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Voorwoord College van Bestuur

Zuyderzee Lyceum Lemmer



Als bestuurder maak ik jaarlijks een 
terugblik over het voorgaande jaar. Op 
het moment dat ik dit voorwoord schrijf, 
realiseer ik mij dat het een andere  
situatie is. Niet alleen bij VariO Onder-
wijsgroep, maar bij alle medewerkers, 
alle contacten en zelfs in de hele wereld. 
We zitten in het coronatijdperk. Dit zet 
een beschouwing op 2019 voor mij in 
een ander perspectief. 

 
Digitaal onderwijs
In 2019 hebben wij een verdere doorvertaling van de  
strategische koers gemaakt en zijn de uitkomsten van het 
gehouden cultuuronderzoek gepresenteerd. Op elke locatie  
is men er, passend bij de eigen identiteit, mee aan de slag  
gegaan. Een aantal vermeldingen krijgt door de huidige tijds-
geest een enorme versnelling. De saamhorigheid is ongekend. 
Onderwijs op afstand, als onderdeel van de strategische koers, 
wordt door docenten omarmd en opgepakt. Zonder alles al te 
weten vinden we binnen teams, binnen vaksecties en als  
individueel docent een manier om de leerling te bereiken. Het 
gepersonaliseerd leren stond als één van de doelen aange-
merkt. Dat maakt nu, ongepland, een grote stap voorwaarts. 

Waar het onderwijs in 2019 nog volop in beweging was met  
vragen als ‘waarom meer digitaal en onderwijs op afstand’ 
en ‘hoe kan het anders’, is het nu een vanzelfsprekendheid. 
Instructies worden nog steeds gegeven, maar dit keer online. 
Het afgelopen jaar werden de klaslokalen bevolkt door leerlin-
gen, nu zijn ze thuis en zoeken ze een plek waar ze zelfstandig 
aan de slag kunnen gaan. Hoe geweldig is dat! Bij onze locatie 
X-tuur waren ze al gewend om zelfstandig en op een eigen  
manier te leren. Ook de locaties Vakcollege, Caleido en Zuyder-
zee Lyceum Lemmer zijn hier volop mee bezig. 

Examenresultaten
We hebben prachtige examenresultaten behaald. Onze vwo- 
afdeling in Emmeloord behoort met recht tot de 15 beste 
scholen in Nederland. Dit zijn dan ook de terechte credits voor 
het harde werk wat door iedereen, ook in de jaren daaraan 
voorafgaand, is gedaan. Onze locatie in Lemmer heeft wederom 
een 100% score gehaald. Een hele prestatie. Wij kijken met 
een goed gevoel terug op vorig jaar. Het overgrote deel van 

En zo kan het ineens anders zijn! 

onze leerlingen heeft afscheid genomen van onze scholen met 
een diploma. Wat een resultaat! Als bestuurder kan ik slechts 
enorm trots zijn. 

Vorig jaar hebben we de enquête ouder- en leerlingtevreden-
heid gehouden. Wij zijn verheugd over de uitkomsten. De 
sociale veiligheid wordt overal goed gewaardeerd. We zien een 
stijging binnen onze stichting over de waardering die uitgespro-
ken wordt door de ouders. Dat is mooi, maar wij willen het hier 
niet bij laten en hebben de ambitie uitgesproken om te streven 
naar een hogere waardering. Bij sommige locaties was de waar-
dering al heel hoog. Dit roept tegelijkertijd de vraag op of wij dit 
ook kunnen vasthouden. Het antwoord daarop is duidelijk; het 
vertrouwen is er om dit vast te houden.  

Inspectie
2019 was ook het jaar waarin de inspectie bij ons op bezoek 
kwam voor een diepgaand kwaliteitsonderzoek in het kader 
van nieuw toezicht op bestuursniveau. Het onderzoek heeft op 
verschillende aspecten binnen al onze locaties plaatsgevonden. 
Pedagogisch en didactisch was alles prima op orde, maar aan 
de borging van de kwaliteitszorg moeten wij werken. Het is er, 
men heeft er oog voor, maar het is niet voldoende vastgelegd. 
Een mooie uitdaging voor 2020 om te komen tot een sluitend 
en overkoepelend systeem van kwaliteitszorg. 

Terugkijkend naar 2019 kan ik concluderen dat vele schouders 
het vele werk weer hebben gedragen en er met bevlogenheid 
is gewerkt aan prachtige resultaten. Er zijn stappen gezet om 
de verankering van onze organisatie in de Noordoostpolder 
nog meer te verstevigen. De bevestiging daarvan zien we 
gelijk in de tijd waarin wij nu leven. Als het nodig is zijn wij er 
voor elkaar en voor de maatschappij. Alle medewerkers, ook 
vanaf deze plek, enorm bedankt dat we dit met elkaar hebben 
bereikt. Hopelijk kunnen wij in 2021 een positieve afsluiting van 
2020 schrijven. Ik vertrouw daarop met dit team!

 Onderwijs op afstand, als onderdeel van de  
 strategische koers, wordt door docenten  
 omarmd en opgepakt.

Mevrouw H.F. Kruize
voorzitter College van Bestuur 5



X-tuur

Bericht Raad van Toezicht VariO

De samenstelling van de Raad van Toezicht was per  
31 december 2019:
 mevrouw I. Gerritzen  
 (voorzitter en lid remuneratiecommissie)  
 de heer A.G. Toeter  
 (secretaris en lid auditcommissie) 
 de heer M. Jansen  
 (lid) 
 de heer P. Poelstra  
 (lid en voorzitter auditcommissie)  
 mevrouw P. Heegsma  
 (lid)

Om te controleren dat de scholen daadwerkelijk dat realise-
ren wat wordt beoogd of is afgesproken, werken wij met een 
toetsingskader. Dat bestaat uit verschillende thema’s. 
 Informatie
 Identiteit 
 Strategie
 Beleid 
 Bedrijfsvoering
 Relatie en Dialoog met interne en externe belang- 
 hebbenden.

In 2019 is de Raad van Toezicht betrokken geweest bij de 
beleids- en beheersprocessen binnen VariO Onderwijsgroep. 
Door regulier overleg met het College van Bestuur, door for-
mele en informele contacten met (locatie)directeuren, overleg 
met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, over-
leg met de accountant en diverse bezoeken aan de scholen, 
gaf de Raad van Toezicht invulling aan haar taken.

Onafhankelijkheid 
Er werden in 2019 geen transacties geregistreerd waarbij 
sprake was van tegenstrijdige belangen. Er zijn ook geen 
agendapunten behandeld waarbij de onafhankelijkheid in het 
geding was. Alle leden verklaren dat zij op basis van onaf-
hankelijkheid hun functie hebben vervuld.  

De Raad van Toezicht werkt conform 
de taken en verantwoordelijkheden 
zoals deze zijn vastgelegd in de  
statuten van VariO. Hierbij hanteert  
de Raad van Toezicht van VariO de 
Code voor Goed Onderwijsbestuur VO.  
De hierin geformuleerde principes  
zijn leidend voor de wijze waarop  
het toezicht wordt ingevuld. 
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De Raad van Toezicht bezit bestuurlijke en toezichthoudende 
ervaring en waarborgt de financiële ontwikkelingen binnen de 
stichting en de scholen. Maar ook voor de organisatie, onder-
wijsprocessen (inhoudelijk en kwalitatief) en de onderwijsre-
sultaten van de individuele scholen. Daarnaast onderhoudt de 
Raad van Toezicht het contact met relevante stakeholders. 

Onafhankelijk en kritisch
De Raad van Toezicht heeft een dusdanige samenstelling dat 
alle taken naar behoren worden ingevuld. De leden kunnen 
ten opzichte van elkaar onafhankelijk en kritisch opereren en 
beschikken over een aanvullend profiel qua kennis, ervaring 
en achtergrond.

De taken (secretaris, auditcommissie en remuneratiecommis-
sie) zijn binnen de commissies verdeeld. In 2019 hebben we 
onverwacht afscheid moeten nemen van de heer Van Meijel 
waardoor het voorzitterschap remuneratiecommissie vacant 
kwam. Eind 2019 heeft de Raad van Toezicht  
mevrouw P. Heegsma aangesteld als lid. Begin 2020  
benoemt de Raad van Toezicht nog een lid. Daarna her- 
overweegt de Raad van Toezicht de verdeling van de commis-
sies en vindt indien noodzakelijk een herverdeling plaats. Ook 
richt de Raad van Toezicht in 2020 een onderwijs- en kwali-
teitscommissie in.
 
Vergoedingsregeling Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoe-
ding voor hun werkzaamheden. Deze vergoeding valt binnen 
hetgeen maatschappelijk verantwoord is, passend binnen 
de code Goed Bestuur en daarmee ruim binnen de wettelijke 
kaders vanuit de WNT (Wet Normering Topinkomens). Hierin 
volgen wij de handreiking van de VTOI en houden de honore-
ring ieder jaar naast dit advies. 

Vergaderingen en overleggen
De Raad vergaderde in 2019 vijf keer. Tevens zijn er regelmatig 
gesprekken gevoerd tussen de voorzitter Raad van Toezicht 
en de voorzitter College van Bestuur. De auditcommissie en de 
remuneratiecommissie zijn ook diverse keren bijeengeweest. 

Naast de reguliere onderwerpen stonden onder meer de vol-
gende zaken op de agenda in 2019: 
 Voortgang X-tuur 
 Samenwerking in het Vakcollege 
 Het vervolg van afdelingen n.a.v. het cultuuronderzoek 
 Huisvesting/nieuwbouw Lemmer en Emmeloord
 Identiteitsvraagstuk 
 Zelfevaluatie Raad van Toezicht
 Scholing door leden Raad van Toezicht 
 (Her)inrichting managementstructuur 
 Kwaliteit onderwijs

Positief advies auditcommissie
De jaarrekening van 2018 is in de vergadering van 19 juni 2019 

goedgekeurd. De (meerjaren)begroting is ter goedkeuring 
voorgelegd aan de Raad van Toezicht in januari 2020. De au-
ditcommissie geeft hier vooraf een advies over. Zij laat zich in 
haar werkzaamheden bijstaan door de voorzitter College van 
Bestuur en de directeur bedrijfsvoering. 

Financiële informatievoorziening 
De focus van de auditcommissie ligt vooral op financiële 
informatievoorziening, zoals de werking van de interne 
risicobeheersings- en controlesystemen, wet- en regelgeving 
en de aanbevelingen van de accountant. In het verslagjaar is 
de auditcommissie diverse keren bij elkaar gekomen en heeft 
stilgestaan bij de meerjarenbegroting van VariO Onderwijs-
groep. De commissie vroeg aan het College van Bestuur welke 
beleidslijnen zijn uitgezet om de beoogde doelstellingen te 
bereiken.

Met het onverwachte overlijden van de heer Van Meijel  
als voorzitter van de remuneratiecommissie hebben we  
besloten het functioneringsgesprek met de voorzitter  
College van Bestuur te verschuiven naar juli 2020. Wij gaan er 
dan vanuit dat we weer een voltallige Raad van Toezicht zijn 
met een nieuwe voorzitter van de remuneratiecom- 
missie. Ter voorbereiding op dit gesprek gaan wij binnen de 
organisatie in gesprek met diverse geledingen om infor- 
matie op te halen ten behoeve van dit gesprek. 

In 2019 heeft de Raad van Toezicht een zelfevaluatie  
gehouden. Bij deze zelfevaluatie hebben we kunnen voort-
bouwen op de uitkomsten van de evaluatie onder externe 
begeleiding in 2018. Daarbij is gekeken naar en gesproken 
over het eigen functioneren, de relatie en het functioneren in 
relatie tot College van Bestuur, organisatie en medezeggen-
schapsorgaan. 
 
Rechtmatige verwerving en rechtmatige doelmatige beste-
ding van middelen 
Als Raad van Toezicht houden wij ook toezicht op de rechtma-
tige en doelmatige besteding van de beschikbare middelen. 
De auditcommissie is hiervoor het vooruitgeschoven orgaan 
van de Raad van Toezicht om hierop toe te zien. In de Raad 
van Toezicht-vergaderingen wordt dit teruggekoppeld en in 
gezamenlijkheid besproken en beoordeeld. 

De controle van 2019 is door Van Ree Accountants  
uitgevoerd en dat was alweer voor het zevende jaar. 

De Raad van Toezicht kijkt tevreden terug op 2019 en ziet met 
vertrouwen uit naar 2020.  
 
Namens de Raad van Toezicht

Mevrouw I.M.T. Gerritzen
voorzitter Raad van Toezicht
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Profiel van de organisatie

Hoofdstuk 1

1.2  Missie en visie
 

VariO Onderwijsgroep wil zich de komende jaren ontwikke-
len tot een organisatie, die voortgezet onderwijs aanbiedt 
dat past bij elke leerling. Onderwijs, dat gericht is op het 
ontwikkelproces van de leerling om een leven lang te kun-
nen leren. De leerling is hierbij het vertrekpunt.

Onze missie
De leerling en zijn talent wordt door ons gezien en in  
staat gesteld een leven lang te leren. Leerlingen worden 
gestimuleerd om hun eigen leerroute te volgen, passend bij 
de fase van hun ontwikkeling. De middelbare schoolperiode 
 is in onze ogen dan ook geen afgesloten fase, maar een 
onderdeel van de voorbereiding op een leven lang leren.

Onze visie
Leerlingen zijn continu aan het leren. Kennis over de ont-
wikkeling van tieners staat hierbij centraal. We sluiten aan 
bij de wereld van onze leerlingen en spelen in op wat zij 
nodig hebben. 

Onze uitgangspunten voor de komende jaren zijn:
 Gepersonaliseerd ontwikkelen
 Veilige ontwikkelomgeving
 Professionele docenten en coaches

1.1 Algemene beschrijving 
 

VariO Onderwijsgroep is gevestigd in Emmeloord en heeft 
het bevoegd gezag over twee scholen: het Zuyderzee Lyceum 
(4 locaties) en de Bonifatius mavo (1 locatie). De naam VariO 
Onderwijsgroep staat voor variatie in onderwijs. Dit komt 
tot uiting in de verschillende onderwijsvormen die wij onze 
leerlingen bieden. Wij hanteren voor onze scholen een open 
toelatingsbeleid. Elke leerling is bij ons speciaal, de verschillen 
in ons onderwijsaanbod onderstrepen dat.

VariO Onderwijsgroep bestaat uit:
 Bonifatius mavo, een katholieke categorale mavo  
 in Emmeloord
 Caleido, onderwijs voor anderstaligen in Emmeloord  
 en Lemmer
 Vakcollege Noordoostpolder, basis- en kaderberoeps- 
 gericht onderwijs in Emmeloord (samenwerkingsschool  
 met het Emelwerda College)
 X-tuur, zelfsturend voortgezet onderwijs in Emmeloord
 Zuyderzee Lyceum, brede openbare scholengemeenschap  
 voor voortgezet onderwijs in Emmeloord en Lemmer,  
 vmbo (g)tl t/m gymnasium

De overkoepelende koers die is uitgezet voor VariO Onderwijs-
groep wordt per locatie vormgegeven, binnen de aangegeven 
kaders. Hiermee geven onze scholen zelf vorm aan hun eigen 
identiteit en behouden wij diversiteit in ons onderwijs.

VariO Onderwijsgroep wil leerlingen in een uitdagende om-
geving optimaal voorbereiden op hun toekomst. Om dit te 
bereiken leveren we op alle fronten (onderwijs, organisatie en 
financiën) hoge kwaliteit. Door als scholen midden in de regio 
te staan en samen te werken met onze omgeving zullen we 
hier nog beter in slagen. Daarom werken we de komende jaren 
aan een cultuur waarin dit expliciet zichtbaar is.

X-tuur
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1.4  Organogram

ICT

Financiële  
administratie

Leerlingen- 
administratie

HR

Pr &  
Communicatie

Facilitair

Inkoop

Payrol

Rooster en  
planning

Raad van Toezicht

GMR College van Bestuur

Bestuurs- 
ondersteuning

Controller

Directeur 
Onderwijs

Directeur 
Bedrijfsvoering

Bonifatius mavo

Teams

X-Tuur

Teams

Caleido-ISK

Teams

Zuyderzee 
Lyceum junior

Teams

Zuyderzee 
Lyceum senior

Teams

Zuyderzee  
Lyceum Lemmer

Teams

Vakcollege

Teams

MR MR

1.3  Organisatiestructuur VariO Onderwijsgroep

De beoogde organisatiestructuur heeft in het najaar van 2019 
zijn intrede gedaan. De opzet van de nieuwe organisatiestruc-
tuur is gestoeld op zo min mogelijk management waardoor 
zoveel mogelijk middelen direct ten gunste van het onder-
wijs kunnen worden ingezet. Hierbij volgen wij de lijn van 
het ministerie van Onderwijs en de Onderwijsraad om onze 
gelden zoveel mogelijk te besteden aan het primaire proces. 
Wij willen de gelden doelmatig besteden aan onze onderwijs-
plannen. Een uitvloeisel van de nieuwe organisatiestructuur 
is een wijziging in de hiërarchische structuur. Meer bottom-up 
in plaats van top-down. Hiertoe is een eerste aanzet gedaan 
en dit gaat in 2020 verder vorm krijgen. Door dit in gang te 
zetten wordt er meer eigenaarschap en regievoering gegeven, 
zo laag mogelijk in de organisatie. Hierdoor komt de beslis-
singsbevoegdheid meer in de verschillende locaties te liggen. 

Dit betekende ook dat we met veel minder leidinggevenden 
zijn gaan werken. Er zijn nu nog negen leidinggevenden, be-
staande uit het bevoegd gezag, twee bovenschoolse directeu-
ren en zes locatiedirecteuren. 

Voor de bedrijfsvoering betekende dit dat de ondersteunende 
diensten geen hoofden van dienst meer hadden, maar één 
directeur bedrijfsvoering die gevoed wordt door de diensten. Bij 
een aantal afdelingen zijn coördinatoren, maar zij hebben geen 
hiërarchische zeggenschap en werken met en voor leerlingen 
en medewerkers. Voor de ondersteunende diensten was en is 
het nog erg zoeken hoe deze structuur het beste vorm kan krij-
gen. Dit wordt mede ondersteund doordat het fundament nog 
niet goed is vastgelegd en nog niet alle kwaliteiten op de juiste 
plekken zijn verankerd. Er zijn extra medewerkers aangesteld 
om de structurele achterstanden weg te werken. In 2020 moet 
merkbaar worden dat er een duurzame basis aan het ontstaan 
is. 

Bij het Vakcollege is er een verdere krimp in leerlingenaantal 
ontstaan. Als de krimp volgend jaar doorzet is het moment 
aangebroken om een keus te maken of het verantwoord is 
om onder twee stichtingen dit onderwijs verder vorm te geven 
of dat er een andere onderwijskundige keuze gemaakt moet 
worden.
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Hoofdstuk 2

Toekomstvisie VariO Onderwijsgroep
Samen maken wij de school voor en van de leerlingen!

Om het onderwijs voor en van onze leerlingen te verzorgen hebben wij de ambitie om ons de komende vier jaar te ontwik-

kelen tot een organisatie die voortgezet onderwijs aanbiedt dat past bij de ontwikkeling van elke leerling. Iedere leerling 

wordt bij ons gezien. 

We bieden als onderwijsgroep continu maatwerk, zodat 
goed in beeld is wat de onderwijsbehoefte is van al onze 
leerlingen. Met de gestelde ontwikkeldoelen die zijn ge-
formuleerd in de locatieplannen, maken we de bestaande 
scholen binnen onze groep klaar voor deze toekomstvisie. 
Daarmee doen wij recht aan onze leerlingen en de ver-
schillen binnen VariO Onderwijsgroep. Om dit te realiseren 
werken wij vanuit de volgende visie:

Leerlingen zijn continu aan het leren. Er wordt daarom bij 
VariO Onderwijsgroep gewerkt aan de kennis en vaardighe-
den van leerlingen die nodig zijn voor een leven lang leren 
zoals: focus op leren, kennis vergaren, kritisch omgaan met 
deze kennis, creativiteit, veerkracht, verbazing, zelfvertrou-
wen, zelfstandigheid, leiderschap, moed, samenwerking, 
zelfreflectie, verantwoordelijkheid en het verwoorden van 
ambities. Hierbij volgen we de ontwikkeling van de leerling. 

Dit alles is gericht op het realiseren van de gestelde missie: 
Elke leerling wordt door ons gezien en in staat gesteld een 
leven lang te leren. De middelbare schoolperiode is in de 
ogen van VariO Onderwijsgroep namelijk geen afgesloten 
fase, maar juist onderdeel van de voorbereiding op een 
leven lang leren en het ontwikkelen van talent.

Bij het uitvoeren van de missie en als uitvloeisel van onze 
organisatiestructuur, zeggenschap zoveel mogelijk binnen 
de locaties, kan iedere locatie zijn eigen invulling geven 
aan de uitvoering, passend bij de visie en kaders van onze 
onderwijsgroep. 

Er zijn in 2019 al initiatieven opgestart zoals virtual reality 
leren, projectmatig werken, meer in verbinding met de  
buitenwereld en innovatieve manier van onderwijsvormen. 

10
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3.1  Politieke- en maatschappelijke impact 

De roep om een verlaging van de werkdruk is groter gewor-
den bij docenten. Vorig jaar zijn er georganiseerde stakingen 
afgekondigd vanuit de vakbonden. Enkele docenten hebben 
hier gehoor aan gegeven. De stakingen betroffen een ‘politie-
ke’ staking en waren vooral bedoeld om het kabinetsbeleid te 
beïnvloeden. Het bevoegd gezag had begrip voor het doel van 
de actie en ziet ook graag structurele investeringen en extra 
middelen om de werkdruk, waar dit gevoeld wordt, tegen 
te gaan. Dit moet de kwaliteit van het onderwijs ten goede 
komen. De minister heeft gehoor gegeven aan de initiatieven 
door een financiële impuls te gegeven. Deze impuls is aan het 
eind van 2019 verstrekt en komt in 2020 ten goede aan de 
kwaliteit van het onderwijs. 

3.2  Het milieu

Wij zien maatschappelijk ondernemen als een proces binnen 
de organisatie en willen onze verantwoordelijkheid hierbij ook 
dragen voor de maatschappij. In onze genen zit dit verwerkt 
in de lessen die worden gegeven, waarbij wij proberen aan te 
sluiten bij de dagelijkse thema’s die hier voorkomen. 
Zoveel als mogelijk is geven wij aandacht aan het milieu door 
hier intern rekening mee te houden. Dit is soms lastig gezien 
onze oude gebouwen, maar we zijn alert op het verantwoord 
hiermee omgaan. Het is voor ons een belangrijk uitgangspunt 
in de aanloop naar de nieuwbouw in Emmeloord en Lemmer. 

3.3 De maatschappij

Wij willen een afspiegeling zijn van de maatschappij en geven 
hier bij onze vacatures aandacht aan. Buiten de organisatie 
richten wij ons op externe partijen zoals 
Edukans en Kika. Wij willen aansluiten 
bij de maatschappelijke ontwikkelingen 
en innovaties en hebben deze opdracht 
verwerkt in onze strategische koers. 

Horizontale verantwoording 
VariO Onderwijsgroep volgt de Code Goed Onderwijsbestuur VO. Deze bestaat uit zes lidmaatschapseisen die gaan over 

verantwoording, medezeggenschap en het tegengaan van belangenverstrengeling. Het jaarverslag, de klachtenregeling 

en de klokkenluidersregeling zijn gepubliceerd op de website van VariO Onderwijsgroep. In 2019 zijn de publieke midde-

len op een gepaste manier aangewend voor de afgesproken doelen. 

Hoofdstuk 3
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Leerlingen Zuyderzee Lyceum komen in actie voor Edukans

Woensdag 25 september zetten de leerlingen van het Zuyderzee Lyceum zich de hele dag in voor 

Edukans. De school heeft in 2019 meerdere actie georganiseerd met als doel €10.000 euro op te halen 

aan het einde van het jaar. Het ingezamelde geld komt ten goede aan onderwijsprojecten in het land 

Malawi.

De leerlingen van het junior Lyceum stappen woensdag om 8.30 uur op de fiets en gaan met zijn allen 

tot 17.00 uur non-stop spinnen in de kantine van het junior Lyceum. De kantine van het senior Lyceum 

wordt omgetoverd tot een waar voetbalveld, waarin fanatiek gestreden wordt om de meeste doelpun-

ten. Daarnaast zijn er die dag leuke prijzen te winnen en overheerlijke hamburgers te koop. Alles om 

het doel van €10.000 euro te gaan halen.

Op reis
Leerlingen Lieke Geschiere, Ids Dalstra en Docent Anko Bos zijn namens het Zuyderzee Lyceum 

Emmeloord afgelopen maart als ambassadeurs en ambassadrice voor Edukans afgereisd naar Malawi. 

Lieke ging daar samen met Malawische leerlingen onder andere in gesprek over 'life skills', zoals het 

bespreekbaar maken van seksualiteit, HIV/aids en gelijke rechten tussen mannen en vrouwen. Anko 

heeft met docenten uit Malawi gewerkt aan activerende didactiek, gezamenlijke lesvoorbereidingen en 

het geven en ontvangen van feedback.

Over Edukans
Edukans is een organisatie die zich inzet voor onderwijs in arme landen. Zij richten zich op kwalitatief 

goed onderwijs mét baangarantie, ook in gebieden die zijn getroffen door rampen. Zij richten zich op 

jongens, maar in het bijzonder op het creëren van ontwikkelmogelijkheden voor meisjes.

Bonifatius mavo kleurt paars op ‘Paarse Vrijdag’ Emmeloord - Liefde moet een feest zijn voor iedereen, dat vinden Sanne Schrijer 

(zorgcoördinator) en Amanda Prijs (docent Nederlands) van de Bonifatius mavo. Daarom 

wordt ook dit jaar op school aandacht besteed aan Paarse Vrijdag.
Leerlingen in het paars naar schoolTijdens Paarse Vrijdag, dit jaar op 13 december, proberen Sanne en Amanda zoveel mo-

gelijk leerlingen en docenten in het paars naar school te laten komen. Hiermee toon je 

dat je respect hebt voor je medemens, ongeacht zijn of haar seksuele geaardheid. Daar-

naast wordt in de dagopeningen aandacht besteed aan het onderwerp en leerlingen 

uit klas 2 krijgen vandaag een voorlichting van vrijwilligers van het COC over seksuele 

diversiteit. 'Waarom scheld je eigenlijk met het woord homo?', is een vraag die tijdens 

zo'n voorlichting voorbij komt. Ook wordt aan leerlingen gevraagd hoe ze zouden reage-

ren als hun beste vriend(in) kenbaar zou maken homoseksueel te zijn.

 
Paarse Vrijdag is op de Bonifatius mavo een dag die in het teken staat van bewustwor-

ding rondom het thema seksuele diversiteit. De school wil leerlingen meegeven dat de 

liefde een feest moet zijn (en blijven) voor iedereen.

Leerlingen van de Bonifatius mavo zamelen geld in voor Kika

Leerlingen van klas 3 van de Mavo hebben afgelopen week een cheque ter waarde van 500 euro overhandigd aan 

vrijwilligster Liesbeth van Nee van Kika. Zij hebben dit geld ingezameld met het project ‘Bonifoodius’, een initiatief 

ontstaan vanuit het vak Economie & Ondernemen om de theorie in de praktijk te brengen. 

Een eigen restaurant

‘De leerlingen hebben, met behulp van klassenassistent Miriam Voesten, een eigen restaurant opgezet. Daarvoor 

hebben ze zelf de inkopen gedaan, nagedacht over het menu, de bezetting in het restaurant geregeld, gekookt en 

hun ouders-verzorgers uitgenodigd om te komen eten’, vertelt docent Jelte Huizing. De kinderen hebben op een cre-

atieve manier geleerd hoe het in een bedrijf werkt met opbrengsten, winst er verlies. ‘Gelukkig hadden wij te maken 

met winst’, lacht Jelte. In totaal was de winst 1000 euro, daarvan is de helft bestemd voor Kika en de helft voor de 

kinderen zelf. Jelte, ‘Daarvan hebben de leerlingen met elkaar lekker gegeten.’

Kika
Voor dit schooljaar staat het project wegens succes weer op de planning en ook dit jaar gaat de opbrengst naar Kika. 

Destijds als goed doel gekozen door één van leerling. Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Op 

dit moment geneest 75% van deze kinderen. Dat moet en dat kán beter. Het doel van Kika is om dit percentage te 

verhogen naar 95%. KiKa heeft tot nu toe 137,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek 

naar kinderkanker. Dankzij alle donaties, van kleine tot grote, is dit mogelijk gemaakt. Jelte, ‘We zijn blij dat onze 

school hier een klein steentje aan bij heeft mogen dragen.’ 
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In onderlinge afstemming wordt altijd gezocht naar een pas-
sende oplossing. Dit kan variëren van onderzoek doen bij en 
begeleiden van individuele leerlingen binnen de school, inter-
venties doen in klassen, het eventueel zoeken van een plaats 
op het voortgezet speciaal onderwijs tot het ondersteunen van 
docenten middels Video Interactie Begeleiding (VIB).

Als voorbeeld van een passende oplossing kan de begeleiding 
en uitstroom van Caleido-leerlingen worden genoemd. Om te 
voorkomen dat leerlingen afstromen wanneer zij de schoolpe-
riode bij Caleido hebben afgerond biedt Aandacht+ samen met 
Caleido taalarrangementen aan op de volgende school. Doel is 
het voorkomen van afstroom als gevolg van taalontwikkeling. 
In 2019 kwamen 57 leerlingen in aanmerking voor een taalar-
rangement.

In juni 2019 heeft de inspectie in het kader van het vierjaarlijks 
bestuursgericht toezicht een bezoek gebracht aan Aandacht+, 
in combinatie met één van de scholen van VariO Onderwijs-
groep. Tijdens dat bezoek is ingezoomd op de afstemming tus-
sen de genoemde activiteiten in het ondersteuningsplan van 
Aandacht+ en de herkenbaarheid op de individuele locaties. 
De resultaten van Aandacht+ zijn in 2019 door de inspectie als 
‘goed’ gewaardeerd. 

Thuiszitters hebben de volle aandacht van het samenwerkings-
verband. De scholen van VariO Onderwijsgroep houden samen 
met de gemeenten de thuiszitters scherp in de gaten. Daardoor 
kan VariO Onderwijsgroep met hulp van het samenwerkings-
verband op tijd in actie komen voor deze leerlingen. 

Om te zorgen voor passend onderwijs is het soms nodig om 
voor één of enkele leerlingen iets speciaals te organiseren. 
In dit samenwerkingsverband is bijzondere aandacht voor 
het voorkomen van problemen. Er zijn ook veel deskundige 
mensen die weten waar je hulp kunt halen en die de docenten 
goed kunnen helpen. Als het nodig is zorgt het samenwer-
kingsverband er ook voor dat jeugdhulp ondersteuning biedt.

De financiering van het hierboven genoemde passend onder-
wijs is vanaf augustus 2014 geregeld via het Samenwerkings-
verband Aandacht+. Bij de invoering in 2014 was er sprake van 
een negatieve verevening. Deze verevening is de afgelopen 
jaren afgebouwd. Als gevolg daarvan heeft het samenwer-
kingsverband een negatieve meerjarenbegroting. Op grond 
van art.18a WPO (wet primair onderwijs) zijn de deelnemende 
schoolbesturen verplicht de tekorten van het samenwerkings-
verband te financieren. Dit heeft - negatieve - gevolgen voor 
de meerjarenbegrotingen van de deelnemende scholen  
waaronder het Zuyderzee Lyceum en Bonifatius mavo van  
VariO Onderwijsgroep. Ontvingen de scholen in 2014  
samen nog een bedrag van ruim € 160.000,- op grond van  
de LGF - leerlingebonden financiering, het laat zich nu aanzien 
dat dit is omgeslagen in het afdekken van een komend  
tekort van het samenwerkingsverband van een geschatte  
€ 170.000,- een nadelig effect van passend onderwijs voor het 
samenwerkingsverband en de daaronder resulterende scholen. 

De invoering van het passend onderwijs valt financieel nadelig 
uit voor het samenwerkingsverband Aandacht+ en de daaron-
der resulterende schoolbesturen.

Samenwerkingsverband: Aandacht+

Hoofdstuk 4

De scholen van VariO Onderwijsgroep begeleiden hun leerlingen naar een diploma. Op de scholen is voor de leerlingen basison-

dersteuning aanwezig. Voor de meeste leerlingen is dit voldoende. Voor de overige leerlingen wordt een beroep gedaan op de 

expertise van Aandacht+, het regionaal samenwerkingsverband waarbij de scholen van VariO Onderwijsgroep zijn aangesloten. 

X-tuur
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School Slaagpercentage Landelijk  
 2018-2019 gemiddelde
 

Vakcollege Noordoostpolder vmbo-b  100 % 98 %

Vakcollege Noordoostpolder vmbo-k    96 % 85,8 %

Zuyderzee Lyceum Lemmer vmbo-b  100 % 98 %

Zuyderzee Lyceum Lemmer vmbo-k  100 % 85,8 %

Zuyderzee Lyceum Lemmer vmbo-(g)t  100 % 93 %

Bonifatius mavo vmbo-(g)t   94,9 % 93 %

Zuyderzee Lyceum Emmeloord vmbo-(g)t  88,5 % 93 %

Zuyderzee Lyceum Emmeloord havo  81,7 % 88,3 %

Zuyderzee Lyceum Emmeloord vwo  96,3 % 90,8 %

Verslag schoollocaties
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De scholen hebben over het 
algemeen een goed slagings- 
percentage behaald in 2018-2019.  
De meeste scholen zitten op of  
boven de norm van het landelijk  
gemiddelde. Bij de drie afdelingen 
van Zuyderzee Lyceum Lemmer  
(vmbo-b, vmbo-k en vmbo gt) zijn 
alle leerlingen geslaagd. 

5.3.1  Slagingspercentage

5.2  Sociale veiligheid

De scholen van VariO Onderwijsgroep kenmerken zich door een actief positief pedago-
gisch klimaat. Kinderen leren optimaal in een omgeving waarin ze zich veilig en geaccep-
teerd voelen. We gaan uit van vertrouwen en respect voor elkaar, erkennen en waarderen 
verschillen, werken op basis van gelijkwaardigheid. We zien de leerling en zijn ouders. Een 
positieve sfeer, met veel aandacht voor normen en waarden. We vinden het belangrijk dat 
leerlingen, medewerkers en ouders respectvol met elkaar omgaan. 
Scholen in het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs zijn verplicht zorg te dragen voor 
een veilige school. Sinds augustus 2015 is de Wet Veiligheid op school van kracht die tot 
doel heeft pesten aan te pakken en de veiligheid voor leerlingen op school te vergroten. 
VariO Onderwijsgroep voldoet aan de wettelijke verplichting om zorg te dragen voor een 
sociaal veilige leeromgeving en pesten te bestrijden. De locaties van VariO Onderwijsgroep:
 Voeren actief beleid op het gebied van pesten en sociale veiligheid.  
 Alle scholen hebben een pestprotocol;
 Hebben een centraal aanspreekpunt voor pesten; 
 Monitoren jaarlijks de veiligheidsbeleving onder leerlingen door afname van  
 een instrument dat voldoet aan de wettelijke eisen (tevredenheidsonderzoek en/of  
 veiligheidsmonitor).
Leerlingen en ouders beoordelen de veiligheid bij VariO Onderwijsgroep als ruim voldoende. 
Het pesten wordt goed aangepakt en leerlingen gaan met plezier naar school. 

5.3  Onderwijsresultaten

5.1  Locatiejaarplannen

De richtinggevende doelen van 
de strategische koers en de 
schoolplannen worden nader 
uitgewerkt in de locatiejaar-
plannen van de locaties. De 
locatiejaardoelen zijn opgesteld 
vanuit het perspectief plan – do 
– check - act. In de afzonderlijke 
kwartaalrapportages evalueert 
iedere locatiedirecteur de loca-
tiejaardoelen. 

5.3.2 Onderwijspositie t.o.v. advies primair onderwijs

Jaarlijks wordt per school, binnen het bestuur, het resultaat op de indicator onderwijspositie ten 
opzichte van het advies van het primair onderwijs (driejaargemiddelde) en de vastgestelde norm per 
school weergegeven. De leerlingen van VariO Onderwijsgroep in leerjaar 3 zitten op het niveau dat 
door de basisscholen is geadviseerd. Daarmee voldoen de scholen aan de VariO Onderwijsgroep norm 
(leerlingen zitten in leerjaar 3 op het niveau van het basisschooladvies gelijk aan de inspectienorm voor 
de school).
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5.3.3 Onderbouwsnelheid 

Bij onderbouwsnelheid wordt gekeken naar de overgang tussen leerjaar 1-2-3. Deze indicator is bedoeld om te bepalen hoe-
veel leerlingen onvertraagd overgaan van leerjaar 1 naar leerjaar 2 en van leerjaar 2 naar leerjaar 3. Zuyderzee Lyceum Lemmer, 
Bonifatius mavo en Zuyderzee Lyceum (junior) voldoen aan de norm van VariO Onderwijsgroep (op of boven de inspectienorm). 
Binnen het Vakcollege lopen leerlingen te veel vertraging op in de onderbouw. Het betreft hier echter een gering aantal leerlingen, 
waardoor het beeld snel vertekend raakt. 

Hoofdstuk 5
vervolg
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5.3.4  Bovenbouwsucces

Voor deze indicator wordt voor elke 
leerling in de bovenbouw, vanaf leer-
jaar 3, bepaald of de overgang naar 
het volgend schooljaar succesvol is of 
niet. De overgang van leerlingen in de 
bovenbouw is succesvol op alle scho-
len. Daarmee voldoen de scholen aan 
de norm van VariO Onderwijsgroep (op 
of boven de inspectienorm).

5.4  Onderwijskundige ontwikkelingen

5.4.1  Digitale leermiddelen

Op alle scholen van VariO Onderwijsgroep werken we met digitale leermidde-
len. Bij de Bonifatius mavo en Caleido hebben leerlingen geen persoonsgebon-
den device, op alle andere scholen wel. Twee scholen zijn inmiddels overge-
gaan op het principe ‘bring your own device’ (BYOD): het Vakcollege en X-tuur. 
Bij X-tuur schaffen ouders zelf een laptop aan en bij het Vakcollege hebben 
ouders in hun aanschaf de keuze uit een iPad of een laptop. Beide scholen ge-
ven de systeemeisen aan waaraan het device moet voldoen. Op beide scholen 
functioneert BYOD naar tevredenheid en kunnen leerlingen goed deelnemen 
aan het onderwijsprogramma. 

Op alle schoollocaties denken de teams na over de inrichting van 
het onderwijs, dat recht doet aan de behoeften en talenten van de 
leerlingen. Veelal gaat dit richting meer gepersonaliseerd onder-
wijs. De locaties Vakcollege, X-tuur, Caleido en Zuyderzee Lyceum 
Lemmer zijn hier volop mee bezig. 
Op het Vakcollege passen docenten vormen van gepersonaliseerd 
leren toe in hun lessen. De ervaringen worden gedeeld in de team-
vergaderingen en de vakgroepen. In leerjaar 1 heten de mentoren 
‘coaches’. Zij zijn bezig om coaching vorm te geven. In 2020 gaan 
we starten met scholing van de coaches door het KPC (landelijk 
onderwijsadviesbureau). Een andere ontwikkeling is het ‘leerdoel 
denken’ dat binnen gepersonaliseerd leren een plek gaat krijgen.

In december 2019 is de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 
(STO) van ruim twee miljoen toegekend. Deze subsidie is niet voor 
het Vakcollege, maar voor de regio Noordoostpolder en Urk met 
alle deelnemende partners (vmbo-scholen, vo-scholen, basis-
scholen, mbo, gemeenten, regionale bedrijven). Het Vakcollege 
is penvoerder van deze subsidie, die fase 2 wordt genoemd in 
het gehele landelijke project ‘Op weg naar een sterk, dekkend en 
vernieuwend technisch onderwijs’. 

Voorafgaand aan de regiosubsidie (subsidie Sterk Techniek Onder-
wijs) heeft o.a. het Vakcollege ‘eigen’ geld gekregen, aanvullende 
bekostiging technisch vmbo. Deze subsidie, fase 1 genoemd, was 
specifiek bedoeld voor het Vakcollege zelf – de technische pro-
fielen. In 2018 en 2019 ontving het Vakcollege met een technisch 
profiel extra geld om te investeren in het techniekonderwijs. Dit 

geld is bedoeld voor: 
 het aanschaffen van inventaris en materiaal dat noodzakelijk 
 is voor het verzorgen van technisch vmbo en het afnemen  
 van examens; 
 het inzetten van personeel om technisch vmbo en beroeps- 
 gerichte keuzevakken te verzorgen; 
 het ontwikkelen van nieuwe beroepsgerichte keuzevakken; 
 het vergroten van de instroom van leerlingen in het technisch 
 vmbo; 
 het aantrekken en professionaliseren van leraren voor het 
 technisch vmbo; en 
 het verbeteren van de aansluiting van het technisch vmbo 
 met het middelbaar beroepsonderwijs. 
 
Het Vakcollege heeft de kaderbrief van het ministerie van  
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen als uitgangspunt  
genomen voor de uitvoering van de regeling ‘Samen naar een 
sterk technisch vmbo’. Naast de investering in een goed  
geoutilleerd Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) lokaal, heeft  
het Vakcollege de zogenaamde Techniek Challenge middagen  
opgezet, voor leerlingen van groep 7 en 8 voor de basisscholen 
(alle niveaus) in de Noordoostpolder en Urk. Leerlingen maken 
kennis met techniek en technologie. Een projectleider, de  
docenten die de techniekchallenges ontwikkelen en uitvoeren en  
de materialen worden bekostigd uit de fase 1 gelden. Ook is een 
deel van het geld besteed aan het aantrekken van een extra  
leraar voor het technisch vmbo, teneinde de nieuwe profielen  
PIE en BWI beter te kunnen implementeren.

5.4.2   Onderwijskundige ontwikkelingen
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5.4.3  Internationalisering

VariO Onderwijsgroep wil haar leerlingen voorbereiden op de internationale 
context waarmee ze later te maken krijgen. Een internationale oriëntatie kan erg 
waardevol zijn voor een brede ontwikkeling en burgerschapsvorming van leerlin-
gen. Zo maakt het Vakcollege gebruik van de Erasmus subsidie om internationale 
uitwisseling van leerlingen en docenten met diverse landen als Spanje, Turkije, 
Estland, Noorwegen en Letland mogelijk te maken.

Het Zuyderzee Lyceum Emmeloord biedt leerlingen en docenten via Edukans, een 
organisatie dat kinderen in ontwikkelingslanden onderwijs wil bieden, de moge-
lijkheid om zich breder te ontwikkelen. Daarnaast zijn er diverse uitwisselingspro-
jecten en buitenlandse excursies, waaronder Duitsland, Tsjechië, Groot-Brittannië 
en Frankrijk. 

Ook in de toekomst wil VariO Onderwijsgroep haar leerlingen blijven voorbe-
reiden op de internationale context door aandacht te schenken aan mondiaal 
burgerschap. Mondiaal burgerschap wordt door Carabain et al. (2012) als volgt 
gedefinieerd: ‘De mondiale dimensie van burgerschap uit zich in gedrag dat recht 
doet aan de principes van wederzijdse afhankelijkheid in de wereld, de gelijkwaar-
digheid van mensen en de gedeelde verantwoordelijkheid voor het oplossen van 
mondiale vraagstukken’. Vooral de lessen aardrijkskunde, economie, cultuur- en 
maatschappijvakken lenen zich voor mondiaal burgerschap door in te spelen op 
de actualiteit met onderwerpen als: milieu, duurzaamheid, internationalisering, 
mensen- en kinderrechten, diversiteit en burgerschap.

5.4.4 Passend Onderwijs

De Onderwijsinspectie bezoekt het be-
stuur van een samenwerkingsverband 
passend onderwijs minstens één keer 
in de vier jaar. In 2019 kreeg ook het 
bestuur van Stichting Aandacht+ een 
bezoek. Daarnaast heeft de inspectie 
een verificatieonderzoek op de Bonifa-
tius mavo afgenomen om na te gaan of 
afspraken uit het ondersteuningsplan 
worden nagekomen. 

De inspectie concludeert dat de kwali-
teit van het samenwerkingsverband van 
meer dan voldoende niveau is.
Het verificatieonderzoek op de Bonifa-
tius mavo laat zien dat nagenoeg alle 
onderdelen van voldoende niveau zijn. 
Behalve dat leraren het initiatief kunnen 
nemen om de extra hulp te bieden, legt 
de school ook een verantwoordelijkheid 
bij de leerling om ondersteuning te 
vragen. 

De prestatieboxmiddelen zijn specifiek bedoeld om scholen te 
ondersteunen bij het realiseren van de doelen uit het Sectorak-
koord VO. VariO Onderwijsgroep heeft haar onderwijsdoelen 
gerelateerd aan de doelen uit het sectorakkoord en daarmee 
de verantwoording van deze middelen gewaarborgd:

Ambitie 1: Uitdagend onderwijs voor elke leerling
De leerling staat bij ons centraal in het onderwijs. Dit betekent 
dat we maatwerk bieden, verschil in niveau en tempo mogelijk 
maken en investeren in gepersonaliseerd leren. Elke leerling 
heeft recht op goed onderwijs dat haar of hem motiveert en 
uitdaagt het beste uit zichzelf te halen. Door meer flexibele 
leerroutes en onderwijs op maat willen we alle leerlingen 
uitdagen, meer eigenaarschap geven over het eigen leerproces 
en stimuleren hun talenten te ontwikkelen. Het aanbieden van 
uitdagend onderwijs is ons doel en dat komt tot uiting in de 
eerste ambitie van het sectorakkoord: ‘uitdagend onderwijs 
voor elke leerling’. Dit komt allereerst tot uitdrukking in de 
kwaliteit van de lessen. Naar de maatstaven van de inspectie 
wordt dit gewaardeerd als goed. Binnen de lestijd organiseren 
wij projectweken waarin plaats is voor verschillende projecten 
en het profielwerkstuk. Vakoverstijgende activiteiten vinden op 
verschillend niveaus plaats.

Ambitie 2: Eigentijds onderwijs
VariO Onderwijsgroep zet zich ervoor in om de mogelijkhe-
den die ICT biedt maximaal te benutten voor het onderwijs 
en (digitale) didactiek. Eigentijds en uitdagend onderwijs 
voor alle leerlingen vergt een goed aanbod van eigentijdse 

voorzieningen. De tweede ambitie gaat over ‘eigentijdse 
voorzieningen’. Op de locaties van VariO Onderwijsgroep wer-
ken we volop met ‘blended learning’ en digitaal lesmateriaal. 
Docenten zijn geschoold in het gebruik ervan. Leerlingen 
werken op een aantal locaties met een eigen device en wor-
den vaardig gemaakt in digitale geletterdheid. Dat betekent 
dat de randvoorwaarden om eigentijds onderwijs te kunnen 
bieden optimaal zijn binnen de scholen. Eigentijds betekent 
voor ons ook dat we onze leerling goed willen toerusten voor 
een succesvol vervolg in hun school- en maatschappelijke 
carrière. Dat doen we door het aanleren van de 21e-eeuwse 
vaardigheden. 

Ambitie 3: Brede vorming
De derde ambitie betreft ‘meer aandacht voor de brede vor-
ming van leerlingen’. Onderwijs heeft een brede - drievoudige 
- opdracht: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. De 
brede vormende taak van de school verdient de volle aan-
dacht. We zien het als onze opdracht om elke leerling de mo-
gelijkheid te bieden hier gericht aan te werken. Dat betekent 
concreet dat we werken aan goed burgerschapsonderwijs en 
zorgdragen voor een soepele doorstroom van onze leerlingen 
naar het vervolgonderwijs. We sluiten zoveel mogelijk aan 
bij maatschappelijke ontwikkelingen door onder andere het 
LOB-programma (loopbaan- en beroepenoriëntatie). De brede 
vorming komt ook tot uiting in het plusdocument dat we  
naast het diploma aan leerlingen mee kunnen geven, om  
te laten zien wat een leerling heeft ondernomen op het  
gebied van zijn eigen brede vorming en talenten.  

5.4.5 Prestatieboxmiddelen
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Ambitie 4: Samenwerking in de regio
VariO Onderwijsgroep wil dat haar scholen midden in de  
samenleving staan en maximaal aansluiten bij de toekomstige  
ontwikkelingen in de maatschappij en de regio. Wij bieden meer  
dan alleen goed onderwijs! De vierde ambitie gaat over ‘partner-
schap in de regio’. We leren onze leerlingen verder te kijken en 
nemen ze al vroeg mee in de wereld van morgen. De leerlingen leren 
vooral betekenisvol. Dat doen we door samen te werken met ouders, 
instellingen, bedrijven en overheden in de regio en daarbuiten.  
We gaan er regelmatig op uit. 

Daarnaast werken we samen met andere scholen in de regio.  
Voorbeelden hiervan zijn:
• De samenwerking binnen het Vakcollege met het Emelwerda  
 College. Hierdoor kunnen we de beroepsgerichte  
 profielen behouden en een breed vmbo-aanbod aanbieden. 
• Taalarrangement in het voortgezet onderwijs. 
 Het Taalarrangement is ontwikkeld voor leerlingen die een  
 taalachterstand hebben doordat Nederlands niet hun moeder- 
 taal is. Wanneer de leerling geen gerichte ondersteuning  
 krijgt is de kans groter dat de leerling uitvalt binnen het  
 reguliere onderwijs. Doordat reguliere ondersteuning vaak niet  
 afdoende is, heeft Caleido in samenwerking met het samen- 
 werkingsverband Aandacht+ het Taalarrangement ontwikkeld.  
 Een korte inhoud van het Taalarrangement: Na de overstap van  
 de leerlingen van Caleido naar het reguliere voortgezet  
 onderwijs heeft de NT2-leerling extra ondersteuning nodig om  
 succesvol aan te kunnen haken bij de leerstof en in de klas. De  
 ambulant begeleider NT2 kan hier een rol in spelen. Het  
 Taalarrangement is ontwikkeld om zicht te krijgen op mogelijk- 
 heden tot begeleiding in de school. Dit betekent dat er  
 begeleiding is voor de leerlingen, maar dat er ook ondersteuning  
 geboden kan worden in de klas en aan de docenten in het  
 voortgezet onderwijs.
• De samenwerking tussen het Zuyderzee Lyceum junior en senior 
 en de Bonifatius mavo in het bieden van een dekkend aanbod  
 van brede brugklassen en een goede doorstroom van mavo  
 naar havo.
• De samenwerking met het PO, VSO, PRO en/of MBO in het  
 realiseren van doorlopende leerlijnen (vmbo-mbo, havo-mbo,  
 ISK-mbo). 

Ambitie 5: Een leven lang leren en continu verbeteren
VariO Onderwijsgroep is niet alleen een plek waar leerlingen leren, 
maar ook een plek waar docenten en schoolleiders zich voortdu-
rend ontwikkelen. Voor zowel docenten als schoolleiders vindt die 
ontwikkeling plaats binnen een doorlopende leerlijn. ‘Een leven lang 
leren en continu verbeteren’ is ons motto. De vijfde ambitie beschrijft 
de ‘scholen als lerende organisaties’. Voor een goede en duurzame 
onderwijskwaliteit zijn goed opgeleide, professionele schoolleiders, 
die in staat zijn richting te geven aan schoolorganisaties en onder-
wijskwaliteit, onontbeerlijk. We zetten daarom in op de opleiding, de 
begeleiding van starters en op doorlopende professionele ontwikke-
ling. Daarnaast wordt een VariO Onderwijsgroep academie opgezet 
waarin we kennis, vaardigheden en ervaring kunnen delen. In een 
professioneel statuut zijn afspraken tussen bestuur en docenten 
vastgelegd en de manier waarop de zeggenschap van docenten is 
geregeld. De docenten hebben zeggenschap over vakinhoud, didac-
tiek, pedagogiek en het beoordelen van prestaties van leerlingen.

Editie twee van ‘The Mile’ kan rekenen op ruim 100 deelnemers

‘Een avontuurlijke run door het bos’
The Mile, 1,6 kilometer rennen, inclusief een aantal hindernissen! 

Dat is waar zo’n 100 leerlingen van zowel het Zuyderzee Lyceum 

Emmeloord-Lemmer, de Bonifatius mavo als X-tuur donderdagmid-

dag 17 oktober fanatiek aan hebben deelgenomen. De vakgroep LO 

heeft dit jaar voor de tweede keer The Mile georganiseerd, na het 

grote succes van vorig jaar.
Fun en FanatiekDeelname om te winnen of gewoon voor de fun, iedereen deed 

mee op zijn eigen manier. De fanatiekelingen kregen de gelegen-

heid mee te doen op expert-niveau en liepen twee keer ‘The Mile’.
De leerlingen deden hun best obstakels als een diepe natte 

sloot oversteken, een klimrek beklimmen en onder een net door 

tijgeren, te trotseren. Om toch nog een beetje schoon bij de 

finish te verschijnen, stond aan het einde een waterbak voor een 

verfrissende duik.

The Mile
Het idee voor ‘The Mile’ is twee jaar geleden ontstaan. De animo 

voor de triatlon, die jaren georganiseerd is, liep af. Tijd voor een 

nieuw initiatief in het kader van lichamelijke opvoeding en de 

voorbereiding op een beweegvol leven.

Eén en al oor voor recherchepsycholoog

profilering, coldcases en delicten

Het thema rechtsstaat heeft de afgelopen vier weken bij de les maat-

schappijleer de belangstelling gehad van Havo-4. Een moeilijk, maar 

actueel onderwerp. Als afsluiting van het thema kregen de klassen 

afgelopen vrijdag een gastles van een recherchepsycholoog. 

De leerlingen hadden ter voorbereiding thuis nagedacht over vragen 

die ze aan hem zouden willen stellen en konden hem dus de oren van 

het hoofd vragen. En dat gebeurde ook! Maar de recherchepsycholoog 

kwam zelf ook niet zonder enige voorbereiding naar de les. Aan de 

hand van een mooie en overzichtelijke PowerPoint en verhalen over 

zijn eigen ervaringen bij de politie werd het voor leerlingen al gauw 

duidelijk dat de recherchepsycholoog een vrij spannend beroep heeft. 

Hij liet de leerlingen kennismaken met politietermen als profilering, 

coldcase en delicten en vertelde hoe bijvoorbeeld een verhoor 

verloopt.  

Interessante onderwerpen

In de les kwamen veel onderwerpen aan bod waar we het de afgelo-

pen tijd over hebben gehad, denk aan het belang van de Nederlandse 

grondwet en haar grondrechten en wanneer ben je nou verdacht? 

Wanneer is er sprake van een overtreding of misdrijf? Vanuit de 

leerlingen was er veel interesse en dat zorgde voor een goede 

interactie. Ze durfden met enige aanmoediging vragen te stellen zoals 

‘Hoe verloopt een strafprocedure nou?’ ‘Mag je als verdachte eigenlijk 

liegen?’ ‘Kan een advocaat een zaak ook weigeren?’ 

Vragen aan de recherchepsycholoog

Een aantal leerlingen volgt de zaak van Nicky Verstappen en zagen 

hun kans schoon om aan de recherchepsycholoog te vragen hoe 

zo’n opsporingsverzoek in zijn werk gaat. De recherchepsycholoog 

kon hier goed op inspelen en vrijwel al hun vragen beantwoorden. 

Mysteries zoals ‘Waarom is Jos B. eigenlijk nog niet veroordeeld? 

Want het is toch duidelijk dat hij bij de zaak is betrokken?’ werden op 

hele duidelijke wijze uitgelegd. Bij de laatste klas was vijftig minuten 

eigenlijk niet genoeg, een aantal leerlingen vroegen al of Jos nog 

eens terug wilde komen want ze waren een en al oor en hadden hem 

ongetwijfeld nog veel meer willen vragen. Een zeer geslaagde les dus!  
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6.1  Onze interne en externe kwaliteitszorg

In april 2019 heeft de onderwijsinspectie een vierjaarlijks 
onderzoek uitgevoerd bij het bestuur van VariO Onderwijs-
groep. De inspectie heeft onderzocht of het bestuur zorgt 
voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel 
in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven 
verzorgen. Het financiële beheer, de onderwijsresultaten  
en het onderwijsproces op de scholen zijn als voldoende 
beoordeeld door de inspectie. De kwaliteitszorg binnen  
VariO Onderwijsgroep verdient verdere aandacht, daar 
wordt volop aan gewerkt (zie ook paragraaf 6.4). 

Het bestuur heeft een kwaliteitsnotitie geschreven waarin 
de visie van VariO Onderwijsgroep op kwaliteit en de  
kwaliteitszorg beschreven is. Ook heeft het bestuur een 
kwaliteitsjaarkalender opgesteld, met daarin opgenomen  
de kwaliteitsgebieden uit het onderzoekskader die de 
inspectie hanteert. Het bestuur heeft verbetermaatregelen 
getroffen betreffende de kwaliteitscultuur. Zo is zij in ge-
sprek gegaan met alle teams over de strategische koers. Op 
alle locaties is gericht aandacht besteed aan de  
kwaliteitscultuur.

6.2  Stappen voor de toekomst

In een jaarcyclus zijn de kwaliteitsgebieden vertaald naar 
activiteiten op drie niveaus: leerling/groep, locatie en be-
stuur. Op alle niveaus hanteert VariO Onderwijsgroep de 
kwaliteitskalender en wordt gewerkt aan het verzamelen 
van de benodigde data, inclusief de analyses en verbeter-
plannen. Op deze wijze verwachten wij nog meer zicht te 
krijgen op de onderwijskwaliteit en de resultaten. Ook zijn 
we beter in staat om te sturen op het bewaken en verbe-
teren van de onderwijskwaliteit. Er is nu een ingericht en 
samenhangend stelsel van kwaliteitszorg (binnen alle lo-
caties van VariO Onderwijsgroep), waarbij wij de kwaliteit 
cyclisch, systematisch en planmatig monitoren.

De sturing op de kwaliteitszorg gebeurt vanaf augustus 
2019 vanuit het bestuur richting locaties en vervolgens 
op leerlingniveau. Alle medewerkers binnen VariO Onder-
wijsgroep hebben een belangrijk aandeel in het tot stand 
brengen van een consistente kwaliteitszorg. Hierbij ligt de 
focus voor schooljaar 19/20 op:
• Inrichten en hanteren van een systeem van kwaliteits- 
 zorg op alle niveaus in de gehele organisatie.
• Inrichten van toetsing en afsluiting volgens de richtlijnen  
 van de VO-raad.
• In beeld brengen van het didactisch handelen van  
 docenten (vlootschouw).

6.3  Strategische koers 2019

In 2019 hebben de bestuurder en de directeur onderwijs 
alle teams op de locaties bezocht en zijn met de mede-
werkers in gesprek gegaan over de strategische koers. 
De bezoeken hebben bijgedragen aan het verkrijgen van 
draagvlak voor deze koers en het geven van uitleg op 
welke wijze de onderwijsvisie per locatie uitwerking kan 
krijgen. Op basis van de gesprekken met de teams heeft 
de bestuurder een vertaling geschreven van de strategi-
sche koers. Dit biedt de medewerkers meer duidelijkheid, 
ruimte en houvast. Het moet docenten tevens het ver-
trouwen geven dat zij wel degelijk zeggenschap hebben 
over het vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogi-
sche proces in de school. Deze zeggenschap moet in het 
voorjaar van 2020 worden vastgelegd in het professio-
neel statuut.

Heel VariO Onderwijsgroep is, mede n.a.v. het cultuur-
onderzoek (uitgevoerd in periode mei-december 2018), 
bezig met het verder ontwikkelen van een professionele 
schoolcultuur. Dit vindt op de afzonderlijke locaties in de 
teams plaats en krijgt een plek in de locatiejaarplannen. 
De interventies kunnen worden gedaan met of zonder 
begeleiding van een externe deskundige. Locaties die 
op dit moment gebruik maken van een externe des-
kundige zijn: Zuyderzee Lyceum Emmeloord senior 
bovenbouw, X-tuur en schoolleiding. 

Bonifatius mavo

Kwaliteitszorg
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6.5  Klachtenregeling en vertrouwenszaken

Jaarlijks wordt een overzicht van klachten gegeven die zijn binnengekomen bij de schoolleiding,  
CvB of vertrouwenspersonen. Er is in 2019 één klacht binnengekomen.

Locatie* Soort klacht Relatie Aantal Afgehandeld Extern
 
 
Zuyderzee Lyceum Vertrouwenscasus Ouder 1 Ja Ja
 schoolleiding  - schoolleiding   niet ontvankelijk 
 versus leerling     verklaard

6.4  Verwachte toekomstige ontwikkelingen 

In het voorjaar 2020 start de VO-raad met de pilot ‘Verster-
king kwaliteitszorg’, naar aanleiding van de introductie van 
het bestuursgerichte toezicht door de Inspectie van het 
Onderwijs in 2019. VariO Onderwijsgroep neemt deel aan 
deze pilot en kan samen met andere besturen werken aan 
het versterken van de eigen kwaliteitszorg.

De pilot is een samenwerking tussen het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de VO-raad, de Inspectie 
van het Onderwijs en de toezichthoudervereniging VTOI-
NVTK. Deze partijen willen tijdens de pilot onderzoeken hoe 
ondersteuning aan besturen er het beste uit kan zien.

Een andere ontwikkeling binnen VariO Onderwijsgroep is 
‘Toetsing en afsluiting’. De VO-raad heeft de aanbevelingen 
van de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering ter verster-
king van het schoolexamen - opgesteld naar aanleiding van 
de problemen bij de eindexamens van het VMBO Maastricht 
in 2018 - vertaald naar negen concrete actielijnen.

In december 2019 en januari 2020 is op alle examenlocaties 
(Vakcollege, Bonifatius mavo, Zuyderzee Lyceum Lemmer, 
Zuyderzee Lyceum Emmeloord) geïnventariseerd hoe de 
inrichting van het (school)examen, ofwel toetsing en afslui-
ting eruitziet. De uitkomsten zijn gebundeld en samengevat 
in één document met daarbij adviezen (op basis van de 
9 actielijnen) om te komen tot sturing vanuit het College 
van Bestuur, meer eenduidigheid, een betere afstemming 
binnen VariO Onderwijsgroep en kwaliteitsborging van het 
schoolexamen.

Bonifatius mavo
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Bedrijfsvoering 
De bedrijfsvoering van VariO Onderwijsgroep wordt aangeduid met de term ondersteunende diensten. Dat zijn de diensten  

financiën, ICT, facilitair (inclusief huisvesting), communicatie en personeel & organisatie. Het gaat hier over de sturing en beheersing 

van alle bedrijfsprocessen binnen VariO Onderwijsgroep om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren en optimaliseren.  

7.1  Huisvesting

In 2019 is bekend geworden dat er zowel in Lemmer (2023) als 
in Emmeloord (2025) nieuwbouw gerealiseerd gaat worden 
voor de verschillende vestigingen van VariO Onderwijsgroep. 
De Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP’s) zijn hierop aange-
past en gericht op het in standhouden van de gebouwen tot 
aan de gepande realisatiedata van de nieuwbouw. 

De komende jaren staan in toenemende mate in het teken 
van de nieuwbouw voor het Zuyderzee Lyceum Lemmer in de 
gemeente De Fryske Marren en de realisatie van de VO-Cam-
pus aan de Espelerlaan in Emmeloord, waar in ieder geval de 
scholen van VariO Onderwijsgroep en het Emelwerda College 
in op zullen gaan.

Bij voldoende definitieve aanmeldingen in 2020,  
verhuist X-tuur naar het gebouw aan de Nagelerweg 4 te  
Emmeloord om de groei en bloei van deze vernieuwende 
school voor zelfsturend onderwijs te kunnen faciliteren tot 
aan de realisatie van de VO-Campus.

7.2  Duurzaamheid

In mei 2019 heeft VariO Onderwijsgroep voldaan aan 
de Informatieplicht Energiebesparing door voor alle 
vestigingen een rapportage aan te leveren bij de Rijks-
dienst Voor Ondernemers van alle energiebesparende 
maatregelen die genomen zijn en gaan worden met een 
terugverdientijd van maximaal 5 jaar. 

In overleg met de gemeenten De Fryske Marren en 
Noordoostpolder wordt bekeken of de nieuw te bouwen 
scholen in Lemmer en Emmeloord moeten voldoen aan 
de BENG- (Bijna-Energie-Neutraal-Gebouw) of de ENG 
(Energie-Neutraal-Gebouw) norm.

Daarnaast onderzoekt VariO Onderwijsgroep voor de 
nieuwbouw de mogelijkheden van verdere afvalschei-
ding, waarbij naast papier ook plastic en blik van het 
restafval gescheiden worden.

7.3  ICT

Bring your own device
Op alle scholen van VariO wordt gewerkt met digitale leermid-
delen. Bij de Bonifatius mavo en Caleido hebben leerlingen geen 
persoonsgebonden device, op alle andere scholen wel. Twee 
scholen zijn inmiddels overgegaan op het principe Bring your own 
device (BYOD): het Vakcollege en X-tuur. Bij X-tuur schaffen ouders 
zelf een laptop aan en bij het Vakcollege hebben ouders in hun 
aanschaf de keuze uit een iPad of een laptop. Beide scholen geven 
de systeemeisen aan waaraan het device moet voldoen. Op beide 
scholen functioneert BYOD  prima en kunnen leerlingen goed deel-
nemen aan het onderwijsprogramma. Bijgaand overzicht geeft aan 
hoe divers BYOD op X-tuur en Vakcollege zijn.

Portal VariO
Er is een plan van eisen opgesteld voor het realiseren van een 
adequaat en effectief communicatieportal VariO (voor alle me-
dewerkers), waarmee de informatievoorziening en -uitwisseling 
kan worden geborgd. In T1 zullen verschillende partijen worden 
uitgenodigd om aan de hand van ons plan van aanpak te komen 
met een presentatie van hun advies/voorstel.

Hoofdstuk 7

Overzicht van aantal leerlingen voor device keuze

X-tuur 6 - 8 13 1 11 1 

Zuyderzee Lyceum - 28 2 - - 9 -
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Voor de start van het nieuwe schooljaar zijn de beide 
databases van het Zuyderzee Lyceum en de Bonifati-
us mavo samengevoegd. Dat heeft voor enkele forse 
problemen gezorgd, met name op het gebied van de 
roosters. De migratie is inmiddels positief afgerond.  
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7.4  Pr en Communicatie

In september 2019 is een medewer-
ker pr & communicatie aangenomen 
binnen VariO Onderwijsgroep.  
Door de diversiteit aan locaties is op 
elke locatie een pr-verantwoordelijke 
medewerker/docent om de social 
media en website te onderhouden. 
Ook onderhouden zij nauw contact 
met de communicatiemedewerker. 

Bij de start van het nieuwe schooljaar 
hebben ouders net als voorgaande ja-
ren een device kunnen aanschaffen (via 
het bedrijf Switch IT). Via een voucher-
code konden ouders het device met 
extra korting aanschaffen. De school 
stelde hiervoor 50 euro per device 
beschikbaar.

Zowel voor medewerkers als voor 
leerlingen is Office 365 nu beschikbaar. 
Naast het gebruik van Office 365 is het 
mogelijk om op vijf verschillende ap-
paraten het Officepakket van Microsoft 
gratis te downloaden. De ICT- werk-
groep zal zich dit schooljaar richten 
op het gebruik van Office 365 voor de 
medewerkers. 



22

Hoofdstuk 8

22

Personele zaken

Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn er nieuwe  
collega’s op de afdeling bedrijfsvoering aangenomen:  
een hr-adviseur, een coördinator financiën en een pr &  
communicatiemedewerker.
Met de komst van deze nieuwe medewerkers wordt de 
inhuur van externe krachten verder ingeperkt. Op termijn, 
naar verwachting begin 2020, zal voor diverse medewerkers 
gelden dat zij hun functies zonder externe ondersteuning 
zullen kunnen uitvoeren.

Voor het begeleiden en inwerken van medewerkers en het 
invoeren van nieuwe processen wordt externe expertise 
ingehuurd, om vervolgens na borging hier afscheid van te 

kunnen nemen. Er wordt planmatig toegewerkt naar een 
volwassen organisatie van de bedrijfsvoering. Eén en ander 
zal de komende jaren, met stapsgewijze afbouw, extra 
investeringen vragen. 

Vlak voor de zomervakantie in 2018 is een project gestart 
om te komen tot een nieuw functiebouwwerk. In het school-
jaar 2018-2019 is hier een vervolg aan gegeven, maar het is 
nog niet volledig afgerond in 2019. Het concept functieboek 
is wel in december 2019 gepubliceerd op het intranet van 
VariO Onderwijsgroep. Verdere uitrol vindt plaats in het 
eerste half jaar van 2020. 

8.2  Verzuim

Het verzuimpercentage over 2019 was 5,39% en ligt daar-
mee hoger dan het verzuimpercentage in 2018 (4,88%). Het 
verzuimpercentage was met name hoog in de periode van 
oktober 2018 tot juni 2019. Ook lag de meldingsfrequentie 
vanaf oktober 2018 tot en met maart 2019 hoger.

In het tweede kwartaal van 2019 is een duidelijke daling 
te zien. Deze daling had te maken met de (gedeeltelijke) 
herstelmeldingen van een aantal langdurig zieken (verzuim 
langer dan 30 dagen). 

Wij zijn in 2019 gestart met een Duurzaam Inzetbaarheids 
Overleg (DIO). Bij dit overleg zijn de leidinggevende, de 
bedrijfsarts, de inzetbaarheidscoach en P&O aanwezig. 
Hierdoor is de schoolleiding meer en direct betrokken bij het 
verkrijgen van grip op het eigen verzuim.

8.3   Formatie in fte

VariO Onderwijsgroep werkt met een formatiebudget 
per Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE).  
Het aantal fte dat begroot is voor 2019-2020 is 179,6. 
Dat is gelijk gebleven aan het schooljaar daarvoor.  
De werkelijke inzet fte ligt in 2019 iets hoger, waarbij 
juni de hoogste maand was met 189,7 fte. Het verschil 
zit vooral in (zwangerschap)verzuim, incidentele inzet 
en een bijdrage aan onderwijsontwikkeling.

8.4  Verwachte toekomstige ontwikkelingen

In 2020 gaat de werkgroep taakbeleid verder aan de slag met de harmonisatie van het taakbeleid. Op dit moment hebben 
het Zuyderzee Lyceum en de Bonifatius mavo ieder een eigen taakbeleid. Een belangrijk onderdeel is de flexibilisering van 
het takenpakket van de medewerkers. De insteek is meer ontwikkelingsmogelijkheden en een mogelijkheid om flexibeler 
taken in te kunnen zetten. Medewerkers binnen VariO Onderwijsgroep werken steeds vaker locatie overstijgend. Het harmo-
niseren van beleid levert ook een bijdrage aan het gemakkelijker locatie overstijgend werken binnen VariO Onderwijsgroep. 

De afdeling P&O is gestart met het project digitale personeelsdossiers. Het digitale dossier maakt het voor medewerkers 
mogelijk om hun eigen dossier, via hun persoonlijke portal, in te zien. Ook leidinggevenden kunnen digitaal het personeels-
dossier bekijken. Er bestaat een grote behoefte aan het automatiseren van processen rondom de in- door- en uitstroom van 
medewerkers. Wij maken hier in 2020 een start mee. Belangrijk bij het automatiseren van processen is een uniform beleid 
binnen VariO Onderwijsgroep.

8.1  Zaken in het afgelopen jaar met behoorlijke personele betekenis

FTE per functiegroep
  OP 
  OOP
  OBP 
  Directie 

67%
17%

10%
6%
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8.5   Gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag

Om ontslag te voorkomen zet VariO Onderwijsgroep tijdig in op coaching en (arbeidsdeskundige) begeleiding. Bij medewer-
kers die langdurig ziek zijn volgen wij de stappen uit de Wet Poortwachter, zodat medewerkers de juiste begeleiding krijgen 
bij de re-integratie en we hiermee ook ontslag kunnen voorkomen.

8.6   Het gevoerde beleid over uitkeringen na ontslag

We proberen uitkeringen na ontslag te voorkomen. In 2019 
hebben we tweemaal afscheid genomen via een vaststel-
lingsovereenkomst, conform de wettelijke richtlijnen. Dit 
aantal is gelijk ten opzichte van 2018.

8.7  Leeftijdsopbouw

Binnen VariO Onderwijsgroep werken meer vrouwen dan 
mannen. Dit past bij het landelijke beeld in het onderwijs. 
Het verschil van het aantal vrouwen ten opzichte van het 
aantal mannen geldt voor de leeftijdscategorieën van  
26 tot en met 55 jaar. In de leeftijdscategorieën die daar-
buiten vallen is het verschil tussen het aantal vrouwen en 
mannen kleiner, maar het totale aantal medewerkers in 
deze leeftijdscategorieën is ook kleiner.8.8  Van onbevoegd naar bevoegd

 
VariO Onderwijsgroep volgt de lijn van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om zoveel mogelijk be-
voegde docenten voor de klas te hebben staan. Het percen-
tage gegeven lessen met de status bevoegd is ten opzichte 
van 2018 gestegen van 80% naar 83%. 

In 2018 is veel ingezet op het volgen van opleidingen. Dit 
effect zagen we in 2018 al terug en blijven we ook terugzien. 
In het schooljaar 2019-2020 zijn er meerdere docenten die 
hun opleiding afronden. We blijven ons inzetten om het per-
centage lessen met de status bevoegd te laten groeien.

8.9  Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid

Er is aandacht voor de verschillende levensfases van de mede-
werkers van VariO Onderwijsgroep. Deze zijn in de cao vast-
gelegd. Denk hierbij aan het LFB-keuzebudget, het aanvullend 
verlof en ouderschapsverlof.

Zoals te zien is in het staafdiagram van de leeftijdsopbouw (5.3. 
Leeftijdsopbouw) is het aantal medewerkers in de leeftijdsgroep 
46-55 jaar het grootst. Dit betekent dat VariO Onderwijsgroep de 
komende jaren aandacht moet hebben voor de strategische per-
soneelsplanning en het leeftijdsfasebewust personeelsbeleid.

8.10  Overgie kengetallen

60

<26
M         V M         V M         V M         V M         V M         V

26-35 36-45 46-55 56-65 >66

Verdeling per aanstellingsoort
  Som FTE     Aantal medewerkers 

Verdeling FTE
  M 
  V 

Verdeling M/V medewerkers
  M  
  V 

42,01% 34,87%
57,99% 65,13%

   Onbepaalde tijd 
   Beplaalde tijd zonder def. 

 eind datum
   Bepaalde tijd 

Verdeling vast/tijdelijk in %

Verdeling per aanstellingssoort

200

150

100

50

0
2017 2018 2019

50

40

30

20

10

0

FTE per functiegroep
  OP 
  OOP
  OBP 
  Directie 

   Onbepaalde tijd 
   Beplaalde tijd zonder def. 

 eind datum
   Bepaalde tijd 



Zuyderzee Lyceum Emmeloord2424



2525

Samenvatting jaarrekening en kengetallen

Het Zuyderzee Lyceum (brin.nr 20CR) en de Bonifatius  
mavo (brin.nr. 02KR) zijn op 1 januari 2008 een bestuurlijke  
samenwerking aangegaan en vallen sindsdien onder  
de stichting VariO Onderwijsgroep. Ten behoeve van het  
ministerie van OCW moet één jaarrekening worden  
opgesteld (bestuursnummer 41195).

9.1 De jaarrekening

Het bestuursverslag en de jaarrekening dienen vóór 1 juli van het daaropvolgende jaar  
ingediend te zijn bij de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Op dit moment is dit nog een 
papieren versie en een digitale versie van eXtensible Business Reporting Language (XBRL). 
Deze digitale versie is de laatste jaren, op advies van de accountant, als format gebruikt 
voor het opstellen van de jaarrekening. De jaarrekening dient een goedkeurende verklaring 
te bevatten van de externe accountant. Van Ree accountants controleert de jaarrekening 
2019. 

Eén van de belangrijkste verificaties van de externe accountant is de bekostigingscontrole. 
Het vastgestelde aantal leerlingen, waar de bekostiging op wordt afgestemd, wordt  
minutieus gecontroleerd. Dit wordt volledig afgestemd met de DUO.

Elke VO-leerling wordt in Nederland eenmalig voor de bekostiging meegeteld. De teldatum 
hiervoor is één oktober van het voorgaande jaar. Dat wil zeggen: voor de bekostiging van 
het verslagjaar 2019 was het aantal leerlingen op één oktober 2018 bepalend. Latere wijzi-
gingen in het leerlingenaantal hebben geen invloed meer op de bekostiging (inkomsten).

Sinds de wijziging van de regeling nieuwkomers en vreemdelingen in de maatwerk- 
bekostiging (2017) zijn vier peildata van belang, telkens per de 1e van het kwartaal. 

In november-december van enig jaar vindt een interim-controle plaats door de externe  
accountant. Die is veelal afgestemd op de dagelijkse gang van zaken binnen de financiële- 
en leerlingenadministratie. 

In april/mei van het daaropvolgende jaar vindt de controle plaats van de financiële  
gegevens. Basis daarvoor is het officieel door de DUO vastgestelde leerlingenaantal. Het bij  
de accountantscontrole vastgestelde aantal leerlingen voor het Zuyderzee Lyceum is 1.634 
leerlingen t.b.v. de bekostiging. De voorlopige beschikking eind 2018 was hiermee in over-
eenstemming. In september 2019 kwam een herziene bekostigingsbeschikking van DUO 
waarin het leerlingenaantal werd bepaald op 1.684, 50 leerlingen hoger. Hierover is contact 
geweest met de externe accountant. Meerdere onderwijsinstellingen hebben afwijkende 
beschikkingen ontvangen. Het vermoeden is dat het een onjuiste telling van nieuwkomers 
betreft. Vanuit VariO Onderwijsgroep is wel de vraag gesteld bij DUO hoe het aantal van 
1.684 leerlingen tot stand is gekomen. Daar is nog geen uitsluitsel over ontvangen. Vanwege 
de onzekerheid is de bekostiging van deze 50 leerlingen, in overleg met de externe accoun-
tant, als schuld op de balans opgenomen.

Hoofdstuk 9
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9.2  Toelichting op het resultaat

Analyse van het verschil tussen de begroting en de werkelijke cijfers 2019

1. Hogere rijksbijdragen-normvergoeding €   1.396.514

2. Hogere overige rijksbijdragen €   -18.019 

3. Hogere bijdragen overige overheden €     -26.570 

4. Hogere overige baten € 132.984

Hogere baten €  1.484.909  

5. Hogere lonen en salarissen € 814.802 

6. Hogere overige personele lasten € -1.017 

7. Hogere ontvangsten UWV € -72.725

8. Lagere afschrijvingslasten € -13.344 

9. Lagere huisvestingslasten € -892.891 

10. Lagere overige lasten € - 15.902 

Lagere lasten € - 181.077   

11. Hogere rentebaten € 2.694 

Totaal resultaat € 1.668.680

Er was een negatief resultaat begroot van € 622.000,-. Het werkelijke resultaat is €1.046.680,- positief. Verschil  
tussen begroting en werkelijke cijfers is € 1.668.680,- positief. Het uiteindelijke positieve resultaat wordt toegevoegd 
aan de algemene reserve.
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Staat van baten en lasten 01-01-2019 01-01-2019  01-01-2018 01-01-2019 01-01-2019 
EUR bedragen: x1  t/m 31-12-2019 t/m 31-12-2019 t/m 31-12-2018 t/m 31-12-2019 t/m 31-12-2019  

   Realisatie Begroting Realisatie verschil  verschil 
      realisatie t.o.v.  in % t.o.v. 
      begroting begroting   
 Baten     

 Rijksbijdragen  18.156.495 16.778.000 17.965.350 1.378.495  8%

 Overheidbijdragen en -subsidies  13.430 40.000 41.183 -26.570  -66% 

 Overige baten  626.984 494.00 490.632 132.984  27%

Totaal baten  18.796.909 17.312.000 18.497.165 1.484.909  9%

Lasten      

 Personeelslasten  15.151.376 14.410.315 14.360.228 741.061  5%

 Afschrijvingen  338.656 352.000 354.322 -13.344  -4%

 Huisvestingslasten  15.109 908.000 1.065.474 -892.891  -98%

 Overige lasten  2.257.782 2.273.685 2.257.993 -15.903  -1%

Totaal lasten  17.762.923 17.944.000 18.038.017 -181.077  -1%

Saldo baten en lasten  1.033.986 - 632.000 459.148  

Gerealiseerde herwaardering

Financiële baten  12.694 10.000 13.449 2.694  27%

Financiële lasten     

Resultaat  1.046.680  -622.000 472.597 1.668.680  -268%
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1 Op 1 juni 2019 is er een cao-stijging geweest, dit  
 leidde tot een verhoging van de personele  

 bekostiging ter compensatie. Verder is er in  
december een incidentele uitkering verstrekt vanuit de 
DUO. Bovendien bleken er meer leerlingen in aanmerking 
te komen voor reguliere bekostiging. Deze leerlingen zijn in 
de begroting meegenomen als nieuwkomers, waarvoor de 
bekostiging per kwartaal geldt.   

2 De lagere overige rijksbijdragen zijn voornamelijk  
 veroorzaakt door de lagere ontvangsten aan rijks-

bijdragen voor nieuwkomers. Er zijn meer nieuwkomers 
begroot. De bekostiging van deze leerlingen is ontvangen 
via de reguliere bekostiging, zie punt 1. Verder zijn er veel 
opbrengsten van subsidies vrijgevallen ten gunste van de 
kosten. Waaronder de subsidies vmbo-techniek, lenteschool 
en curriculum X-tuur. 

3 In 2019 is er geen aparte uitbetaling vanuit de  
 Gemeente Noordoostpolder geweest voor vergoe-

ding sportvelden. De vergoeding voor de sportvelden is door 
de Gemeente Noordoostpolder voor 2019 bij de jaarafreke-
ning verrekend met een deel van de te betalen kosten voor 
het gebruik van de Bosbadhal.

4 De hogere overige baten zijn te verklaren door een 
 eenmalige vrijval van de balanspost voor gereser-

veerde gelden voor opladers MacBooks. Verder bestaat 
het bedrag uit  twee uitbetaalde transitievergoedingen die 
betrekking hebben op 2019. Deze kosten zijn meegenomen 
in de personeelskosten. De vergoeding moet nog ontvangen  
worden van het UWV. Verder zit in de overige baten vrijval 
van investeringen die in 2018 en 2019 ten laste van de  
impulsgelden zijn gebracht. 

5 De hogere uitgaven voor lonen en salarissen zijn met 
 name veroorzaakt doordat de kosten aan inhuur 

via uitzendbureaus een aanzienlijk stuk hoger is geweest 
in 2019 dan was begroot. De reden voor inhuur van mede-
werkers is o.a. geweest; ziektevervanging, overige inhuur 
en zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het gebeurt steeds 
vaker dat vervanging ingehuurd moet worden door de  
krapte op de arbeidsmarkt. Dit heeft een extra kosten- 
verhogend effect. 

6 De lagere overige personele lasten zijn met name  
 veroorzaakt door lagere kosten aan dotaties  

personele voorzieningen waaronder WW- en wachtgeld- 
verplichtingen. Verder zijn er minder kosten uitgegeven aan 
WW-lasten en aan inhuur derden voor ICT-expertise, 
financiën en kwaliteit. Daarentegen zijn er meer kosten 
uitgegeven dan was begroot voor de onderdelen dotatie 
voorziening LPB uren, inhuur derden externe expertise 
divers, inhuur bedrijfsgezondheidsdienst, scholing-coaching 
centraal geregeld en personeelskantine. 

7 Er waren hogere ontvangsten van het UWV door 
 zwangerschaps- en bevallingsverlof. De uitgaven 

voor vervanging waren hierdoor ook hoger (zie 5).

8 De afschrijvingslasten zijn omlaag gegaan.  
 Investeringen in meubilair en inventaris worden 

zoveel mogelijk uitgesteld, vooruitlopend op nieuwbouw. 
De investeringen die in 2019 hebben plaatsgevonden zijn 
hoofdzakelijk investeringen in ICT.

9 De lagere huisvestingslasten zijn voor een groot  
 deel veroorzaakt door een grote vrijval in de voor-

ziening groot onderhoud. Deze mutatie van de voorziening 
groot onderhoud is uitgevoerd aangezien door de nieuw-
bouw van Lemmer en Emmeloord de verwachting is dat 
vier van de zes gebouwen in de toekomst gesloopt gaan 
worden. De ophanden zijnde sloop van gebouwen vereiste 
een aanpassing van de voorziening groot onderhoud. Verder 
waren er lagere huisvestingslasten. Hier gaat het vooral om 
lagere uitgaven voor de inhuur van sportaccommodatie en 
voor klein onderhoud aan terreinen, gebouwen en kosten 
voor gas. Streven is de uitgaven voor onderhoud te beper-
ken, zonder de kwaliteit van de gebouwen en installaties uit 
het oog te verliezen. 

10 De overige lasten zijn lager dan begroot doordat  
 een groot deel van de beschikbaar gestelde impuls- 

en innovatiegelden in 2019 niet zijn gebruikt. Daarentegen 
zijn meer kosten gemaakt dan was begroot aan leermidde-
len. Verder is er een groot bedrag aan kosten geboekt aan 
vervroegde afschrijvingen. In 2019 is er vervroegd afgeschre-
ven op een deel van de inventaris van de gebouwen die 
de komende jaren worden verlaten, i.v.m. de nieuwbouw, 
waarvan de inventaris niet mee gaat verhuizen. Verder zijn 
er hogere kosten gerealiseerd t.o.v. de begroting voor de 
volgende onderdelen: accountantskosten, bijdrage  
VariO-leerlingen, medezeggenschapsraad en kosten  
telefonie/telefoniecontracten.

11 De rente-inkomsten zijn hoger dan begroot doordat   
 de liquide middelen gedurende het jaar ook hoger 

waren dan verwacht en begroot.

 
  

Uitleg analyse tabel
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Het impulsbudget is in het leven geroepen om een 
impuls te geven aan vernieuwend onderwijs. Tot 
nu toe was het een losstaand impuls binnen VariO. 
Vanaf 2020 moet dit vanuit de onderwijsdoelen 
komen. We willen blijven vernieuwen/ontwikkelen, 
ook in tijden van bezuiniging. Locatiedirecteuren 
gaan in 2020 bewuster deze gelden inzetten, zodat 
het geen eenmalige impulsen zijn.

Opgemerkt kan worden dat er voor 2019 maar 
voor 17% gebruik gemaakt is van het beschikbare 
budget. Het niet bestede deel is onderdeel van het 
positieve exploitatieresultaat van 2019 en wordt na 
resultaatbepaling toegevoegd aan de reserve.

Vanaf het kalenderjaar 2018 werken we binnen VariO Onderwijsgroep met een Impulsbudget. Bij het 

opstellen van de begroting worden gelden vooraf gebudgetteerd om onderwijsvernieuwingen te kunnen 

financieren. In 2019 is daar een bedrag van € 500.000,- voor begroot. Op basis van een onderbouwd plan 

c.q. voorstel vanuit de verschillende Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (hierna RVE’s) worden de 

gelden door het College van Bestuur beschikbaar gesteld. In onderstaande tabel is de inzet van dit budget 

nader uitgewerkt.

Beschikbaar gesteld budget 2019 Impulsgelden versus besteding in 2019

 beschikbaar  besteed   niet bestede 

RVE-2019 budget  besteed uitgesplitst omschrijving besteding Impulsgelden 

     2019

VariO-tussenrekening 500.000,00 83.413,33   416.586,67 

Bovenschools  29.911,21 21.296,01 Ondersteuning roosterproces-extern -29.911,21 

   3.702,60 VariO-breed reanimatie onderwijs 

   4.912,60 Bestemmingsplan ICT

Zuyderzee Lyceum  367.000,00 35.546,42 21.162,47 Onderwijsondersteuner Senior Lyceum

   1.319,57 Loonlasten PR-buiten taakbeleid

   12.395,76 Jl, aanpassing practicumlokaal

   668,52 Talentonderwijs

ZL X-tuur 6.000,00 3.592,26 3.592,26 Professionalisering Cultuur 2.407,74

ZL Caleido 5.000,00 0,00   5.000,00

ZL Vakcollege 21.000,00 0,00   21.000,00 

Bonifatius mavo 101.000,00 14.363,44 977,32 Ontwikkeluren E&O/samenwerking MBO 86.636,56

   13.386,12 Innovatietraject VO-leren 

9.2.1  Impulsbudget
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Er wordt een toelichting gevraagd over: 
 De gehanteerde uitgangspunten voor het  
 verdelen van de middelen over de onder het  
 schoolbestuur ressorterende scholen;
 Hoe de besluitvorming over de allocatie van 
 middelen binnen het schoolbestuur heeft  
 plaatsgevonden.

Voor het jaar 2019 is gewerkt met één stichting 
brede meerjarenbegroting die is opgebouwd vanuit 
de verschillende RVE’s zoals hierboven vermeld;
1. Bovenschools, zijnde de kosten voor de  
 centrale bedrijfsvoering en bestuur.
2. Zuyderzee Lyceum (in 2019 inclusief ZL-Lemmer)
3. ISK - Caleido
4. Vakcollege
5. X-tuur
6. Bonifatius mavo

De (meerjaren)begroting wordt vastgesteld door 
het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en 
de GMR. De afzonderlijke (deel)begrotingen worden 
aan de MR’s van de onder het bestuur ressorterende 
scholen aangeboden: het Zuyderzee Lyceum en de 
Bonifatius mavo.
De gehele rijksbekostiging wordt op basis van het 
leerlingenaantal verdeeld over de verschillende RVE’s 
(2 t-m 6). Deze RVE’s dragen een percentage van de 

personele- en materiële bekostiging af ten behoeve 
van de financiering van de boven schoolse lasten (nr. 
1). Deze deelbegrotingen per RVE zijn taakstellend. 
Binnen deze begroting hebben de locaties hun eigen 
beslissingsbevoegdheid. Bij overschrijding van de 
budgetten is toestemming van het bestuur nodig om 
verdere uitgaven te kunnen financieren. 
Deze allocatie van middelen is in ontwikkeling. Tot 
en met 2018 werden de ICT-lasten, o.a. de laptops 
van personeel, toegerekend aan de verschillende 
RVE’s. Dat was niet meer werkbaar. Eind 2018 is 
besloten om alle ICT-lasten toe te rekenen aan 
bovenschools.
Verschillende VariO Onderwijsgroep brede contrac-
ten worden aan bovenschools toegerekend, o.a. 
arbodienst, telefonie, accountant, contributies (o.a. 
VO-raad en Vos/ABB) en bedrijfslicenties ten behoeve 
van systemen zoals magister, MMP, Afas en Zermelo. 
Tevens worden de personele lasten van Raad van 
Toezicht, College van Bestuur, bestuurssecretariaat, 
afdeling financiën, afdeling personeelszaken, inhuur 
derden (expertise) leerlingenadministratie, inkoop, 
facilitair, ICT en roosterbureau tot bovenschoolse 
lasten gerekend.

In onderstaande tabel de verantwoording c.q. de 
verhouding van de bureaulasten ten opzichte van 
de totale lasten.

Voor de jaarverslaggeving zijn door het Ministerie van Onderwijs een aantal maatschappelijke thema’s 

aangegeven waaraan in het bestuursverslag aandacht moet worden besteed. Met het aanwijzen van het 

thema ‘allocatie van middelen’, wil de minister bereiken dat er meer transparantie ontstaat over waar de 

onderwijsmiddelen terecht komen. 

Kalenderjaar 2019 VariO VariO Bovenschool Lasten BVS in percentage
     van totaal VariO

Totale lasten 17.763.000 2.561.000 14,4%

Waarvan personele lasten 15.151.000 2.020.000 13,3% 

Waarvan materiële lasten 2.612.000 514.000 20,7%

9.2.2 Allocatie van middelen naar schoolniveau



Kengetallen financiële positie 2018  2019 
     Realisatie  Realisatie

Huisvestingsratio 5,95% -0,14%

Liquiditeit (current ratio) 4,14 4,14

Liquiditeit (quick ratio) 4,14 4,14

Personeelslasten / Rijksbijdragen 79,93% 83,45%

Personeelslasten / Totaal baten plus financiële lasten 77,58% 80,55%

Personeelslasten / Totaal lasten plus financiële lasten 79,61% 85,30%

Rentabiliteit 2,55% 5,56%

Solvabiliteit I 0,58 0,63

Solvabiliteit II (inclusief voorzieningen) 0,78 0,78

Weerstandsvermogen 42,32% 47,21%

Kengetallen overige  2018  2019 
     Realisatie  Realisatie

Kapitalisatiefactor 0,71 0,75 

Weerstandsvermogen exclusief materiele vaste activa 36,95% 42,14%

Algemene reserve / Totaal baten plus financiële baten 16,77% 18,06%

Voorzieningen / Totaal baten plus financiële baten 14,73% 11,08%

Rijksbijdragen / Totaal baten plus financiële baten 97,05% 96,53%

Overige overheidsbijdragen en -subidies / Totaal baten plus financiële baten 0,22% 0,07%

Investeringen huisvesting / Totaal baten plus financiële baten 0,00% 0,00%

Investeringen inventaris en apparatuur / Totaal baten plus financiële baten 3,08% 2,79%

Netto werkkapitaal / Totaal baten plus financiële baten 50,6% 51,76%
Beleggingen ten opzichte van eigen vermogen 0,00% 0,00%
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Balans VariO  31-12-2019 31-12-2018
EUR bedragen: x1  Realisatie Realisatie

Activa  

 Vaste activa  

  Immateriële vaste activa  

  Materiële vaste activa 1.228.214 1.194.195

  Financiële vaste activa 0 0

 Totaal van vaste activa 1.228.214 1.194.195

 Vlottende activa  

  Voorraden   

  Vorderingen  315.424 862.499

  Kortlopende effecten  

  Liquide middelen  12.516.808 11.490.533

 Totaal van vlottende activa 12.832.232 12.353.032

Totaal van activa  14.060.446 13.547.227

 

Passiva  

 Eigen vermogen  8.879.822 7.833.141

 Voorzieningen  2.084.577 2.726.675

 Langlopende schulden 0 0

 Kortlopende schulden 3.096.047 2.987.411

Totaal van passiva  14.060.446 13.547.227

9.3 Financiële positie op balansdatum



De komende jaren gaat er nieuwbouw gerealiseerd worden in 
Lemmer en Emmeloord. Aangezien de planning is dat vier van 
de zes locaties gesloopt gaan worden, wordt de komende jaren 
met enige terughoudendheid onderhoud uitgevoerd. Daarnaast 
gaat het dagelijkse onderhoud zorgen voor hogere lasten. De 
richtlijnen ‘jaarverslaggeving voor groot onderhoud’ zijn per  
1-1-2019 aanzienlijk gewijzigd. De voorziening moet nu per 
component tijdsevenredig worden opgebouwd. Dit is een  
geheel andere benadering dan de afgelopen jaren waarin  
sprake was van een onderhoudsvoorziening op basis van  
kostenegalisatie. In de loop van 2019 is, ten gevolge van  
‘onrust in het veld’, de verplichting tot het doorvoeren van  
de componenten methode uitgesteld tot 1-1-2021. 
De ophanden zijnde sloop van gebouwen vereiste een  

aanpassing van de voorziening groot onderhoud. Het nog te 
verrichten onderhoud van de te slopen panden is zo goed 
mogelijk geschat. Voor de overige panden (gymzaal Koop-
manstraat en Bonifatius mavo) wordt vooralsnog de huidige 
MJOP gehandhaafd. Dit heeft in 2019 geresulteerd in een  
verlaging van de voorziening groot onderhoud, een schattings-
wijziging van € 867.624. Dit resultaat wordt na exploitatieresul-
taat toegevoegd aan de reserve in 2019. Als de komende jaren 
een aantal gebouwen wordt verlaten heeft dat ook gevolgen 
voor inventaris. Een deel van de inventaris verhuist niet mee. 
Eind 2019 is dit geïnventariseerd en daar waar van toepassing 
is de inventaris vervroegd afgeschreven. Deze vervroegde 
afschrijving bedroeg € 152.000,-. Dit bedrag is in mindering 
gebracht op het exploitatieresultaat.
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Het balanstotaal was eind 2018 € 13.5 miljoen en dat is eind 
2019 € 14.0 miljoen. Het eigen vermogen op balansdatum 31-12-
2019 is € 8,9 miljoen (2018: € 7,8 miljoen). Het eigen vermogen 
van € 8,9 miljoen is inclusief € 4,7 miljoen bestemmingsreser-
ves. De liquide middelen bedragen € 12,5 miljoen. Hier staan 
geoormerkte verplichtingen tegenover in de vorm van voor- 
zieningen: € 2,0 miljoen en bestemmingsreserves: € 4,7 miljoen. 
Dat maakt het totaal van € 6,7 miljoen.
Door de toevoeging van het positieve resultaat aan de reserve, 
laten de financiële kengetallen veelal een gunstiger beeld zien 
vergeleken met het voorgaande jaar (zie tabel: Kengetallen en 
financiële positie).
Voor het weerstandsvermogen geldt een bandbreedte van 10 tot 
40 procent. De kapitalisatiefactor kent idealiter een bandbreedte 

van 35 à 60 procent. Beide getallen zijn hoger dan gewenst voor 
een reguliere bedrijfsvoering. Op grond van de risico-inventarisa-
tie, verwachte nieuwbouw en de mogelijke risico’s bij ISK, zijn de 
huidige percentages acceptabel. In de begroting van 2020 wordt 
voor onderwijsvernieuwing een beroep gedaan op de reserve, 
met de verwachting dat de percentages dalen.
De materiële vaste activa is in waarde opgelopen doordat er o.a. 
investeringen in ICT zijn gedaan in het laatste deel van 2019. 
De gunstige positie van het eigen vermogen is in de toekomst 
nodig om na nieuwbouw de noodzakelijke aanpassingen te 
kunnen doen. Te denken valt aan de infrastructuur en de totale 
inrichting met meubilair. Daarnaast wordt een risico gelopen 
met de vaste aanstellingen van personeel bij ISK. Deze  
fluctueert voortdurend en er wordt een krimp verwacht. 

9.4 Groot onderhoud en inventaris

Stand voorziening groot onderhoud  2.116.486
EUR bedragen

Correctie per 1-1-2019 groot onderhoud i.v.m. sloop c.q. nieuwbouw 

Dotatie 2019

Zuyderzee Lyceum junior  17.000 

Zuyderzee Lyceum senior  8.000

Zuyderzee Lyceum Lemmer  11.000 

Gymzaal Lemmer   12.000 

Caleido   2.000 

Bonifatius mavo   49.000 

      99.000

Ontrekking 2019 

Zuyderzee Lyceum junior  vervanging IMS en ventilatoren -3.479 

Zuyderzee Lyceum senior vervanging ventilatoren -2.335

Zuyderzee Lyceum Lemmer schilderwerk -41.246 

Gymzaal Lemmer   0 

Caleido   0 

Bonifatius mavo  vervanging camera beveiliging -6.000

      -53.060
Stand voorziening groot onderhoud 31-12-2019  1.294.802
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9.5  Bedrijfsvoering

9.6  Risicomanagement

Voor de bedrijfsvoering zijn drie grote pakketten van belang:
1. AFAS, financieel en HRM/Payroll
2. Magister – leerlingenadministratie
3. Zermelo – rooster

Al deze pakketten zijn voortdurend onderhevig aan veran-
deringen en optimaliseringsmogelijkheden. Door met name 
personele mutaties en ziekte binnen de bedrijfsvoering zijn 
alleen de hoogstnoodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd 
en hebben de noodzakelijke aanpassingen plaatsgevonden 

conform wet- en regelgeving. Verdere ontwikkeling en  
digitalisering van de processen volgen in 2020.

Afas heeft een inleesfunctie voor gegevens uit Magister. 
Die heeft een koppeling met Zermelo. Aan een koppeling 
van Zermelo met AFAS wordt gewerkt. Uitgangspunt bij 
bedrijfssoftware is zo min mogelijk verschillende software-
pakketten met koppelingen, waardoor invoer bij de bron 
mogelijk is.

Vanuit de Code Goed Onderwijsbestuur is het bestuur  
verplicht verantwoording af te leggen over de risicobeheer-
sing van de organisatie. De voornaamste risico’s en onze-
kerheden moeten worden beschreven met o.a. de volgende 
aandachtsgebieden. 

 Strategie: De VariO Onderwijsgroep werkt vanuit de  
 strategische Koers 2018-2022

 Operationele activiteiten: De afgelopen jaren heeft  
 de risico-inventarisatie tweejaarlijks plaatsgevonden, de  
 laatste keer in najaar 2018. Komend najaar 2020, vindt  
 deze inventarisatie opnieuw plaats. Eind 2018 kwam  
 hieruit naar voren dat de krimp van het aantal leerlingen  
 in de regio het grootste risico is. De terugloop van  
 inkomsten in combinatie met onderwijsontwikkelingen  
 zorgt voor een verhoogde druk op de uitgaven voor  
 formatie. Daarnaast wordt de komende jaren een risico  
 gelopen voor wat betreft de nieuwbouw. Gezien de nog  
 niet uitgekristalliseerde discussie rondom de eigen  
 bijdrage aan de nieuwbouw en mogelijk onvoorziene  
 zaken. De aanstaande wetgeving ‘vereenvoudiging  
 bekostiging’ liet in eerste instantie geen grote verschillen 
 zien ten opzichte van de ‘oude’ bekostiging. Dit was  
 echter gebaseerd op gegevens van 2017 en 2018. Bij  
 doorrekening van de nieuwe basisbekostiging per RVE 
 blijken er wel grote verschillen te ontstaan. Variërend van  
 plus € 250.000 tot min bijna € 400.000. Het reguliere  
 bedrag per leerling en het afschaffen van de vaste voet  
 voor de brede scholengemeenschap zorgt voor een  
 behoorlijke teruggang in bekostiging bij het Zuyderzee 
 Lyceum, dat voorheen bekostigd werd als brede scholen- 
 gemeenschap. Er is een overgangsperiode van 5 jaar,  
 maar tezamen met de krimp van het aantal leerlingen ligt  
 hier een behoorlijke opgave met betrekking tot de  
 personele bezetting.
 Een ander mogelijk risico is de continuïteit van de  
 bedrijfsvoering. Deze staat onder druk gezien het grote  
 aantal personeelsmutaties in relatie tot de nog uit te  

 voeren digitaliseringsopgave en kwaliteitsslag die nog  
 moet worden gemaakt.

 Financiële positie: Bij het opvangen van de risico’s in  
 financiële zin wordt gekeken naar het weerstands- 
 vermogen van VariO Onderwijsgroep. Bij dit laatste  
 geldt dat de omvang van het vermogen moet passen bij  
 het risicoprofiel van de instelling en het niveau van  
 risicobeheersing. Op dit moment zit de VariO Onderwijs- 
 groep boven de gestelde richtlijn van een maximum van 
 25% van het eigen vermogen.

 Financiële verslaggeving: Op basis van de P&C-cyclus 
 wordt maandelijks verkort en per kwartaal uitgebreid  
 gerapporteerd over de stand van zaken van de exploi- 
 tatie van VariO Onderwijsgroep. Actie wordt ondernomen 
 om overschrijding van budgetten te voorkomen. De  
 rapportage vindt plaats op stichtingsniveauen op  
 RVE-niveau (resultaat verantwoordelijke eenheid). In  
 2019 is gewerkt met de volgende  RVE’s: Bovenschools,  
 Zuyderzee Lyceum, ISK, Vakcollege, X-tuur en Bonifatius  
 mavo.

 Wet- en regelgeving: Via nieuwsbrieven van o.a. de DUO,  
 VO-raad-VOS/ABB worden wet- en regelgeving gevolgd. 
 Diverse collega’s zijn lid van netwerkgroepen waar tevens 
 belangrijke informatie wordt uitgewisseld. Indien nood- 
 zakelijk volgt men workshops c.q. scholing.

Er is een breed scala aan activiteiten binnen de stichting om 
te sturen op risico’s en onzekerheden. De belangrijkste activi-
teiten zijn het werven van leerlingen en het jaarlijks opstellen 
van het bestuurformatieplan en het op een correctie manier 
naleven van dit plan.

Hoofdstuk 9
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9.7  Treasurybeleid

9.8 Begroting 2020 (jaar t+1)

In 2016 is het treasury-statuut SSVO aangepast aan de 
nieuwe regeling Beleggen en belenen voor onderwijs en 
onderzoek, gepubliceerd op 9 juni 2016. In het treasu-
ry-statuut zijn de uitgangspunten en kaders vastgelegd 
voor het aantrekken en uitzetten van financiële midde-
len. Het statuut regelt de afbakening van de verantwoor-
delijkheden, taken, bevoegdheden en verantwoording. 
Het statuut dient 1x per 4 jaar te worden geactualiseerd 
(2020). Jaarlijks wordt, als bijlage bij de begroting, een 

treasury-jaarplan opgesteld. Daarin worden de activitei-
ten beschreven voor het komende jaar en die worden 
afgezet tegen de kaders vanuit het treasury-statuut.   
Er zijn geen gelden belegd, de vrij beschikbare liquide 
middelen worden aangehouden op diverse vormen  
van spaarrekeningen bij de Rabobank. Begin 2020  
wordt het bestuur geconfronteerd met het feit dat de 
banken negatieve rente gaan berekenen. Dit zorgt voor 
extra lasten.

Als basis voor de bekostiging zijn de leerlingenaantallen op 
1 oktober van T-1 bepalend. Gezien de grote schommelingen 
van de leerlingenaantallen in de Internationale Schakel-
klas zijn de toekomstige leerlingenaantallen moeilijk in te 

schatten. In de volgende paragraaf zijn de begrotingscijfers 
verder uitgewerkt en toegelicht.

9.9 Continuïteitsparagraaf

Sinds eind 2014 zijn de bevoegde gezagsorganen verplicht een continuïteitsparagraaf op te nemen in het bestuursverslag. 
Te vermelden gegevens van het verslagjaar T+1 tot en met T+5, dus 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024.
 A1 Kengetallen – personele bezetting en leerlingenaantallen, plus toelichting;
 A2 Balansgegevens, met toelichting, plus staat van baten en lasten met toelichting;
 B1 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem;
 B2 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden;
 B3 Rapportage toezichthoudend orgaan (bericht Raad van Toezicht)
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Leerlingenaantallen per 1-10 van elk jaar 
Zuyderzee Lyceum

Ja
ar

B
on

ifa
ti

us
 m

av
o

Va
kc

ol
le

ge
 

N
oo

rd
oo

st
po

ld
er

ZZ
L 

Em
m

el
oo

rd

X-
tu

ur

ZZ
L 

Le
m

m
er

Ca
le

id
o

TO
TA

A
L 

Va
riO

  
ex

cl
. I

SK
-e

xc
l

TO
TA

A
L

Va
ri

O

A1   
Ontwikkeling leerlingaantallen

2016 510 109 1028 0 399 138 2184 2046
2017 507 100 1044 0 395 213 2259 2046
2018 455 87 1056 23 373 173 2167 1994
2019 401 89 1070 43 383 157 2143 1986
2020 390 90 1070 68 380 150 2148 1998
2021 380 90 1040 90 375 125 2100 1975
2022 350 90 1020 110 370 125 2065 1940
2023 350 90 990 135 365 125 2055 1930

Totale leerlingen aantallen VariO

2400

2300

2200

2100

2000

1900

1800

1700

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

   Totaal VariO
   Totaal VariO 

 excl. Caleido
 

Aantal leerlingen per locatie

1200

1000

800

600

400

200

0
Bonifatius mavo Vakcollege  

Noordoostpolder
ZZL Emmeloord X-Tuur ZZL Lemmer Caleido

   2016    2020
   2017    2021 
   2018    2022
   2019    2023

 



36

Hoofdstuk 9
vervolg

36

VariO Onderwijsgroep maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Aandacht+ (SWV). Dit SWV heeft een negatieve 
meerjarenbegroting. Volgens art.18a WPO zijn de deelnemende schoolbesturen verantwoordelijk voor het afdekken van 
negatieve resultaten van het SWV. De komende jaren zal VariO Onderwijsgroep in haar meerjarenbegroting rekening 
moeten houden met een geschatte financiële bijdrage aan het SWV van ongeveer € 170.000, -. 
 
Personele bezetting
Als gevolg van de verwachte daling van het leerlingenaantal moet de komende jaren ook het aantal fte’s naar beneden 
worden bijgesteld. Elk voorjaar wordt, bij het opstellen van het bestuursformatieplan, hier met grote zorgzaamheid aan 
gewerkt. De daling van het aantal fte’s kan deels worden opgevangen door de flexibele schil en deels door het niet invul-
len van vrijkomende fte’s bij pensionering. Dat laatste is een lastige omdat de lessen wel gegeven moeten worden. Het 
aantal te schatten leerlingen voor de ISK is niet eenvoudig. Deze aantallen kunnen snel fluctueren. De grootste schom-
melingen worden opgevangen door inhuur van personeel via uitzendbureaus.

Kengetal 31-12-2019 verslagjaar  T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024
  

aantal fte (formatie eenheid) 1 oktober 177,70  183,81 178,59 174,66 171,83 170,86

gecorrigeerd met pensioengerechtigden   
in fte’s   0,00 -1,92 -4,29 -6,33 -10,72

saldo inzet fte’s   183,81 176,67 170,37 165,50 160,14

genormeerde fte o.b.v. leerlingratio 
VariO regulier 159,94  162,48 162,85 160,23 157,65 156,91

maatwerkbekostiging ISK, schatting 12,94  12,30 11,62 9,69 9,69 9,69 

Totaal fte VariO-genormeerd DUO 172,88  174,78 174,78 169,92 167,34 166,60

Kengetallen  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024    

 Realisatie Realisatie Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose

Aantal leerlingen, studenten en  

deelnemers per 1 oktober 2.259 2.143 2.148 2.100 2.065 2.055 2.050
 

Personele bezetting per 31 december       

Bestuur / management (fte) 10,51 10,70 10,51 10,51 10,51 10,01 9,81

Personeel primair proces (fte) 117,12 119,62 119,83 114,81 109,58 105,22 100,56

Ondersteunend personeel (fte) 51,27 52,78 53,47 51,34 50,27 50,27 49,77

Totale personele bezetting (fte) 178,90 183,10 183,81 176,66 170,36 165,50 160,14

Verloop inzet fte’s komende jaren excl. pensioengerechtigden
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De balanspositie van VariO Onderwijsgroep is goed. De 
financiële kengetallen zijn aan de hoge kant. Dit heeft te 
maken met opgebouwde reserves voor toekomstige  
investeringen in onderwijsvernieuwingen en nieuwe 
huisvesting. Daarnaast is er, met het zicht op mogelijke 
nieuwbouw in Emmeloord en Lemmer, ook een voorzichtig 
uitgavenbeleid geweest voor investeringen en groot onder-
houd. Het exploitatieresultaat van 2019 is toegevoegd aan 
de algemene reserve. 

De meerjarenbegroting laat nog een exploitatietekort zien. 
Dit heeft te maken met de ingezette strategische koers 
2018-2022 waarin aandacht is voor vernieuwend onderwijs, 
maatwerk en kwaliteitszorg. Deze koers is met behulp van 
de Impulsgelden specifieker uitgewerkt en financieel ver-
taald. De extra gelden die voor deze nieuwe ontwikkelingen 

benodigd waren zijn de 1e – 2 jaren (deels) gefinancierd uit 
de reserves (2019 € 500K en in 2020 € 250K).
Bijna alle inrichting/inventaris is aangeschaft in de jaren 
2002-2003. Met een afschrijvingstermijn van vijftien jaar is 
dat op dit moment allemaal afgeschreven. Met het oog op 
de nieuwe huisvesting wordt nagenoeg niet geïnvesteerd in 
meubilair. Deze, nog niet ingezette gelden, moeten liquide 
aanwezig blijven voor de nieuwe inrichting en infrastructuur 
na nieuwbouw.
Daarnaast is er een aantal personele voorzieningen, bij-
voorbeeld verlof wegens leeftijdsbewust personeelsbeleid, 
waarvoor voldoende liquide middelen aanwezig moeten zijn.

Ondanks de negatieve exploitatieresultaten blijft het  
vermogen de komende jaren binnen de financiële  
signaleringsgrenzen.

 verslagjaar  T+1 T+2 T+3 T+4 T+5

EUR bedragen  2019 2020 2021 2022 2023 2024
 

Activa      

Materiële vaste activa  1.228.214   1.282.195   1.121.000   1.255.000   2.640.000   3.784.000 

Financiële vaste activa, leningen  -     -     -     -     

Vlottende activa, voorraden  -        

Vorderingen  378.860   379.000   379.000   379.000   379.000   379.000 

Liquide middelen  12.516.808   14.384.820   14.346.000   13.946.000   12.310.000   11.134.000 

Totaal activa  14.123.882   16.046.015   15.846.000   15.580.000   15.329.000   15.297.000 

      

Passiva      

Eigen vermogen      

EV, algemene reserve  3.397.555   2.738.783   2.525.000   2.218.000   1.896.000   1.796.000 

EV, best.res.publiek, Bapo/vern.bouw  40.800   29.000   17.000   5.000   3.000   3.000 

EV, best.res.publiek, personeel  400.000   400.000   400.000   400.000   400.000   400.000 

EV, best.res.publiek, huisvesting  4.400.000   4.400.000   4.400.000   4.400.000   4.376.000   4.329.000 

EV, bestemmingsreserve privaat  469.401   454.949   441.000   436.000   436.000   436.000 

EV, bestemmingsfonds privaat  172.066   172.027   172.000   172.000   172.000   172.000 

Subtotaal  eigen vermogen  8.879.822   8.194.759   7.955.000   7.631.000   7.283.000   7.136.000 

Voorzieningen  2.084.577   2.149.240   2.189.000   2.247.000   2.320.000   2.388.000 

Langlopende schulden  -     -     -     -     -     -   

Kortlopende schulden  3.159.483   5.702.016   5.702.000   5.702.000   5.726.000   5.773.000 

Totaal passiva  14.123.882   16.046.015   15.846.000   15.580.000   15.329.000   15.297.000 

A2   
Balansgegevens

Kengetal Signaleringswaarden

Rentabiliteit (cumulatief laatste drie jaar)  < 0%

Rentabiliteit (cumulatief laatste twee jaar)  < -5%

Rentabiliteit (laatste jaar)  < -10%

Current ratio  < 0,75

Solvabiliteit (2)  < 0,30
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A2   
Staat van baten en lasten

 verslagjaar  T+1 T+2 T+3 T+4 T+5

Exploitatie gegevens  2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

BATEN      

(normatieve) Rijksbijdragen OCW 18.156.495 17.877.000 17.862.000 17.427.000 17.167.000 17.091.000

Overige overheidsbijdragen  
(gemeenten) 13.430 39.000 39.000 38.000 36.000 36.000

Overige baten 626.984 479.000 465.000 416.000 407.000 405.000

TOTAAL BATEN 18.796.909 18.395.000 18.366.000 17.881.000 17.610.000 17.532.000

      

LASTEN      

Personele lasten 15.151.376 15.092.000 14.660.000 14.287.000 13.999.000 13.702.000

Afschrijving vaste activa 338.656 469.000 469.000 444.000 450.000 439.000

Huisvestingslasten 15.109 994.000 977.000 996.000 1.012.000 1.027.000

Overige materiële lasten 2.257.782 2.525.000 2.500.000 2.478.000 2.473.000 2.464.000

TOTAAL LASTEN 17.762.923 19.080.000 18.606.000 18.205.000 17.934.000 17.632.000

      

Saldo baten en lasten 1.033.986 -685.000 -240.000 -324.000 -324.000 -100.000

Saldo financïële baten en lasten  
(rente) 12.694 0 0 0 0 0

TOTAAL RESULTAAT 1.046.680 -685.000 -240.000 -324.000 -324.000 -100.000

Zoals onder A1 vermeld zijn de begrotingen voor de komende jaren niet sluitend. VariO Onderwijsgroep heeft  
hierin bewuste keuzes gemaakt om in te zetten op onderwijsvernieuwingen en deze deels te financieren uit het  
eigen vermogen. Een lastige factor bij het opstellen van de begrotingen zijn de leerlingenaantallen van de Internatio-
nale Schakelklas. Daarnaast is het aantal locaties (zeven stuks) ten opzichte van het aantal leerlingen erg nadelig  
voor wat betreft de verhouding tussen de materiële bekostiging en de materiële uitgaven. Deze baten dekken niet die 
lasten. Per saldo dient er dus een korting plaats te vinden op het primaire proces onderwijs, om de exploitatie sluitend 
te kunnen krijgen. De extra locaties zorgen voor extra lasten op het gebied van inzet van conciërges, heffingen,  
licenties, energie, lidmaatschappen en beveiliging. 

De personele uitgaven worden vóór elk schooljaar afgestemd met de dan aanwezige leerlingenaantallen.  
De inzet van formatie wordt nauwlettend gevolgd.

Hoofdstuk 9
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B1 
Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

Binnen VariO Onderwijsgroep wordt gewerkt met een planning- en control cyclus. Maandelijks zijn de financiële  
gegevens gerapporteerd aan de directie. Per kwartaal is een uitgebreide managementrapportage met financiële  
gegevens en onderwijsinhoudelijke gegevens opgesteld en voorgelegd aan directie, bestuur, raad van toezicht en 
GMR. De werkelijke exploitatiecijfers worden afgezet tegen de begrote cijfers en er wordt een prognose afgegeven 
voor het lopende jaar.
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Het grootste risico is, zoals voor elk schoolbestuur, het verloop van het leerlingenaantal. Bij het opstellen van de meerja-
renbegroting wordt daarbij uitgegaan van gegevens van de DUO, de gemeente en de inschatting van de locatiedirecteuren. 
Ondanks die gegevens blijven de leerlingenaantallen lastig in te schatten. Bij VariO Onderwijsgroep is dit risico, door een 
fluctuerende ISK-afdeling, groter dan bij het regulier onderwijs. Van de gelden die voor de Internationale Schakelklas worden 
ontvangen moet en wordt een deel voor toekomstige verplichtingen weggezet in de reserve. Het afgelopen jaar is extra 
ingezet op de kwaliteit en vernieuwing van onderwijs en ook de komende jaren is daar voldoende aandacht voor. 

Begin 2018 is de strategische koers 2018-2021 gepresenteerd. De financiële gevolgen van deze koers zijn in de begrotingen 
2020 en 2021 verwerkt en worden deels gefinancierd uit de reserves. Het is de bedoeling dat vanaf 2021 deze uitgaven volle-
dig zijn geïntegreerd in de reguliere exploitatie van de verschillende RVE’s (resultaatverantwoordelijke eenheden). 
De grootste onzekerheid voor de toekomst betreft het IHP, het integraal huisvestingsplan van de gemeente Noordoostpol-
der. Samen met het overige VO-schoolbestuur moet er, nieuwe huisvesting (een VO-campus) tot stand komen. 

De gemeente gaat ervan uit dat de schoolbesturen financieel bijdragen ten behoeve van de bouw van de nieuwe VO-campus. 
Onzeker is wat de omvang van die financiële bijdrage van de schoolbesturen gaat worden. Daarnaast moeten de scholen 
zelf zorgen voor de inrichting en ICT-infrastructuur. Op dit moment zijn nog te veel zaken onduidelijk om de exacte financiële 
gevolgen van dit huisvestingsplan in beeld te kunnen brengen. In de meerjarenbegroting is door middel van onderstaande 
grafiek het verloop van het weerstandsvermogen weergegeven.

Covid-19 
De uitbraak van Covid-19 heeft zich in 2020 razendsnel ontwikkeld. Maatregelen die door diverse overheden zijn genomen 
om het virus in te perken hebben negatieve gevolgen gehad voor de (economische) activiteit. Wij hebben een aantal maat-
regelen genomen om de effecten van het Covid-19-virus te bewaken en te voorkomen, zoals veiligheids- en gezondheids-
maatregelen voor onze leerlingen en medewerkers (zoals beperking van sociale contacten, afstandsonderwijs en vanuit 
huis werken). In dit stadium zijn de gevolgen voor onze activiteiten en onze resultaten beperkt. Wij zullen het beleid en het 
advies van diverse instellingen blijven volgen en zullen tegelijkertijd ons uiterste best doen om onze activiteiten zo goed en 
veilig mogelijk voort te zetten zonder daarbij de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers in gevaar te brengen.
 
Als gevolg van het uitbreken van de Covid-19 crisis is een onzekere situatie ontstaan. Deze onzekerheid wordt mede veroor-
zaakt door maatregelen welke door de overheid worden ingesteld om de verspreiding van het Covid-19-virus te beperken. 
Het effect en de vraag of dit op termijn kan leiden tot continuïteitsproblemen is onduidelijk. De overheid heeft steun- 
maatregelen aangekondigd, echter de exacte uitvoering en uiteindelijke afwikkeling hiervan is nog onduidelijk. 
 
Wij zijn van mening dat de waarderingsgrondslagen op basis van continuïteit kunnen worden gehandhaafd. De in de  
onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veron-
derstelling van continuïteit van VariO. Hoewel onzeker, zijn wij op dit moment niet van mening dat de gevolgen van het 
Covid-19-virus een materieel negatief effect zullen hebben op onze financiële positie of liquiditeit

B2 
Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

   Verwachting eigen vermogen
   Bovengrens eigen vermogen
   Ondergrens eigen vermogen

 

Verloop inzet fte’s komende jaren excl. pensioengerechtigden

45%

40%

35%

30%

25%

15%

20%

10%

5%

0%
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Samenstelling
De samenstelling van de GMR was per 31 december 2019 als volgt:
 namens de Bonifatius mavo:
   de heer M. Guijt (lid personeelsgeleding)
 de heer M. Laarman (lid personeelsgeleding)
 de heer R. Westveer (lid oudergeleding)
 vacant (lid leerling- / oudergeleding)
  
 namens het Zuyderzee Lyceum:
 mevrouw J. de Bree Wondergem
 de heer A. Bos (lid personeelsgeleding)
 de heer J. Edel (lid personeelsgeleding en voorzitter/secretaris)
 vacant (lid leerling- / oudergeleding)

In 2019 heeft er zes keer een GMR-vergadering plaatsgevonden.  
Daarnaast is er vier keer een overleg geweest met het College van  
Bestuur, twee keer een overleg met de Raad van Toezicht en één keer 
met Inspectie. 

Instemming
De GMR heeft in 2019 met de volgende zaken ingestemd:
 Bestuursformatieplan 2018-2019;
 Bestuursformatieplan 2019-2020;
 Leermiddelenbeleidsplan VariO Onderwijsgroep 2019-2023;
 Privacy reglement / Integraal Privacy Beleid;
 Samenwerkingsovereenkomst regioplan versterkt  
 techniekonderwijs regio NOP en Urk;
 Schoolveiligheidsplan;
 Taakspecificatie preventiemedewerker;
 Vakantierooster 2019-2020 (daar waar van toepassing).

Positief advies
De GMR heeft in 2019 een positief advies  
gegeven over:
 Vakantierooster 2019-2020 (daar waar  
 van toepassing);
 VariO Onderwijsgroep Begroting 2019 &  
 meerjarenprognose 2020-2023;
 Voorstel tijdelijke inrichting diensten VariO  
 Onderwijsgroep.

Lopende zaken
Verder zijn er onderwerpen besproken waarop 
in 2019 nog geen instemming of positief advies 
was gegeven en waarover het gesprek nog liep/
loopt, zoals:
 Functiebouwwerk;
 Medezeggenschapsreglement van de GMR;
 Medezeggenschapsstatuut;
 Urenvergoeding leden (G)MR;
 Vakantierooster 2020-2021. 

In 2019 heeft de GMR met het College van  
Bestuur een vaststellingsovereenkomst  
gesloten m.b.t. de invoering van de nieuwe 
organisatiestructuur. In deze vaststellings- 
overeenkomst zijn afspraken gemaakt over hoe 
de organisatiestructuur gevolgd en geëvalueerd 
wordt met elkaar.

Verslag GMR 

De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) 
buigt zich over zaken die voor de Bonifatius mavo en het 
Zuyderzee Lyceum binnen de VariO Onderwijsgroep van  
belang zijn en het schoolniveau overstijgen. Het gaat om 
stichtingsbeleid, met name op het gebied van financiën/ 
beheer, personeel en onderwijsinhoud. 

Hoofdstuk 10
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Bijgaand overzicht geeft de stand van zaken weer van de doelen 
die in 2019 zijn gesteld. Daar waar de doelen doorlopen en/of  
aflopen in 2020 wordt dit in het schema aangegeven.

Doelen en resultaten

 Doel Resultaat Opmerking 

Lopend

In control 
maar niet  
volledig in 
eigen beheer

Lopend

-

 
-

Niet  
gerealiseerd

Lopend

Niet behaald

Behaald

Behaald 

Niet behaald

Lopend

Behaald

Er wordt gewerkt aan een digitalisering- en automatiseringsinhaalslag en de juiste 
kwaliteit op de juiste plaats.

In 2019 zijn de salarismutaties in eigen beheer verwerkt door eigen medewerker 
en de salarisverwerking is uitgevoerd door een externe persoon.

 
 
 
Subsidieaanvraag is later toegekend dan gewenst. Uitvoering moet nog starten en 
is dus nog niet te meten.

 
Kon door diverse omstandigheden niet worden gemeten in schooljaar 2019-2020. 

Er wordt in 2020 in samenwerking met een externe adviseur een Strategisch HRM 
beleid opgesteld.

P&O geeft momenteel reactief ondersteuning aan de locatiedirecteuren. In 2019 is 
gestart met het op orde krijgen van de basis op de P&O afdeling. Aansluitend ligt 
de focus op het ontwikkelen van beleid.

Ten opzichte van 2018 is het percentage mannen zowel op basis van headcount als 
op basis van fte gedaald in de organisatie.

Het percentage gegeven lessen met de status bevoegd is gestegen van 80%  
naar 83%.

We werken binnen VariO Onderwijsgroep met levensfasebewust personeelsbeleid 
conform CAO.

Er was een negatief resultaat begroot en er is een positief resultaat gerealiseerd.

In 2019 is het IT-bestemmingsplan tot stand gekomen. Hieruit zijn verschillende 
IT-projecten opgestart en zijn afdelingen aan de slag met digitalisering en  
automatisering.

Eind 2019 is de aangepaste lessentabel vastgesteld door de MR.

Bedrijfsvoering: fundament 
leggen en stabiliseren
 
Salarisadministratie volledig in 
eigen beheer en in control

Workflows efficiënter inrichten

 
Impuls voor techniekonder-
wijs Vakcollege leidt tot meer 
leerlingen 

Lesuitval is gereduceerd t.o.v. 
2018

 
VariO Onderwijsgroep heeft 
een uniform personeelsbeleid 
in 2019

P&O geeft uitwerking aan de 
behoefte van ondersteuning 
aan afdelingen en ontwikkelt 
beleid

VariO Onderwijsgroep heeft in 
2019 een gezonde verhouding 
man/vrouw met een gezonde 
leeftijdsopbouw

Het percentage onderbevoeg-
den is gedaald t.o.v. 2018

Het leeftijdsfase bewust perso-
neelsbeleid is op orde in 2019

Het behaalde resultaat was 
begroot

Ontwikkeling en digitalisering 
van processen zijn uitgevoerd

Bonifatius mavo heeft de 
lessentabel aangepast, zodat er 
minder vakken zijn in leerjaar 3 
zodat verdieping kan plaats-
vinden

Hoofdstuk 11
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Bonifatius mavo profileert 
en onderscheidt zichzelf en 
heeft meer aanmeldingen 
t.o.v. 2018

VariO Onderwijsgroep heeft 
de roosters volledig op orde, 
van start tot einde school-
jaar 

VariO Onderwijsgroep heeft 
een goede communicatie 
met leerlingen en ouders, 
leerlingenraad en klankbord-
groep

VariO Onderwijsgroep heeft 
eenheid in de schoolleiding/
leiderschap

VariO Onderwijsgroep heeft 
passend onderwijs dooront-
wikkeld

VariO Onderwijsgroep heeft 
het ICT- en leermiddelen- 
beleid herijkt

Caleido is uitgegroeid naar 
een regionaal kenniscen-
trum voor anderstaligen. 

VariO Onderwijsgroep be-
steed aandacht aan techniek 
onderwijs in samenwerking 
met het bedrijfsleven. 

Gedeeltelijk 
behaald

Lopend

Behaald 

Lopend

Behaald

Behaald 

Lopend

Behaald

Er zijn keuzes gemaakt in aanbod, maar dit heeft in 2019 nog niet geleid tot meer 
aanmeldingen.

Laatste slag wordt nu gemaakt.

Is een lopend structureel proces.

In het najaar van 2019 is er een nieuwe organisatiestructuur tot stand gekomen. 
Om iedereen in de juiste positie te krijgen en eenheid te creëren is er tegelijkertijd 
een Management Development traject gestart.

Er is continu aandacht voor het passend onderwijs.

Er is een goedgekeurd ICT-en leermiddelenbeleid.

Er ontstaat bekendheid en er is een groeiende vraag naar onze expertise en  
ervaring.

VariO Onderwijsgroep is aangesloten bij ‘boeien, binden, borgen’ waarbij het  
technische bedrijfsleven aanwezig is.

 Doel Resultaat Opmerking 
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Bijlage 1 
  Gegevens leden Raad van Toezicht 2018 

Mevrouw I. Gerritzen (1969)
voorzitter Raad van Toezicht en lid Remuneratiecommissie 
Benoeming vanaf  1-3-2016
Jaar eerste benoeming 2016
Jaar herbenoeming 2020
Aftredend  2024 (niet herkiesbaar)
Functies buiten de VariO Mede-eigenaar adviesbureau De Mevrouwen
Nevenfuncties  -

 
De heer A.G. Toeter (1970) 
secretaris Raad van toezicht en lid van de Auditcommissie  
Benoeming vanaf  7-2-2018
Jaar eerste benoeming  2018
Jaar herbenoeming  2022
Functies buiten de VariO Instellingscontroller Aeres Hogeschool
Nevenfuncties  Voorzitter oranjevereniging Raalte te Raalte
 Voorzitter Diaconie PKN Raalte te Raalte

 
De heer M. Jansen (1963)
lid Raad van Toezicht 
Benoeming vanaf 1-1-2012
Jaar eerste benoeming  2012
Jaar herbenoeming  2016
Aftredend  2020 (niet herkiesbaar)
Functies buiten de VariO -
Nevenfuncties  -

De heer P. Poelstra (1969) 
lid Raad van Toezicht en voorzitter Auditcommissie  
Benoeming vanaf 8-1-2013
Jaar eerste benoeming  2013
Jaar herbenoeming  2017
Aftredend  2021 (niet herkiesbaar)
Functies buiten de VariO Concernadviseur bij de gemeente Lelystad 
Nevenfuncties  Docent GO-opleidingen (Voorburg)

Mevrouw P. Heegsma (1969)
lid Raad van Toezicht en voorzitter Onderwijs(kwaliteits)commissie
Benoeming vanaf 30-10-2019
Jaar eerste benoeming  2019
Jaar herbenoeming  2023
Functies buiten de VariO Eigenaar onderwijsadviesbureau Hoffmans&Heegsma
 Directeur samenwerkingsverband primair passend onderwijs Doetinchem
Nevenfuncties Lid Raad van Commissarissen Zuidberg Ens

Bijlagen
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Bijlage 2 
  Nevenfuncties College van Bestuur 

De voorzitter van het College van Bestuur had in 2019 de volgende nevenfuncties:

Bezoldigd
Lid Raad van Commissarissen Woningstichting SWZ te Zwolle
Lid Raad van Toezicht De Basisfluvius te Arnhem 
Lid Raad van Toezicht MBO Amersfoort

Onbezoldigd 
Lid Raad van Advies Deltion College te Zwolle
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Emmeloord,  .......................................................... 2020

Ondertekening
College van Bestuur en Raad van Toezicht

College van Bestuur

mevrouw H.F. Kruize
voorzitter College van Bestuur

Raad van Toezicht

mevrouw I.M.T. Gerritzen
voorzitter Raad van Toezicht

de heer A.G. Toeter
lid Raad van Toezicht/Secretaris
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