Jaarverslag

2018

Stichting voor
Christelijk Voortgezet Onderwijs
Zuidoost-Utrecht
te Zeist

Jaarverslag CVO Groep 2018 | 2

Inhoud

Voorwoord

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

Voorwoord																					

03

CVO Groep
• Bevoegd gezag																			
• Doelstelling CVO Groep																
• Organisatie																				
• De scholen																				
• Geografisch voedingsgebied															

04
04
04
04
05

De Medewerkers																			
De kwaliteit van het onderwijs															
Speerpunten van de CVO Groep														
Raad van Toezicht (RvT)																	
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)								
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)								

06
13
15
17
19
21

De scholen																		
• Christelijk College Zeist (CCZ)														
• Christelijk Lyceum Zeist (CLZ)														
• Seyster College (SC)																	
• Revius Lyceum Doorn (RLD)															
• Revius Lyceum Wijk bij Duurstede (RLW)											
• EOA-school Overberg (EOA)														

22
24
26
28
31
33

Wij werken samen met																	
Good Governance																			
Tevredenheidsonderzoek																	
Financiën																						
Maatschappelijk en toekomstige ontwikkelingen										
Tenslotte																						

35
36
38
42
44
45

Hierbij presenteer ik het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van de
CVO Groep Zuidoost Utrecht. Hierin laten wij zien wat belangrijke
onderwerpen waren in 2018 voor de scholengroep.
Naast onze primaire taak, het geven van onderwijs, zijn wij op allerlei
andere terreinen actief. Op het gebied van onderwijshuisvesting. Van ICT.
In onze pogingen het personeelstekort in het voortgezet onderwijs aan te
pakken. Op het terrein van passend onderwijs. Van governance en goed
bestuur. En, uiteraard, op het gebied van financiën. Wij willen de goede
financiële positie van de scholengroep ook de komende periode handhaven en verder uitbouwen. In dat kader is het goed te zien dat het jaar
2018 financieel positief is afgesloten.
De in 2018 (wederom) in gebruik genomen school voor alleenstaande
minderjarige vreemdelingen zal in 2019 beëindigd worden. Daar staat
tegenover dat in 2019 een nieuwe school, te weten Beukenrode Onderwijs
uit Doorn, onderdeel zal gaan uitmaken van de CVO Groep.
Ik wil op deze plaats iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan
onze prestaties in 2018. Zowel binnen als buiten de scholengroep. Want als
onderwijsorganisatie kunnen wij niet goed functioneren zonder onze
samenwerkingspartners: de gemeenten, de collega-scholen, het MBO, HBO
en WO, de (jeugd)zorginstellingen, stagebedrijven en het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs.
Reacties op dit verslag zijn zeer welkom!

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

Bevoegd gezag

De CVO Groep is een stichting. De statutaire naam van de stichting is ‘Stichting
voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht’. De stichting is
opgericht in 1996. De statuten van de stichting zijn het laatst gewijzigd op 23 juni
2010. Het door OCW toegekende bevoegd gezagnummer van de CVO Groep is
40132.

Doelstelling CVO Groep

De Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht,
afgekort tot CVO Groep, beheert zes scholen voor voortgezet onderwijs in de
gemeenten Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede.
Het doel van de stichting is het oprichten en in stand houden van scholen voor
algemeen christelijk voortgezet onderwijs 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 functioneren de scholen onder twee Basis Registratie Instellingen Nummers, afgekort
brin’s: 02VR en 26HY. Voor vijf scholen is daarnaast door de overheid een vestigingsnummer toegekend, dat wordt toegevoegd aan het brin.

De scholen

De bestuurder van de CVO Groep is het bevoegd gezag van:
• 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 (deze website is per 1 januari 2018 opgeheven.)
• Revius Lyceum Doorn, afgekort tot Revius Doorn of RLD,
www.reviusdoorn.nl
• Revius Lyceum Wijk bij Duurstede, afgekort tot Revius Wijk of RLW,
www.reviuswijk.nl
• Seyster College, afgekort tot SC, www.seystercollege.nl
Leerlingenaantallen (teldatum 1-10-2018)
In totaal kenden deze scholen in 2018 4.249 leerlingen (inclusief 28 EOA-leerlingen). In 2017 bedroeg het aantal leerlingen 4.280. Een daling van leerlingen die
voor een groot deel veroorzaakt door de lagere aantallen leerlingen binnen het
CCZ en het Revius Lyceum Wijk bij Duurstede.
Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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Geografisch voedingsgebied

In onderstaande tabel is een overzicht van het aantal leerlingen per 1 oktober
2016, 2017 en 2018 opgenomen. Tevens is het aantal VAVO leerlingen
opgenomen.
School

Brinnr.

2018

2017

2016

Totaal

Totaal

Totaal

Christelijk College Zeist (CCZ)

02VR-02

325

354

377

Christelijk Lyceum Zeist (CLZ)

02VR-00

1.369 (1)

1.394 (3)

1.372 (1)

216

211

218

26HY

Seyster College (SC)
Revius Lyceum Doorn (RLD)

02VR-04

1.559

1.485

1.502

Revius Lyceum Wijk bij Duurstede (RLW)

02VR-05

752

791

826

EOA-school Overberg

02VR-07

28

45

50

4.249 (1) 4.280 (3)

4.567 (2)

Totaal

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

(1) = vavo leerling

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
CCZ

CLZ

SC

RLD

RLW

EOA

x

Praktijkonderwijs
Leerwegondersteunend onderwijs

x

x*

Vmbo basisberoepsgerichte leerweg

x

x*

Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg

x

x*

Vmbo theoretische leerweg

x

x

Havo

x

x

x

Atheneum

x

x

x*

Tweetalig atheneum

x

x

x*

Gymnasium (tweetalig)

x

x

x*

x*

x

* alleen onderbouw

Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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De Medewerkers
Medewerkers

Aantal medewerkers

De personele bezetting was op 31 december 2014 als volgt:

De personele bezetting was op 31 december 2018 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

2018

fte
337,38
354,58

OP
medewerkers

medewerkers

Totaal
fte

medewerkers

fte

24245,95

108

81,77

20

19,60

461

347,32

26HY

25

18,90

14

11,95

2

1,80

41

32,65

Totaal

358

264,85

122

93,72

22

21,40

502

379,97

Gemiddelde wtf

0,74

336,01

0,77

OP

0,97

OOP

0,76

Directie

Totaal

medewerkers

fte

medewerkers

fte

medewerkers

fte

medewerkers

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

360

268,57

128

92,50

23

23,40

511

384,47

Totaal
Gemiddelde wtf

0,75

0,72

OP

2016

1,02

OOP

0,75

Directie

Totaal

medewerkers

fte

medewerkers

fte

medewerkers

fte

medewerkers

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

346

262,23

126

91,36

22

20,43

494

374,02

350,30

Totaal

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.

Directie
fte

333

2017

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

medewerkers

02VR

fte
320,71

fte
330,47

OOP
fte

Gemiddelde wtf

Verklaring:
OP 		 =
OOP 		 =
Directie =
				
02VR 		 =
				
26HY		 =

0,76

0,73

0,93

0,76

onderwijs gevend personeel
onderwijs ondersteunend personeel
bestuurder, directie scholen, leden Raad van Toezicht, alsmede
voorzitter en directeur Samenwerkingsverband
CLZ, CCZ, Revius Doorn, Revius Wijk, EOA Overberg en
Centraal Bureau
Seyster College

In aantallen is sprake van een daling van het aantal medewerkers ten opzichte van
2017 (van 510 naar 502 medewerkers). De gemiddelde werktijdfactor (wtf) is
in 2018 nagenoeg gelijk gebleven aan 2017 (0,76 tegen 0,75 in 2017). Het aantal
docenten is vrijwel gelijk gebleven (359 in 2017 tegen 358 in 2018). Uitgedrukt
in de werktijdfactor is sprake van een daling van ongeveer 4 fte. Dat heeft tot
gevolg dat de gemiddelde werktijdfactor voor de docenten nagenoeg gelijk is
Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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gebleven. Bij het OOP zien we getalsmatig een afname van het aantal medewerkers (128 in 2017 en 122 in 2018). Het aantal fte’s is licht gestegen. Dat heeft tot
gevolg dat de gemiddelde werktijdfactor is gestegen van 0,72 fte in 2017 naar
0,77 fte in 2018.
Bij de directie is het aantal medewerkers iets gedaald ten opzichte van 2017 (van
23 naar 22 medewerkers). De gemiddelde werktijdfactor is van 1,02 naar 0,97
fte afgenomen. 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.
Verdeling categorieën in 2018

In totaal zijn 67 nieuwe medewerkers in het kalenderjaar 2018 in dienst
gekomen van de CVO Groep. Er zijn 65 medewerkers uit dienst gegaan.
2018

OP

OOP

Directie

Totaal 2017
fte aantal

fte

Totaal 2017

aantal

fte

aantal

fte

aantal

instroom

54

31,42

10

5,20

3

2,50

67

39,12

aantal

78 41,83

fte

uitstroom

51

29,30

10

5,80

4

3,80

65

38,90

65 34,07

De man /vrouw verhouding

Ten opzichte van 2017 is de verdeling iets gewijzigd in 2018. Op 31 december
2018 bestond de populatie voor 56,37% uit vrouwen en voor 43,63% uit
mannen, tegen 57,93% vrouwen en 42,07% mannen in 2017.
Binnen de categorie OP is het aandeel mannen gestegen ten opzichte van 2017.
Dit lag op 31 december 2018 op 43,30%, tegen 41,39% op 31 december 2017.
In de categorie OOP is het percentage vrouwen iets gedaald ten opzichte van
2017, van 58,59% naar 58,20% op 31 december 2018.
Het aandeel vrouwen in de directie categorie is op 31 december 2017 fors
gezakt naar 40,91% tegen 43,48% op 31 december 2017.
De vergelijking heeft steeds betrekking op de absolute aantallen en is niet
berekend naar het aantal fte’s.

Leeftijdsverdeling

In- en uitstroom 2018

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).

Het aandeel 45+ medewerkers is in 2018 in percentage gedaald ten opzichte
van 2017 (2018: 57,97%, in 2017 60%) van de populatie uit medewerkers van
45 jaar en ouder. In aantallen is een daling te zien (van 306 in 2017 naar 291 in
2018). Binnen die leeftijdsgroep zijn weer andere verschuivingen waarneembaar,
waar enerzijds het effect van de opschuivende AOW leeftijd in te herkennen is
en anderzijds de behoefte om eerder dan de AOW leeftijd uit te treden.
De leeftijdsgroep 45 tot 55 jaar laat een afname zien van 117 medewerkers naar
112 medewerkers. In de leeftijdsgroep 55 tot 65 jaar is een forse afname te zien
van 182 naar 163 medewerkers. De leeftijdsgroep 65 jaar en ouder neemt juist
toe van 7 naar 16 medewerkers.

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

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
2018 geconstateerd worden dat op een aantal scholen een interne ronde moest
worden gestart om invulling te kunnen geven aan LC- en/of LD-functies. Als bijzonderheid gold daarbij de invulling op LD-niveau binnen het vmbo van het CCZ.
In 2018 is een functiebeschrijving op LD-niveau, specifiek voor het praktijkonderwijs en het vmbo opgesteld en vastgesteld.
Op 31 december 2017 bedroeg de functiemixwaarde voor de 02VR scholen
95,45. Op 31 december 2018 was deze waarde gedaald naar 95,05. De streefwaarde voor de 02VR scholen bedraagt 107.
Voor het Seyster College is een toename te zien in 2018 ten opzichte van 2017.
De te realiseren streefwaarde is 70. Op 31 december 2018 was hiervan een
waarde van 56,22. Op 31 december 2017 bedroeg de waarde nog 50.
In alle gevallen geldt dat de CVO Groep nadrukkelijk voor een kwalitatieve
invulling kiest.

Ziekteverzuim
Leeftijdsverdeling OP

Het ziekteverzuimpercentage is in 2018 – evenals in 2017 – boven de (door de
CVO Groep zelf gestelde) norm van 4% uitgekomen. In 2017 lag het ziekteverzuimpercentage op 4,3%. In 2018 is dit verder gestegen naar 5,4%. Het ziekteverzuimcijfer ligt nog wel onder het door Human Capital Care (het voormalige
ArboNed) gegenereerde getal van onderwijsinstellingen die bij hen zijn aangesloten (5,8% voor 2018).
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 stijgt
iets ten opzichte van 2017. Het lang-middel verzuim stijgt fors, het kort verzuim
blijft vrijwel constant en het lang verzuim daalt ten opzichte van 2017.

Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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Ziekteverzuimcijfers uitgesplitst

Totale scholingsuitgaven CVO Groep
Totale scholingsuitgaven exclusief BHV
2016
2017
2018

Gratificaties

In het verslagjaar 2018 is aan vijf medewerkers een gratificatie wegens bijzondere
arbeidsprestatie toegekend, in hoogte variërend van € 250 tot € 750.

Scholingskosten

De totale uitgaven voor scholing zijn in 2018 lager dan in 2017. 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 2018 gedaald
ten opzichte van 2017. Bij de berekening is uitgegaan van het gemiddelde aantal
fte’s in een kalenderjaar. Die gemiddelden wijken af van de presentatie van de
bezettingscijfers per 31 december elders in dit verslag.

totaal bedrag
€ 336.883
€ 398,033
€ 364.548

per fte
€ 893,23
€ 1,036,33
€ 943.01

Totale scholingsuitgaven per school
Per school ziet het beeld er over 2016, 2017 en 2018 als volgt uit:
Scholingsuitgaven per locatie
2016
2017
CCZ
€ 51.891
€ 68.757
CLZ
€ 97.311
€ 87.812
RLD
€ 90.715
€ 84.307
RLW
€ 48.091
€ 79.963
SC
€ 33.778
€ 32.099
CB
€ 15.098
€ 44.987
EOA Overberg
€ 109
Totaal
€ 336.884
€ 398.066
*) incl. kosten GMR en centrale trainingen

Scholingskosten per fte per school
Per fte per school levert dat het volgende beeld op:
Scholingsuitgaven per school per fte
2016
2017
CCZ
€ 1.323,07
€ 1.660,40
CLZ
€ 960,05
€ 839,82
RLD
€ 794,98
€ 731,07
RLW
€ 684,67
€ 1.137,78
SC
€ 967,84
€ 1.801,28
CB
€ 884,96
€ 2,524,50
EOA Overberg
€ 226,88-

Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.

2018
€ 36.011
€ 80.679
€ 111.535
€ 62.496
€ 22.984
€ 49.573
€ 1.271
€ 364.548

2018
€ 865,44
€ 762,06
€ 955,74
€ 889,88
€ 672,23
€ 2.775,62
€ 10.587,50
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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. De
personele lumpsum bedraagt ruim 29 miljoen euro. 10% zou neerkomen op
€ 2.900.000 op jaarbasis. Op jaarbasis werd in 2018 binnen de CVO Groep
exclusief benodigde tijd ruim € 365.000 euro voor deskundigheidsbevordering
en professionalisering benut.
In 2018 zijn 10 Lerarenbeurzen toegewezen door DUO. In 2017 waren dit er 13.

Zaken van belang op het gebied van personeelszaken
a. 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 dat nog verder, tot in detail, in beeld te
brengen. Diverse werkgroepen hebben rapporten gemaakt over de onderwijsinhoudelijke, financiële en personele gevolgen hiervan. De besluitvorming hierover
is begin 2019 afgerond waardoor de beoogde fusiedatum 1 april 2019 is.
Beukenrode Onderwijs wordt daarmee de zevende school van de CVO Groep.
b. Nieuwe CAO-VO 2018/2019
In 2018 is een nieuwe CAO Voortgezet Onderwijs 2018-2019 (cao-vo) van
kracht geworden. Naast een salarisverhoging voorziet deze ook in een maatregel
om de werkdruk te verminderen. Door het ‘omruilen’ van 1 uur lestijd voor 1
uur ‘ontwikkeltijd’ kan een docent zich meer bezig gaan houden met zijn/haar
professionele ontwikkeling. Dit klinkt simpel maar betekent voor de scholen en
de roosters een grote aanpassing. Samen met de GMR en ondersteund door een
extern bureau (Rijnconsult) maken we een plan dat met ingang van het schooljaar
2019-2020 van kracht moet worden. Dit zal vertaald worden in een specifiek
plan per school, afhankelijk van de keuzes van die school.
Deze maatregel zal budgetneutraal ingevoerd moeten worden. Het is echter de
vraag of dat ook mogelijk is.

c. Taakbeleid
Het onder b. genoemde onderwerp hangt nauw samen met het taakbeleid op
de scholen, oftewel de wijze waarop lesgevende en niet lesgevende taken over
de medewerkers van de school worden verdeeld. Het is de ambitie van de CVO
Groep om hierbij minder centraal voor te schrijven en medewerkers daar meer
eigen invloed en verantwoordelijkheid bij te geven. Ook dat is onderdeel van het
met de GMR af te stemmen plan.
d. Functiemix
De functiemix is een onderdeel van het Convenant Leerkracht uit 2008, niet van
de cao-vo. Om het vak van docent aantrekkelijker te maken is afgesproken dat
docenten de komende jaren vaker door kunnen stromen naar de docentenschalen LC en LD daar waar, tot dusverre als ‘basisfunctie’ de (lager gesalarieerde) LB-functie van toepassing was.
Door mutaties in ons personeelsbestand zijn we er in 2018 niet in geslaagd de
doelstellingen van het Convenant te halen. In 2019 zal dus een inhaalslag moeten
worden gemaakt.
e. De school in het Asielzoekerscentrum (AZC) Overberg
Op verzoek van de wethouder Onderwijs is de CVO Groep op 15 september
2014 gestart met een zogenaamde EOA-school (Eerste Opvang van Asielzoekers) in 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 drie tot vijf 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. En in september 2018 is de
school weer geopend omdat het toen weer nodig was. Het gaat echter ondertussen om zulke kleine aantallen dat het de vraag is of het nog zinvol is daar een
separate school voor in stand te houden. Overwogen wordt dan ook om de
leerlingen over te dragen aan een soortgelijke school in de stad Utrecht.
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 Wijk bij Duurstede. In en rondom Zeist (als buurgemeente van de snel
groeiende stad Utrecht) is er echter sprake van een (lichte) groei. Daarnaast
Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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kiezen steeds minder leerlingen voor onderwijs op vmbo basis/kaderniveau. In
onze regio is dat aantal met 9% gedaald. Steeds vaker wordt er gekozen voor
onderwijs op tl/havo/vwo-niveau. Daar heeft het CCZ mee te maken.
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 ‘Onderwijspact Utrecht’ waarbij partijen met elkaar samenwerken en projecten opzetten
om dat tekort zo klein mogelijk te maken. Een van die projecten betreft het onderzoeken of voorgezet onderwijs met minder docenten af kan door het onderwijssysteem anders in te richten. Een ander project is om mensen die hun baan
kwijt raken (bijvoorbeeld bij de banken en in het verzekeringswezen) te motiveren voor het onderwijs te kiezen. Dit worden de zogenaamde ‘shifters’ genoemd
(zij-instroom). Een andere doelgroep zijn de hoogopgeleide statushouders die al
docent waren (in hun voormalige land) of daar ambitie voor hebben.
Het lerarentekort leidt momenteel tot de inzet van veel dure docenten die via
gespecialiseerde bureaus worden ingehuurd en dus tot hoge kosten.
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
lerarenopleidingen 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 januari 2019 hebben wij een hoorzitting bij de NVAO in Den Haag gehad om
te bepalen of we de aspirant-status kunnen inruilen voor een definitieve status.
Daarover worden wij eind april/begin mei 2019 geïnformeerd.
De Opleidingsschool is één van de instrumenten waarmee het tekort aan leraren
kan worden aangepakt.

Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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i. Garantiebanen
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 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. De tussentijdse doelen zijn: 997 extra banen eind 2016 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.
In totaal is door overheid en marktsector in 2018 wel de doelstelling gehaald. De
doelstelling totaal voor 2018 bedroeg 43.500 banen (via regulier dienstverband,
uitzendcontract of detachering). In 2018 zijn 48.120 banen gerealiseerd.
Er is ook een quotumheffing (boete voor werkgevers die onvoldoende banen
creëren voor arbeidsbeperkten) afgesproken. Recent heeft de Tweede Kamer
een wetsvoorstel aangenomen dat de uitvoering van de quotumheffing is
uitgesteld tot 2022.
Voor de CVO Groep betekent hantering van het quotum dat omgerekend negen
banen met een minimale 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 doelgroepenregister.
In 2018 waren binnen de CVO Groep zeven medewerkers werkzaam die zijn
opgenomen in het doelgroepenregister (tegen vijf in 2017). De totale omvang
van deze benoemingen bedroeg in 2018 4,61 fte. Omgerekend naar aantallen
fte’s volgens de tellingssystematiek komt dit neer op 5,75 fte .
Voor de CVO Groep zou volgens de rekensystematiek voor 2018 een doelstelling van 8,94 fte gelden. Daarvan is dus 5,75 fte ingevuld, hetgeen betekent dat er
nog 3,19 fte volgens de rekensystematiek ingevuld zou moeten worden. In banen
voor de CVO Groep betekent dit 2,5 fte.

Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.

Jaarverslag CVO Groep 2018 | 12

Kwaliteit
van het onderwijs

Onderwijskwaliteit 2018

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 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. De Onderwijsinspectie bepaalt
dit oordeel over de onderwijsopbrengsten altijd over de afgelopen drie jaar.
De onderwijsopbrengsten 2018 hebben derhalve betrekking op de schooljaren 2014-2015, 2015-2016 en 2016-2017 en het gaat om de resultaten van de
examens in 2015, 2016 en 2017 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 1 jaar de tijd om weer op voldoende
niveau te komen.
De scholen van de CVO Groep hebben allen het oordeel ‘voldoende’ op de
Opbrengstenkaart 2018.

Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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School
CCZ
CLZ
RLD
RLW

VMBO-B
voldoende

Opleiding
VMBO-K VMBO-GT
voldoende
voldoende
voldoende
voldoende

HAVO

VWO

voldoende
voldoende
voldoende

voldoende
voldoende

Intern noemen we dit de ‘informele’ onderwijskwaliteit van onze scholen.
Samen met die eerder genoemde formele kwaliteit vormt het de basis van het
kwaliteitsbeleid van de CVO Groep.

Onderwijstijd

De CVO Groep-scholen voldeden in 2018 aan de wettelijk verplichte onderwijstijd. Daarover is ook aan de GMR en de Onderwijsinspectie gerapporteerd.

Dat geldt ook voor onze praktijkschool de Seyster College. Daarvoor gelden
andere beoordelingscriteria, maar ook hier geldt dat de eindscore ‘voldoende’
moet zijn. Tijdens een inspectiebezoek in 2013 is gebleken dat deze school daar
(ruimschoots) aan voldoet. Sindsdien is er geen extern onderzoek meer geweest
op de school

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.

In het schooljaar 2017-2018 is gestart met interne visitaties op de onderwijskwaliteit van onze scholen. Hiervoor is het KIK-team (Kijk in de Keuken team) in
het leven geroepen.
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 2018 zijn het CCZ,
het Seyster College en de VWO-onderbouw van het Revius Lyceum Wijk bij
Duurstede door het KIK-team bezocht.

Dit wordt in 2019 gecombineerd met het traject van invoering van ‘ontwikkeltijd’ binnen de scholen van onze onderwijsgroep. Conform de nieuwe cao-vo
2018/2019 moeten we de onderwijstijd met 1 uur verlagen en deze omzetten in
zogenaamde ‘ontwikkeltijd’.

Het KIK-team bezoekt lessen, spreekt met schoolleiding, docenten en leerlingen
en stelt aan de hand van hierbij ingewonnen informatie een rapport op. 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 schoolleiding 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 Toezichtskader van de Onderwijsinspectie. Ook de Onderwijscommissie uit de Raad van Toezicht ontvangt de
goedgekeurde rapporten.

Examenresultaten 2018

Elk jaar is het weer spannend, wat zal het slagingspercentage van de school
worden voor de verschillende opleidingen? In een aantal gevallen viel dit
percentage na tijdvak 1 wat tegen, maar tijdvak 2 heeft veel goed gemaakt.
Vooral het slagingspercentage van de havo op Revius Lyceum Wijk bij Duurstede
is uitzonderlijk hoog. Daarmee scoort de school landelijk vermoedelijk een heel
hoog percentiel. De definitieve slagingspercentages voor 2018 staan in het overzicht hieronder.

Met de komst van het KIK-team is er voor de bestuurder meer zicht gekomen
op de onderwijskwaliteit welke niet blijkt uit de resultaten weergegeven op de
Opbrengstenkaart van de Onderwijsinspectie en uit de eigen Kwaliteitsmeter
met informatie uit Cum Laude (SOMtoday) en het Managementvenster (Vensters
voor Verantwoording) van onze scholen.
Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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Speerpunten
CVO Groep

Prestatiebox VO

In het bestuursakkoord 2012-2015 tussen de VO-raad en de minister van OCW
zijn afspraken gemaakt over welke speerpunten er de komende jaren aangepakt
worden en welke middelen daarbij door de minister ter beschikking worden
gesteld. Dit noemen we ‘de prestatiebox VO’. Ondertussen is deze regeling
verlengd en ontvangen we nog steeds additionele middelen (per leerling).
Hieronder staan de vijf landelijke speerpunten genoemd en wordt beschreven
wat de CVO Groep op deze onderdelen heeft gedaan, of nog steeds doet.
De vijf speerpunten zijn:
1. Leerlingen behalen goede prestaties op de kernvakken Nederlands,
Engels, wiskunde /rekenen en worden breed gevormd.
Op het Revius in Wijk en het CLZ zijn middelen ingezet voor de verbetering van
het begrijpend lezen en het taalbeleid. Op het SC is juist gekozen voor intensivering van het rekenbeleid. CLZ, Revius Doorn en Revius Wijk zijn Twee Talig Onderwijs (TTO) scholen met veel aandacht voor het vak Engels. Qua rekenprestaties scoren de scholen van de CVO Groep op of boven het landelijk gemiddelde.
De rekentoets is definitief komen te vervallen als onderdeel van het schoolexamen. Dit laat onverlet dat er een goed rekenbeleid moet zijn op de scholen.
2. Scholen werken systematisch aan het maximaliseren van prestaties van
leerlingen (opbrengstgericht werken).
Alle leerlingen beschikken over een ‘eigen’ device (Macbook of iPad) waarmee
de leerlingen een zo persoonlijk mogelijk aanbod van (digitaal) onderwijs kunnen
krijgen. Met de aantekening dat dit in klassen met 30 leerlingen nooit optimaal
zal lukken. Recent is het praktijkonderwijs ook overgestapt op onderwijs met
een iPad en dit blijkt (ook) voor deze onderwijssoort goed te werken. Digitaal
onderwijs biedt kansen om lesstof aan te bieden op basis van waar een leerling
op dat moment staat.
Scholen trainen hun docenten op het terrein van digitale vaardigheden en om
gepersonaliseerd onderwijs bieden. Dat gaat het hele jaar door en wordt regelmatig herhaald en geactualiseerd.
Scholen denken na over het toetsbeleid waarbij het Revius Doorn de komende
periode de stap gaat maken van formatief naar summatief toetsen. Toetsen gaan
dan meer dan nu een rol spelen bij het bepalen van waar een leerling staat en
minder dan nu over welke concrete kennis deze momenteel beschikt.

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

Het HR-beleid is met behulp van een extern adviseur geactualiseerd. Er is een
nieuwe gesprekkencyclus ontwikkeld die in 2019 wordt ingevoerd en die een
nieuwe impuls moet gaan geven aan de gesprekken tussen medewerkers en hun
leidinggevenden. Wat spreken we in het begin van het schooljaar af en wanneer
evalueren we dat met elkaar?
Nu het Lerarenregister definitief niet meer doorgaat zullen we een nieuwe vorm
moeten vinden waarin de docenten hun bekwaamheden kunnen vastleggen.

4. Op scholen is sprake van een ambitieuze leercultuur waarbij excellentie
wordt gestimuleerd en hoogbegaafdheid wordt ondersteund.
Dit speelt met name op de drie brede scholen van de CVO Groep (CLZ, Revius
Doorn en Revius Wijk). Alle drie de scholen zijn TTO-school en alle drie kennen
ze een lange historie van (op een hoog niveau) debaten. Revius Doorn en Revius
Wijk doen mee aan projecten gericht op hoogbegaafdheid. In eerste instantie
is dat gericht op training van docenten om hoogbegaafdheid te herkennen, in
tweede instantie in het aanbieden van gerichte activiteiten, eventueel buiten
schooltijd. U-talent is gericht op leerlingen met aantoonbare kwaliteiten op
(onderzoeks)technisch gebied die met enige regelmaat de Universiteit Utrecht
bezoeken en daar aan de slag gaan.
Ook in het Seyster College voor Praktijkonderwijs wordt gewerkt aan een
project voor ‘talentontwikkeling’, met name gericht op een specifiek (en minder
technisch) aanbod voor de vrouwelijke leerlingen. Daarvoor zijn ook docenten
getraind.
5. Op scholen is sprake van een lerende cultuur waarin het niet alleen draait
om het leren van leerlingen maar ook die van docenten en schoolleiders.
Het Revius Doorn doet al jaren mee aan het project ‘Leerkracht’. De school
heeft evens een aantal docentcoaches opgeleid die andere docenten kunnen
coachen en ondersteunen. Daar waar docenten (nog) niet beschikken over de
noodzakelijke bekwaamheidseisen worden individuele en collectieve trainingen
aangeboden. Jaarlijks wordt het opleidingsbudget van de CVO Groep (bijna)
geheel gebruikt.
Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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Raad van Toezicht
(RvT)

Raad van Toezicht
Eind 2018 bestond de Raad van Toezicht (RvT) uit de volgende leden:
Naam

De heer J.P. Anten, Voorzitter; lid Remuneratie-, Advies- en
Benoemingscommissie

Functie

Senior Vice President Human Resources, Interxion, Schiphol-Rijk

Nevenfuncties

-

Benoemd

1 april 2015

Termijn

1 april 2021

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

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

Nevenfuncties

-

Benoemd

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 2022

Naam

De heer H. Kroeze, voorzitter Auditcommissie

Functie

Gepensioneerd

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 Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar zevenmaal in vergadering bijeen.
Daarvan is viermaal ‘regulier’ vergaderd door de RvT met de bestuurder en heeft
de RvT twee keer een gesprek gehad met de GMR, en heeft met het GMT
Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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gesproken. Het is daarbij normale routine dat een half uur voor de reguliere bijeenkomsten door de Raad van Toezicht wordt vergaderd zonder de bestuurder.
Ook in 2018 is gewerkt met een jaaragenda, waarop onder meer de volgende
punten op de agenda stonden, naast de periodieke bespreking van de algemene
gang van zaken.
Onderwerpen, naast de reeds eerdergenoemde zaken:
• Goedkeuring van de jaarrekening 2017, de begroting 2019 tegen de
achtergrond van de meerjarenbegroting 2020-2024.
• Bespreking van de (maandelijkse) managementinformatie op het terrein van
financiën, personeel en onderwijs(-inhoud).
• Bespreking van de kwaliteit van het onderwijs en de vernieuwing met behulp
van ICT.
• De voorstellen voor de renovatie en verbouwing van het Christelijk Lyceum
Zeist.
• Het schema van aftreden van de RvT en de profielschets voor een nieuw te
benoemen RvT-lid.
• Het strategisch beleidsplan.
• De wijziging van de statuten van Stichting CVO Groep in het kader van de
voorgenomen fusie met VSO Beukenrode Onderwijs.
• De klokkenluidersregeling is aangepast aan die van de VO-raad.
• Aanpassing van het reglement van de Remuneratie-, Selectie- en
Adviescommissie.
De RvT kende in 2018 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 2017, de
begroting 2019, de meerjarenbegroting, de managementletter 2017 van de
accountant, de maandelijkse interne financiële verslaggeving en de risicoanalyse
van de CVO Groep.

Commissie onderwijskwaliteit

De Commissie Onderwijskwaliteit is in 2018 twee maal bijeen geweest. Tijdens
de eerste bijeenkomst is gesproken over hoe de Onderwijskwaliteitscommissie omgaat met de rapportages van het KIK-team, in de tweede bijeenkomst is
gesproken over de interne visitaties van het KIK-team (Kijk In de Keuken-team
dat de onderwijskwaliteit op de scholen onderzoekt). Deze rapportages worden
als zeer waardevol gezien voor het doen van vervolgacties ter verbetering van de
onderwijskwaliteit.

Overige activiteiten RvT

De voorzitter van de RvT voert minimaal eenmaal per maand bilateraal overleg
met de bestuurder. Ook heeft hij individuele gesprekken gevoerd met de rectoren en directeur en waren er diverse informele contacten met schoolleiding en
stafmedewerkers.
Jaarlijks bezoekt de Raad van Toezicht een van de scholen. In 2018 is het Revius
Lyceum Doorn bezocht. Hierbij zijn lessen bezocht en hebben de leden van de
Raad van Toezicht gesproken met de schoolleiding en een aantal docenten en
leerlingen. Daarnaast is een bezoek gebracht aan Villa Revius, de locatie waar
leerlingen worden opgevangen die speciale zorg nodig hebben.
Tenslotte was er in 2018 tweemaal een bijeenkomst van de RvT met de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), met als thema in het eerste
gesprek het nieuwe toezichtkader van de Onderwijsinspectie en de tweede
bijeenkomst is na een inleiding door een van de leerlingen uit de GMR gesproken
over de motivatie van de leerlingen.
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
2017 meer gestructureerd gesproken over integriteit.

Remuneratiecommissie

De Remuneratie-, Selectie en Benoemingscommissie is in 2018 tweemaal bijeen
geweest. Eénmaal voor de evaluatie van het werkplan 2017-2018 en de bespreking van het werkplan 2018-2019 van de bestuurder (tevens het functioneringsgesprek met de bestuurder), eenmaal over de honorering van de bestuurder en
van de RvT zelf.
Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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Gemeenschappelijke
Medenzeggenschapsraad (GMR)

De GMR is in 2018 acht keer bijeen geweest voor een vergadering. Daarnaast is
er twee keer een overleg geweest met de Raad van Toezicht. De eerste bijeenkomst had als gespreksthema het nieuwe toezichtkader van de Onderwijsinspectie, welke rol hebben de Raad van Toezicht en de GMR daar in? Bij de
tweede bijeenkomst is de motivatie van de leerlingen het gespreksonderwerp
geweest. Dit laatste onderwerp is ingeleid door een leerling uit de GMR.
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 2017 blijkt het lastig om ouders te vinden die in de GMR plaats willen
nemen. In 2018 waren er bij aanvang van schooljaar 2018-2019 twee vacatures
voor ouders. Deze zijn niet opgevuld, ondanks activiteiten van de GMR om dit
via de betreffende scholen bekend te maken en in de MR-en van de scholen te
bespreken. Heel 2018 is er ook een vacature voor een leerling geweest, welke
niet kon worden opgevuld. Net als in andere jaren vond er aan het begin van het
schooljaar 2018-2019 wisselingen plaats in de verschillende geledingen.
Eind 2018 waren de leden van de GMR:
Personeelsleden: Esse van den Burg (voorzitter), Jolanda Doornenbal, Noela de
Goede, Harm Homan, Arnoud Bosse en Jos Heuver.
Leerlingen: Nisrine Boughara en David van Veenendaal.
Ouders: Arne Breunesse.
De GMR is administratief ondersteund door mevrouw A. van Kooten.
In 2018 heeft de GMR onder andere gesproken over:
• de jaarrekening 2017;
• het Bestuursformatieplan 2018-2019;
• de begroting 2019;
• de meerjarenbegroting 2020-2024;
• de vakantieregeling 2019-2020;
• de geplande en gerealiseerde onderwijstijd op de scholen;
• de ontwikkeltijd zoals weergegeven in de cao;
• de maandelijkse ziekteverzuimcijfers en de maandelijkse formatiecijfers
van de CVO Groep;
• de maandelijks financiële cijfers per school en voor de scholengroep
als geheel;
• de fusie met Beukenrode Onderwijs;
• de renovatie van het CLZ;
Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.

Jaarverslag CVO Groep 2018 | 19

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het leerlingenstatuut;
de Opbrengstenkaart 2018 van de Onderwijsinspectie;
de prognose van de Opbrengstenkaart 2019 van de Onderwijsinspectie;
de interne meting van de onderwijskwaliteit;
gevolgen voor privacy en privacyreglement als gevolg van de AVG
per 25 mei 2018;
werkdruk medewerkers;
de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, ouders 		
en medewerkers;
het professioneel statuut;
de klokkenluidersregeling;
het inkoopbeleid van de CVO Groep;
regeling attenties voor medewerkers;
gebruikersovereenkomst lockers;
de risicomanagementrapportage;
loopbaanmogelijkheden voor het OOP.

Net als in voorgaande jaren, bestond de vergadering van de GMR uit drie delen,
een voorbereidend overleg, de bespreking van de agendapunten met de 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 de bestuurder 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.
In de GMR hebben hoofd financiën en hoofd personeelszaken een aantal keer
deelgenomen aan het overleg om een en ander uit te leggen aan of te verduidelijken voor de GMR.
De agendapunten zijn zowel door de GMR zelf als door de bestuurder aangedragen in het vooroverleg tussen bestuurder en dagelijks bestuur van de GMR.
Alle gespreksonderwerpen zijn in onderling overleg afgerond. De samenwerking
tussen GMR en de bestuurder is door beide partijen ervaren als zeer waardevol.
Bij het implementeren van de 50 uren ontwikkeltijd voor een fulltime docent is in
nauw overleg met de GMR eind 2018 een opdracht gegeven aan het bureau
Rijnconsult uit Utrecht. Dit bureau komt in het voorjaar van 2019 met een
voorstel.

Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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Algemene Verordening
Gegevensbescherming

(AVG)

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
kracht geworden. In de aanloop daar naar toe hebben medewerkers diverse
bijeenkomsten over de AVG bijgewoond en zijn er verschillende activiteiten
ondernomen om op 25 mei te voldoen aan de eisen van de AVG.
Allereerst zijn er in de maanden voor de inwerkingtreding van de AVG vele
verwerkersovereenkomsten met derde partijen, die persoonsgegevens namens
de scholen verwerken, opgesteld, beoordeeld en getekend. Daarnaast zijn de
benodigde documenten opgesteld zoals een privacyreglement, privacyverklaring
en diverse protocollen. Deze documenten zijn te raadplegen op de website van
de CVO Groep en van onze scholen.
Op de scholen van de CVO Groep zijn awareness bijeenkomsten gehouden om
de medewerkers op de hoogte te brengen van de AVG en van de impact die dat
heeft bij de dagelijkse werkzaamheden.
Naar aanleiding van deze bijeenkomsten zijn do’s en dont’s voor medewerkers
opgesteld welke handvatten bieden hoe er in de onderwijspraktijk met de AVG
regels omgegaan dient te worden.
Daarnaast is een functionaris gegevensbescherming (FG’er) benoemd.
De FG’er adviseert, ondersteunt en houdt toezicht op het Centraal Bureau als
ook de scholen in de scholengroep bij de uitvoering van de AVG. In dat kader
bezoekt de FG’er regelmatig de scholen om daar spreekuur te houden voor de
medewerkers rondom vragen betreffende de toepassing van de AVG bij
alledaagse schoolzaken zoals communicatie over leerlingen met ouders en
onderling, organiseren van excursies en werkweken, opstellen van Bulletins
en weekberichten, enzovoort.
De rest van het jaar 2018 en ook nog in 2019 worden diverse activiteiten
georganiseerd om de AVG-wetgeving goed geïmplementeerd te krijgen in de
organisatie. Door dit alles hanteren onze scholen en het Centraal Bureau de
regels van de AVG goed, heeft het geleid tot aanpassing van bepaalde werkzaamheden en is er bovenal een bewustzijn ontstaan dat voorzichtig omgegaan dient
te worden met persoonsgegevens.

Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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De scholen: CCZ
Christelijk
College
Zeist

Graaf Adolflaan 4
3708 XB Zeist
Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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Algemene ontwikkelingen

Het CCZ heeft als gevolg van demografische ontwikkelingen te maken met een
terugloop in leerlingaantal. Dit zorgt ervoor dat goed gekeken moet worden naar
hoe het onderwijs optimaal kan worden ingericht en georganiseerd.
Er is een start gemaakt met het ontwerp voor een nieuwe website en huisstijl.
Begin schooljaar 2019-2020 zullen deze gepresenteerd worden en ‘live’ gaan.
Onder andere op deze manier zal het CCZ zich nadrukkelijker gaan positioneren
als een school waar kwalitatief goed onderwijs en ondersteuning verzorgd wordt.
Om optimaal gebruik te maken van de kennis die binnen het CCZ aanwezig is,
zijn we gaan werken met medewerkers als experts op de gebieden LOB, ICT,
Taal, Rekenen en pedagogisch klimaat. Deze experts hebben binnen hun gebied
een schoolbrede verantwoordelijkheid

Onderwijskundige ontwikkelingen

In 2018 is een begin gemaakt met het vereenvoudigen van de inrichting van het
onderwijs. Hierbij lag de focus op de manier waarop de Keuzevakken en de
Doevakschool worden vormgegeven. Aanleiding hiervoor is organiseerbaarheid
van het onderwijs in relatie tot het teruglopende leerlingaantal. Een en ander zal
resulteren in een andere lessentabel voor het schooljaar 2019-2020.
Er is een start gemaakt met de implementatie van SWPBS (Schoolwide Postive
Behavior Support). In 2019 zal op de verdere ontwikkeling hiervan binnen de
school de nadruk komen te liggen.
In samenwerking met het Seyster College is de Pro-VMBO klas gestart. Deze
klas lijkt succesvol te zijn voor leerlingen die nog wat meer tijd nodig hebben om
tot een juiste route richting het MBO te komen. De pilot zal ook volgend jaar
worden voortgezet.

Speciale projecten voor de leerlingen

Ook dit jaar zijn er voor de leerlingen leuke projecten geweest. De cultuurdag
met diverse workshops, de winteractiviteitendag waarin o.a. geschaatst en
geskied kon worden, mountainbiken en sportdagen. In de derde klas is er
traditiegetrouw het schoolkamp naar de Ardennen of Polen.

Bijeenkomsten voor ouders

Binnen de ouderparticipatiegroep is voornamelijk gesproken over de ontwikkelingen binnen de school op het gebied van onderwijs en het pedagogisch klimaat.
De bijdrage uit deze gesprekken vormen een belangrijke aanvulling op de in de
komende jaren te volgen richting.

Huisvesting

De belangrijkste gebeurtenis met betrekking tot huisvesting is de oplevering en
ingebruikname van het Dienstverlening en Producten (D&P) lokaal. Dit lokaal
biedt leerlingen en docenten de mogelijkheid in een goed geoutilleerde ruimte
het profiel in de volle breedte aan te bieden. Techniek, commercie, multimedia,
alle onderdelen zijn zichtbaar en makkelijk toegankelijk.

Professionalisering

De teamscholing heeft dit jaar voornamelijk bestaan uit een training van Jellinek.
Deze was gericht op het herkennen van drank en middelengebruik en hoe hierover het gesprek met de leerling en ouders te voeren. Daarnaast zijn er diverse
docenten bezig met het behalen van een (tweede) bevoegdheid.
Het CCZ participeert samen met de VU in een landelijk project over onderzoek
naar sociale veiligheid binnen een school.
Er is een ‘Pestplotter’ afgenomen en met de uitslag zijn via de systematiek van
Lesson Study interventies ontwikkeld en ingezet. De resultaten worden eind van
het schooljaar 2018-2019 verwacht.

Website: www.ccz.nu
Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.

Jaarverslag CVO Groep 2018 | 23

De scholen: CLZ
Christelijk
Lyceum
Zeist

Lindelaan 23
3707 EP Zeist
Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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Algemene ontwikkelingen

Het CLZ maakt een aantal ontwikkelingen door, deze zijn vooral op onderwijskundig gebied maar ook op het gebied van huisvesting. Verder is er sprake van
krimp in de regio, ook het CLZ merkt hier de gevolgen van.

Bijeenkomsten voor ouders

Het CLZ heeft een actieve ouderraad en oudervertegenwoordiging in de MR.
Daarnaast zijn er klankbordgroepen voor de verschillende opleidingen.
De ouderraad is een raadgevend orgaan voor de schoolleiding, daarnaast
organiseert de ouderraad elk jaar een thema avond voor de ouders rondom
school en opvoeding.

Onderwijskundige ontwikkelingen

Het CLZ is begonnen met een tweetalige Havo/VWO stroming. Er zijn gelijk
twee brugklassen van start gegaan en een team is bezig om hier ook echt een
eigen identiteit aan te geven. Leerlingen en ouders zijn tevreden over deze
nieuwe stroom. Meer dan de helft van de tijd krijgen de leerlingen les in het
Engels en er zijn een aantal activiteiten die buiten de les plaatsvinden.
In de TL zijn de voorbereidingen bezig om drie praktische vakken toe te voegen
aan de keuzes voor de leerlingen in de bovenbouw. De minister wil de GL en TL
samenvoegen en dat elke leerling een praktisch vak heeft. Het CLZ gaat naast
het al bestaande van Dienstverlening & Producten in 2019 starten met Economie
& Ondernemen. Het schooljaar daaropvolgende zal er een start gemaakt worden
met Technologie & toepassing en een ICT route

Huisvesting

Na de realisatie van het Grand Café is de voorbereiding begonnen om de
bestaande aula om te vormen tot een bibliotheek studiezaal. Er zal een mooie
studiezaal komen met een grote boekenwand, de zaal zal zijn functie als aula ook
gewoon behouden.
Ook zijn de voorbereidingen bezig om in 2019 te starten met de bouw van een
derde gymzaal. Tevens zullen de bestaande kleedkamers gerenoveerd worden en
zal er in de oude zalen nieuwe vloeren en verlichting komen.
Verder is er weer een opstart gemaakt van het zogenaamde masterplan. Het
voornemen is om de vleugel uit de jaren 80 grondig te renoveren, een aantal
meters nieuwbouw te realiseren en de gebouwen op elkaar aan te laten sluiten.
Hiermee zullen we in 2020 een start gaan maken.

Professionalisering

Naast een aantal studiedagen voor het gehele personeel zijn er veel personeelsleden op training en scholing geweest. De meeste professionaliseringsactiviteiten
staan in het teken van het vak wat iemand geeft, daarnaast is er veel scholing in
het kader van passend onderwijs en verbetering van de zorg en begeleiding op
school. Ook is er weer een aantal werkplekbegeleiders bij gekomen en heeft de
schoolopleider haar diploma behaald. Hierdoor zijn we in staat om alle studenten
die via de opleidingsschool binnen komen goed te begeleiden.

Speciale projecten voor de leerlingen

Het CLZ heeft veel activiteiten voor leerlingen in de zogenaamde CLUBZ. Na
school kunnen leerlingen naar de Makerij, de Debating club en tal van sport-activiteiten. Ook zijn er leerlingen die zich vrijwillig inzetten als ICT
ondersteuners voor leerlingen en docenten. Verder is er de technische dienst die
de school ondersteuning geeft bij licht, beeld en geluid bij voorstellingen
en lezingen.

Website: www.clz.nl
Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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De scholen: SC
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College

Bergweg 97
3707 AC Zeist
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Algemene ontwikkelingen geweest

Er is een organisatiestructuur getekend, bestaande uit 11 werkeenheden. Voorbeelden van werkeenheden zijn het Mentoraat, Taal & Rekenen en Horeca. Deze
werkeenheden voeren tijdens teamdagen overleg betreffende ontwikkelingen
binnen het vakgebied of organisatieonderdeel. De doelstellingen voor de eenheden staan verwoord in het activiteitenplan per schooljaar. De kartrekkers zijn
de docenten met een C-functie. Teamleden nemen deel aan minimaal één en
maximaal twee werkeenheden.

Onderwijskundige ontwikkelingen

We hebben in samenwerking met het CCZ de pilot PrO-VMBO gedraaid. Dit
heeft geleid tot een voortzetting door deelname aan de landelijke pilot
PrO-VMBO onderbouw waar we komend schooljaar aan deel gaan nemen.
Binnen het profiel Groen is er een nieuw vak Bloemschikken op het rooster
gekomen. Leerlingen en docenten zijn erg enthousiast, deze ontwikkeling is het
vervolg op het project: Meer voor meisjes. Uiteraard past dit vak sommige
jongens ook heel goed. Komend schooljaar wordt nader onderzocht of
certificering binnen deze branche tot de mogelijkheden van het Seyster College
gaat behoren.
Eind 2018 zijn de voorbereidingen getroffen om de groengroep van het Seyster
College per 1 januari 2019 het groenonderhoud van de CVOG-scholen te laten
verzorgen.

IVIO-examens zijn examens waarvoor je een certificaat kunt halen in
Nederlands, Wiskunde/Rekenen en/of Engels op niveau 1 of 2.
Aan het einde van dit schooljaar worden er voor het eerst schooldiploma’s
Praktijkonderwijs uitgereikt.

Bijeenkomsten voor ouders

Er zijn verschillende ouderavonden geweest. Deze ouderavonden zijn met name
gekoppeld aan het verstrekken van informatie betreffende het onderwijsprogramma.

Huisvesting

Op de locatie Bergweg heeft er een verbouw/aanbouw plaatsgevonden,
waardoor er een multifunctionele ruimte is gecreëerd welke dient als lokaal
voor het bloemschikken en als overblijfruimte.

Professionalisering gedaan

De werkeenheid Professioneel Statuut heeft nagedacht en met het team gesproken over de zeggenschap op het Seyster College. De conclusie hiervan is dat er
een wens is om volgend schooljaar een traject van teamontwikkeling in te gaan,
voorafgaand aan het beschrijven van het professionele statuut voor het
Seyster College.

Speciale projecten voor de leerlingen

Er zijn twee pilots gestart. Een pilot voor keuzemogelijkheid binnen de uren
Keuzewerktijd (KWT) in samenwerking met het Kunstenhuis. Tijdens deze
Keuzewerktijd kunnen de leerlingen zelf kiezen wat ze willen oefenen of leren,
bijvoorbeeld zwemmen, muziek of beeldende vorming.
De andere pilot is voor leerlingen in het vierde leerjaar om IVIO-examens te
doen.

Website: www.seystercollege.nl
Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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De scholen: RLD
Revius
Lyceum
Doorn

Driebergsestraatweg 6c
3941 ZX Doorn
Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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Algemene ontwikkelingen

Na verschillende enerverende jaren die veelal in het teken stonden van bouwen
en verhuizen, stond 2018 in het teken van het verder ontwikkelen van ons
onderwijs en onze begeleiding conform de in het Schoolplan 2016-2020
beschreven doelen en ambities.

Onderwijskundige ontwikkelingen

We gaven de vakgroepen ruimte om de mogelijkheden van het nieuwe gebouw
goed te benutten en om in gezamenlijkheid na te denken over en te werken aan:
• het vergroten van de zelfverantwoordelijkheid van de leerlingen,
• het gebruik van nieuwe media om die zelfverantwoordelijkheid te versterken,
• differentiëren binnen en buiten de les,
• formatief in plaats van summatief evalueren; terugbrengen van de toetsbelasting van leerlingen.
Dit alles vanuit het beeld dat wij de ladder vasthouden en de leerlingen omhoog
laten klimmen. Daarnaast zijn we verder gegaan met het implementeren en
verbeteren van de KOM-gesprekken (Kind-Ouder-Mentor) en zijn we ook de
jaargesprekken (voorheen functioneringsgesprekken) gaan voeren volgens de
KOM-principes.

Professionalisering

• Mentoren van leerjaar 1 zijn getraind om de mentormethode ‘leefstijl’ goed te
kunnen inzetten en gebruiken.
• Daarnaast hebben we beginners en gevorderden KOM-trainingen verzorgd
voor alle docenten.
• De jaarlaagcoördinatoren, het OOP en de schoolleiding hebben een
gesprekstraining gevolgd. Hierbij hebben we gewerkt met enkele concepten
uit de Transactionele Analyse (TA): de drie uitgangsposities van de TA, de
Vensters op de Wereld, het OVK-model, de Drama- en Winnaarsdriehoek en
de Strooks.
• We hebben een groep van 15 docenten op laten leiden tot docentcoach. Zij
zijn inzetbaar om collega’s te coachen binnen en buiten de les.
• Er zijn weer een viertal docenten opgeleid tot werkplekbegeleider voor de
opleidingsschool.
• We hebben een datateam geschoold zodat we beter gebruik kunnen maken
van de in de school aanwezige data met als doel het verder versterken van
onze begeleiding en ons onderwijs.

• De expertgroep formatief evalueren heeft zich, mede door scholing, verder
gespecialiseerd op het gebied van formatief evalueren en feedback geven.

Speciale projecten voor de leerlingen

• Klas 1: mediaproject
• Klas 2: weerbaarheidstraining, project sexting, project drugs en alcohol,
reanimatietraining, maatschappelijke stage (@MAS)
• Klas 3: arbeidservaringsproject (voor tto in het buitenland)
• Voorexamenklassen: profielexcursie naar het buitenland

Bijeenkomsten voor ouders

Dit jaar waren er voor alle leerlingen twee rondes KOM-gesprekken. In deze
gesprekken heeft de leerling de regie en wordt aan de hand van de vragen: ‘wie
ben ik’, ‘wat kan ik’ en ‘wat wil ik’ het welzijn en de voortgang besproken.
Aan de start van schooljaar 2018-2019 hebben we twee goed bezochte informatie avonden georganiseerd voor alle ouders met als thema ‘mindful media’. Hoe
houd ik mijn kind bij de les in tijden van multitasking en andere afleidingen?
Justine Pardoen ging op deze avond dieper in op de vraag: ‘wat is mediaopvoeding en wat is mediawijsheid?’ en hoe begeleid je je kind hierin. Ook ging
zij in op de achtergrond en de laatste ontwikkelingen van sociale media. Twee
acteurs van DNL en Justine wisselde elkaar meerdere malen af. Het waren
afwisselende en zeer informatieve avonden die volgens de ontvangen feedback
van ouders goed ontvangen werden.
Ook hebben we twee geslaagde bijeenkomsten van de ouderadviesgroep gehad.
De eerste avond was rondom het thema ‘formatief evalueren’. In onze lessen
staat de ontwikkeling van leerlingen centraal en we willen die ontwikkeling ook
graag kunnen volgen. De meest gebruikte manier hiervoor is het geven van
toetsen en opdrachten voor een cijfer (summatief toetsen). De leerling levert
een product in en de docent kijkt dit na, beoordeelt het en plaatst het cijfer in
SOMtoday. Het cijfer wordt daarna nog met de leerling besproken, maar leerlingen willen dan vaak alleen nog proberen om er punten bij te sprokkelen, in plaats
van dat ze echt nog iets leren van de nabespreking.
Sinds vorig schooljaar wordt er binnen onze school onderzoek gedaan om de
toetscultuur te veranderen. We willen niet meer dat leerlingen een opdracht
alleen maar willen maken voor een cijfer, maar we willen naar een leeromgeving
waarbij de leerling veel beter weet waar hij/zij in het leerproces staat en wat er
nog nodig is om de leerdoelen van het behandelde hoofdstuk te behalen.
Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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Formatieve toetsing zorgt ervoor dat we zelfstandige leerlingen opleiden die
weten wat ze nog nodig hebben en eigenaar zijn van hun eigen leerproces.
Docent scheikunde Angelique Wammes is de aanvoerder van de expertgroep
“Formatieve Toetsing” die zich bezig houdt met dit onderwerp. Zij gaf een korte
inleiding over formatieve toetsing en welke (cultuur)veranderingen dit vergt en
vraagt.
Per afdeling (brugklas, mavo, havo en vwo) hebben we besproken we hoe we
deze cultuurverandering het beste vorm kunnen geven. Wat vraagt dat van ons
als docenten, leerlingen en ouders. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouders
zich voldoende betrokken blijven voelen bij het leerproces van hun kinderen als
het aantal cijfers minder wordt en de leerling meer eigenaar zijn van hun eigen
leerproces? Tijdens de tweede ouderadviesgroep bijeenkomst stond het thema
‘burgerschap’ centraal .

Huisvesting

Naar aanleiding van het grote aantal aanmeldingen voor de brugklas in
2018-2019, en onze wens om alle aangemelde leerlingen te plaatsen, hebben
we naast het brugklaspaviljoen twee extra (nood)lokalen laten plaatsen. Verder
hebben we in het brugklaspaviljoen een digital free zone gecreëerd. We ervaren
dat leerlingen steeds meer, ook tijdens de pauze, op hun mobiel/iPad actief zijn
in plaats van interactie te zoeken met elkaar. We vinden persoonlijke interactie
belangrijk en uit ervaring bij andere activiteiten is gebleken dat leerlingen het leuk
vinden om gewoon (bord)spelletjes met elkaar te doen. In deze zone kunnen
leerlingen: chillen, zitten, praten en ouderwetse bordspellen spelen. Alles digital
free.

Landelijk is een ontwikkelteam (https://curriculum.nu/ontwikkelteam/burgerschap/)
bezig met het ontwikkelen van leerdoelen van burgerschap. Zij schrijven een advies
waarin staat wat leerlingen op school moeten leren kennen en kunnen. Daarnaast
houden scholen natuurlijk de vrijheid om hun onderwijs zelf vorm te geven. ‘Het
mooie aan Nederland is dat je een school kunt kiezen die bij je past. Gelukkig mogen
scholen hier ook zelf kiezen voor hun lesaanpak, onderwerpen, methodes en leermiddelen. Dat geldt voor burgerschap net zo.’
Volgend schooljaar krijgt een docent de taak ‘coördinator burgerschap’. De
eerste opdracht voor deze coördinator zal zijn om te inventariseren wat we al
doen op het gebied van burgerschap. Vervolgens bepalen we welke lijn we zien
en willen zien in de burgerschapsvorming door de jaarlagen en verschillende
niveaus heen, en welke activiteiten daar bij passen. Bij het bepalen van een lijn en
het nadenken over bijpassende activiteiten zullen we de input vanuit de ouderadvies groep gebruiken.
Na een introductie op het thema door Chris van der Sluijs, docent geschiedenis,
gingen de ouders in twee groepen uiteen: een onderbouw en een bovenbouwgroep.
Vervolgens hebben we per afdeling met elkaar van gedachte gewisseld over
welke kennis en vaardigheden voor alle leerlingen van belang zijn in de
verschillende fasen van het voortgezet onderwijs als het gaat om burgerschapsvorming. Hoe kunnen we dat vorm geven, wat vraagt dat van ons, de docenten,
de leerlingen en de ouders.

Website: www.reviusdoorn.nl
Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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De scholen: RLW
Revius
Lyceum
Wijk bij Duurstede

Remus 4
3962 KT Wijk bij Duurstede
Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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Algemene ontwikkelingen

De examenresultaten van 2017-2018 waren erg goed: 96,7% geslaagden bij
vmbo-t en 97,8% bij havo. Daarmee zitten we aan de landelijke top. We sloten
het jaar af met een spannend vooruitzicht: in de organisatie is per 2018-2019
het één en ander veranderd. Zo hebben we nu vijf in plaats van acht teams, drie
afdelingsleiders in plaats van vier teamleiders en een apart team bestaande uit
de leerlingbegeleiders en de zorgcoördinator. E.e.a. om beter in staat te zijn
om het onderwijs en de begeleiding te bieden die we willen, maar ook om de
besturingsfilosofie die we voorstaan, goed te kunnen uitvoeren. Die gaat uit van
verantwoordelijkheden zo veel mogelijk bij de professionals leggen en leidinggevenden zich vooral bezig te laten houden met de (persoonlijke) ontwikkeling
van die professionals. Daarvoor was een iets andere taakverdeling, -invulling en
structuur nodig. Met wel als gevolg dat teams zijn veranderd en leidinggevenden
zijn gewisseld.
In 2018-2019 zijn we hier voortvarend mee van start gegaan. Het was en is nog
veel zoeken naar nieuwe patronen en vastigheden. Dat heeft andere ontwikkelingen wat meer ‘on hold’ gezet, maar tegelijkertijd zien we al de contouren van
de gewenste resultaten op het gebied van de verplaatste verantwoordelijkheden
en de andere rol van leidinggevenden t.a.v. de medewerkers.
Eind 2018 hebben we na lang overleg het schoolplan 2019-2023 vastgesteld. Dit
is een mooi document geworden met een aantal duidelijke ontwikkelrichtingen
voor de komende jaren. Ook was er eind 2018 een bezoek van ons interne visitatieteam (Kijken in de Keuken). Dat leverde veel mooie en positieve woorden
op en ook een aantal aandachtspunten over het werken in de gemeenschappelijke ruimtes. Prima aanknopingspunten voor de schoolontwikkeling!
We hebben in het najaar daarnaast veel aandacht besteed aan de relatie met het
basisonderwijs. Zo hebben we gastlessen gegeven en basisscholen bezocht voor
nadere kennismaking en -uitwisseling.

Onderwijskundige ontwikkelingen

We zijn gestart met de verkenning van de mogelijkheden rond het aanbieden
van een vak- of leerlijn op het gebied van technologie/ICT. We werden ingehaald
door de werkelijkheid, doordat er een subsidieregeling in het leven is geroepen
rond de stimulans van technologie-onderwijs op het vmbo. Daar zijn we bij aangehaakt, dit wordt vervolgd in 2019.
We hebben in 2017-2018 en 2018-2019 leerlingen begeleid naar een maatwerkdiploma Engels, op het vmbo. Met succes!
We zijn gestart met de verkenning van de mogelijkheden om in de toekomst
meer formatief te gaan evalueren. Dit is gebeurd door de werkgroep onderwijsontwikkeling en toetsing. Een meerjarig traject.

Professionalisering

We hebben gepoogd om Lesson Study te introduceren, als middel voor onderwijsontwikkeling en professionalisering. Helaas is dit niet van de grond gekomen,
buiten één groep docenten die hier in 2017-2018 succesvol een traject in heeft
doorlopen. Daarnaast hebben we weer een groep docenten geschoold in Didactisch Coachen en hebben we docenten die die scholing eerder hebben gevolgd,
bijscholing gegeven. De Beeldcoaches waren er voor ad hoc vragen en ondersteuning van docenten.

Speciale projecten voor de leerlingen

We hebben het Cultifest georganiseerd, een cultuurdag voor de gehele school.
Leerlingen van alle niveaus en leerjaren volgden samen allerlei workshops op het
gebied van cultuur. De dag eindigde met een reeks presentaties, dwars door de
school heen. Een erg leuke en succesvolle dag die we in de toekomst zullen gaan
herhalen.
We hebben weer Talentstroom georganiseerd voor de brugklassen, een week
met allerlei extra-curriculaire workshops, gegeven door docenten die erg
enthousiast zijn over een bepaald onderwerp.

Bijeenkomsten voor ouders

We hebben een thema-avond georganiseerd over het gebruik van social media.
Die was zeer drukbezocht en werd erg gewaardeerd.

Huisvesting?

Het afgelopen jaar hebben we nog veel te stellen gehad met de klimaatbeheersing in het gebouw. Het lek lijkt inmiddels boven, maar er is veel tijd en aandacht
in gestoken om te achterhalen waar de problemen precies zaten, namelijk in de
configuratie van het luchtverversingssysteem én fouten bij de aanleg ervan.

Website: www.reviuswijk.nl
Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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De scholen: EOA
EOA
School
Overberg

Dwarsweg 45
3959 AE Overberg
Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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Algemene ontwikkelingen

Vorig jaar schreven we in het jaarverslag 2017 dat de EOA School met ingang van
1 januari 2018 de deur zou sluiten, omdat het COA de opvang van alleenstaande
minderjarige vluchtelingen (AMV-ers) in Overberg stopte.
Vlak voor de zomervakantie 2018 kwam het COA met de vraag of we de school
weer wilden openen. De toestroom van AMV-ers nam weer toe en het COA
startte een opvang voor deze vluchtelingen op het AZC in Leersum. Daarbij is
aangegeven dat het vooralsnog om een tijdelijke opvang gaat voor de periode van
een jaar.
De CVO Groep heeft daarop de school weer geopend en de samenwerking met
Capabel Onderwijs Groep weer opgepakt. Deze organisatie heeft met groot
enthousiasme meegeholpen de school weer snel klaar te maken voor gebruik.
Niet alleen door het leveren van bekwame docenten, maar ook door het leveren
van meubilair.
In september is de school weer gestart. Het verschil met voorgaande jaren is
dat de school nu niet is gevestigd op het terrein van het AZC waar de leerlingen
ook wonen. Elke dag werden de leerlingen met de bus van AZC Leersum naar
de school in Overberg gebracht en ook weer opgehaald. Dit heeft ook een groot
voordeel, de leerlingen konden niet tijdens de pauzes naar hun kamer gaan of
’s morgens wat later naar de les komen. Dit gaf rust voor wat betreft aanwezigheid van de leerlingen. De medewerkers van het COA zorgden dat de leerlingen
’s morgens de bus in gingen.
De vakken die de leerlingen krijgen zijn Nederlands, Engels, rekenen, beeldende
vorming en maatschappelijke oriëntatie. In plaats van lichamelijke oefening
kregen deze leerlingen zwemles.
Naast docenten zijn bij het vak beeldende vorming ook vrijwilligers ingezet. Het
was heel fijn om te merken dat de vrijwilligers die tot 2018 hebben meegeholpen
ook nu weer graag mee wilden doen.

Professionalisering

In het kader van professionalisering is de school ook weer aangemeld bij het
LOWAN. Dit is een organisatie die scholen ondersteunt bij eerste opvang van
nieuwkomers. Voor onder andere de docenten worden conferenties georganiseerd. Daarnaast wijst het LOWAN de scholen op veranderende wetgeving
betreffende het onderwijs aan nieuwkomers.
De Capabel Onderwijs Groep heeft ook een conferentie voor hun docenten
gehouden. Op die conferentie zijn de docenten van de EOA School aanwezig
geweest.

Activiteiten voor leerlingen

In de week voor Kerstmis hebben de leerlingen kerstvieringen gevolgd met de
leerlingen van het Revius Lyceum in Doorn. Daarbij zijn de leerlingen van de EOA
School gekoppeld aan klassen/leerlingen in vwo 5.
In maart 2018 zijn in het Cultuurhuis in Doorn werkstukken tentoongesteld
welke leerlingen van de EOA School hebben gemaakt bij het vak beeldende
vorming. Deze werkstukken waren nog gemaakt door de leerlingen die tot
1 januari 2018 op de EOA School hebben gezeten.
Leerlingen op de EOA School verblijven daar totdat ze een verblijfsvergunning
krijgen of meerderjarig worden. Dat kan een periode van vier weken tot drie
maanden zijn. In 2018 hebben we in totaal 58 leerlingen ingeschreven op de EOA
School. Zie hieronder het overzicht van herkomst.
Herkomst
Afghanistan
Algerije
Eritrea
Gambia
Guinee
Irak
Iran
Jemen
Marokko
Nigeria
Sierra Leone
Soedan
Syrië
Totaal

Aantal
3
5
10
5
5
3
4
2
15
1
1
1
3
58

De website is per 1 januari 2018 opgeheven, informatie is terug te
vinden op https://www.cvog.nl/scholen/
Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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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 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 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 26-3

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 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 in de keten
van vluchtelingenopvang

Samenwerking op het terrein van het onderwijs aan minderjarige alleenstaande 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 samenwerking en sociale binding tussen bedrijf en samenleving te vergroten.

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
(uit 2015) vormt het uitgangspunt van ons handelen.

Code Goed Onderwijsbestuur

De CVO Groep heeft in 2018 voldaan aan vijf van de zes eisen van de code goed
bestuur. Deze eisen zijn:
1. Het bestuur publiceert op de website van de onderwijsorganisatie: a) de 			
statuten, het bestuursreglement, reglementen inzake het functioneren van het
bestuur en het interne toezicht, het professioneel statuut, de integriteitscode,
de klachtenregeling(en), de klokkenluidersregeling; b) het jaarverslag, al dan
niet betaalde (hoofd- en) nevenfuncties van bestuurder(s) en
toezichthouder(s) en de gegevens over het bestuur en de interne
toezichthouder(s).
2. Het bestuur zorgt dat de doelstellingen en de aanpak van de horizontale
dia loog met externe stakeholders in de organisatie worden geformaliseerd, 		
verankerd, onderhouden en vermeld in het jaarverslag.
3. Het bestuur evalueert jaarlijks het eigen functioneren, legt de conclusies en
afspraken schriftelijk vast en doet hierover verslag in het jaarverslag.
4. Voor het aanvaarden van een al dan niet betaalde nevenfunctie door de
bestuurder(s) wordt vooraf goedkeuring gevraagd aan het interne toezicht.
De criteria die dienen als basis voor het interne toezicht om zijn goedkeuring
aan het aanvaarden van al dan niet betaalde nevenfuncties van de
bestuurder(s) te verlenen of te onthouden, worden vastgelegd in een
reglement.
5. Een toezichthouder kan niet benoemd worden tot (dagelijks) bestuurder bij
dezelfde onderwijsorganisatie als waar hij toezichthouder is of is geweest. Een
bestuurder kan niet tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder
vervullen bij een onderwijsorganisatie binnen de onderwijssector VO. Een
bestuurder kan niet tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder
vervullen bij een onderwijsorganisatie in een andere onderwijssector dan het
VO, tenzij de onderwijsorganisatie in een ander voedingsgebied is gevestigd.
6. Belangenverstrengeling van een bestuurder is niet toegestaan en hiervan
is sprake bij familiaire of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met
interne toezichthouders, medebestuurders of leden van het management die
rechtstreeks onder het bestuur vallen. Een bestuurder meldt een (potentieel)
tegenstrijdig belang aan de voorzitter van het interne toezicht en verschaft
alle relevante informatie.
Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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Het interne toezicht beslist of sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe 		
daarmee wordt omgegaan, en maakt hiervan melding in het jaarverslag.
De onder punt 1 genoemde documenten zijn gepubliceerd op de website van
de CVO Groep. In 2018 is samen met de rectoren/directeuren en de GMR het
professioneel statuut van de CVO Groep tot stand gekomen. Indien gewenst
kan dat CVOG-statuut nog ‘vertaald’ worden naar de specifieke situatie van de
afzonderlijke scholen.
Binnen de CVO Groep vindt met regelmaat overleg plaats met externe stakeholders. Daar worden goede contacten mee onderhouden. Dat dit wederzijds is,
bleek wel uit de in oktober 2017 gehouden stakeholdersbijeenkomst waarbij met
alle stakeholders gesproken is over het Strategisch Beleidsplan van de
CVO Groep. Veel stakeholders, ook externe, hebben aan deze bijeenkomst
meegedaan en een bijdrage geleverd in de discussies.
Aan de derde eis heeft de CVO Groep niet voldaan. Het College van Bestuur
bestaat uit slechts één persoon. Die kan niet zichzelf evalueren. Wel spreekt de
bestuurder elke maand met de voorzitter van de Raad van Toezicht 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 onderdeel
geweest van de zelfreflectie van de Raad van Toezicht welke extern is begeleid
door de Galan Groep.
De punten 4 tot en met 6 hebben mede te maken met integriteit. Ook voor
de bestuurder geldt de binnen de CVO Groep gehanteerde Integriteitscode en
voorziet het Reglement CvB er in dat de bestuurder de Raad van Toezicht toestemming vraagt voor het aanvaarden van betaalde en onbetaalde nevenfuncties.
In dat reglement staat ook dat de bestuurder belangenverstrengeling dient te
vermijden.

Beheersen en verantwoorden

Vanaf mei wordt deze vergezeld gegaan van een prognose (‘forecast’) over het te
verwachten financiële eindresultaat over het gehele kalenderjaar.
Deze overzichten worden aan de (Auditcommissie van) de Raad van Toezicht, de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en het Gemeenschappelijk
Managementteam ter bespreking voorgelegd.
Tenslotte ontvangen de rectoren/directeuren elke maand een overzicht van de
actuele personele formatie van hun school (afgezet tegen het bestuursformatieplan van de school) en van het (ziekte)verzuim van hun medewerkers. De verzuimoverzichten worden, op het niveau van de scholengroep, ook toegestuurd
aan en besproken met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
Indien noodzakelijk worden al deze maandoverzichten besproken in de maandelijkse bilaterale gesprekken tussen schoolleider en bestuurder.
Een ander belangrijk onderwerp qua beheersing is de jaarlijks, door de accountant op te stellen, managementletter, gebaseerd op de jaarlijkse interim-controle.
Hierbij ligt het accent op de werking van de administratieve organisatie en
interne controle (AO/IC) van de CVO Groep. De CVO Groep vertaalt deze
letter in een actiepuntenlijst die tot uitvoering wordt gebracht. De managementletter wordt tevens besproken met de Auditcommissie van de Raad van Toezicht.
Tenslotte werkt de CVO Groep sinds een aantal jaren met een risicomanagement-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 minimaal benodigde eigen vermogen van de CVO Groep.
In 2018 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 de mate waarin een risico kan optreden en is ook de omvang van
bepaalde risico’s aangepast. Daarmee is de risicomanagementrapportage
geactualiseerd om het benodigde weerstandsvermogen opnieuw vast te stellen.

De CVO Groep kent een planning & control-cyclus. Jaarlijks wordt een begroting
opgesteld en een meerjarenprognose voor de vijf 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 over de exploitatieresultaten van
onze scholen (en scholengroep).
Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheid leerlingen en ouders

Elke jaar in maart nemen we onder leerlingen en ouders tevredenheidsenquêtes
af. Gebruikelijk is dat ouders meer tevreden zijn dan leerlingen.
De respons van leerlingen in het vwo en hun ouders is veel hoger dan die van de
andere opleidingen. Naarmate het opleidingsniveau daalt, neemt ook de respons
af. Dit is een aandachtspunt voor het afnemen van deze enquêtes in het komende schooljaar.
De leerlingen en ouders van het Seyster College hebben een speciale vragenlijst
voor het praktijkonderwijs ingevuld. In die vragenlijst zijn de vragen betreffende
het schoolklimaat en de sociale veiligheid geïntegreerd.
Hieronder vind je de resultaten van tevredenheidsenquêtes en over het schoolklimaat en sociale veiligheid.

Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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Foto: Tero Vesalainen | www.pixabay.com
Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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Tevredenheidsonderzoek leerlingen en ouders van het Seyster College

Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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Tevredenheidsonderzoek leerlingen en ouders van de overige scholen

Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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Financiën

Het jaar 2018 is opnieuw met een positief resultaat (€ 146.731) afgesloten. De
vastgestelde begroting 2018 was een begroting met een tekort van -/- € 222.000.
Een groot deel van het verschil tussen realisatie en begroting wordt verklaard
doordat er in 2018 € 400.000 meer baten uit het Samenwerkingsverband (overschot 2017, prijsindexering en projecten hoogbegaafdheid en VSV) zijn ontvangen dan begroot. In par.1.25.3 ‘Analyse van het exploitatiesaldo’ van het complete
jaarverslag, wordt het positieve resultaat verder verklaard. Door het positieve
resultaat verbetert de vermogenspositie van de CVO Groep. Met deze verbeterde vermogenspositie kan de CVO Groep onverwachte tegenvallers opvangen.

Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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BATEN

Kerncijfers

De belangrijkste cijfers en kengetallen zijn opgenomen in onderstaande tabel.
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.
Kengetallen geconsolideerde jaarrekening

Weerstandsvermogen (kengetal inspectie)

2018

2017

ondergrens

bovengrens

30,2%

30,0%

5%

geen

3.1 Rijksbijdragen

2017

EUR

EUR

EUR

35.664.316

36.782.534

173.566

101.061

280.745

46.848

12.500

67.491

2.230.041

1.864.955

2.091.906

39.456.647

37.642.832

39.222.676

31.059.476

30.072.070

30.251.263

4.2 Afschrijvingen

1.499.953

1.577.927

1.429.711

4.3 Huisvestingslasten

2.074.202

2.057.000

2.156.449

4.4 Overige lasten

4.696.396

4.156.835

4.738.210

39.330.027

37.863.832

38.794.082

126.620

-221.000

647.043

20.111

-1.000

7.200

146.731

-222.000

654.243

6. Belastingen

0

0

0

7. Resultaat deelnemingen

0

0

0

146.731

-222.000

654.243

0

0

0

146.731

-222.000

654.243

0

0

0

146.731

-222.000

654.243

3.2 Overige overheidsbijdragen en
-subsidies
3.3 Lesgelden
3.5 Overige baten
TOTAAL BATEN
LASTEN

Berekening: eigen vermogen/totale baten
(inclusief rentebaten)
6,2%

6,5%

geen

10%

Toelichting: in hoeverre er sprake is van onderof overbesteding aan huisvesting
Berekening: (huisvestingslasten + afschr.
gebouwen en terreinen)/totale baten)
Solvabiliteit 1 (zuiver kengetal)

Begroot 2018

37.006.192

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

Huisvestingsratio (kengetal inspectie)

2018

54,7%

56,5%

30%

4.1 Personeelslasten

geen

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

TOTAAL LASTEN

Berekening: eigen vermogen/balanstotaal
Solvabiliteit 2 (kengetal inspectie)
Toelichting: in hoeverre fin.verplichtingen op
de lange termijn kunnen worden voldaan
Berekening: eigen vermogen incl.voorzieningen/balanstotaal

71,3%

71,0%

30%

geen

SALDO BATEN EN LASTEN
5. Financiële baten en lasten
Resultaat

Resultaat na belastingen
8. Aandeel derden in resultaat
Nettoresultaat
9. Buitengewoon resultaat
TOTAAL RESULTAAT
Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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Maatschappelijke
en toekomstige
ontwikkelingen

Voor de nabije toekomst zijn de volgende ontwikkelingen van belang:

•

Leerlingeprognoses

•

Lerarentekort

•

Passend onderwijs

•

Goed onderwijs

De leerlingenprognoses laten in de regio Zuidoost Utrecht een licht dalende
trend zien. Krimp van leerlingenaantallen kunnen er toe leiden dat op den duur
een school financieel niet meer ‘overeind’ kan blijven. Met name in dunbevolkte
gebieden kan dat een probleem zijn. Wij houden dit goed in de gaten, in nauwe
samenwerking met de andere schoolbesturen in de regio.

Landelijk is er sprake van een tekort aan leraren, met name in het primair onderwijs, maar ook in het voortgezet onderwijs. De CVO groep is derhalve een
aantal projecten gestart om dit tekort te verminderen. Een van die projecten is
het motiveren van mensen die nu niet in het onderwijs werken die stap te
maken, de zogenaamde ‘shifters op de arbeidsmarkt’. Het komende schooljaar
gaan we eerst met vijf shifters starten in een van de scholen van de CVO Groep.
Tegelijkertijd starten ze met hun ‘omscholing’ via de lerarenopleiding van de
Hogeschool Utrecht (HU) en Universiteit Utrecht (UU).

Passend Onderwijs is gericht op het vinden van een passende school voor elke
leerling, bij voorkeur in het reguliere onderwijs, in combinatie met adequate zorg
waar dat nodig is. In onze regio werken we samen in het Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs VO om dat mogelijk te maken. Landelijk is er veel kritiek op
het stelsel van Passend Onderwijs, met name omdat er nog steeds sprake is van
een fors aantal kinderen dat thuis zit. De oplossing ligt niet in het veranderen
van het stelsel, wel in een (nog) intensievere samenwerking tussen onderwijs en
jeugdzorg.

Wat is het onderwijs dat we onze leerlingen, anno 2019, aanbieden? Sluit het aan
op de belangstelling van de leerlingen zelf? Sluit het aan op wat de arbeidsmarkt
en/of het vervolgonderwijs van ons vraagt? Moeten we niet minder toetsen en
juist meer feedback geven zonder daar een punt aan te hoeven toekennen? Is
het centraal eindexamen nog wel van deze tijd? Zolang er onderwijs is, zal deze
zoektocht blijven.

Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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Tenslotte

Het jaar 2018 is voor de scholen van de CVO Groep een goed jaar geweest.
Elke dag wordt er hard gewerkt om het onderwijs weer een beetje beter te
maken. Het Kijk-In-de-Keuken (KIK)-team bezoekt scholen en geeft collegiaal
advies over het ‘pedagogisch klimaat’ op die school. Leerlingen geven aan zich
veilig te voelen op onze scholen. Ouders zijn tevreden over het onderwijs aan
hun kinderen. Al onze scholen voldoen aan de normen van de Onderwijsinspectie. Maar dat is geen reden om genoegzaam achterover te leunen.
Het onderwijs anno 2020 moet voldoen aan de leerlingen van 2020. Hoe kunnen
wij die motiveren om het maximale uit zichzelf te halen?

Kortom, werk aan de winkel, ook in 2019. We hebben er zin in!

Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave.
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