Daarvoor in de plaats spreekt de bestuurder elke maand met de voorzitter van 
de RvT over de gang van zaken binnen de CVO Groep en heeft hij jaarlijks een 
gesprek met de remuneratiecommissie over zijn functioneren. Daarnaast is de 
bestuurder in december 2017 onderdeel geweest van de zelfreflectie van de 
Raad van Toezicht welke is begeleid door de Galan Groep. 

Beheersen en verantwoorden
De CVO Groep kent een planning & control-cyclus. Jaarlijks wordt een begroting 
opgesteld en een meerjarenprognose  voor de 5 jaren daarna. Deze prognose 
is grotendeels gebaseerd op de te verwachten leerlingenaantallen, maar ook op 
geplande (grote) uitgaven voor huisvesting en andere investeringen.
De begroting wordt periodiek bewaakt met behulp van managementinformatie. 
Elke maand  verschijnt financiële informatie met betrekking tot onze scholen en 
de scholengroep als geheel over het exploitatieresultaat tot dan en de verwach-
ting over het lopende jaar. Deze overzichten worden  aan de (auditcommissie 
van) de Raad van Toezicht, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en 
het Gemeenschappelijk Managementteam gestuurd.
Daarnaast ontvangen de rectoren/directeuren elke maand een overzicht van 
de actuele personele formatie van hun school afgezet tegen de prognose in het 
Bestuursformatieplan met daarbij een overzicht van het (ziekte)verzuim van hun 
medewerkers. 
De verzuimoverzichten worden, op het niveau van  de scholengroep, ook toege-
stuurd aan en besproken met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
Indien noodzakelijk worden al  deze maandoverzichten besproken in de maande-
lijkse bilaterale gesprekken tussen schoolleider en bestuurder.

Een ander belangrijk onderwerp qua beheersing is de jaarlijks, door de accoun-
tant op te stellen, managementletter, gebaseerd op de jaarlijkse interim-controle.  
Deze leidt tot actiepunten voor de CVO Groep op het gebied van interne 
controle en administratieve organisatie.
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Tenslotte werkt de CVO Groep sinds een aantal jaren met een risico-manage-
ment-paragraaf waarin jaarlijks wordt vastgesteld wat de risico’s zijn die wij lopen 
en hoeveel euro’s  wij ter schikking moeten hebben om die risico’s , mochten ze 
zich voor doen, te kunnen afdekken. Het totaal van die risico’s vormt het mini-
maal  benodigde eigen vermogen van de CVO Groep.

In 2017 heeft opnieuw een afweging van de te lopen risico’s plaats gevonden en 
zijn de risico’s gewaardeerd in geld. De hernieuwde afweging heeft geleid tot een 
aanpassing van de mate waarin een risico kan optreden en is ook de omvang van 
bepaalde risico’s aangepast. Daarmee is de risicomanagementrapportage geactu-
aliseerd om het benodigde weerstandsvermogen opnieuw vast te stellen.
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Maatschappelijke 
en politieke
ontwikkelingen

Vluchtelingenopvang
Waar het jaar 2015 voor een belangrijk deel in het teken stond van de grote 
vluchtelingenstromen (die het gevolg waren van vele geweldsincidenten) was 
2016 het jaar waarin die stromen aanzienlijk verminderden en dit beeld heeft 
zich in 2017 voortgezet. Het gevolg voor onze EOA School was dat het aan-
tal leerlingen eveneens fors daalde. Het COA besloot in november 2017 AZC 
Overberg te sluiten en daarmee kwam ook een einde aan de EOA School in 
Overberg.

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

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 we zouden willen geven. Zie ook bij ‘Speerpunten’.
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Financiën Het jaar 2017 is opnieuw met een positief resultaat (€ 654.243) afgesloten. De 
vastgestelde begroting 2017 was een sluitende begroting. Een groot deel van het 
verschil tussen realisatie en begroting wordt verklaard doordat er in 2017 een 
vergoeding van OCW is ontvangen voor de begrote loonkostenstijging van 1% 
(ongeveer € 275.000) en door het niet begrote overschot 2016 plus een bedrag 
voor hoogbegaafden van het Samenwerkingsverband (€ 270.000). 

Door het positieve resultaat verbetert de vermogenspositie van de CVO Groep. 
Met deze verbeterde vermogenspositie kan de CVO Groep onverwachte tegen-
vallers opvangen. 

Kerncijfers
De belangrijkste cijfers en kengetallen zijn opgenomen in de tabel op de volgende 
pagina. Het gaat hier steeds om de cijfers uit de geconsolideerde jaarrekening. 
Voor de current ratio is uitgegaan van de enkelvoudige jaarrekening, vanwege de 
rekening-courantverhouding.
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BATEN 2017 Begroot 2017 2016

EUR EUR EUR

3.1  Rijksbijdragen 36.782.534 35.023.741 38.030.429

3.2 Overige overheidsbijdragen en 
-subsidies

280.745 74.515 525.492

3.3 Lesgelden 67.491 8.000 62.026

3.5 Overige baten 2.091.906 1.722.761 2.291.199

39.222.676 36.829.018 40.909.146

TOTAAL BATEN

LASTEN

4.1 Personeelslasten 30.251.263 28.899.881 30.189.909

4.2 Afschrijvingen 1.429.711 1.543.143 1.571.840

4.3 Huisvestingslasten 2.156.449 2.244.544 2.414.325

4.4 Overige lasten 4.738.210 4.130.450 4.618.008

38.575.633 36.818.018 38.794.082

TOTAAL LASTEN

SALDO BATEN EN LASTEN 647.043 11.000 2.115.064

5. Financiële baten en lasten 7.200 -11.000 31.360

Resultaat 654.243 0 2.146.424

6. Belastingen 0 0 0

7. Resultaat deelnemingen 0 0 0

Resultaat na belastingen 654.243 0 2.146.424

8. Aandeel derden in resultaat 0 0 0

Nettoresultaat 654.243 0 2.146.424

9. Buitengewoon resultaat 0 0 0

TOTAAL RESULTAAT 654.243 0 2.146.424
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Kengetallen geconsolideerde jaarrekening 2017 2016 onder-
grens

boven-
grens

Weerstandsvermogen (kengetal inspectie) 30,0% 27,2% 5% geen

Toelichting: in hoeverre er middelen aanwezig 
zijn om risico’s op te vangen

Berekening: eigen vermogen/totale baten 
(inclusief rentebaten)

Solvabiliteit 1 (zuiver kengetal) 56,7% 52,2% 30% geen

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

Berekening: eigen vermogen/balanstotaal

Solvabiliteit 2 (kengetal inspectie) 71,3% 64,9% 30% geen

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

Berekening: eigen vermogen incl.voorzienin-
gen/balanstotaal

Rentabiliteit (kengetal inspectie) 1,7% 5,2% 0% geen

Toelichting: in hoeverre er sprake is van onder- 
of over rentabiltiteit (winst)

Berekening: exploitatieresultaat/totale baten

Current ratio (kengetal inspectie) 1,24 1,57 0,75% geen

Toelichting: in hoeverre er sprake is van onder- 
of over liquiditeit

Berekening: vlottende activa/kortlopende 
schulden
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Toekomstige
ontwikkelingen

Voor de nabije toekomst zijn de volgende ontwikkelingen van belang:

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 alwaar onze beide Revius-scholen staan

Een ander belangrijk aandachtspunt is de ontwikkeling van de financiën van het 
voortgezet onderwijs in Nederland, mede in relatie tot de cao. De VO-raad 
heeft al eerder geconstateerd dat vanaf 2011 de stijging van de loonkosten in het 
voortgezet onderwijs geen gelijke tred meer houdt met de inkomsten vanuit de 
rijksoverheid, dat het ‘gat’ intussen 3% bedraagt. Op termijn is dit natuurlijk niet 
meer houdbaar.
Tevens hebben we de afgelopen jaren te maken gekregen met allerlei (stille) 
bezuinigingen die het gevolg zijn van het beleid van diverse kabinetten, zoals 
de stijging van de btw, de stijging van de pensioenpremies en dergelijke.

Kortom, minder baten door lagere leerlingenaantallen en hogere personele 
lasten. In onze meerjarenbegroting 2019-2023 hebben we met deze ongunstige 
parameters rekening gehouden.
De meerjarenbegroting 2019-2023 vormt de opmaat voor de discussie hoe we 
die begroting daadwerkelijk sluitend kunnen krijgen. 

Ten slotte is een belangrijke ontwikkeling dat het Ministerie van OCW sterk inzet 
op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Daartoe zijn twee actie-
plannen gepresenteerd:

• Leraar 2020 - een krachtig beroep!
 Uit alle onderzoeken blijkt dat de docent de meest bepalende factor is bij het 
 realiseren van goed onderwijs. Het actieplan geeft voorstellen hoe de positie  
 van de docent verbeterd kan worden, met als rode draad de verbetering van  
 de professionaliteit van die docenten.

• Beter Presteren - opbrengstgericht en ambitieus
 Een plan gericht op het verbeteren van de leerprestaties van leerlingen door  
 opbrengstgericht werken, een ambitieuze leercultuur (geen ‘zesjes cultuur’)  
 en bevorderen van excellentie.

Jaarverslag CVO Groep 2017 | 38Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.



Tenslotte Het jaar 2017 is voor de scholen van de CVO Groep een goed jaar geweest. De 
in gang gezette onderwijskundige ontwikkelingen zijn verder voortgezet en zijn 
hier en daar verankerd in de scholen. Leerlingen en ouders zijn over het alge-
meen tevreden over de scholen en het is goed te constateren dat leerlingen zich 
veilig voelen op onze scholen.

Dit jaar is opnieuw de werkdruk van de medewerkers als aandachtspunt naar 
voren gekomen. Dit onderwerp zal ook in 2018 nog volop aandacht vragen. Een 
verandering van het taakbeleid kan hier wellicht een oplossing zijn.
Als opleidingsschool heeft de CVO Groep bijgedragen aan het opleiden van vele 
docenten en heeft dit opleiden op de scholen een waardevolle betekenis gekre-
gen.

Financieel gezien gaat het de CVO Groep voor de wind. Wel dienen we scherp 
te blijven op de ontwikkelingen met financiële gevolgen, zoals de krimp van het 
aantal leerlingen en het lerarentekort.
Vol goede moed en met de blik gericht op de omgeving om ons heen gaan we de 
komende jaren tegemoet!
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