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Voorwoord
Voor de eerste maal verschijnt ons jaarverslag niet gedrukt, maar
in digitale vorm. Dit past bij onze organisatie die op zo veel mogelijk
manieren duurzaam wil zijn, of het nu gaat om het onderwijs,
de bedrijfsvoering, het behoud van een natuurlijke omgeving of
de relatie die wij onderhouden met onze omgeving.
Duurzaamheid betekent ook dat wij naast innovatieve ontwikke
lingen oog houden voor een goede basiskwaliteit. In 2011 zijn wij
gestart met het scholen van nieuwe docenten, specifiek op een aantal
punten waaraan lessen volgens ons moeten voldoen. In onze eigen
academie faciliteren wij onze medewerkers in hun ontwikkeling en
nodigen wij onze collega’s en maatschappelijke partners uit voor
interessante masterclasses. Als opleidingsschool stimuleren wij niet
alleen onze eigen docenten, maar bieden wij ook stageplekken aan
studenten. Daarmee dragen wij bij aan een duurzame ontwikkeling
van het beroep en de kwaliteit van leraren.
2011 was een natuurlijk moment om te praten over een nieuwe naam
en een nieuw logo, die de verschillende onderdelen van de organisatie
met elkaar verbinden. Het nieuwe logo is een cirkel met drie verschil
lende vlakken, waarin de kleuren van de verschillende stichtingen
terugkomen. De kleuren wijzen op verscheidenheid en op de eigen
identiteit van de stichtingen. Om de cirkel staat de nieuwe naam
‘Veluwse Onderwijsgroep’. De cirkelvorm benadrukt de continuïteit
van de samenwerking. Begin 2012 zijn wij begonnen met de duurzame
implementatie van deze huisstijl. De scholen houden hun eigen huis
stijl. Op communicatiemiddelen van de scholen wordt ook het logo van
de onderwijsgroep afgebeeld. Hiermee geven we aan dat de school kan
rekenen op de steun van een brede organisatie.
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In 2011 stond het onderwijs weer volop in de belangstelling van
de politiek. De komst van Passend Onderwijs, het gesprek rondom
ouderbetrokkenheid en ontwikkelingen in kinderopvang en scholing
van zeer jonge kinderen hebben de gemoederen bezig gehouden en
veel aandacht gekregen in de media. De Veluwse Onderwijsgroep
streeft ernaar in dit tumult een betrouwbare partner te zijn voor
ouders en kinderen, waarbij ogen en oren open blijven voor ontwikke
lingen en waarbij wij ons niet laten leiden door de waan van de dag.
Inmiddels hebben we op bestuurlijk niveau voor de tweede keer
onze ‘stakeholders’ ontmoet tijdens de jaarlijkse bijeenkomst.
Deze ontmoeting en de dialoog die daar ontstaat worden wederzijds
gewaardeerd en leveren input voor ons om onze organisatie en het
onderwijs nog steviger te verankeren in de lokale samenleving.
Dit jaarverslag hebben we ‘zichtbaar actief’ genoemd. De Veluwse
Onderwijsgroep staat niet op zichzelf, maar midden in de samenleving
en wij leveren een zichtbare bijdrage aan onze omgeving.
Ik dank onze medewerkers voor hun inzet en hun betrokkenheid.
Ouders, leerlingen en maatschappelijke partners voeden ons met hun
inbreng en feedback om voortdurend in te spelen op ontwikkelingen
en te blijven streven naar de best mogelijke kwaliteit van onderwijs.
Ook hen dank ik voor de dialoog en voor het vertrouwen dat zij
tonen in onze scholen
Frederike Everts
college van bestuur
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Inleiding
Samenwerkingsstichting

In een tijd van bezuinigingen is een effectieve en efficiënte bedrijfs
voering van groot belang om de kwaliteit van onderwijs te kunnen
waarborgen. In 2011 zijn de effecten van de synergie tussen de onder
delen van de Veluwse Scholengroep en de Stichting CVO goed zichtbaar
geworden. Goede managementinformatie zorgt voor transparantie en
voor de mogelijkheid op de juiste momenten en de juiste wijze in te
grijpen of bij te sturen. Dit leidt tot gezonde scholen in een tijd waarin
veel onderwijsorganisaties moeilijk het hoofd boven water kunnen
houden.
In 2011 is een benchmark uitgevoerd om te toetsen of de kwaliteit van
de geleverde diensten en de kosten van de overhead binnen de daar
voor geldende normen vallen. Hieruit blijkt dat de kwaliteit van de
diensten van het servicebureau relatief hoog is, de kosten van de over
head gemiddeld tot iets lager en dat wij zeer weinig geld uitgeven aan
externe deskundigheid. Dit staat in relatie tot het feit dat wij relatief
hoog gekwalificeerd personeel in dienst hebben. De omvang van het
servicebureau is in 2011 licht gedaald.
Bij het servicebureau zetten medewerkers, directie en bestuur zich
achter de schermen in voor een gezonde organisatie. Voor ouders en
leerlingen zijn de diverse scholen met hun eigen identiteit het belang
rijkste. Daar wordt het onderwijs gegeven waarvoor al onze mede
werkers zich met hart en ziel inzetten. Het leren van elke leerling, de
maximale ontwikkeling van zijn of haar talenten, staat daarbij centraal.

Professionalisering en de Academie

Eén van de doelstellingen in het strategisch plan 2010-2014 is te onder
zoeken of het zinvol zou zijn voor professionalisering van onze mede
werkers een eigen bij- en nascholingsinstituut op te richten. In 2011 zijn
de voorbereidingen getroffen voor de officiële start van de Academie
met vier masterclasses begin 2012. Behalve onze eigen medewerkers
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hebben ook veel van onze externe relaties genoten van de master
classes door Mathieu Weggeman, Iliass El Hadioui, Martine Delfos
en Micha de Winter.
De Academie verzorgt ook scholing om onze leerkrachten en docenten
in zowel basisonderwijs als het voortgezet onderwijs voor te bereiden
op de komst van passend onderwijs en wat daarbij van hen gevraagd
wordt.

Passend Onderwijs

Met de invoering van Passend Onderwijs komt er nogal wat op het
onderwijsveld af. In de regio Stedendriehoek levert de landelijke ver
evening van financiële middelen de komende jaren bovendien forse
problemen op als er niet drastisch wordt bijgestuurd.
Behalve deze financiële uitdaging zullen onze scholen de komende
jaren worden geconfronteerd met leerlingen die meer ondersteuning
en begeleiding nodig hebben. De scholen hebben een inventarisatie
gemaakt van deskundigheid en ervaring die zij in huis hebben en wat er
nog moet worden ontwikkeld. Bestuurlijk zijn in 2011 de eerste stappen
gezet om zo volledig mogelijk zicht te krijgen op de gevolgen van deze
wetswijziging en om samen met het huidige Samenwerkingsverband
SLAR organisatorisch en juridisch vorm te geven aan de invoering van
passend onderwijs in een nieuw Samenwerkingsverband.

Bestuursakkoorden

In het najaar van 2011 hebben de sectorraden voor PO en VO bestuurs
akkoorden afgesloten met OCW. Hierin worden afspraken gemaakt om
middels een ‘prestatiebox’ de professionaliteit en opbrengstgerichtheid
van het onderwijs verder te stimuleren. De Veluwse Onderwijsgroep
realiseert zich terdege wat de keerzijde kan zijn van prestatiesturing.
Alleen maar streven naar hoge schoolprestaties kan ertoe leiden dat
kinderen minder kansen krijgen zich optimaal te ontwikkelen.
Daar blijven wij voor waken.
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(vervolg)

Buitenschoolse opvang

Wij hebben besloten buitenschoolse opvang vooralsnog niet in eigen
beheer te organiseren. Gekozen is een langdurige relatie op te bouwen
met enkele aanbieders van hoogwaardige kinderopvang en buiten
schoolse opvang, die aansluiten bij onze onderwijsconcepten en
leerlijnen.

Optimale schoolgrootte

In 2011 zijn verdere gesprekken gevoerd met het bestuur van het open
baar VO om te komen tot afspraken over beheersing van leerling
stromen. De Veluwse Onderwijsgroep maakt zich hier sterk voor omdat
grote schommelingen in leerlingaantallen kunnen leiden tot onge
wenste effecten. Bij forse daling is sprake van ontslag van personeel
en leegstand van gebouwen, bij grote stijging kunnen ook personele
frictie en ruimtegebrek ontstaan.

Financiën en control

Verbetering van (financiële) processen heeft het afgelopen jaar geleid
tot betere sturingsinformatie en toegenomen transparantie. Hierdoor
kunnen onze scholen beter inspelen op ontwikkelingen. Regelgeving
van OCW en de vele ontwikkelingen die op ons afkomen hebben het
belang van goed risicomanagement doen toenemen. De Veluwse
Onderwijsgroep heeft een uitgebreide risico inventarisatie gedaan
die jaarlijks wordt geactualiseerd.

Facilitair beheer

In 2011 zijn diverse voordelen behaald door gezamenlijke inkoop en
aanbesteding op het gebied van leermiddelen en afvalverwerking.
Ook het stroomlijnen van processen tussen financiën, P&O en de
scholen hebben hieraan bijgedragen.
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voortgezet onderwijs

Governance en (horizontale verantwoording)

In 2011 zijn de statuten en het bestuursreglement aangepast aan de
nieuwe vereisten van de Wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ en aan
een éénhoofdig college van bestuur vanaf 1 januari 2011.
De raad van toezicht heeft versneld gewerkt aan vernieuwing om te
voldoen aan statutaire bepalingen m.b.t. een evenwichtige samen
stelling. Ook leidt de hiervoor genoemde wet tot nieuwe verantwoor
delijkheden voor de raad van toezicht op het gebied van onderwijs
inhoud en tot een recht van de medezeggenschapsraden om een
bindende voordracht te doen voor één lid van de raad van toezicht
(zonder last of ruggespraak). In 2011 zijn het functioneren en de samen
stelling geëvalueerd. E.e.a. leidt in 2012 tot een vacature op de
portefeuille onderwijs.
In oktober 2011 is de voorzitter van de raad van toezicht, de heer
J.J.W. (Hans) Esmeijer tijdelijk teruggetreden uit zijn functie omdat hij
waarnemend burgemeester van Apeldoorn werd. Zijn functie is tijdelijk
overgenomen door de heer J. (Jack) Pieterson.

Klokkenluidersregeling

In 2010 is er een klokkenluidersregeling opgesteld. In april 2011 is heeft
een interne sollicitatieprocedure plaatsgevonden voor de vacature
vertrouwenspersoon integriteit (VPI). In mei 2011 is er een vertrouwens
persoon integriteit aangesteld, conform de afspraken die er in de
klokkenluidersregeling zijn gemaakt. De vertrouwenspersoon Integri
teit heeft in het afgelopen jaar geen meldingen ontvangen
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GMR PO
MR Veluws College

GMR CVO
MR SB
Personele bezetting

De Veluwse Onderwijsgroep bestaat uit drie onderwijsstichtingen:
SKPOOV, SKVOAO en Stichting CVO Apeldoorn, en een samenwerkings
stichting met daarin het college van bestuur en het servicebureau.
De Stichting Katholiek Primair Onderwijs Oost- Veluwe (SKPOOV)
bestaat uit 14 katholieke basisscholen, verspreid over de gemeenten
Apeldoorn, Epe en Brummen, en een school voor katholiek speciaal
basisonderwijs in Apeldoorn.
Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Apeldoorn en Omgeving
(SKVOAO) is het Veluws College, een brede, katholieke scholen
gemeenschap voor voortgezet onderwijs met drie katholieke
vestigingen in Apeldoorn en een oecumenische in Twello.
Sprengeloo, De Heemgaard en het Christelijk Lyceum zijn onderdeel
van de Stichting CVO Apeldoorn en verzorgen christelijk voortgezet
onderwijs in Apeldoorn
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GMR PO
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De functie van directeur bedrijfsvoering wordt tijdelijk ingevuld
door het college van bestuur en de algemeen directeur voortgezet
onderwijs. Het gaat hier om een pilot van een jaar.

Samenwerkingsstichting
Veluwse Onderwijsgroep

Bestuurssecretariaat

Raad van Toezicht

Controller

Stichting Katholiek Primair
Onderwijs Oost-Veluwe
Stichting Katholiek Voortgezet
Onderwijs Apeldoorn eo
Stichting Christelijk Voortgezet
Onderwijs Apeldoorn

Algemeen directeur
Primair Onderwijs

Algemeen directeur
Voortgezet Onderwijs

Stafhoofden

Primair Onderwijs

Veluws College

Stichting CVO

Servicebureau

Anne Frank

VC Cortenbosch
VC Mheenpark
VC Twello
VC Walterbosch

Chr. Lyceum
Sprengeloo
De Heemgaard

P&O
Fin. & Control
ICT & Autom.
PR & Com.
Fac. Beheer
Receptie

St. Bernardus
C. van Leeuwen
Eloy
Gerardus Majella
Hertog van Gelre
Krugerstee
De Poort

St. Pancratius
De Schakel
Seb@stiaan
St. Victor
SBO De Vorm
De Zevensprong
De Zonnewende
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Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad primair onderwijs
Organogram

GMR PO

De basisscholen en de basisschool voor speciaal onderwijs hebben ieder
een eigen MR en een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR), daarin zitten vertegenwoordigers van alle scholen.

MR Veluws College

GMR CVO
MR SB
Personele bezetting

voorzitter:
vicevoorzitter:
secretaris:
notulist:

Nico Polman
Albert Blikman
vacant
Natascha Frank

6 bijeenkomsten
Hoofdonderwerpen:
• klokkenluidersregeling
• functiemix
• concept managementstatuut
• activiteitenplan WSNS OV 2011-2012
• begroting WSNS OV 2011-2012
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leden:
personeelsgeleding
Jolanda van den Brink
Brenda Pruissen
Caroline de Groot
Jeroen Bekker
Marjo Bandringa
Mirjam Verkaaik
Richard Kwak
Conny Hazenberg
Marlous van Loosbroek
Maria Donkelaar

De Poort
C. van Leeuwen
De Schakel
SBO De Vorm
De Zonnewende
Eloy
Hertog van Gelre
St. Pancratius
Sebastiaan
St. Victor

oudergeleding
Eveline van Huijstee
Sabrina Hulkenberg
Hans Boerkamp
Nico Polman
Dimitri van Agterveld
Albert Blikman
Dennis Lacroix
Jan Hendriks

St. Bernardus
Anne Frank
Gerardus Majella en Krugerstee
De Schakel
SBO De Vorm
De Zevensprong
De Zonnewende
St. Victor
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Medezeggenschapsraad (MR) van het Veluws College
Organogram

GMR PO
MR Veluws College

GMR CVO
MR SB
Personele bezetting

voorzitter:
secretaris:
notulist:

Jan Gijsselhart
Niels Zwikker
Natascha Frank

VC Walterbosch
VC Cortenbosch

5 bijeenkomsten
Hoofdonderwerpen:
• invoering laptops
• invoering vernieuwde managementstatuut
• financiële kadernota
• begroting 2012
• jaarverslag 2010
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leden:
oudergeleding
Hanneke Crooijmans (vicevoorzitter)
Nico Lamerichs
Alinde Switters
Johan Huisman
leerlingengeleding
Pieter Siwabessy
Michelle de Heus
personeelsgeleding
Jan Gijselhart (voorzitter PMR)
Niels Zwikker (secretaris PMR)
Eddie Toorop
Nico van de Wetering
Maayke Maaskant
Erik Maandag
Laurens van der Goot
Samantha Esmeijer

VC Mheenpark
VC Walterbosch
VC Twello
VC Twello
VC Walterbosch
VC Mheenpark
VC Walterbosch
VC Cortenbosch
VC Cortenbosch
VC Mheenpark
VC Mheenpark
VC Twello
VC Twello
VC Twello
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Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Christelijk Voortgezet Onderwijs
Organogram

GMR PO

De scholen voor Christelijk Voortgezet Onderwijs hebben een eigen MR
met vertegenwoordigers in een gemeenschappelijke medezeggen
schapsraad.

MR Veluws College

GMR CVO
MR SB
Personele bezetting

voorzitter: Richard Reezigt
secretaris: drs. Arie Nagel

Christelijk Lyceum
De Heemgaard

7 bijeenkomsten
Hoofdonderwerpen:
• financiële kadernota
• begroting en noodzakelijke bezuinigingen
• beleidsplan stichting CVO
• benoemingsbeleid
• overwerk en verlof voor het OOP
• dienstverlening servicebureau
• formatieplan
• bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad
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leden:
oudergeleding
Peeter Hakstege
(vanaf oktober)
mr. Eric Smit
Carole Zeën
(vanaf november)
Peter de Zwaan
leerlingengeleding
Eline van Hove
3 vacatures
personeelsgeleding
drs. Wouter Eijkelenboom
(vanaf september)
ir. Gert Hajee
(tot juni, daarna ziekteverlof)
Judith de Lange
(vanaf september)
drs. Flip Makkinga
(tot juni)
Ype Oosterhoff
Anne-Marie Roerdink-Vonk 	(tot juni, daarna vervanger
voor Gert Hajee)
Gerrit Willem Termaat
Herman Wessels
(tot juni, daarna ziekteverlof)
Jos Zwikker 	(vervanger vanaf september
voor Herman Wessels)
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primair onderwijs

voortgezet onderwijs

Medezeggenschapsraad samenwerkingsstichting
Organogram

GMR PO
MR Veluws College

GMR CVO
MR SB
Personele bezetting
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voorzitter:
secretaris/plaatsvervangend voorzitter:
secretaris/penningmeester:

7 bijeenkomsten
Hoofdonderwerpen:
• formatieplan 2011
• jaarverslag 2010
• financiële kadernota 2012
• strategisch beleidsplan 2010-2014
• harmonisatie arbeidsvoorwaarden
• MR statuut
• begroting 2011
• huishoudelijk reglement MR
• RI&E
• communicatie servicebureau
• activiteitenplan
• reacties scholen op servicebureau
• vacature beleidsmedewerker
• beleidsplan servicebureau
• BMR
• naam en huisstijl servicebureau
• sociaal jaarverslag
• benoemingsbeleid
• centrale inkoop
• bestuursreglement
• werkkosten regeling
• consignatieregeling

Martien Hertgers
Laurens Termaat
Louise Merceij

servicebureau

voorwoord

inleiding

organisatie

primair onderwijs

voortgezet onderwijs

servicebureau

Personele bezetting
Organogram

GMR PO
MR Veluws College

GMR CVO
MR SB
Personele bezetting

raad van toezicht
Dhr. J.J.W. Esmeijer (voorzitter tot oktober 2011)
Dhr. J. Pieterson MBA (plaatsvervangend voorzitter vanaf oktober 2011)
Dhr. J.M.H. Drayer
Dhr. T.H.J. Eggink
Dhr. A.F. Kemmeren
Dhr. J.P. Kreeft
Dhr. M.J. van Lee

drs. René de Jonge

Veluws College Twello

Lyanne Veldboer

Veluws College Walterbosch

algemeen directeur primair onderwijs
drs. Niek de Kruif MA

				
				
				
Christelijk Lyceum
De Heemgaard
Sprengeloo

directeuren primair onderwijs
Anne Frank
Luuk van der Heijden
St. Bernardus
Johan Gaarman
Eloy
Gerrit Vierboom
Gerardus Majella
Gerrit Vierboom
Hertog van Gelre
Luuk van der Heijden
De Krugerstee
Gerrit Vierboom
C. van Leeuwen
Diederik Schakelaar
St. Pancratius
Diederik Schakelaar
De Poort
Ellen Scholten
De Schakel
Johan Gaarman
Seb@stiaan
drs. ing. Marthijn Manders
St. Victor
Thérèse Schoonen
SBO De Vorm
drs. Ria Vrolijk
De Zevensprong
Luuk van der Heijden
De Zonnewende
drs. ing. Marthijn Manders

(vestigingsdirecteur)

				
				
Veluws College Mheenpark

college van bestuur
Frederike Everts MPA

algemeen directeur voortgezet onderwijs
drs. Wim Hoetmer
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directeuren voortgezet onderwijs
Veluws College Cortenbosch
Gerda Casteel
Ieteke Wegman 				
(adjunct-vestigingsdirecteur)

(vestigingsdirecteur)
(vestigingsdirecteur)

drs. Henk Holterman
(vestigingsdirecteur

Harmen van der Panne 			
(adjunct-vestigingsdirecteur)

drs. Wim van den Berg

(adjunct-vestigingsdirecteur a.i.)

Peter Bergambagt
drs. Rob Stevelmans
Gerjan van Dijken

stafhoofden
Financiën & Control
Erik Boswinkel
Personeel & Organisatie
Hetty van Braam
ICT & Automatisering
Paul Jonkman
Huisvesting & Facilitair
Henk Tuin
PR & Communicatie		Mariëlle Wolthuis
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Primair onderwijs
Scholen
Kwaliteitszorg
Personeel

Financiën

Het primair onderwijs binnen de Veluwse Onderwijsgroep levert
toegankelijk kwaliteitsonderwijs gericht op optimale ontplooiing
en een sociaal veilig klimaat. De basisscholen doen recht aan de leer
behoefte van kinderen door een afwisselende schooldag aan te bieden:
variatie in lesvormen waarbij rekening wordt gehouden met verschil
lende leerstijlen van onze leerlingen.

Innoveren en inspireren

Het primair onderwijs presenteerde in 2010 het nieuwe vierjarenplan
‘Innoveren en inspireren’. In de periode 2011-2015 zal het primair onder
wijs voortgaan met stevige bezuinigingen, maar ook met de voort
zetting van kwantitatieve en kwalitatieve groei. Het profileren van de
scholen gaat onverminderd voort, nu ook op het terrein van Passend
Onderwijs. Voor het primair onderwijs kunnen we de komende periode
samenvatten in één prangende vraag: ‘Hoe kunnen we in financieel
zware tijden op een creatieve en inspirerende manier verder gaan met
innoveren en profileren?’ De antwoorden komen en daar nemen we
vier jaar de tijd voor
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Scholen
Scholen
Kwaliteitszorg
Personeel

Financiën

Het primair onderwijs van de Veluwse Onderwijsgroep bestaat uit
14 basisscholen, verspreid over de gemeenten Apeldoorn, Epe en
Brummen en een school voor speciaal basisonderwijs in Apeldoorn.
anne frank
In 2011 heeft de Anne Frank na een intensieve verbouwing de totaal
vernieuwde school feestelijk heropend. Het gebouw kenmerkt zich
door veel licht en kleur en door de vides, verschillende werkruimtes en
andere inrichting is het beter mogelijk hedendaags onderwijs te facili
teren. Het team heeft verschillende nieuwe methodes ingevoerd,
waaronder Veilig Leren Lezen en Nieuwsbegrip XL. Om het lees
onderwijs een impuls te geven, is het horizontaal lezen ingevoerd en
het boekenaanbod uitgebreid. Daarnaast heeft het team veel geïnves
teerd in een goede communicatie met ouders/verzorgers en is er
aandacht geweest voor de doorgaande leerlijn binnen de school.
De deskundigheidsbevordering van leerkrachten stond in het teken
van Passend Onderwijs. naar website >
st. bernardus
Al aan de buitenkant van het schoolgebouw is te zien dat de
St. Bernardus het afgelopen jaar hard aan de weg heeft getimmerd.
Niet alleen het schoolgebouw en het schoolplein zijn opgeknapt ook
onderwijsinhoudelijk heeft het team veranderingen ingezet. Zo is er
een lesplan gemaakt voor meerbegaafde leerlingen en een beleidsplan
Engels, met daarin onder andere de doorlopende leerlijn van groep 1 tot
en met groep 8. Om leerlingen ook na schooltijd een uitdaging en een
veilige omgeving te bieden is de school een samenwerking met kinder
opvangorganisatie MAM’s aangegaan. Afgelopen jaar is de school
bezocht door de Inspectie van het Onderwijs, die een positief oordeel
gaf. naar website >
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c. van leeuwen
Sinds mei 2011 heeft de C. van Leeuwen een nieuwe directeur. Het leer
lingenaantal van de C. van Leeuwen is dusdanig gegroeid dat er een
derde kleutergroep gestart is. Naast een groei van het aantal kleuters
heeft de school te maken met veel zijinstroom vanuit andere basis
scholen. Het team heeft zich dit jaar geschoold in coöperatieve werk
vormen en communicatie met ouders/verzorgers. Daarnaast heeft het
team het adaptief werken verder ontwikkeld. De interne zorgstructuur
is effectiever van opzet en gericht op de 1-zorgroute en mogelijke lijnen
richting Passend Onderwijs. In het kader van de leerlingenzorg is er een
nieuwe invulling aan de groepsplannen gegeven.
Een succesvolle kledingbeurs van de werkgroep sponsoring heeft
nieuwe muziekinstrumenten opgeleverd. naar website >
eloy
In 2011 is op de Eloy vooral aandacht geweest voor het invoeren van
Daltononderwijs. Er zijn nieuwe methodes ingevoerd, de doorgaande
leerlijn is verder ontwikkeld en het vak Engels is geïntegreerd in Dalton.
Komend jaar verwacht het team het certificaat Dalton te ontvangen.
Om het vak Engels nog meer diepgang te geven is contact gezocht met
een partnerschool in Engeland. Ook in groep 3 en 4 zijn nu digiborden
geplaatst. Samen met ouders heeft het team zich ingespannen om
verschillende lokalen en algemene ruimtes op te knappen. Tenslotte is
de school een samenwerking aangegaan met Fris! Kinderdagverblijven.
Zij verzorgen de buitenschoolse opvang en een peuteropvang in het
schoolgebouw van de Eloy. naar website >
gerardus majella
Coöperatief leren is in 2011 op de Gerardus Majella verder ontwikkeld:
het team heeft een training gevolgd en in de groepen worden steeds
meer coöperatieve structuren gebruikt, waarbij de doorlopende leerlijn
duidelijk aanwezig is.
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De school doet mee aan het project Focus, onderzoek naar een effec
tieve rekenmethode, van de universiteit Twente. Deelname aan het
onderzoek zorgt voor extra oefenmaterialen en een uitgebreide
evaluatie gekoppeld aan de CITO-resultaten. Ook heeft het team
groepsplannen gemaakt voor rekenen en taal waarin doelen op groepsen schoolniveau zijn geformuleerd. Daarnaast is er extra aandacht
geweest voor het vak Engels, wat onder andere geleid heeft tot de
aanschaf van een nieuwe methode. Tenslotte is er extra aandacht
geweest voor PR. De school nodigt regelmatig ouders/verzorgers uit
en heeft de banden met de lokale media aangehaald. naar website >
hertog van gelre
In 2011 is er op de Hertog van Gelre veel aandacht geweest voor ICT.
Zo wordt er in alle groepen structureel gewerkt met methode gerela
teerde en webbased software en verloopt de communicatie met ouders
steeds meer digitaal. Daarnaast is er een nieuwe rekenmethode
(Wereld in Getallen) geïmplementeerd en in de kleuterbouw zijn
nieuwe ontwikkelingsmaterialen aangeschaft. Om leerlingen ook in
de pauzes uit te dagen, is het schoolplein aangepast met uitnodigende
speelplekken. Een groot aantal leerkrachten heeft deelgenomen aan
het Leraar Surplus Traject en is daardoor beter in staat in te spelen op
de hulpvraag van leerlingen. Ook heeft het team aandacht gehad voor
het efficiënt werken met groepshandelingsplannen. De deskundig
heidsbevordering stond verder in het teken van Passend Onderwijs.
Tenslotte is de samenwerking met ‘t Kindercentrum (BSO) verbeterd en
zijn er plannen gemaakt om in 2012 te starten met Kids (peuteropvang).
naar website >
de krugerstee
Op de Krugerstee was er extra aandacht voor het vak rekenen. Dit komt
tot uiting in de samenwerking met de universiteit Twente bij het
project Focus. Met name de analyse van de CITO-gegevens en de
daaruit voortvloeiende groepsplannen krijgen specifieke aandacht.
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Het leerlingenaantal ontwikkelde zich ook dit jaar weer positief.
De school heeft een goede naam in de wijk en het dorp. Wat betreft
het schoolgebouw is er aandacht geweest voor het lokaal van groep 5
en zijn er aan de buitenkant van het gebouw lichte accenten aange
bracht, die de school een frisse uitstraling geven. In 2011 heeft het team
een aantal nieuwe collega’s verwelkomd. naar website >
st. pancratius
De St. Pancratius heeft een stabiel leerlingenaantal in een krimpende
markt. Schooljaar 2011-2012 is de school gestart met zeven groepen.
Buitenschoolse opvang Koningskind heeft met de school ingestoken
op een doorgaande leerlijn van 0-12 jaar en is een eigen peutergroep
gestart. Veel kinderen maken daar steeds vaker gebruik van. Het les
programma Engels dat in 2008 is ingevoerd, is in alle leerjaren verder
ontwikkeld. De eerste Anglia-examens zijn afgenomen in groep 8.
Het ondernemingsplan, zorgplan en taal- en leesbeleidsplan zijn
opnieuw opgesteld voor de planperiode 2011-2014. In het kader van
deskundigheidsbevordering zijn de onderwerpen communicatie met
ouders en de 1-zorgroute gekozen. naar website >
de poort
Het team heeft door middel van trendanalyses de focus gelegd op
opbrengstgericht werken. Er is gewerkt aan een nieuw taal- en lees
beleidsplan. Het team heeft zich geschoold in HGPD (op een andere
manier kijken naar kinderen, uitgaande van wat zij kunnen), communi
catie met ouders/verzorgers, adaptief werken en taakwerk. Daarnaast
is er extra aandacht geweest voor het integreren van Engels in de
andere vakgebieden en het bieden van goede zorg aan kinderen met
een autistische stoornis. Alle leerkrachten hebben succesvol deel
genomen aan de hercertificering van Kanjertraining. Het team heeft
hard gewerkt aan de kwaliteitsbekendheid in het dorp. Daardoor
hebben we in vier jaar een groei van 25% leerlingen bereikt. De school
heeft in 2011 de 100e leerling mogen verwelkomen. naar website >
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de schakel
In 2011 is op De Schakel gestart met werken volgens de 1-zorgroute en is
het groepsplannen rekenen ingevoerd. Aan de kinderen wordt gericht
op drie niveaus les gegeven. Ook is er een stap gezet met het op
brengstgericht werken: er worden trendanalyses gemaakt en met de
leerkrachten besproken. Daarnaast is er aandacht geweest voor rust in
de school en effectiever omgaan met lestijd. Om ouders beter te
informeren over de ontwikkeling van hun kinderen is er een nieuw
model rapport ingevoerd. Twee keer per jaar krijgen de ouders een
zogenaamd groeidocument, dat het kind zijn hele schoolcarrière
meeneemt en er zijn per schooljaar drie contactmomenten tussen
ouders en leerkracht. In 2011 hebben ook de laatste klassen een digibord
gekregen en zijn er twee taallesspecialisten aangesteld. naar website >

passend lesaanbod beschikbaar zijn. Zo is er voor begaafde leerlingen
uit groep 5-8 een dagdeel per week een Plusklas. Naast projectgericht
onderwijs, krijgen deze leerlingen ook Spaans en bridgeles. In november
2011 is er ook een Plusgroep voor begaafde kinderen uit de groepen 1-4
gestart. Als profielschool Onderwijs aan Begaafde Leerlingen vervult de
St. Victor tevens de rol van vraagbaak en steunpunt voor andere basis
scholen van de Veluwse Onderwijsgroep.
Het team heeft dit schooljaar een start gemaakt met het opstellen
van groepsplannen in het kader van opbrengstgericht werken. In het
schooljaar 2011-2012 worden de groepsplannen voor het vak rekenen
ontwikkeld en uitgevoerd. Tevens sluit het team de cursus Coöperatief
Leren af. De intensieve samenwerking tussen de St. Victor en kinder
opvang MAM’s heeft verder invulling gekregen. naar website >

seb@stiaan
Na alle onderwijsinhoudelijke verbeteringen in 2010, heeft de Inspectie
van het Onderwijs twee keer de Seb@stiaan bezocht. Het betrof een
regulier bezoek en een lokaal onderzoek naar voor- en vroegschoolse
educatie. Beide bezoeken eindigden in een uitstekend rapport: de
Inspectie is tevreden over de kwaliteit van het onderwijs op de
Seb@stiaan. De in 2010 ingezette koers van resultaatgericht onderwijs
begint zijn vruchten af te werpen. Steeds beter is de school in staat
leerlingen op maat en resultaatgericht te bedienen in hun onderwijs
behoefte. Hoewel de oplevering van eengezinswoningen in de wijk nog
steeds op zich laat wachten, groeit de Seb@stiaan. Ook na 2012 laat het
aantal inschrijvingen nu al groei zien. naar website >

sbo de vorm
De Vorm is de school voor speciaal basisonderwijs binnen het primair
onderwijs. Het onderzoekstraject voor leesbeleving en leesmotivatie,
waaraan De Vorm heeft deelgenomen, is afgerond. De resultaten van
het leesonderwijs zijn zeer bevredigend volgens de onderzoekers en de
Inspectie, die in het najaar De Vorm bezochten. De Inspectie beoordeel
de het onderwijs voldoende op De Vorm, waardoor de school onder het
basistoezicht valt. Voor rekenen is een nieuwe methode ingevoerd.
Op verzoek van de leerlingenraad zijn de pauzes verdeeld in twee
groepen en is binnenspelen voor kinderen mogelijk gemaakt.
Het personeel volgde een tweedaagse training met betrekking tot
weerbaarheid. naar website >

st. victor
In 2011 heeft het team van de St. Victor veel aandacht gehad voor
onderwijs aan begaafde leerlingen. In het kader van Passend Onderwijs
streeft de St. Victor ernaar vóór het schooljaar 2012-2013 het predicaat
van profielschool Onderwijs aan Begaafde Leerlingen te behalen.
Voor alle begaafde leerlingen vanaf groep 1 t/m 8 zal een uitdagend en

de zevensprong
Het team heeft veel aandacht gehad voor het onderwijsproces, op
brengstgericht werken en de afstemming tussen kleuterbouw, groep 3
en de intensieve taalklas. Daarnaast zijn er stappen gezet in het lees
onderwijs, zo is er een nieuwe methode aangeschaft, het estafettelezen ingevoerd en worden ouders betrokken bij de leesontwikkeling
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van hun kind. In het taal-/leesbeleidsplan zijn alle concrete acties en
afspraken die de kwaliteit en de opbrengsten van het taal-/lees
onderwijs verbeteren, opgenomen. Ook is er extra aandacht geweest
voor naamsbekendheid (met name in de wijk Zuidbroek) en het werven
van nieuwe leerlingen. De MR van de Zevensprong heeft zich ingezet
voor kwaliteitsverbetering van de BSO (’t Kindercentrum). De des
kundigheidsbevordering van het team stond in het teken van Passend
Onderwijs. naar website >
de zonnewende
2011 heeft volledig in het teken gestaan van het doorgaan met de
ingezette koers van onderwijsinhoudelijke verbeteringen en resul
taatgericht werken. In april heeft de Inspectie de school nog eens
kritisch doorgelicht. Resulterend in een uitstekend rapport met uit
sluitend voldoende en goed op de beoordelingslijst. Een uitstekende
prestatie voor het team van de Zonnewende, dat er hard voor ge
vochten heeft om alle kritiekpunten binnen 10 maanden weg te nemen.
Nu al is te zien dat de nieuwe methoden en werkwijzen een structurele
verbetering geven in de scores van de leerlingen. Gezien de daling van
het aantal jonge gezinnen in de wijk zal het leerlingenaantal van De
Zonnewende in de komende jaren een dalende trend laten zien. De
uitdaging is om deze daling zo gering mogelijk te houden. Dit doet de
school door kwalitatief goed en uitdagend onderwijs aan te bieden.
naar website >
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In 2011 is een aantal beleidszaken voorbereid die in 2011 en 2012 geïm
plementeerd worden. Zo is er bepaald dat we ook de komende vijf jaar
het servicemodel van de IT-omgeving extern blijven organiseren.
Belangrijk verschil met voorgaande jaren is dat scholen de keuze heb
ben tussen twee partijen. Daarnaast is na intensief overleg besloten dat
de huidige hardware geleidelijk vervangen gaat worden. Dat gebeurt in
drie tranches van acht maanden.
In 2011 is gestart met het beschikbaar stellen van het intranet en de
centrale mailvoorziening (inclusief centraal adresboek en gedeelde
agenda ‘s) voor medewerkers van het primair onderwijs. Voor de
zomervakantie van 2012 wordt dit afgerond en hebben alle mede
werkers inloggegevens voor het centrale netwerk.
De ondersteuning vanuit de ICT-afdeling is verbeterd. Zo is de service
desk ook geopend voor het primair onderwijs. Tevens is gestart met
ondersteuning en advies op school. Voor 2012 staan er trainingen in
het gebruik van intranet en mail op het programma.

Op alle basisscholen in Apeldoorn zijn in 2011 valbeveiligingen en nood
overlopen gerealiseerd. Op De Poort en de St. Victor is de dakbedekking
vernieuwd en op drie basisscholen (St. Victor, Eloy en De Zonnewende
locatie Keerkring) is een ventilatiesysteem aangebracht. De grootste
verbouwing vond plaats op de Anne Frank. Het gebouw heeft vides en
verschillende werkruimtes gekregen en kenmerkt zich nu door veel licht
en kleur. De St. Bernardus heeft een nieuw speelterrein gekregen en op
De Zonnewende is de bestrating vernieuwd.
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ICT-ontwikkelingen

Huisvesting

voortgezet onderwijs

PR&Communicatie

Sinds 2011 ligt een deel van de uitvoering van communicatiemiddelen
op de scholen zelf, zodat de afdeling meer tijd kan besteden aan boven
schoolse projecten en scholen die extra ondersteuning behoeven.
In 2011 ging het om De Zevensprong (city-displays in Apeldoorn en huisaan-huismailing in de wijk Zuidbroek) en De Zonnewende (huis-aanhuismailing in Ossenveld/Woudhuis). De ontwerpen van de school
gidsen en de brochures zijn in 2011 vernieuwd. De St. Bernardus,
De Poort, Eloy, Seb@stiaan en De Zevensprong hebben een nieuwe
brochure ontvangen, die verspreid is in de nabije omgeving van de
school. De Zonnewende is de eerste school die in 2011 een promotiefilm
heeft gekregen. Deze film is met name bedoeld voor ouders die op zoek
zijn naar een school voor hun kind(eren) en geeft informatie over het
onderwijs en een goed beeld van de sfeer. De film staat op de website
en op dvd’s, die verspreid zijn. Alle basisscholen die Engels geven vanaf
groep 1 hebben een Engelse game op hun website gekregen. Kinderen
kunnen zo spelenderwijs hun woordenschat Engels uitbreiden. Voor het
eerst heeft een aantal scholen in Apeldoorn full colour geadverteerd in
een wijkkrant om naamsbekendheid te vergroten en/of een open dag
aan te kondigen. Verschillende scholen, waaronder de Anne Frank,
De Zonnewende, Eloy, Gerardus Majella, De Schakel en St. Bernardus,
hebben in 2011 een open dag of peuterspeelmoment georganiseerd.
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Leerlingenaantallen
Anne Frank

171
167

Personeel

St. Bernardus

150
138

Financiën

Eloy

145
144

Gerardus Majella

150
156

Hertog van Gelre

400
394

Krugerstee

163
168

C. van Leeuwen

162
202

St. Pancratius

150
150

De Poort
De Schakel

88
91
392
400

2010
2011

Marktaandeel Veluwse Onderwijsgroep
gemeente apeldoorn (zonder SBO)
16,9 %

16,92%

2010

2011

totaal: 14.221

totaal: 14.074

gemeente brummen
16,7 %

St. Victor

260
260

SBO De Vorm

104
102

De Zevensprong

191
197

2010

De Zonnewende

662
623

totaal: 2.954

3.297

2011

totaal: 1.989

94
105

3.302

18,73 %

2010

Seb@stiaan

Totaal
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totaal: 1.879

gemeente epe
15,67 %

15,66 %

2011
totaal: 2.951
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Inspectiebezoek

Alle basisscholen binnen de Veluwse Onderwijsgroep worden door de
Inspectie van het Onderwijs bezocht volgens het basisarrangement.
In 2011 zijn de volgende scholen bezocht door de Inspectie:
De Zevensprong, De Schakel, Seb@stiaan, Hertog van Gelre, De Vorm,
St. Bernardus en De Zonnewende. Deze scholen zijn door de Inspectie
beoordeeld met een voldoende.

Tevredenheidsonderzoeken

Jaarlijks nemen scholen op papier tevredenheidsonderzoeken af.
In 2011 is besloten dit gedigitaliseerd uit te laten voeren door een
extern onderzoeksbureau. Begin 2012 worden de eerste digitale
tevredenheidsonderzoeken onder medewerkers en ouders/verzorgers
afgenomen.
toelichting
De Cito-uitslagen zoals die hierboven worden weergegeven, vragen om
een korte uitleg. Het is sinds jaar en dag gebruikelijk dat scholen een
aantal leerlingen niet aan de eindtoets laten meedoen. Dat kan ver
schillende redenen hebben, maar meestal gaat het om het ontbreken
van toegevoegde waarde voor de leerling. Wanneer deze leerlingen niet
meedoen is dat van invloed op de gemiddelde uitslag, die daardoor
hoger ligt. Van onze scholen doen in principe alle leerlingen mee en
dat beïnvloedt het gemiddelde negatief. Tenslotte houdt het Cito geen
rekening met de setting van een bepaalde school in een specifieke om
geving. Bij een zeer hoog percentage kinderen dat van huis uit niet in
een intellectuele en stimulerende omgeving opgroeit, merk je dat aan
de cijfers

19

Gemiddelde Cito-uitslagen 2011
Anne Frank

538,2

St. Bernardus

536,9

Eloy

539,4

Gerardus Majella

537,8

Hertog van Gelre

538,2

De Krugerstee

537,2

C. van Leeuwen

536,9

St. Pancratius

537,4

De Poort

534,5

De Schakel

532,2

Seb@stiaan

523,5

St. Victor

538,6

De Zevensprong

532,9

De Zonnewende

539,9

Landelijk gemiddelde

535.2
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In- en uitstroom

In 2011 werkten er in totaal 299 medewerkers in het primair onderwijs
(dit is inclusief de vervangers). In fulltime equivalents (fte’s) was dit
229,38. Het totale aantal fte’s is ten opzichte van het vorige jaar gelijk
gebleven. Wel is er een lichte afname van het aantal medewerkers.
Om inzicht te geven in de opbouw van het personeelsbestand zijn
hieronder enkele uitsplitsingen gemaakt.
verdeling fte’s
Directie
OP
OOP

9,97 fte
198,92 fte
20,49 fte

89

35-44

50

45-54

66

55-65

67

65+

1

Verdeling man/vrouw

Wij zullen ernaar blijven streven een meer
evenredige verdeling tussen mannen en vrouwen
te bewerkstelligen. Nog steeds is de keuze een
opleiding te volgen om binnen het primaire
onderwijs te werken, onder mannen niet populair.
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opbouw nieuwe medewerkers:
Aantal
Directie:
0
OP
53
OOP
12

Fte’s
0
15,61 fte
3,54 fte (dit betreft onbevoegde groeps
toegetreden)

De formatie van directeuren is afgenomen. Er zijn twee directeuren
vertrokken en deze zijn vervangen door een meerschoolse directeur

Personeelsontwikkelingen en doorstroom

26

25-34

Binnen de formatie zijn er 65 nieuwe medewerkers aangenomen
(inclusief invalmedewerkers). Deze nieuwe medewerkers zijn in dienst
gekomen als gevolg van natuurlijk verloop.

leerkrachten die tot de invalpool zijn

Leeftijdsopbouw personeel
15-24

Instroom

In het meerjarenbeleidsplan is aangegeven dat persoonlijke ontwikke
ling en kwaliteit belangrijke onderwerpen zijn. In 2011 zijn er in het
kader van de functiemix achttien medewerkers doorgestroomd naar
een LB-functie. Deze medewerkers zijn via een zorgvuldige selectie
procedure intern geworven.

42

man

257

vrouw

Een aantal medewerkers heeft een opleiding of training gevolgd.
In willekeurige volgorde zijn dit de meest gevolgde:
• Opleiding om gymbevoegdheid te halen
• Opleiding tot schoolleider
• Kanjertraining
• Taal-/leesontwikkeling
• Opbrengstgericht werken
• Groepshandelingsplannen
49 medewerkers maken gebruik van de BAPO-regeling. Dit is 7,35 fte.
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Gezondheidsbeleid

In het kader van gezondheidsbeleid is er een fors aantal risico-inventa
risaties en -evaluaties (RI&E) uitgevoerd. Op acht scholen is een RI&E in
2011 afgerond. Het daaruit voortgekomen plan van aanpak is getoetst
en akkoord bevonden door een externe arbodienst die daartoe bevoegd
is. St. Bernardus, Gerardus Majella, Pancratius en De Poort zijn in het
najaar gestart met een RI&E.
In het afgelopen jaar is het ziekteverzuimpercentage gestegen.
Dit heeft erin geresulteerd dat het beleid omtrent ziekteverzuim extra
aandacht heeft gekregen. Wij gaan ervan uit dat de extra ingezette
maatregelen komend jaar zullen resulteren in minder verzuim. De ge
gevens van de afgelopen jaren zien er qua ziekteverzuim als volgt uit:
ziekteverzuimpercentages
		2011		
Totaal
8,88%		
Directie
11,52%		
OP
12,93%		
OOP
8,29%		

2010
7,72%
11,84%
7,61%
6,90%

In 2011 heeft een groot aantal medewerkers in het geheel niet verzuimd
en wel 224.

Uitstroom

Het totale aantal medewerkers dat de organisatie heeft verlaten is 47
(dit is inclusief de invallers). Drie medewerkers hiervan zijn met FPU /
vroegpensioen gegaan. Ook door instroom van medewerkers in de WIA
(Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) is het cijfer van de uit
stroom wat hoger uitgevallen dan in voorgaande jaren
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Financiële positie ultimo 2011

In 2011 is de positieve lijn die in het voorgaande jaar is ingezet,
bestendigd. Ondanks blijvende bezuinigingen in de sector is de
stichting voor primair onderwijs, door onverminderde inzet op een
gezonde bedrijfsvoering, er voor het eerst sinds vele jaren in geslaagd
het jaar af te sluiten met een positief resultaat (0.2 miljoen), deels door
een incidentele bate vanuit de gemeente Epe.

Toelichting

B2011

R2011

R2010

R2009

R2008

R2007

rentabiliteit

Verhouding tussen

1,2%

1,6%

-0,4%

1,6%

-2.4%

-2.7%

personele lasten/lumpsum

Deel van rijksbijdrage

96,1%

100,9%

100,2%

102,8%

105,8%

106,5%

jaarresultaat en baten
dat wordt uitgegeven
aan personeel
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weerstandsvermogen

Omvang risicobuffer

13,9%

15,4%

14,3%

14,4%

10,6%

13,7%

kapitalisatiefactor

Mate van investering

26,6%

30,1%

29,4%

29,6%

30%

35,4%

liquiditeit/current ratio

Vermogen om schulden

0,8

1,1

1,0

1,0

1,2

1,3

van baten

te betalen
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• De materiële vaste activa zijn toegenomen met 0.1 miljoen. Deze toe
name wordt vooral veroorzaakt door investeringen in schoolmeubilair
en leermethoden.
• De overige kortlopende schulden zijn toegenomen als gevolg van een
nog te betalen malus aan het vervangingsfonds. Er zijn meer kosten
vergoed dan uit de betaalde premie gedekt konden worden. De te
betalen WW-uitkeringen, als gevolg van ten onrechte uitgekeerde
WW- uitkeringen door het participatiefonds, hebben een nadelig
effect van 0.1 miljoen.
• Het eigen vermogen is als gevolg van het positieve resultaat over
2011 gestegen.

Balans (x eur 1.000)
vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

vlottende activa
Debiteuren

ultimo
2011

%

ultimo
2010

%

31

1.530

32

1.422
876

19

2.415

50

2.298

50

885

75

18

2

85

2

Vordering OCW

738

15

744

16

overlopende activa

661

14

685

15

1.474

30

1.514

33

947

20

760

17

4.836

100

4.572

100

2.160

45

2.221

49

2.404

50

2.160

47

Overige vorderingen en

liquide middelen
balans debet
eigen vermogen
Reserves

Resultaat boekjaar

voorzieningen
Personeel

kortlopende schulden
Crediteuren

244

5

3

164

4

3

164

4

5

483

265

11

575

13

24

975

21

2.278

47

2.248

49

4.836

100

4.572

100

12

Overige kortlopende schulden

1.163

balans credit

1-

154

560

Overlopende passiva

61-

154

Belastingen en sociale verz.
Pensioenen
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servicebureau

155

135

3
3

158
57

3
1
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Exploitatie

• Het resultaat over 2011 bedraagt 0.2 miljoen positief en is hiermee 0.3
miljoen beter dan voorgaand jaar. In het resultaat is een incidentele
bate verwerkt van 0.2 miljoen betreffende een afrekening van de
gemeente Epe.
• De toename van de rijksbekostiging van 0.2 miljoen wordt met name
veroorzaakt door toename van het aantal leerlingen dat voor bekosti
ging in aanmerking komt.
• Het aantal fte’s is gestegen met 2%.
risicomanagement, weerstandsvermogen en liquiditeitspositie
Het weerstandsvermogen, de kapitalisatiefactor en de liquiditeits
positie bevinden zich binnen de landelijk afgesproken grenzen.
Aandachtspunt is het weerstandsvermogen dat de berekende risico’s
op dit moment ongeveer kan afdekken. De t-1 systematiek blijft
daarnaast betekenen dat wij groei boven de 3% moeten voor
financieren, met een negatief effect op onze exploitatie
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voortgezet onderwijs

Exploitatie (x eur 1.000)
baten

Rijksbijdrage OCW

Overige overheidsbijdragen
Overige baten

lasten

Personele lasten
Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Overige instellingslasten

R2011

%

R2010

14.960

96

14.752

98

498

3

233

2

15.516

100

15.062

100

12.550

82

12.280

81

773

5

795

58

298

0

2

77

335

1

2
5

1.701

11

1.764

12

15.322

100

15.174

100

saldo baten en lasten

194

112-

Financiële baten en lasten

50

51

244

61-

exploitatiesaldo

%
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Het voortgezet onderwijs van de Veluwse Onderwijsgroep bestaat uit
twee stichtingen: Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Apeldoorn
en omgeving (SKVOAO) en Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs
Apeldoorn (CVO).
SKVOAO is het Veluws College en bestaat uit drie katholieke
vestigingen in Apeldoorn en één oecumenische in Twello:
veluws college cortenbosch
veluws college mheenpark
veluws college walterbosch
veluws college twello
Stichting CVO Apeldoorn bestaat uit drie christelijke scholen in
Apeldoorn:
christelijk lyceum
sprengeloo
de heemgaard

voortgezet onderwijs

servicebureau
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veluws college cortenbosch
Met het oog op de invoering van het programma Techniek Breed zijn op
het Veluws College Cortenbosch de technieklokalen volledig gemoder
niseerd. Na een grondige verbouwing beschikt het gebouw nu over
prettige en uitstekend geoutilleerde ruimtes waar dit veelzijdige pro
gramma optimaal kan worden aangeboden. Verder is er gestart met
een verbouwing, waarbij het gebouw zal worden uitgebreid met enkele
lokalen en vergaderruimtes.
Sinds augustus 2011 is het mogelijk dat leerlingen die een diploma
vmbo basisberoepsgerichte leerweg hebben gehaald, doorstromen
naar de kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo om na een jaar
dit diploma te behalen. Tevens is begonnen met de voorbereidingen
van een Doorstroomklas Havo die in augustus 2012 van start gaat.
Het taal- en rekenonderwijs voor de onderbouw is op de vestiging
Cortenbosch inmiddels volledig ingevoerd. Zo worden problemen tijdig
gesignaleerd en wordt hulp geboden waar nodig. Dit is uiteraard van
belang met het oog op de nieuwe exameneisen.
Dit schooljaar zijn projecten, excursies en uitstapjes zoveel mogelijk in
de laatste schoolweek gepland. Zo voorkomen we onnodige lesuitval.
In augustus is gestart met een scholingsprogramma waarbij alle
docenten ‘back to basics’ gaan. Gedurende het schooljaar 2011-2012
verdiepen de docenten zich in ‘De vijf rollen van de leraar’. Na een
workshop met Martie Slooter vinden het gehele schooljaar bijeen
komsten plaats om aan zelfontwikkeling te werken. naar website >
veluws college mheenpark
In 2011 heeft de vestiging Mheenpark verdere stappen gezet op het
gebied van internationalisering. Zo was de vestiging gastheer voor
scholen in Noorwegen, Spanje, Frankrijk, Italië en Finland en is een
tweejarig project afgerond waarbij samengewerkt werd met een school
in Duitsland en een in Frankrijk. Daarnaast is er veel aandacht geweest
voor digitalisering, met name in de brugklas waar 96% van de leer
lingen een laptop heeft aangeschaft. In 2011 hebben leerlingen uit
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mavo 4 voor het eerst eindexamen kunnen doen in het vak lichamelijke
opvoeding. Verder is het project havo 3 voorbereid: leerlingen kiezen
halverwege het schooljaar voor een stroom en aan het eind van het
schooljaar een profiel.
Tijdens de actiedag hebben de leerlingen en het team zich ingezet voor
Going Global van Edukans, een organisatie die zich inzet voor beter
onderwijs in ontwikkelingslanden. De vestiging heeft met verschillende
activiteiten € 18.330,72 opgehaald.
De groei van het leerlingenaantal op de vestiging Mheenpark gaat
onverminderd voort. De vestiging heeft 330 brugklasleerlingen en 20
nieuwe collega’s mogen verwelkomen. In verband met het gestaag
groeiende leerlingenaantal is het MT van de vestiging uitgebreid.
naar website >
veluws college twello
Schooljaar 2011-2012 is het Veluws College Twello gestart met het aan
bieden van het vwo in de brugklas. In dat schooljaar wordt ook hard
gewerkt aan het vwo-programma voor leerjaar 2. Daarnaast zijn de
studieplanners verfijnd, zijn er leerlijnen ontwikkeld voor de vaardig
heden presenteren, samenvatten en zelfstandig werken, is het gebruik
van het leerplein geoptimaliseerd en is er toetsbeleid ontwikkeld.
Structurering van de onderwijsorganisatie was ook een belangrijk
thema. De vestiging heeft contact gezocht met vijf basisscholen (de
‘hofleveranciers’) om de aansluiting van PO naar VO op het gebied van
taal te kunnen verbeteren. Om de kwaliteit van het onderwijs te ver
beteren is gestart met intensieve intervisie van docenten en mentor
trainingen en verdiepen docenten zich in ‘De vijf rollen van de leraar’.
De vestiging krijgt steeds meer leerlingen uit Deventer. Er zijn diverse
middelen ingezet om de naamsbekendheid in Deventer te vergroten.
Tenslotte heeft de vestiging de naderende nieuwbouw verder voor
bereid. naar website >
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veluws college walterbosch
Op de vestiging Walterbosch is VWO+ verder ontwikkeld. Voor de
stroom Kunst & Media is een professionele studio gebouwd die een
verdere ontwikkeling van de vakken beeldende vorming, muziek en
drama mogelijk maakte. Zo biedt de studio tal van mogelijkheden op
het gebied van fotografie, film en muziek en kunnen er volwaardige
toneelproducties worden uitgevoerd. Voor de stroom Science &
Techniek zijn de voorbereidingen gestart voor technasium. Zo heeft
de vestiging het initiatief genomen voor het technasiumnetwerk
Gelderland waarbij nog vier andere scholen zich aangesloten hebben.
Het streven is om in schooljaar 2013-2014 de eerste lessen technasium
te kunnen aanbieden. Daarnaast is in de brugklas en de vierde klassen
van de vestiging Walterbosch gestart met het gebruik van laptops in
het onderwijsproces. Hoewel niet alle gewenste software door uit
gevers geleverd kon worden, is er een behoorlijke ontwikkeling waar
te nemen van het laptopgebruik in de lessen. In 2011 is ook gestart met
een pilot voor leerlingen in havo 3, met als doel de aansluiting tussen
onder- en bovenbouw en de determinatie te verbeteren. De eerste
resultaten zijn goed. Het jaar 2011 kenmerkte zich voor de vestiging
Walterbosch verder door de groei van het aantal leerlingen.
De vestiging wordt bezocht door ruim 1300 leerlingen en heeft bijna
20 nieuwe collega’s verwelkomd. naar website >

Doorlopende leerlijn taal en rekenen

In 2014 is een rekentoets gepland op het eindexamen van alle
leerlingen in het voortgezet onderwijs en zal in het eindexamen
Nederlands apart aandacht worden besteed aan de taalvaardigheden.
Getoetst zal worden of de leerlingen voldoen aan de referentieniveaus,
die de commissie Meijerink in 2009 heeft vastgesteld.
Op het Veluws College is de laatste jaren hard gewerkt aan een
gemeenschappelijke visie op het reken- en taalbeleid. Op alle vesti
gingen is er een programma voor remediëring, onderhoud, toetsing
en verbreding naar de andere vakken. Dit laatste is nog geen vanzelf
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sprekendheid. Voor veel docenten ligt het primaat van het reken- en
taalbeleid bij de vakken Nederlands en wiskunde. Dit punt staat dan
ook geregeld op de agenda van het overleg van de projectcoördinator
met de portefeuillehouders taal en rekenen op de vestigingen. Bij het
wegwerken van de tekorten en het onderhouden van de vaardigheden
wordt op alle vestigingen gebruik gemaakt van ICT. De programma’s
Muiswerk en Rekenblokken worden op alle vestigingen ingezet. Om de
voortgang goed te monitoren wordt vanaf het schooljaar 2011-2012
gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem (LVS) van het Cito.

Invoering laptops

Bij de start van schooljaar 2011-2012 namen meer dan 1000 leerlingen
uit alle brugklassen en vierde klassen havo/vwo hun laptop mee naar
school om draadloos in te loggen. Ook alle docenten hebben de be
schikking gekregen over een laptop. Met de invoering van laptops kan
het Veluws College nog meer gebruikmaken van digitale leermiddelen.
De laptop wordt door ouders/verzorgers aangeschaft bij Dell.
Het Veluws College heeft gekozen voor de Dell Vostro 3350. Met de lap
top kunnen leerlingen inloggen op het draadloze netwerk en beschik
ken zij over de software die zij op school nodig hebben. Bij problemen
met inloggen staat de afdeling ICT klaar. Bij problemen met de soft
ware zijn er ‘laptopdokters’, die binnen enkele dagen het probleem
verhelpen. Het doel om bij 20% van de lessen ICT-middelen in te zetten
is gehaald. Een scholingsprogramma voor docenten heeft daar zeker
aan bijgedragen.

LOOT/Ruimte voor Talent

Eind 2011 had het Veluws College verspreid over de vier vestigingen
88 leerlingen met een status (Belofte, Nationaal Talent, Internationaal
Talent). Dat is beduidend meer dan in 2010. Alle sportbonden werken
nu met een database waarin leerlingen/talentvolle sporters met een
talentstatus opgenomen zijn. Deze status geeft recht op faciliteiten,
zodat schoolwerk beter te combineren is met topsport.
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Het Veluws College werkte als Topsport Talentschool nauw samen
met de wieler- en atletiekschool van het ROC Aventus en de Randstad
Topsport Academie van Saxion in Deventer.
In mei 2011 is de naam LOOT-school officieel veranderd in Topsport
Talentschool. Op alle vier de vestigingen hangt een bord met de nieuwe
naam en het nieuwe logo duidelijk zichtbaar bij de ingang.
Alle LOOT-leerlingen leveren bijzondere prestaties. Zonder andere
leerlingen tekort te doen, is er hier een aantal genoemd:
freek van der vlist - motorcross (4 vmbo - VC Cortenbosch)
In oktober stond Freek op het podium (3e plaats) in het eindklassement
van de wedstrijdenreeks om de Nederlandse crosstitel in de
85 cc-klasse.
chelsea merfol - zwemmen (2 mavo - VC Mheenpark)
Goud bij NJK: 100 m rugslag, zilver op 200 m rugslag.
Genomineerd voor sporttalent van de gemeente Apeldoorn (2011).
GWK: ( in categorie senioren: 5 gouden medailles (50 m rugslag,
100 m rugslag, 50 m vlinderslag, 100 m wisselslag en 50 m vrije slag).
GWK: ( in categorie jeugd: 3 gouden medailles (100 m vlinderslag,
200 m wisselslag en 100 m vrije slag).
jip vastenburg - atletiek (6 vwo - VC Walterbosch)
In september was Jip eerste tijdens de Posbankloop en heeft zij het
korte nummer (6 km) in 22.14 minuten gelopen. In december heeft
Jip meegedaan aan het EK in Valenje, Slovenië.
Leerlingen met een bijzonder talent op een ander terrein, bijvoorbeeld
muziek of dans, kunnen binnen Ruimte voor Talent bepaalde faciliteiten
krijgen. Eind 2011 had het Veluws College ruim 85 leerlingen die daar
gebruik van maakten.
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In 2011 is een afspraak gemaakt dat leerlingen die bij STA (Stichting
Theaterstudio Apeldoorn) de vooropleiding volgen gedurende bepaalde
perioden vrijstelling voor LO en LV krijgen.
Al deze RvT-leerlingen leveren bijzondere prestaties. Zondere andere
leerlingen tekort te doen, hierbij een voorbeeld:
nikki olyve - vooropleiding STA (5 vwo - VC Walterbosch)
Nikki heeft in oktober opgetreden als danseres tijdens het concert van
Britney Spears.
In 2011 is het Veluws College een samenwerking aangegaan met
volleybalvereniging Dynamo. De school is shirtsponsor van Dames 1.
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christelijk lyceum
Het jaar 2011 stond voor het Christelijk Lyceum met name in het teken
van borging van de vele processen en veranderingen die in het vooraf
gaande jaar zijn doorgevoerd. De schoolleiding heeft de gesprekken
met de secties gecontinueerd en op basis van het jaarverslag van de
secties inhoudelijk gesproken over het onderwijs. Centraal stond daar
bij determinatie, uitdagend onderwijs, bevorderen van excellentie en
strakke afspraken over kwaliteitsverbetering.
Negen docenten zijn geschoold om bij toetsing te werken volgens de
RTTI-methode. Dit zorgt voor een beter beeld van de mogelijkheden
van de leerling en draagt bij aan een betere determinatie. Hiermee
wordt voldaan aan de eisen die de Inspectie stelt t.a.v. de validiteit van
de toetsen. De geschoolde collega’s gaan de secties of clusters van
secties begeleiden bij de invoering van RTTI. Op basis van onderzoek
zijn de overgangsnormen bijgesteld en met het personeel zijn af
spraken gemaakt voor verbetering van de determinatie. Afspraken over
gecoördineerde proefwerken en toepasssen van RTTI zijn hier onder
deel van. De examenresultaten van de mavo en de havo waren goed.
Het vwo scoorde voldoende en verbetert zich hierdoor. Er is door de
schoolleiding sterk gestuurd op verbetering van cijfers en gemiddelden.
De verschillen tussen SE- en CSE-cijfers en de vergelijking met landelijke
gemiddelden zijn sterk verbeterd en bevinden zich nu op een goed
niveau.
Op het gymnasium is gestart met de Da Vincilessen. Het hogere orde
denken (de kern van de Da Vincilessen) doet een beroep op onderzoek,
inzichtelijk werken en conclusies trekken.
In de havo-afdeling is veel aandacht besteed aan beleid rondom huis
werk. Dat heeft ertoe geleid dat voor het schooljaar 2011- 2012 school
brede afspraken zijn gemaakt met personeel en leerlingen om het
maken van huiswerk te verbeteren. Op school functioneren klankbord
groepen waarin leerlingen van alle afdelingen en leerjaren praten over
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schoolse zaken. Alle onderbouwdocenten hebben een cursus
klassenmanagement afgesloten. naar website >
De Inspectie heeft op basis van de resultaten en haar bevindingen
alle afdelingen van de school het basisarrangement verleend.
Het Christelijk Lyceum heeft in het kader van bèta-excellentie een
subsidie ontvangen om zo in het algemeen excellentie te bevorderen
en in het bijzonder in het bètaonderwijs. Vanuit de subsidie is een
aantal docenten ingezet om inhoud te geven aan excellentie-bevordering.
de heemgaard
Op De Heemgaard is volop aandacht geweest voor het verbeteren van
de onderwijsresultaten. Zo maken de secties jaarlijks plannen in een
PDCA-cyclus, is het docententeam gestart met een professionalise
ringstraject aan de hand van ‘De vijf rollen van de leraar’, wordt er
scherper gecontroleerd op spijbelen en te-laat-komen (havo en
atheneum) en wordt er in de examenklassen voor het eerst geoefend
met proefexamens met nabespreking door de vakdocent (havo en
atheneum). Om een helder beeld te krijgen van wat de leerlingen van
de kwaliteit van de school vinden, hebben de afdelingsleiders minimaal
twee keer per jaar overleg met de leerlingenpanels van de afdelingen.
Vanaf schooljaar 2011-2012 worden leerlingen in mavo 2, 3 en 4 naar
aanleiding van hun resultaten in 3 groepen verdeeld: de groene groep
(veilige zone), oranje groep (risicozone) of rode groep (gevarenzone).
Afhankelijk van de kleur groep waarin de leerling zich bevindt, krijgt hij/
zij meer vrijheid/zelfstandigheid of begeleiding/controle. Daarnaast
kunnen leerlingen die de ambitie hebben door te stromen naar de havo,
vanaf dit jaar extra Engels en wiskunde volgen zodat een betere aan
sluiting wordt gerealiseerd. Om de aansluiting met de bovenbouw te
verbeteren is binnen de havo gestart met het project ‘profileren en af
sluiten’, waarbij leerlingen in havo 3 na de derde van de vier periodes
vier vakken afsluiten en verder gaan met de vakken die zij in de boven
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bouw kiezen. Ook is er een andere invulling gegeven aan het mentoruur.
De ISK heeft inmiddels zijn plek op De Heemgaard gevonden. Het aan
tal klassen is uitgebreid naar vier. Er is veel aandacht geweest voor de
ontwikkeling van vakcurricula en het introduceren van externe toetsen.
Daarnaast is de intake verbeterd en is er extra aandacht geweest voor
oud-ISK-leerlingen die doorgestroomd zijn naar het reguliere onderwijs
op De Heemgaard.
Tenslotte is het schoolplan 2011-2015 tot stand gekomen. Alle team
leden hebben zich kunnen uitspreken over de uitgangspunten en de
inhoud. naar website >
sprengeloo
In 2011 is er op Sprengeloo extra aandacht geweest voor de verbetering
van het onderwijs. Zo zijn voor alle vakken en leergebieden planners
geschreven, die opgenomen zijn in de elektronische leeromgeving.
Om ervoor te zorgen dat leerlingen niet doubleren in klas 3 en ook in de
bovenbouw zonder doublure het eindexamen halen, worden in plaats
van rapportbesprekingen kwalitatieve beoordelingsgesprekken ge
houden die niet alleen over cijfers gaan, maar over alle mogelijkheden
van de leerlingen. In de bovenbouw hebben leerlingen daarnaast de
mogelijkheid om een zevende vak te kiezen waardoor de slagings
kansen worden vergroot. Om te voldoen aan het wetsvoorstel
‘referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen’ krijgt het taal- en
rekenbeleid op Spengeloo vorm doordat er goede afspraken met de
verschillende secties zijn gemaakt, er extra tijd in het lesrooster is vrij
gemaakt, door de aanstelling van een taal- en rekencoördinator en door
gebruik te maken van onafhankelijke taal- en rekentoetsen. Ook de vak
secties hebben slagen gemaakt. Zo is vastgelegd hoe zij inhoud geven
aan algemene en informatievaardigheden, is het geven van cijfers afge
stemd en maken zij gebruik van ICT-toepassingen. Tenslotte nemen alle
docenten deel aan de training ‘De vijf rollen van de leraar’.
naar website >

Maatschappelijke stage

Sinds schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage een verplicht
onderdeel van het curriculum. Alle VO-scholen binnen de Veluwse
Onderwijsgroep hebben de voorgaande jaren deelgenomen aan een
pilot, waardoor de invoering geleidelijk is verlopen. Ongeveer 700 leer
lingen van het Veluws College hebben deelgenomen aan de stage.
Op het Christelijk Lyceum lopen nu ook de leerlingen van mavo 3 hun
maatschappelijke stage. Zij hebben hun stage gecomprimeerd in een
week uitgevoerd. 86 leerlingen hebben deelgenomen aan de stage.
Zij vonden hun stageplaats met hulp van een coördinator. Op de havo
en het vwo gaan leerlingen zelf op zoek naar een stageplaats.
100 leerlingen uit de vierde klas havo en 59 vwo-leerlingen hebben een
maatschappelijke stage gelopen. Ook op De Heemgaard hebben derde
klas leerlingen van de mavo deelgenomen aan de maatschappelijke
stage. Tijdens hun stageweek zijn ze door hun mentor op hun stage
plaats bezocht. De leerlingen van havo 3 hebben hun stage gelopen
tijdens een schakelweek. Leerlingen van atheneum 3 en 4 hebben stage
gelopen tijdens de excursieweek. Ook zij zijn door hun docenten be
zocht. Op Sprengeloo zijn de leerlingen van klas 2 en 3 op maatschappe
lijke stage geweest. In samenwerking met Wisselwerk Apeldoorn zijn
de stageplaatsen geregeld.

Samen Opleiden

Het Veluws College werkt samen met Sprengeloo, Christelijk Lyceum,
De Heemgaard, het Stedelijk Dalton College (Zutphen) en Hogeschool
Windesheim hard aan de accreditatie voor gecertificeerde opleidings
school. Het Veluws College heeft dit jaar meer dan 50 studenten een
stageplek aangeboden. Ook de universitaire lerarenopleiding weet het
Veluws College steeds beter te vinden. Inmiddels zijn ongeveer 65 colle
ga’s betrokken bij de cursus vakcoach. Komend jaar ronden de eerste
25 collega’s het driejarig scholingstraject af. De vakcoaches zijn betrok
ken bij de ontwikkeling van de leerwerktrajecten van de studenten.
Zo wordt de afstemming tussen de hogeschool en de scholen
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geoptimaliseerd. Het aantal vakcoaches blijft over de hele linie achter
bij de gewenste verwachtingen en is dan ook een punt van aandacht in
het overleg van het partnerschap. Het Christelijk Lyceum heeft negen
docenten opgeleid tot vakcoach. Hun voornaamste taak is de bege
leiding van stagiairs.

GO POVO

De Veluwse Onderwijsgroep en PCBO werken samen in de werkgroep
GO POVO om de aansluiting van groep 8 naar de brugklas nog beter te
laten verlopen. Net als vorig jaar zijn ook in 2011 een brugspiekdag voor
aankomende brugklasleerlingen en een onderwijsmarkt voor leer
krachten georganiseerd. Op de brugspiekdag werden leerlingen van
groep 8 uitgenodigd op een van de scholen voor voortgezet onderwijs
om te ervaren hoe het er op een middelbare school aan toe gaat.
Om leerkrachten op één plaats en één moment te informeren over het
aanbod van voortgezet onderwijs in Apeldoorn is de onderwijsmarkt
georganiseerd. De markt vond plaats op de KSG en is druk bezocht.

Voortijdig schoolverlaten

Alle VO-scholen binnen de Veluwse Onderwijsgroep doen mee aan een
regionaal project om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Een geza
menlijk verzuimprotocol, betere aansluiting en voorbereiding op het
MBO en meer aandacht voor leerlingen die dreigen af te haken, hebben
ertoe geleid dat in 2008-2009 het percentage schoolverlaters was
teruggebracht tot 0,8%. Het schooljaar daarvoor was dit 0,8% voor
het Veluws College en 1,7 % voor Christelijk Lyceum, De Heemgaard en
Sprengeloo.

ICT-ontwikkelingen

Op het Veluws College is een grote stap gezet als het gaat om het
gebruik van digitale middelen in het onderwijs door de invoering van
laptops. Om richting te geven aan nieuw beleid en de vele vragen te
beantwoorden, is er een ICT-commissie in het leven geroepen.
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In 2011 is bijna elk lokaal van het Christelijk Lyceum, De Heemgaard en
Sprengeloo voorzien van een computer. Daarmee is de absentieregistra
tie in een centraal georganiseerd leerlingenadministratiesysteem
mogelijk geworden. Daarnaast is op alle drie de scholen het aantal digi
borden fors uitgebreid. Om het gebruik van de digiborden te stimuleren
en de vele mogelijkheden te benutten, worden trainingen georgani
seerd en vindt er intercollegiaal overleg plaats. De basis voor de in
voering van een wifi-netwerk is in 2011 gerealiseerd. Zo is er een aparte
glaslijn gekomen voor de ontsluiting van het draadloze netwerk op het
internet.

Huisvesting

Naast de uitvoering van het onderhoudsprogramma op alle scholen en
verschillende kleine vernieuwingen en renovaties, zoals vernieuwing
dakgoot (Christelijk Lyceum), dakbedekking (De Heemgaard) en reno
vatie van toiletruimtes (De Heemgaard, Christelijk Lyceum en VC
Walterbosch) heeft er ook een aantal grotere verbouwingen plaats
gevonden. Zo beschikt het Veluws College Walterbosch nu over een
Kunst & Mediaplein in het souterrain van de school en is de receptie
van De Heemgaard gewijzigd. Op het Veluws College Cortenbosch
zijn de technieklokalen volledig gemoderniseerd en is de indeling
gewijzigd. Daarnaast is er een plan ontwikkeld voor extra lokalen en
kantoorruimte. De buitenkant van het schoolgebouw van het Veluws
College Mheenpark aan de Duizendschoon heeft een opfrisbeurt
gehad.
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Marktaandeel

Kwaliteitszorg

gemeente apeldoorn / veluws college
2010
2011

Personeel
Veluws College
Personeel CVO

Financiën
Veluws College

Financiën CVO

Cortenbosch

1.043
1.092

Mheenpark

841
984

Twello

250
281

Walterbosch

1.263
1.327

Totaal

3.397
3.684

Veluws College

27,3 %

29,60%

2010

2011

totaal: 11.531

totaal: 11.494

gemeente apeldoorn / CVO
26,50 %

2010
2011

Christelijk Lyceum

1.102
1.112

De Heemgaard

1.366
1.344

Sprengeloo
Totaal

CVO

2010

2011

totaal: 11.531

totaal: 11.494

583
586

gemeente voorst

3.051
3.032

24,82 %
2010
totaal: 1.007
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26,38%

27,07%
2011
totaal: 1.038
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Examenresultaten
Veluws College Cortenbosch
vmbo basisberoepsgerichte leerweg
vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
vmbo gemengde/theoretische leerweg

100%
91%
91%

Veluws College Mheenpark

Personeel CVO

mavo

Financiën
Veluws College

havo			
vwo

Financiën CVO

Inspectiebezoek

96%

Veluws College Walterbosch
84%
89%

Veluws College Twello
mavo

98%

Christelijk Lyceum
mavo
havo
vwo

96%
84%
87%

De Heemgaard
mavo
havo
vwo

85%
80%
82%

Sprengeloo
vmbo basisberoepsgerichte leerweg
vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
vmbo gemengde/theoretische leerweg

Kwaliteitszorg

91%
98%
85%

Kwaliteitszorg houdt in dat alle scholen continu en systematisch
nagaan of waargemaakt wordt wat in plannen en beleidsvoornemens
wordt toegezegd. Sinds 2011 doen alle scholen mee aan het project
Vensters voor Verantwoording van de VO-raad. Inmiddels hebben alle
scholen de informatie ingevoerd en worden de resultaten gepubliceerd
op www.schoolvo.nl.
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In het kader van een landelijk steekproefonderzoek naar de staat van
het voortgezet onderwijs in Nederland is Sprengeloo bezocht door de
Inspectie van het Onderwijs. Het onderzoek richtte zich op de kader
beroepsgerichte leerweg van het vmbo. Na dit onderzoek had de
Inspectie behoefte aan een regulier kwaliteitsonderzoek. Uit dit
onderzoek kwam naar voren dat de opbrengsten van het onderwijs
op Sprengeloo voldoende waren. De kwaliteit van de lessen en de
organisatie rondom kwaliteitszorg behoeven nog wel enige aandacht.
De school heeft hierover afspraken gemaakt met het bevoegd gezag
en een plan van aanpak gepresenteerd.
De Inspectie van het Onderwijs heeft op De Heemgaard onderzoek
gedaan naar de opbrengsten van de afdelingen havo en vwo. Naar aan
leiding van de uitkomsten heeft de school een plan van aanpak gemaakt
en afspraken gemaakt met het bevoegd gezag en de inspectie.

Tevredenheidsonderzoeken

veluws college cortenbosch
Op het Veluws College Cortenbosch is een algemeen leerlingtevreden
heidsonderzoek gehouden onder de derde en vierde klas leerlingen.
Op de domeinen huiswerk en gebouw scoort de vestiging hoog.
Voor negen domeinen ligt de score lager dan die van de benchmark en
in vergelijking met 2009 scoort de vestiging minder op de domeinen
mentor en activiteiten. De vestiging heeft daarom een training voor
mentoren georganiseerd en er is aandacht geweest voor oplossings
gericht handelen. Om ook op het domein activiteiten beter te scoren is
de leerlingenraad actiever, is het aanbod uitgebreid en wordt er betere
reclame voor activiteiten gemaakt. Leerlingen gaven de school een 6,7.
Er is ook een oudertevredenheidsonderzoek gehouden. Op negentien
van de twintig onderzochte domeinen wordt hoger gescoord dan de
benchmark. Voor activiteiten en sfeer op school scoort de vestiging een
top 10-notering. In vergelijking met 2009 zijn de volgende domeinen
enorm verbeterd: activiteiten, betrokkenheid, communicatie, niveau en
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sfeer in de klas en op school. 83% van de ouders zou weer voor het
Veluws College Cortenbosch kiezen. Het domein veiligheid was het
enige domein waarmee de vestiging onder de benchmark scoorde.
Daarom zijn de schoolregels nog eens onder de aandacht gebracht, is er
een studiedag georganiseerd met als thema ‘omgaan met pesten’ en
heeft de ouderraad een ouderavond georganiseerd over pesten.
veluws college mheenpark
Er is een leerlingtevredenheidsonderzoek gehouden onder de derde en
vierde klassers van het Veluws College Mheenpark. Op de domeinen
activiteiten en schoolkeuze scoorde de vestiging ruim boven de bench
mark. Op verschillende domeinen, waaronder leraren, huiswerk en
organisatie, scoorde de vestiging lager dan de benchmark. Leerlingen
gaven de school een 6,2. De vestiging heeft nader onderzoek gedaan
naar de tegenvallende resultaten. Er is ook onderzoek gedaan onder
ouders van leerlingen van klas 3 en 4. Op bijna alle domeinen scoort de
vestiging vergelijkbaar met de benchmark. Positiever dan de benchmark
scoren de domeinen activiteiten, gebouw, informatie en ouderraad.
Hoewel nog steeds hoger dan de benchmark, is de score van het
domein betrokkenheid sterk gedaald. 83% van de ouders zou weer voor
de school kiezen. Op het domein leraren wordt lager gescoord dan de
benchmark. Daarom heeft de vestiging lesbezoeken, collegiale consul
tatie en intervisie ingevoerd.
veluws college twello
Op het Veluws College Twello is onderzoek gedaan onder leerlingen en
ouders van klas 1, 2 en 3. Leerlingen gaven de school een 6,3. Leerlingen
zijn onder andere tevreden over het contact met de mentor, hun
resultaten, de lessen en hoe er met klachten wordt omgegaan. Ze zijn
minder tevreden over hun klasgenoten; die gaan onzorgvuldig om met
hun spullen en de lessen worden regelmatig verstoord door drukke
kinderen. Ook geven de leerlingen aan moeite te hebben met het
maken van het huiswerk. Volgens ouders wordt er op zes domeinen
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hoger gescoord dan de benchmark. Ouders vinden bijvoorbeeld dat er
voldoende contact is met de mentor, ze zijn tevreden over de cijfer
registratie en ze vinden dat er voldoende activiteiten worden georgani
seerd. Minder tevreden zijn ouders over het huiswerk, de leerlingbege
leiding en de keuzemogelijkheden. Om de kwaliteit van de lessen te
verbeteren zijn individuele coaching, intervisie en een training ingezet.
Daarnaast zijn de studieplanners geoptimaliseerd en worden leerlingen
begeleid in het gebruik daarvan.
veluws college walterbosch
In 2011 heeft het Veluws College Walterbosch een leerlingtevreden
heidsonderzoek gehouden. De leerlingen gaven de school een 6,9.
Op elf van de dertien domeinen wordt hoger gescoord dan de bench
mark. In vergelijking met 2009 zijn de scores van elf domeinen geste
gen. Leerlingen zijn in vergelijking met andere scholen positiever over
de school, de docenten, de regelgeving, de absentie en de activiteiten.
Leerlingen zijn minder positief over de inrichting van de lokalen. Er is
een apart onderzoek geweest onder de examenleerlingen. 25 van de
205 leerlingen hebben aan het onderzoek deelgenomen. Deze leer
lingen gaven de school een 6,6. Zij waren positief over de school,
klasgenoten, docenten en activiteiten, maar minder positief over het
contact met de mentor.
De ouders van 1100 leerlingen zijn benaderd om deel te nemen aan een
tevredenheidsonderzoek, daar hebben de ouders van 301 leerlingen
gehoor aan gegeven. Ouders zijn tevreden over het gebouw, de com
municatie met docenten en de informatievoorziening en ze ervaren een
lage drempel om contact te leggen met school in vergelijking met de
benchmark. Ouders ervaren de begeleiding als goed, maar het contact
met de mentor als minder goed. De vestiging heeft door een externe
organisatie een groot onderzoek laten uitvoeren naar de kwaliteit van
het mentoraat. Begin februari 2012 worden de uitslagen daarvan ver
wacht. Ouders gaven de school een 7,5.
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christelijklyceum
In 2011 is het Christelijk Lyceum licentienemer geworden van Kwaliteit
scholen. Dit maakt het mogelijk om systematisch onderzoek te doen
naar de tevredenheid van ouders, leerlingen, oud-leerlingen en mede
werkers en de resultaten te vergelijken met de benchmark. In 2012 zal
de school de eerste onderzoeken afnemen.
de heemgaard
In 2011 zijn de aanbevelingen voortkomend uit de uitkomsten van de
tevredenheidsonderzoeken afgenomen in 2010 omgezet in concrete
acties. Vanaf 2012 zal de school ieder jaar onderzoek doen naar de
tevredenheid van ouders en leerlingen.
sprengeloo
Sprengeloo heeft in 2011 onderzoek gedaan naar de tevredenheid van
leerlingen in de brugklas. Over zeven domeinen zijn de leerlingen posi
tiever dan de benchmark. Het gaat bijvoorbeeld om het gebouw, de
behaalde resultaten, de introductie en de kwaliteit van de lessen.
Daarnaast geven de leerlingen aan dat ze zich fijn en veilig voelen op
school. Leraren zouden volgens leerlingen wel beter kunnen differen
tiëren. Het brugklasteam bespreekt hoe ze hier beter invulling aan kan
geven. Leerlingen gaven de school een 7,9.
Er is ook een onderzoek gedaan onder schoolverlaters. Terugkijkend op
hun tijd op Sprengeloo voelden de leerlingen zich erg op hun gemak in
de school, waren er ruime voorzieningen en konden ze goed opschieten
met klasgenoten en docenten. Ze geven aan dat ze over voldoende
kennis en vaardigheden beschikken voor de vervolgopleiding en dat ze
nog steeds gemotiveerd zijn voor de gekozen studie. De begeleiding in
de keuze voor een vervolgopleiding kan volgens de oud-leerlingen
beter. Het decanaat onderzoekt hoe dit kan worden verbeterd
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In 2011 werkten er in totaal 369 medewerkers bij het Veluws College.
In fulltime equivalents (fte’s) was dit 290,61. In onderstaande over
zichten zijn niet de medewerkers meegenomen die in het afgelopen
jaar via payroll bureaus of als freelance medewerker tijdelijk in dienst
waren. Om inzicht te geven in de opbouw van het personeelsbestand
zijn hieronder enkele uitsplitsingen gemaakt.

Verdeling man/vrouw

verdeling fte’s
Directie
OP
OOP

Er zijn in totaal 82 nieuwe medewerkers aangenomen. Dit is op
reguliere basis en ook voor bijvoorbeeld ziektevervanging.
De opbouw ziet er als volgt uit:

8,0 fte
227,13 fte (waaronder 2,07 fte LIO’ers)
55,49 fte

Financiën CVO

Leeftijdsopbouw
15-24

13

25-34

87

35-44

88

45-54

108

55-65

72

65+

1

CVO

vergelijk

36

154

man

CVO

215

vrouw

vergelijk

Instroom

opbouw nieuwe medewerkers:
Aantal
Fte’s
Directie
0
0 fte
OP
69
47,0956 fte
OOP
13
4,4876 fte
De in 2010 ingezette extra begeleiding voor nieuwe docenten door o.a.
inzet van docentcoaches, is succesvol gebleken en deze zal gecontinu
eerd worden.
Om de kwaliteit van de instroom te verhogen, is bij de werving en
selectie bij wijze van pilot bij enkele vacatures de docentenselector
ingezet en zijn alle leidinggevenden getraind op de STAR-methodiek.
De docentenselector is een instrument waarbij de sollicitant online een
vragenlijst invult, waarna er een scan op de geschiktheid van de SBLcompetenties plaatsvindt. De uitkomsten worden gebruikt als input
voor het selectie interview.
Dit jaar hebben wij aan een project deelgenomen met collega-scholen

binnen de regio IJssel-Veluwe om regionaal zijinstromers aan te trekken
van buiten het onderwijsveld.
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Personeelsontwikkelingen en doorstroom

Vanuit het strategisch beleid is er continu aandacht voor ontwikkeling
en opleiding. Verantwoordelijkheid voor ontwikkeling ligt zowel bij de
medewerker (als professional ben je verantwoordelijk voor je eigen
ontwikkeling) als bij de werkgever, die de ontwikkeling faciliteert
en toetst of de ontwikkeling past in de strategie van de organisatie.
Er worden dan ook diverse opleidingen gevolgd zoals: De vijf rollen van
de leraar, coachingsopleidingen, de marathon voor afdelingsleiders en
veel medewerkers zijn individueel bezig met hun tweede- of eerste
graads bevoegdheid.
In totaal waren 42 medewerkers onbevoegd. Dertig medewerkers zijn
nu bezig met het volgen van een opleiding om lesbevoegdheid voor
hun vak te behalen. Hierbij moet opgemerkt worden dat door wijzi
gingen vanuit de CAO het beleid omtrent de onbevoegde docenten
strenger is geworden.
In het kader van de functiemix heeft het Veluws College nieuwe func
ties ontwikkeld. In 2011 zijn in het kader van de functiemix in totaal
zestien personen doorgestroomd naar een LD-functie. Hiermee voldoen
wij aan de landelijke doelstellingen van de functiemix. Daarnaast is de
nieuwe functie van zorgcoördinator in ontwikkeling. In de functie
beschrijvingen van alle docenten is ook een ICT-component opge
nomen.
55 medewerkers maken gebruik van de BAPO-regeling.
Dit is ongeveer 8,1121 fte.
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Ziekteverzuim

ziekteverzuimpercentages
		2011		
Totaal
4,64%		
Directie
2,94%		
OP
4,67%		
OOP
4,92%		

2010
5,24%
0,05%
4,82%
8,06%

In 2011 hebben 136 medewerkers geen enkele keer verzuimd.
Ten opzichte van voorgaande jaren is het ziekteverzuim gedaald. Met
een nieuwe arbodienstverlener (pilot) wordt getracht het verzuim nog
meer terug te dringen en de medewerker en zijn leidinggevende zoveel
mogelijk te bekwamen om bij uitval de regie in eigen handen te nemen.

Uitstroom

In totaal hebben 43 medewerkers de organisatie verlaten, waarvan
één medewerker gebruik heeft gemaakt van de FPU-regeling
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Medewerkers die werken op het Christelijk Lyceum, De Heemgaard en/
of Sprengeloo zijn in dienst van de stichting Christelijk Voortgezet
Onderwijs Apeldoorn.
In 2011 werkten er in totaal 343 medewerkers bij het CVO. In fulltime
equivalents (fte’s) was dit 275,13. Om inzicht te geven in de opbouw van
het personeelsbestand zijn hieronder enkele uitsplitsingen gemaakt.

Verdeling man/vrouw

In onderstaande overzichten zijn niet de medewerkers meegenomen
die in het afgelopen jaar via payroll bureaus of als freelance mede
werker tijdelijk in dienst waren.

Er zijn in totaal 35 nieuwe medewerkers aangenomen. Dit is op regu
liere basis en ook voor bijvoorbeeld ziektevervanging. De opbouw
ziet er als volgt uit:

verdeling fte’s
Directie
OP
OOP

opbouw nieuwe medewerkers:
Aantal
Fte’s
Directie
0
0 fte
OP
26
14,33 fte
OOP
9
3,92 fte

11,8 fte
204,51 fte
58,83 fte

Leeftijdsopbouw
15-24

6

25-34

38

35-44

56

45-54

118

55-65

122

65+

3

VC

vergelijk

38

179

man

VC

164

vrouw

vergelijk

Instroom

De verwachting is dat in de komende jaren in verband met pensioen
een aantal docenten uit gaat stromen. Om de kwaliteit van instroom te
verhogen, is het instroombeleid geprofessionaliseerd. Dit jaar hebben
wij aan een project deelgenomen met andere scholen binnen de regio
IJssel-Veluwe om regionaal zijinstromers aan te trekken van buiten het
onderwijsveld.
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Personeelsontwikkelingen en doorstroom

Ziekteverzuim

Vanuit het strategisch beleid is er continu aandacht voor ontwikkeling
en opleiding. Verantwoordelijkheid voor ontwikkeling ligt zowel bij de
medewerker (als professional ben je verantwoordelijk voor je eigen
ontwikkeling) als bij de werkgever, die de ontwikkeling faciliteert
en toetst of de ontwikkeling past in de strategie van de organisatie.
Er worden dan ook diverse opleidingen gevolgd zoals: De vijf rollen van
de leraar, docentencoach en lesinhoud van De Boer. Veel medewerkers
zijn individueel bezig met hun tweede- of eerstegraads bevoegdheid.
In 2011 zijn in het kader van de functiemix in totaal zes medewerkers
doorgestroomd van functie docent LB naar docent LC. Op Sprengeloo
is een nieuwe directeur benoemd en op De Heemgaard een nieuwe
afdelingsconrector.
In totaal waren achttien medewerkers onbevoegd. Zestien mede
werkers volgen nu een opleiding om lesbevoegdheid voor hun vak
te behalen. Hierbij moet opgemerkt worden dat door wijzigingen
vanuit de CAO het beleid omtrent de onbevoegde docenten strenger
is geworden.
109 medewerkers maken gebruik van de BAPO-regeling.
Dit is 14,99 fte.
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voortgezet onderwijs

ziekteverzuimpercentages
		2011		
Totaal
5,24%		
Directie
1,42%		
OP
5,63%		
OOP
4,60%		

servicebureau

2010
7,27%
1,70%
7,55%
7,36%

In 2011 hebben 121 medewerkers geen enkele keer verzuimd.
Op De Heemgaard heeft in 2011 zowel een risico-inventarisatie en
-evaluatie plaatsgevonden als een klein PAGO (periodiek arbeids
gezondheidskundig onderzoek).

Uitstroom

In totaal hebben 28 medewerkers de organisatie verlaten, waarvan
achttien medewerkers gebruik hebben gemaakt van de FPU-regeling
en/of met pensioen zijn gegaan
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Financiële positie ultimo 2011

Het Veluws College heeft in 2011 wederom een significante groei in
leerlingenaantallen laten zien. Dit heeft uiteraard geleid tot een over
eenkomstige groei van personele inzet en vergoeding. Hierbij is de
verhouding tussen personele vergoeding en personele lasten goed
gebleven.
Omdat het Veluws College in de achterliggende jaren veel investe
ringen heeft gedaan, verkeert het Veluws College in een relatief goede
positie. Dit neemt niet weg dat bij een toenemende financiële druk
vanuit de overheid de komende jaren creatieve oplossingen zullen
moeten worden gevonden voor tal van zaken.

Financiën CVO
Toelichting

B2011

R2011

R2010

R2009

R2008

R2007

rentabiliteit

Verhouding tussen

-1,8%

-2,3%

-3,8%

3,1%

3,7%

-0,3%

personele lasten/lumpsum

Deel van rijksbijdrage

93,5%

94,6%

96,9%

95,8%

101,8%

102,7%

jaarresultaat en baten
dat wordt uitgegeven
aan personeel

weerstandsvermogen

Omvang risicobuffer

30,7%

30,9%

36,5%

43,9%

41,9%

40,9%

kapitalisatiefactor

Mate van investering

35,5%

25,8%

35,1%

53,6%

55,8%

56,2%

liquiditeit/current ratio

Vermogen om schulden

0,9

0,5

1,0

1,1

1,5

1,3

van baten

te betalen

CVO
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(vervolg)

• De materiële vaste activa zijn toegenomen met 1.9 miljoen. De toe
name wordt veroorzaakt door investeringen van 3.4 miljoen en
reguliere afschrijving van 1.5 miljoen.
• De investeringen bestaan uit verbouwingen (1.6 miljoen), inventaris
en apparatuur (1.0 miljoen), overige bedrijfsmiddelen (0.4 miljoen)
en activa in uitvoering (nog niet afgeronde verbouwingen) van
0.4 miljoen.
• Het Veluws College verwacht de effecten die zij in bezit heeft
(obligaties conform de vigerende regeling beleggen en belenen)
nodig te hebben voor haar liquiditeit en heeft daarom de effecten
geherrubriceerd van financiële vaste activa naar vlottende financiële
activa.
• Het eigen vermogen bevat een bestemmingsreserve, namelijk het
leermiddelenfonds. Voor de bestemming hiervan zijn afspraken
gemaakt met de MR om deze te benutten voor het laptopproject.

Balans (x eur 1.000)
vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

vlottende activa
Voorraden

Debiteuren
Effecten

Overige vorderingen en
overlopende activa

liquide middelen
balans debet
eigen vermogen
Reserves

Resultaat boekjaar

voorzieningen
Personeel

kortlopende schulden
Crediteuren

ultimo
2011

7.817

66

9.761

85

8.548

73

46

0

43

0

729

6

-

-

17

0

731

8

6

0

638

6

549

5

12

600

5

279

2

2.612

22

11.470

100

11.760

100

8.104

71

8.953

76

7.535

66

8.104

69

376

3

362

3

376

3

362

3

714

6

603

7

736

6

569-

244

balans credit

-

1.430

Pensioenen

Overlopende passiva

%

85

-

304

Overige kortlopende schulden

ultimo
2010

9.761

Ministerie OCW

Belastingen en sociale verz.

%

834

5-

3

2

849-

244

223

7-

5

2
2

1.450

13

1.442

12

3.559

31

3.294

28

11.470

100

11.760

100

13

0
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Exploitatie

• Het resultaat over 2011 is 0.6 miljoen negatief en is hiermee 0.2
miljoen positiever dan vorig jaar. Het resultaat over 2011 is negatief
beïnvloed door een incidentele last inzake het laptopproject van 0.1
miljoen dat, in afstemming met de MR, wordt gedekt uit de private
bestemmingsreserves.
• De rijksbijdrage is toegenomen met 10.8%. Dit is vooral het gevolg
van de toename van het aantal bekostigde leerlingen met 9.7%.
• Het aantal fte’s is gestegen met 6.1%. De verhouding tussen fte’s en
groei van de rijksbijdrage heeft een verbetering tot gevolg van de
ratio personele lasten ten opzichte van de personele lumpsum.
risicomanagement, weerstandsvermogen en liquiditeitspositie
Het weerstandsvermogen neemt in overeenstemming met de doel
stellingen van het Veluws College nog steeds af. Dit bedraagt nu 31%
en valt binnen de landelijke signaleringsgrenzen. Ook de kapitalisatie
factor valt binnen die grenzen. Het doorzetten van de groei van het
aantal leerlingen betekent een onverminderd positief meerjaren
perspectief. Aandachtspunt is wel de liquiditeitspositie. Deze is gedaald
als gevolg van de uitgevoerde investeringen in kwaliteit. Het beheer
van liquide middelen is inmiddels onderdeel van de reguliere (maande
lijkse) planning & control cyclus

Exploitatie (x eur 1.000)
baten

Rijksbijdrage OCW

Overige overheidsbijdragen
Overige baten

lasten

Personele lasten

R2011

%

R2010

%

23.898

98

21.563

98

374

2

477

2

24.301

100

22.094

100

18.393

74

16.982

74

1.139

5

1.231

29

0

6

54

1.297

0

6

Afschrijvingen

1.470

Overige instellingslasten

3.933

16

3.554

15

24.935

100

23.064

100

Huisvestingslasten

saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten

exploitatiesaldo

634-

5

970-

66

121

568-

849-
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Financiële positie ultimo 2011

2011 was een belangrijk jaar voor de stichting CVO. De begroting voor
2011 ging uit van een negatief resultaat van 0.5 miljoen. Hierbij was al
rekening gehouden met forse bezuinigingsmaatregelen. Hoewel in 2011
sprake is van forse incidentele baten, kunnen we ook constateren dat er
een buitengewone prestatie is geleverd door een structurele verbete
ring te bereiken in de verhouding tussen personele lasten en personele
lumpsum. Dit alles heeft geleid tot een klein positief resultaat.
De financiële druk vanuit de overheid zal de komende jaren veel blijven
vragen van het aanpassingsvermogen van de organisatie.

Financiën CVO
Toelichting

B2011

R2011

R2010

R2009

R2008

R2007

rentabiliteit

Verhouding tussen

-2,4%

0,0%

-2,0%

0,3%

1,6%

0,1%

personele lasten/lumpsum

Deel van rijksbijdrage

98,4%

98,6%

98,8%

96,6%

100,1%

102,8%

jaarresultaat en baten
dat wordt uitgegeven
aan personeel

weerstandsvermogen

Omvang risicobuffer

15,1%

17,1%

17,2%

17,7%

15,9%

15,7%

kapitalisatiefactor

Mate van investering

38,0%

27,8%

30,5%

34,6%

40,9%

42,5%

liquiditeit/current ratio

Vermogen om schulden

0,9

1,1

1,2

1,4

1,4

1,5

van baten

te betalen
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Balans

• De materiële vaste activa zijn toegenomen met 0.1 miljoen als
resultante van investeringen en afschrijvingslasten.
• De investeringen bedragen 1.0 miljoen en bestaan uit verbouwingen
(0.5 miljoen), inventaris en apparatuur (0.3 miljoen) en overige
bedrijfsmiddelen (0.2 miljoen).
• Het eigen vermogen bedraagt 3.9 miljoen als gevolg van het licht
positieve resultaat over 2011.

voortgezet onderwijs

servicebureau

(vervolg)
Balans (x eur 1.000)
vaste activa

Materiële vaste activa

vlottende activa

ultimo
2011

%

ultimo
2010

%

4.132

51

3.998

48

4.132

51

3.998

48

37

251

0
3

26

100

0

Debiteuren

overlopende activa

761

9

585

7

Voorraden

Overige vorderingen en

1

1.049

13

711

9

liquide middelen

2.889

36

3.655

44

balans debet

8.070

100

8.364

100

3.930

49

4.378

52

3.933

49

3.930

47

eigen vermogen
Reserves

Resultaat boekjaar

voorzieningen

3

0

448-

5-

611

8

653

8

611

8

653

8

Crediteuren

363

4

Belastingen en sociale verz.

786

10

804

10

Overige kortlopende schulden

1.908

24

1.855

22

3.526

44

3.781

45

balans credit

8.070

100

8.364

100

Personeel

kortlopende schulden
Ministerie OCW
Pensioenen

232
237

3
3

375

505

242

4

6
3
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Exploitatie (x eur 1.000)

R2011

%

R2010

• CVO heeft 2011 nagenoeg budgetneutraal afgesloten. In het resultaat
van 2011 is onder meer een grote incidentele bate verwerkt inzake
vrijval van de voorziening gratis leermiddelen
• De personele lasten nemen af met circa 0.3 miljoen. Deze verlaging
wordt veroorzaakt door een vermindering van het gemiddelde aantal
fte’s met 2.6%.
• Het aantal leerlingen is gedaald met 2.4%. Een positieve verhouding
ten opzichte van de ontwikkeling van het aantal fte’s leidt tot een
verbetering van het financiële resultaat.

baten

risicomanagement, weerstandsvermogen en liquiditeitspositie
Het weerstandsvermogen bedraagt 17% en moet ter afdekking van
de geïdentificeerde risico’s verder worden verstrekt.
De kapitalisatiefactor en de liquiditeitspositie bevinden zich op of
binnen de landelijk vastgestelde signaleringsgrenzen

saldo baten en lasten

60-

Financiële baten en lasten

63

52

3

449-

%

22.497

98

22.308

98

401

2

483

2

22.921

100

22.813

100

Personele lasten

17.775

77

18.042

77

Huisvestingslasten

1.088

5

1.125

5

Rijksbijdrage OCW

Overige overheidsbijdragen
Overige baten

lasten

Afschrijvingen

Overige instellingslasten

exploitatiesaldo

23

915

0

4

22

758

0

3

3.203

14

3.389

15

22.981

100

23.314

100

501-
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In 2011 werkten er in totaal 47 medewerkers (inclusief ICT-stagiairs)
op het servicebureau van de Veluwse Onderwijsgroep. In fte’s was
dit 37,19. In 2011 zijn er drie medewerkers in dienst getreden via
Randstad Payroll Solutions. Deze zijn niet meegenomen in
onderstaande overzichten.

Instroom

Om inzicht te geven in de opbouw van het personeelsbestand zijn
hieronder enkele uitsplitsingen gemaakt.

In 2011 is het meerjarenbeleid voor het servicebureau opgesteld. Als
uitgangspunt zijn de meerjarenbeleidsplannen van de stichtingen en
het meerjaren strategisch beleid genomen. Op elke afdeling is er actief
aan scholing en verdere ontwikkeling gedaan, zowel vaktechnisch als
middels trainingen omtrent projectmanagement en gespreksvaardig
heden. Er zijn vijf nieuwe functies aan het functiebouwwerk toege
voegd en wel ICT servicedeskbeheerder, ICT medewerker, adviseur PR
& Communicatie, directiesecretaresse en bestuurssecretaris/beleids
medewerker. Zeven medewerkers maken gebruik van de BAPO-rege
ling. Dit is 0,7890 fte.

verdeling fte’s
Directie
OOP

3,5 fte
33,69 fte

Leeftijdsopbouw
15-24

2

25-34

10

35-44

13

45-54

14

55-65

8

Verdeling man/vrouw

Er zijn in totaal dertien nieuwe medewerkers bijgekomen (inclusief
de medewerkers via Randstad Payroll Solutions en exclusief de
ICT-stagiairs).

Personeelsontwikkelingen en doorstroom

Gezondheidsbeleid

Er wordt actief gestuurd op een gezond werkklimaat. In de afgelopen
periode zijn er werkplekinstructies gegeven om overbelasting bij mede
werkers te voorkomen. De gegevens van de afgelopen jaren zien er qua
ziekteverzuim als volgt uit:
ziekteverzuimpercentages
		2011		
2010
Totaal
4,54%		
4,46%

22

man

25

vrouw

In 2011 hebben 31 medewerkers niet verzuimd. In 2011 is er gestart
met een risico-inventarisatie en -evaluatie voor het pand aan de
Hoenderparkweg 61 te Apeldoorn. Dit gebeurt in samenwerking met
het AVOO waarmee het pand wordt gedeeld.

Uitstroom

In totaal hebben tien medewerkers de organisatie verlaten.
Eén medewerker heeft gebruikgemaakt van de FPU
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In 2011 zijn er nieuwe ontwikkelingen geweest op het gebied van
integraal personeelsbeleid. Hieronder worden de belangrijkste
ontwikkelingen beschreven.

Instroom

Om de kwaliteit van instroom te vergroten is er veel aandacht voor
instroom. Om te beginnen is het beleid omtrent werving en selectie
opgesteld voor alle onderwijsstichtingen. Per stichting zijn daarin de
verschillende aandachtspunten opgenomen.
Daarnaast is er bij het voortgezet onderwijs een aantal instrumenten
ingezet om de selectie kwalitatief te optimaliseren. Hierbij valt te
denken aan de docentenselector, maar ook aan de wijze waarop
het selectieinterview wordt afgenomen.
De begeleiding van alle nieuwe medewerkers op de scholen blijft
voorlopig een aandachtspunt.

Doorstroom

academie
De focus op structurele aandacht voor professionalisering en ontwikke
ling heeft ertoe geleid dat de Academie in 2011 verder vormgegeven is.
De Academie is opgericht om bij te dragen aan de persoonlijke ontwik
keling van alle medewerkers binnen de organisatie.
De voorbereidingen voor de Academie hebben erin geresulteerd dat
de Academie in januari 2012 kon starten met vier masterclasses.
Het programma met cursussen en opleidingen is (vraaggestuurd)
samengesteld en hierdoor kunnen in 2012 zeer diverse cursussen en
opleidingen van start gaan.
interne doorgroei
Binnen alle stichtingen is de mogelijkheid om intern door te groeien
vormgegeven. Dit heeft erin geresulteerd dat veel medewerkers, zowel
in het primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs in het afge
lopen jaar intern een carrièrestap hebben kunnen maken. Daarnaast
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wordt voldaan aan alle criteria die van buitenaf gesteld worden in
het kader van de functiemix. Ook is er een tendens dat steeds meer
medewerkers de mogelijkheid benutten om bij meerdere van onze
stichtingen werkzaamheden te verrichten.
gesprekscylus
Veel medewerkers hebben dit jaar voor het eerst een beoordelings
gesprek gehad conform de nieuwe gesprekscyclus. Er is bij leiding
gevenden veel aandacht geweest voor het voeren van deze gesprekken.
Medewerkers c.q. professionals zijn zelf verantwoordelijk voor hun
eigen carrière en leggen verantwoording af m.b.t. de gestelde doelen.
Door de verantwoordelijkheid nadrukkelijk bij de professionele mede
werker neer te leggen, willen wij onderzoeken of instrumenten zoals
360° feedback en de Roos van Leary structureel in de gesprekkencyclus
geïntegreerd kunnen worden. Daarbij wordt bekeken hoe een goed
programma voor bekwaamheidsdossiers dit proces kan ondersteunen.
gezondheidsbeleid
De ziekteverzuimcijfers zijn bij twee van de drie stichtingen gestegen.
Voor de PO-stichting is hiervoor een uitgebreid plan van aanpak
opgesteld.
In september 2011 is er binnen het Veluws College een pilot gestart,
waarbij het ‘eigen regie’ model wordt toegepast. Dit wil zeggen dat de
medewerker en zijn leidinggevende veel nadrukkelijker actief zijn in het
onderzoeken van de mogelijkheden van werken c.q. re-integratie en
niet van de onmogelijkheden. Er is ook gekozen voor een arbodienst
die deze visie onderschrijft en ondersteunt.
Verder is ervoor gekozen om de RI&E’s in eigen beheer te gaan doen
en hiervoor zijn stichtingsbreed de arbo-coördinatoren ingezet.
Deze hebben hier inmiddels cursussen voor gevolgd.
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Uitstroom

In 2011 is de eerste aanzet gegeven tot het opstellen van een goed
meerjarenformatieplan, zodat alle uittredende medewerkers wat
nauwkeuriger in kaart komen. De cijfers laten in ieder geval zien dat er
in de komende jaren een grote groep medewerkers is die met de FPUregeling / vroegpensioen of regulier pensioen vertrekt. Overigens zal
de FPU-regeling binnenkort vervallen.
Op basis van het meerjarenformatieplan zal meegenomen worden hoe
de kennis van de vertrekkende medewerkers geborgd kan worden

voortgezet onderwijs

servicebureau

