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Bestuursverslag 
 

Het jaar 2020 was een van de meest bijzondere ooit voor het onderwijs en helemaal voor het specialistisch 

onderwijs. Het jaar kenmerkte zich door twee schoolsluitingen als gevolg van de maatregelen die de overheid moest 

nemen als gevolg van het virus COVID-19. Vanwege het oplopende besmettingsgevaar van het virus werden van het 

een op het andere moment de scholen gesloten op 16 maart om na zes weken op 11 mei weer open te gaan. Een 

tweede schoolsluiting op 16 december volgde.  

Het was indrukwekkend om te zien hoe het personeel op de scholen in een mum van tijd in staat was om de 

leerlingen het onderwijs op afstand aan te bieden. Geen eenvoudige opgave en helemaal niet voor onze leerlingen 

die juist in directe relatie met hun meester of juf tot leren komen en dus eigenlijk alleen goed gedijen in hun 

vertrouwde schoolcontext. 

Het past daarom, terugkijkend op deze periode, om alle ouders en verzorgers van onze leerlingen te bedanken voor 

hun inzet om het thuisonderwijs mede mogelijk maken. In het afgelopen jaar werd vele malen meer zichtbaar dat we 

als ouders en school om onze leerlingen heen staan en in samenspraak en samenwerking elkaar zo nodig hebben 

voor het best mogelijke resultaat. 

En dit resultaat is meer dan alleen leren, immers het brede welzijn van leerlingen en hun thuis staat voorop. Als de 

afgelopen periode ons iets heeft geleerd, dan is wel duidelijk geworden dat het onderwijs een functie heeft die 

breder is dan opleiden en ontwikkelen. We hebben (nood)opvang aangeboden tijdens de zogenoemde lockdowns en 

we waren en voelden ons meer dan verantwoordelijk voor het brede welzijn van onze leerlingen in hun 

thuissituaties.  

De verwachtingen om onderwijs op afstand aan te bieden, present te zijn voor de noodopvang voor leerlingen van 

ouders met een cruciaal beroep en het bieden van maatwerk voor leerlingen die we maar wat graag naar school 

haalden als het thuis niet ging; al deze verwachtingen, gecombineerd met de zorg of aandacht voor de eigen 

gezondheid, heeft het jaar 2020 gekenmerkt als een jaar waarin onze scholen en de medewerkers onder een totaal 

andere druk hun werk moesten doen.  

Het is meer dan indrukwekkend om dan ook nog te zien dat personeel op onze scholen als teams samenwerken om 

naast hetgeen wat moest, ook de eigen schoolontwikkeling nog op te pakken. Dit alles vanuit de overtuiging dat we 

altijd leren en ons willen ontwikkelen. Bij elke stap die we vandaag zetten, willen we het verschil maken om het voor 

onze leerlingen en ouders nog beter te willen doen.  

Het aantal leerlingen binnen de scholen is in 2020 met 27 toegenomen naar 886 leerlingen. Voor 2021 wordt nog 

een geringe stijging verwacht richting 900 leerlingen, waarna het aantal naar verwachting zal stabiliseren. 

 

In het voorjaar 2020 is de Inspectie van het Onderwijs gestart met haar vierjarig verificatieonderzoek. In maart heeft 

de inspecteur het startgesprek gevoerd. Vanwege de COVID-maatregelen zijn de scholen eind september bezocht. 

De terugkoppeling vond in concept eind november plaats. Het is fijn om te horen dat we voldoen aan de 

basiskwaliteit. Daarnaast heeft de inspectie een aantal punten genoemd die beter kunnen en daar doen we onze 

winst mee. Het gaat dan vooral om het verbeteren van onze onderwijskwaliteit door meer systematisch te sturen op 

(onderwijs)data. Wilt u meer weten over het inspectiebezoek en de bevindingen, dan verwijzen wij u door naar de 

website van de inspectie (zoekfunctie: stichting EduCare): https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl                 

Dit bestuursverslag vormt samen met de jaarrekening het jaarverslag van het schoolbestuur. In het bestuursverslag 

legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar. We richten ons in deze verantwoording niet alleen op de 

raad van toezicht, de Inspectie van het Onderwijs en het ministerie van OCW, maar ook op verantwoording naar 

ouders, samenwerkingspartners en andere belanghebbenden of geïnteresseerden.  
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In deze verantwoording staan we open voor dialoog en we nodigen u als lezer van harte uit om te reageren op 

hetgeen u leest. Wilt u ons benaderen over het jaarverslag, dan kan dat via het mailadres: 

bestuurssecretariaat@educare-harderwijk.nl 

 

We starten het bestuursverslag met een algemene beschrijving van de organisatie. In hoofdstuk 2 beschrijven we 

hoe we als scholen gezamenlijk gewerkt hebben aan onderwijsverbetering en hoe we invulling hebben gegeven aan 

de plannen vanuit ons strategisch beleidsplan. In het laatste hoofdstuk verantwoorden we de financiën, het 

jaarverslag. 

Het jaar 2020 is een bijzonder jaar geweest. Op het moment van schrijven van dit bestuursverslag zijn het so en het 

sbo weer volledig open vanaf 8 februari en de overige scholen vanaf 1 maart, rekening houdend met 

afstandsmaatregelen. Het virus is nog onder ons en we hebben er rekening mee te houden. Daarnaast zien we 

binnen de scholen dat er besmettingen voorkomen onder leerlingen en/of personeel. Dit heeft weer gevolgen voor 

de continuïteit van het onderwijsaanbod en het vraagt bijstellen, afstemmen en maatwerk. 

Terugkijkend zien we, naarmate het nieuwe schooljaar vorderde en het aantal COVID-19-besmettingen opliep, in 

toenemende mate uitval van personeel en de daaraan gerelateerde problemen om het onderwijs goed te kunnen 

blijven inrichten. Onvermijdelijk liep de werkdruk opnieuw fors op. Schoolontwikkeling en samenwerking tussen de 

scholen staat onder druk. De continue alertheid voor veiligheid en gezondheid maakt collega’s moe en soms zakt de 

moed in de schoenen. Helemaal omdat het perspectief op verbetering van de situatie (nog) ontbreekt.  

Toch willen we als EduCare present zijn voor onze leerlingen en ouders. We blijven onverminderd de aandacht geven 

die nodig is. We doen dat, zoals beschreven in ons strategisch beleidsplan, vanuit hoop. We werken vanuit een 

christelijke levensovertuiging en leven vanuit hoop. Wij zijn dienstbaar aan de mensen en de wereld om ons heen. 

Wij hebben aandacht voor diversiteit, tonen respect naar de ander en hebben geduld met elkaar.  

Terugkijkend over 2020 zijn we dankbaar dat we ons werk vanuit die gedachte hebben mogen invullen. Rekening 

houdend met elkaar en met oog voor de ander, gericht op de dag van morgen. In vertrouwen dat het goed komt! 

 

Mei 2021 

Jan Lindemulder 

Bestuurder 

  

mailto:bestuurssecretariaat@educare-harderwijk.nl
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1. Het schoolbestuur 
 

1.1  Profiel 
 

In de beschrijving van de missie, de visie en de succesbepalende factoren maken we gebruik van de ‘golden circle’ 

van Simon Sinek (2010). We benoemen naast de genoemde beschrijvingen onze WHY, HOW en WHAT van EduCare. 

We doen dit omdat we zo onze missie willen uitdragen, waarin onze medewerkers en onze leerlingen een centrale 

plek innemen!  

 

Missie 

EduCare realiseert binnen haar scholen een veilig en stimulerend leerklimaat voor leerlingen van 4 – 20 jaar oud die 

vanuit een specialistische onderwijsbehoefte hun talenten ontwikkelen. 

Onze WHY bepaalt ons handelen: Wij geloven in jouw talent en in de talenten van onze leerlingen!  

 

Visie 

In de Noordwest-Veluwe bieden wij zo gewoon-, zo passend-, zo thuis-nabij-mogelijk christelijk gespecialiseerd 

onderwijs. Ook zetten wij onze expertise in ter ondersteuning van onze (onderwijs)partners.  

In onze HOW stellen we de ontwikkeling van onze leerlingen centraal!  

 

Succesbepalende factoren 

Wij werken vanuit een christelijke levensovertuiging en leven vanuit hoop. Wij zijn dienstbaar aan de mensen en de 

wereld om ons heen. Wij hebben aandacht voor diversiteit, tonen respect naar de ander en hebben geduld met 

elkaar. EduCare biedt kwalitatief goed onderwijs, beweegt mee met de maatschappelijke ontwikkelingen en is 

financieel gezond.  

Vanuit het WHAT bieden wij een breed aanbod van onderwijsondersteuning en leggen samen met jou een stevige 

basis voor de toekomst! 

 

Ons strategisch beleidsplan kent een drietal thema’s, en wel:  

1. EduCare als aantrekkelijk werkgever 

EduCare ontwikkelt zich als een lerende organisatie waarbij we vanuit gedeeld leiderschap onze professionele 

leergemeenschap vormgeven. We stimuleren groei en ontwikkeling omdat we geloven dat dit onze medewerkers 

stimuleert om nog beter onderwijs te verzorgen, wat direct weer ten goede komt aan de talentontwikkeling van onze 

leerlingen.  

2. EduCare verzorgt een kwalitatief goed onderwijsaanbod 

EduCare biedt specialistisch onderwijs met een eigen karakter. We richten ons naast kwalificeren op de socialisatie en 

persoonsvorming van onze leerlingen. Juist met deze drieslag zijn onze leerlingen vaardig, aardig en waardig om de 

stappen te zetten als jongvolwassenen in een complexe maatschappij. 

3. EduCare als specialistische partner 

EduCare is een specialistische partner voor een speciale doelgroep. We werken samen met partners uit de zorg, met 

gemeenten en reguliere onderwijsinstellingen. Wij zijn zichtbaar en trots op wat we doen. We leveren kwaliteit, zijn 

professioneel en gaan uit van vertrouwen, verantwoordelijkheid en verantwoording.   

 

VERWIJZING – Op onze website vindt u ons strategisch beleidsplan 

 

https://www.educare-harderwijk.nl/strategische-beleidsplan/
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1.2  Organisatie 
 

Gegevens van de organisatie 
Naam bevoegd gezag Stichting EduCare 

Bestuursnummer 41671 

Adres Stationslaan 32 

Postcode 8071 CM 

Plaats Nunspeet 

Website www.educare-harderwijk.nl 

Telefoon 0341-45 27 95 

E-mailadres bestuurssecretariaat@educare-harderwijk.nl 

Postbusadres Postbus 170 - 8071 AD Nunspeet 

 

 

Bestuur 
Naam  Jan Lindemulder 

Functie Bestuurder 

Nevenfuncties (betaald en onbetaald) Geen 

 

 

Scholen 
Naam van de school BRIN  Onderwijssoort Vestigingsplaats  Leerlingen 

1/10/2020 

De Arend 05OX Speciaal basisonderwijs (sbo)  Nunspeet 76 

De Springplank 02WU Speciaal basisonderwijs (sbo) Harderwijk 
Zeewolde 
(dependance) 

206 

Koningin Emmaschool    02CX Speciaal basisonderwijs (sbo) 
Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (zmlk) 
Samenwerking vanuit De Lelie 

Nijkerk 
 

97 

De Wingerd 02CP Speciaal onderwijs en voortgezet 
speciaal onderwijs aan zeer moeilijk 
lerende kinderen (so en vso zmlk) 

Nunspeet 70 

De Lelie 16TL Speciaal onderwijs en voortgezet 
speciaal onderwijs aan zeer moeilijk 
lerende kinderen (so en vso zmlk) 

Harderwijk 
Ermelo 
(dependance) 

222 

MijnSchool 07YU School voor praktijkonderwijs (pro) Harderwijk 215 

 

Organisatiestructuur 

De directeuren van de scholen zijn integraal verantwoordelijk voor het beleid van de scholen. Zij vormen samen met 

de bestuurder het directieberaad, waarin het meerjarenbeleid en het dagelijks beleid van EduCare worden 

vormgegeven. 

 

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze MR-en kiezen de leden van de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (GMR), die een adviserende en instemmende taak heeft betreffende het beleid van de 

bestuurder. De bestuurder is op verzoek minstens vier keer per jaar aanwezig bij de vergaderingen van de GMR. De 

GMR overlegt twee keer per jaar met de rvt en kan zo nodig ook tussentijds de rvt benaderen. 

 

Zie BIJLAGE 1 – organogram 

 

  

http://www.educare-harderwijk.nl/
mailto:bestuurssecretariaat@educare-harderwijk.nl
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Juridische structuur 

De rechtspersoon is een stichting met de naam Stichting EduCare, christelijk speciaal onderwijs te Harderwijk e.o. De 

stichting EduCare (bestuursnummer 41671) is opgericht op 27 maart 2007 en gevestigd te Nunspeet, Stationslaan 

32. In 2011 is er een statutaire wijziging doorgevoerd waarbij de naam van de stichting is gewijzigd van protestants-

christelijk naar christelijk.  

De rechtsvoorganger van de stichting is opgericht op 28 maart 1947 als Stichting voor Christelijk Buitengewoon Lager 

Onderwijs voor Harderwijk en omgeving.  

 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 8157963.  

Aan de stichting zijn geen andere partijen verbonden, anders dan de samenwerkingsverbanden PO en VO. De 

stichting EduCare is aangesloten bij Samenwerkingsverband Zeeluwe PO2509 en Stichting Leerlingenzorg NW-

Veluwe VO2509.  

 

Governance en functiescheiding 

De stichting kent een organieke scheiding tussen bestuur en toezicht, middels een two-tier model met een college 

van bestuur (bestuurder) en een raad van toezicht. EduCare wordt in overeenstemming met de statuten bestuurd 

door een college van bestuur (cvb). Het toezicht wordt uitgeoefend door de raad van toezicht (rvt). De rvt is ook 

werkgever en klankbord van het cvb. Het cvb van EduCare verricht alle taken die tot de verantwoordelijkheid van het 

bevoegd gezag behoren en is werkgever van het personeel dat bij EduCare in dienst is.  

Het cvb bestaat uit één persoon: de heer J. (Jan) Lindemulder. Deze persoon wordt ‘bestuurder’ genoemd. 

De directeuren van de scholen zijn integraal verantwoordelijk voor het beleid van de scholen. Zij vormen samen met 

de bestuurder het directieberaad, waarin het meerjarenbeleid en het dagelijks beleid van EduCare worden 

vormgegeven. 

 

Code goed bestuur 

In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zijn basisprincipes vastgelegd rond professionaliteit van 

bestuurders, toezichthouders en managers in het primair onderwijs. Het bestuur handhaaft de code goed bestuur 

PO. 

 

Scholing en professionalisering 

De bestuurder heeft in 2020 de leergang Kwaliteitszorg voor bestuurders gevolgd. De leergang werd aangeboden 

door de PO-raad in afstemming met B&T – organisatieadvies. De leergang was gericht op het versterken van de 

bestuurder betreffende de onderwijskwaliteit. 

In december heeft de bestuurder het grote online kwaliteitscongres van het VTOI-NVTK bijgewoond. 

De bestuurder is lid van de intervisiegroep Noord-Gelderland/Flevoland, waar onder leiding van Verus jaarlijks een 

viertal ontmoetingen plaatsvinden met een twaalftal medebestuurders uit het primair onderwijs.  

 

Intern toezicht 

De raad van toezicht werkt vanaf het vierde kwartaal van 2020 volgens de Code Goed Toezicht zoals gedefinieerd 

door VTOI/NVTK en zal de principes daaruit verder implementeren in 2021. De raad heeft als wettelijke taken: 

goedkeuren van de begroting, verwerving en rechtmatige besteding van middelen, de benoeming van de externe 

accountant, het vaststellen van de jaarrekening en het toezien op de strategie. Ook is de raad formeel de werkgever 

van de uitvoerend bestuurder. 

De raad van toezicht handelt ook in overeenstemming met de code ‘Goed bestuur’ van de PO-raad. Om hierin scherp 

te blijven, bezoeken leden van de raad regelmatig de netwerkbijeenkomsten die, nu veelal online, georganiseerd 

worden door de PO-raad, Verus en/of VTOI/NVTK. 

  

https://www.poraad.nl/files/documents/code-goed-bestuur-in-het-primair-onderwijs
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Samenstelling raad van toezicht 2020 

Naam en functie Nevenfunctie 
(betaald en onbetaald) 

Datum 
benoeming 

Datum 
herbenoeming 

Aftredend Termijn 

M. van Daalen 
Voorzitter  

DGA bij Chiriqui B.V.  
 
Bestuurslid Energie 
coöperatie ZeewoldeZon 
 

01-01-2009 01-01-2017 01-07-2021 3e 

K.M. Endendijk-
Gardenbroek 
Vicevoorzitter 

Manager QHSSE bij Allinq   
(bezoldigd)         

21-04-2010 01-01-2018 01-01-2021 3e  

C. Baatenburg de Jong 
Lid auditcommissie 
Financiën 

Adjunct Directeur Reuma 
Nederland (bezoldigd) 
 
Voorzitter rvt Johannes 
Fontanus College 
 
Bestuurslid Stichting 
Collecteplan 

08-09-2010 08-09-2018 08-09-2022 3e  

M.C. Slootweg 
Lid auditcommissie 
Financiën 

Gepensioneerd controller 
 
Lid Adviesraad Sociaal Domein 
Gemeente Nunspeet 
 
Penningmeester Stichting 
Filadelfia II te Nunspeet 

25-06-2014 25-06-2018 25-06-2026 2e 

W. Stoelinga 
Lid 

Directeur kinderhospice 
Binnenveld ( bezoldigd) 

26-10-2016 26-10-2020 26-10-2028 2e 

 

In 2020 heeft de rvt de accountant opnieuw gecontracteerd. Ook is in 2020 de puntenweging van de WNT opnieuw 

vastgesteld. Eind 2020 heeft de rvt een (tijdelijke) auditcommissie Onderwijs en Kwaliteit opgericht.  

Voor de overige punten verwijzen we u naar de bijlage.  

 

Zie verder BIJLAGE 2 - Verslag intern toezicht 

 

Sturing en beleid 

De scholen worden geleid door directeuren. De directeuren zijn integraal verantwoordelijke en onderwijskundige 

leiders die vanuit gedeeld leiderschap de professionele leergemeenschap vorm geven. Wij beleggen 

verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in onze schoolorganisaties.  

Wij sturen waardengedreven vanuit het Rijnlandsmodel en zijn gericht op de bedoeling: de ontwikkeling van onze 

leerlingen!  

De bestuurder maakt met de directeur per kalenderjaar afspraken, die in het jaarplan van de scholen worden 

vastgesteld. In december wordt het jaarplan geëvalueerd en beoordeeld.  

Het bestuurskantoor van onze stichting heeft twee hoofdtaken. Vanuit het bestuurskantoor wordt, door de 

bestuurder, leiding gegeven aan de scholen van de stichting. Daarnaast verricht het kantoor ondersteunende 

diensten voor de scholen. De algemene leiding is in handen van de bestuurder. Onze stichting heeft twee 

stafafdelingen voor Personeel en Organisatie en voor Financiën & Beheer. De staf wordt ondersteund door een 

secretaresse. 

Het directieberaad, bestaande uit de zes directeuren van de scholen en de bestuurder, is het belangrijkste 

beleidsvormende orgaan van EduCare. 
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De thema’s genoemd in het strategisch beleidsplan vormen het uitgangspunt in de formulering van de doelen in de 

jaarplannen van de scholen. Binnen EduCare werken we met een strategisch beleidsplan op stichtingsniveau. 

Daarnaast werken de scholen met een schoolplan, ook een document met een strategische scope van vier jaar.  

In onderstaand schema wordt afgebeeld op welke wijze deze onderdelen in de strategische cyclus samenkomen. 

 

 
 

In 2020 is de strategische cyclus gaandeweg geïmplementeerd. Ook is er in het najaar van 2020 voor het eerst een 

kaderbrief opgesteld voor de plannen in 2021. Deze kaderbrief is in concept voorgelegd aan de directies van de 

scholen. De ingrediënten voor de kaderbrief zijn in de tussenevaluatie in juni opgehaald. Zo zien we een logische lijn 

vanuit jaarplannen, via tussenevaluaties, naar de kaderbrief als input voor de plannen in het volgende kalenderjaar. 

De begroting 2021 is in het najaar van 2020 beleidsrijk opgesteld. 

 

Externe contacten 

EduCare werkt nauw samen met de onderstaande organisaties:  

Organisatie  Beknopte omschrijving van de vorm van de dialoog of samenwerking en de 

ontwikkelingen hierin 

SWV Zeeluwe Bestuurder EduCare is toezichthoudend bestuurder van het samenwerkingsverband 

Stichting Leerlingzorg VO Bestuurder EduCare is algemeen bestuurslid van dit samenwerkingsverband 

Stichting Volare Intercollegiaal overleg en samenwerking tussen beide stichtingen over Passend 

Gespecialiseerd Onderwijs in de regio 

’s Heeren Loo – Onderwijs Intercollegiaal overleg over de samenwerking onderwijs, gedrag en zorg  

Lokaal bestuurlijk overleg 

Zeewolde 

Bestuurlijke afstemming over samenwerking in kader van Passend Onderwijs 

Bestuurlijk overleg 

Harderwijk 

Bestuurlijke afstemming over samenwerking in kader van Passend Onderwijs 

Bestuurlijk overleg 

Nunspeet 

Bestuurlijke afstemming over samenwerking in kader van Passend Onderwijs 

(V)SO in de regio Bestuurlijke afstemming met collega speciaal onderwijs bestuurders in de regio Veluwe NW en 

Stedendriehoek 

Sectorraad GO Lid van de landelijke organisatie voor gespecialiseerd onderwijs  

PO-raad Lid van de landelijke sectororganisatie voor primair onderwijs 

VO-raad Lid van de landelijke sectororganisatie voor voortgezet onderwijs 

Overleg bestuurders 

regulier – speciaal 

Landelijk bestuurlijk overleg rond integratie regulier en speciaal, NCOJ 

Careander - zorg Bestuurlijke afstemming over de samenwerking onderwijs - zorg 

’s Heeren Loo zorg Ermelo Bestuurlijke afstemming over arrangement Driekansen 

Kinderopvang Nunspeet Bestuurlijke afstemming samenwerking  

 

De doelen in het strategisch beleidsplan op 

stichtingsniveau, opgesteld op A3, en de 

doelen uit het schoolplan van de scholen 

worden vertaald in het jaarplan (A3) van de 

scholen.  

De verantwoording vindt halfjaarlijks plaats 

middels de kwaliteitskaarten van de scholen.  

De tussenevaluatie in juli en de kaderbrief in 

oktober geven richting en input voor de 

plannen in het volgende kalenderjaar.  

Ieder kwartaal wordt een Q-rapportage 

opgemaakt betreffende financiële kaders en 

(overige) risico’s. 
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Medezeggenschap  

De GMR van stichting EduCare bestaat uit een afvaardiging van de personeelsgeleding en een afvaardiging van de 

oudergeleding van iedere MR. Iedere MR levert dus een personeelslid en een ouderlid. De GMR bestaat bij een 

voltallige bezetting uit zes personeelsleden en zes ouders.  

In 2020 was de GMR goed bemenst om de zaken die speelden goed te behartigen. Zowel de personeelsgeleding en 

de oudergeleding waren over het algemeen genomen goed vertegenwoordigd. 

Belangrijke onderwerpen die besproken zijn met de bestuurder zijn: generatiepact, functiegebouw EduCare, 

werkgeverschap in coronatijd en ExpertisePunt/expertisedeling. Voor meer informatie over de medezeggenschap 

uitgeoefend door de GMR in 2020 verwijzen we naar de bijlage.  

 

Zie verder BIJLAGE 3 - jaarverslag van de GMR 

 

Klachtenbehandeling en beleid 

Er zijn in 2020 geen klachten binnen gekomen via de formele klachtenprocedure.  

In maart is er een nieuwe externe vertrouwenspersoon aangetrokken. De externe vertrouwenspersoon is in één 

kwestie geconsulteerd. Dit is naar tevredenheid van degene die contact heeft gezocht, afgehandeld. De 

klachtenregeling en het klachtenbeleid zijn gepubliceerd op de website van de scholen. 
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2. Verantwoording van het beleid 
 

In dit hoofdstuk verantwoordt het bestuur het gevoerde beleid op de volgende beleidsterreinen: Onderwijs & 

kwaliteit, Personeel & professionalisering, Huisvesting & facilitaire zaken en Financieel beleid. De doelen die in het 

strategisch beleidsplan gesteld zijn, staan centraal. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op het beleid rond 

risico’s en risicobeheersing. We verwijzen naar het eerder genoemde strategisch beleidsplan, zie hoofdstuk 1 van dit 

jaarverslag en de drie thema’s.  

 

2.1  Onderwijs & kwaliteit 
 

EduCare als specialistische partner  

EduCare is een specialistische partner voor een speciale doelgroep. We werken samen met partners uit de zorg, met 

gemeenten en reguliere onderwijsinstellingen. Wij zijn zichtbaar en trots op wat we doen. We leveren kwaliteit, zijn 

professioneel en gaan uit van vertrouwen, verantwoordelijkheid en verantwoording.  

Doelen en resultaten  

In het strategisch beleidsplan wordt het thema EduCare als specialistische partner nader uitgewerkt in een viertal 

deelactiviteiten. Hieronder een kort overzicht over de stand van zaken in 2020, met een toelichting: 

Specialistische partner 
deelactiviteit: 

Resultaat1      Toelichting 

De scholen van EduCare 
zijn zichtbaar 
binnen de regio’s 

Gehaald De scholen zijn bekend bij de partners in de regio en zijn aanspreekpunt voor 
extra vragen en/of ondersteuning. De organisatie van het ExpertisePunt is in 
2020 omgebouwd en waar mogelijk gecontinueerd binnen een aantal regio’s.  

Horizontale 
verantwoording 
 

Vertraagd Vanwege COVID-19 en bemensing is het niet gelukt om de horizontale 
verantwoording in open dialoog fysiek te voeren. Wel is er voortdurend (digitaal) 
overleg en afstemming gevoerd met stakeholders rond de schoolsluitingen en 
daarna. Het strategisch beleidsplan is in de GMR en alle schoolteams besproken 
en toegelicht.  

PR en Communicatie Uitgesteld De website is nog niet aangepast. 

Naar een kwalitatief en 
professioneel  
bestuurskantoor 

Vertraagd In september is een nieuw bestuurssecretariaat gestart vanwege het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd van de vorige secretaresse. 
In september is een medewerker financiën en beheer gestart voor 0,6 fte. Een 
uitbreiding voor de afdeling HR is in onderzoek. 

 

Onderwijskwaliteit  

EduCare biedt specialistisch onderwijs met een eigen karakter. We richten ons naast kwalificeren op de socialisatie en 

persoonsvorming van onze leerlingen. Juist met deze drieslag zijn onze leerlingen vaardig, aardig en waardig om de 

stappen te zetten als jongvolwassenen in een complexe maatschappij.  

  

                                                           
1 Kleurencode: groen is gehaald, oranje vertraagd, rood is uitgesteld. 
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Doelen en resultaten op stichtingsniveau 

In het strategisch beleidsplan staan drie deelactiviteiten genoemd om te komen tot een kwalitatief goed 

onderwijsaanbod. Hieronder een kort overzicht over de stand van zaken in 2020, met een toelichting: 

Kwalitatief goed 
onderwijsaanbod 
deelactiviteit: 

Resultaat2 Toelichting 

Optimaliseren van het 
leer- en werkklimaat op 
de scholen                              

Vertraagd  Gezien uitbraak COVID-19 en schoolsluiting is dit punt niet planmatig opgepakt. 
Vanaf maart is de context drastisch gewijzigd. Het optimaliseren van leer- en 
werkklimaat is vertaald naar onderwijs op afstand, schoolsluiting en heropening. 

Aanpassen van de 
kwaliteitszorgcyclus 

Vertraagd  De scholen hebben hun eigen kwaliteitszorgcyclus dit loopt goed. Het bestuurlijk 
toetsingskader is nog niet geëxpliciteerd. De strategische cyclus is 
geïmplementeerd. 

Inrichten innovatiefonds 
EduCare 

Ingericht Het innovatiefonds is ingericht. Er zijn twee aanvragen gehonoreerd in 2020. 

 

Onderwijskwaliteit tijdens de schoolsluitingen 

Op 16 maart 2020 zijn de scholen in Nederland gesloten vanwege het feit dat het virus COVID-19 veel slachtoffers 

maakt. Alle scholen van EduCare zijn overgestapt naar onderwijs op afstand. In de eerste twee weken is leerstof 

aangeboden via thuiswerkpakketten. Daarna is overgestapt op online onderwijs gecombineerd met werkpakketten. 

Alle scholen hebben leerlingen van ouders met cruciale beroepen opgevangen. Ook hebbend de scholen maatwerk 

aangeboden voor leerlingen die het nodig hadden om een aantal dagdelen per week op school te zijn. In nauwe 

afstemming met ouders en leerkracht (en soms ook de leerling zelf) is bepaald wat er nodig was. Alle leerlingen 

waren gedurende de schoolsluiting, die liep tot 6 april, in beeld.  

  

Voor de scholen van EduCare geldt dat het onderwijs op afstand geen vervanging is voor het fysieke onderwijs op de 

scholen. Al onze leerlingen hebben een specifieke aanpak en ondersteuning nodig om goed te leren en zich te 

ontwikkelen. Begin april zijn de scholen weer gestart. In aanvang is er aandacht gegeven aan de veiligheidsbeleving 

van de leerlingen. Daarnaast hebben alle scholen voor de zomer de ontwikkeling van de leerlingen in kaart gebracht.  

 

Doelen en resultaten op schoolniveau 

De scholen verantwoorden zich in hun opbrengsten in de kerndoelen (taal, rekenen, lezen), de sociale emotionele 

ontwikkeling (samenwerking en sociale veiligheid) en het welbevinden (versterken van zelfbeeld en leren-leren). Hier 

zien we de eerder genoemde drieslag terug.  

Voor het sbo/so geldt dat eindtoets voor de leerlingen niet doorging in 2020. De leerlingen in het so, uitgezonderd 

zeer moeilijk lerende en meervoudig gehandicapte leerlingen, zouden in 2020 voor het eerst verplicht deelnemen 

aan de eindtoets. Maar ook hier kon de toets niet doorgaan. Daarmee kregen de leerlingen geen aanvulling op hun 

schooladvies. Dit geldt ook voor het sbo. In het sbo/so spelen ontwikkelingsperspectieven en de inschatting van de 

school een belangrijke rol in het bepalen van het schooladvies. De eindtoets kan een extra, objectief en breder beeld 

van de leerlingen geven en kan de leerlingen daardoor extra kansen bieden. 

Een eerste analyse op schoolniveau voor wat betreft de opbrengsten na thuisonderwijs, is gemaakt rond de zomer 

van 2020. Deze analyse was gericht op de vraagstelling of de leerlingen vanwege onderwijs op afstand en de 

maatregelen COVID-19 extra ondersteuning nodig zouden hebben op het gebied van leren en ontwikkelen. De 

uitkomsten van deze analyse zijn erg divers en geven geen congruent en breder beeld per school. Op individueel 

niveau zien we wel verschillen. Vandaar dat de scholen van EduCare zich, in dit kader, richten op maatwerk. 

 

Zie verder BIJLAGE 4 – een overzicht van de leeropbrengsten van de scholen 

                                                           
2 Kleurencode: groen is gehaald, oranje vertraagd, rood is uitgesteld. 
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Inspectierapport 2020 

In de kaderbrief van 2020 zijn aanscherpingen geformuleerd ten aanzien van het verbeteren van de kwaliteit van 

onderwijs. De aandachtspunten vanuit de inspectie zijn (mede) vertaald in de kaderbrief. Het is fijn om te horen dat 

we voldoen aan de basiskwaliteit. Daarnaast heeft de inspectie een aantal punten genoemd die beter kunnen. Het 

gaat dan vooral om het verbeteren van onze onderwijskwaliteit door meer systematisch te sturen op data.  

Ook heeft de inspectie genoemd dat we ons beter zouden kunnen verantwoorden in het jaarverslag. Dit gaat dan om 

algemene zaken en financiën, maar ook over de kwaliteit van het onderwijs op de scholen als het gaat om het 

uitstroomperspectief. 

Klik hier voor het inspectierapport op de website van de inspectie (zoekfunctie: stichting EduCare) 

 

Passend onderwijs 

Als gevolg van de wet Passend Onderwijs participeren de scholen en het bestuur sinds 1 augustus 2014 in Stichting 

Samenwerkingsverband PO - Zeeluwe en de Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe (vo). De bestuurder van EduCare is 

toezichthoudend bestuurslid van SWV Zeeluwe en bestuurslid bij Stichting Leerlingenzorg. Beide 

samenwerkingsverbanden hanteren het schoolmodel aangaande de expertisebekostiging.  

 

De middelen voor de zware en lichte ondersteuning en de middelen voor het sbo worden conform wettelijke 

verplichtingen overgedragen aan de scholen voor zware ondersteuning, het sbo en het praktijkonderwijs. EduCare 

ontvangt deze middelen en daarnaast ontvang het sbo gelden bij een verwijzing van meer dan 2% van het 

totaalaantal leerlingen.  

 

Vanuit SWV Zeeluwe ontvang EduCare aanvullende ondersteuning van € 150 per sbo-leerling. In 2020 was dit een 

bedrag van in totaal € 54.300. Daarnaast heeft EduCare een eenmalige uitkering van extra ondersteuningsmiddelen 

ontvangen van SWV Zeeluwe ter waarde van € 11.280. Dit betekent dat EduCare in 2020 een bedrag van € 65.580,= 

aan ondersteuningsmiddelen heeft ontvangen.  

Met deze middelen zijn de volgende doelen nagestreefd: 

• Verbeteren samenwerking met Jeugdhulp en CJG om thuiszitters te voorkomen.  

• Onderzoeken mogelijkheden observatiegroep kleuters sbo/zml. Er is draagvlak vanuit beide scholen (De Lelie 

en De Springplank) voor het gezamenlijk starten van een observatiegroep. 

• Verbeteren samenwerking en communicatie met ouders. 

• Verhogen leeropbrengsten door verbeteren professionele cultuur binnen de scholen.  

• Bieden van extra ondersteuning aan individuele leerlingen door extra inzet van onderwijsassistenten, intern 

begeleiders of logopedisten. 

 

Vanuit SWV Leerlingenzorg heeft EduCare in 2020 € 73.478 aan ondersteuningsmiddelen ontvangen. Met deze 

middelen zijn de volgende doelen nagestreefd: 

• Extra inzet interne begeleiding en leerlingbegeleiding. 

• Trainingen gericht op ondersteuning aan leerlingen. 

• Interne voorzieningen verbeteren. 

• Extra handen in de klas. 

 

Voor deelname aan het onderwijs op de scholen van EduCare is een verwijzing nodig vanuit de 

samenwerkingsverbanden. Beide samenwerkingsverbanden hebben een adequaat en efficiënt systeem voor de 

afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) ingericht.  

 

In BIJLAGE 5 vindt u een overzicht van de diverse afkortingen binnen ons onderwijs 

https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl/
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De scholen van EduCare plaatsen leerlingen zodra er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven. We doen dit 

gedurende het schooljaar tot aan de meivakantie. Leerlingen die na de meivakantie worden aangemeld, worden 

direct na de zomervakantie welkom geheten op onze scholen.  

Internationalisering 

EduCare heeft geen beleid aangaande internationalisering. Ook heeft de stichting in 2020 geen subsidies ontvangen 

voor internationalisering. 

Toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van beleid 

In 2021 zal het onderwijs nog zeker te maken hebben met de gevolgen van de schoolsluitingen. De impact van deze 

maatregelen is groot. De overheid heeft subsidieprogramma’s opgesteld waar de scholen gebruik van maken. Deze 

extra inzet is gericht op het voorkomen van onderwijsachterstand bij leerlingen als gevolg van de genoemde 

sluitingen.  

De scholen van EduCare maken beargumenteerd en onderbouwd gebruik van de aangeboden subsidieregelingen. 

Voor onze leerlingen passen we maatwerk toe omdat we zien dat geen leerling gelijk is en het beeld divers. 

Programma’s gericht op welbevinden van leerlingen en stimuleren van samenwerking sluiten aan bij een eerste 

beeld wat nodig is. 

De aandachtspunten vanuit de inspectie zijn (mede) vertaald in de kaderbrief. Het gaat dan vooral om het 

verbeteren van onze onderwijskwaliteit door meer systematisch te sturen op data.  

Qua leerlingaantal houden we rekening met mogelijk een lichte daling tot 2023. Dit omdat we vermoeden dat 

leerlingen in het regulier onderwijs, waar ook de extra middelen beschikbaar komen, minder snel zouden kunnen 

worden doorverwezen naar de gespecialiseerde scholen. Nadat de subsidiestromen zijn gestopt, vermoeden we 

weer een stijging van leerlingen in onze scholen. Vermoedelijk zal dit uitkomen op het huidige niveau of mogelijk iets 

daarboven.  

 

2.2  Personeel & professionalisering 
 

EduCare als aantrekkelijk werkgever 

EduCare ontwikkelt zich als een lerende organisatie, waarbij we vanuit gedeeld leiderschap onze professionele 

leergemeenschap vormgeven. We stimuleren groei en ontwikkeling omdat we geloven dat dit onze medewerkers 

stimuleert om nog beter onderwijs te verzorgen, wat direct weer ten goede komt aan de talentontwikkeling van 

onze leerlingen.  

 

Doelen en resultaten op stichtingsniveau 

In het strategisch beleidsplan staat een zestal deelactiviteiten genoemd onder het thema aantrekkelijk werkgever. 

Het gaat om activiteiten op het gebied van personeel & professionalisering. Hieronder een kort overzicht over de 

stand van zaken in 2020, met een toelichting.  

 

In 2020 is het directieteam, bestaande uit vijf directeuren van de scholen, drastisch gewijzigd. Op sbo De Springplank 

is de directeur medio november met pensioen gegaan en opgevolgd door een duo-directie, vanuit een mooie interne 

procedure. De duo-directie is ingericht op doelgerichte samenwerking van de directeuren. Mede hierdoor zijn beide 

directeuren aangesteld met een werktijdfactor van 0,65. Dit biedt hen de mogelijkheid om een dag per week 

gezamenlijk aanwezig te zijn, bijvoorbeeld voor directietaken/vergaderingen. 

Begin november 2020 is een nieuwe directeur gestart op De Lelie te Harderwijk. En bij het schrijven van het 

jaarverslag kunnen we aangeven dat op De Arend/De Wingerd in Nunspeet per 1 april 2021 de ad interim in vaste 

dienst is gekomen als directeur. Beide aanstellingen zijn voorafgegaan aan respectievelijk een externe en een interne 

sollicitatieprocedure. Het directieteam is hiermee voltallig. 
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Aantrekkelijk werkgever          
deelactiviteit: 

Resultaat3  Toelichting 

Operationaliseren 
Leiderschap & 
Kernwaarden EduCare 

Uitgesteld In 2020 is het directieteam sterk gewisseld in samenstelling. Het 
leiderschapstraject is daarom uitgesteld tot voorjaar 2021. 

Inventarisatie functiehuis  
- initiatiefase  

Afgerond In de eerste helft van 2020 is het project opgestart. 

Actualiseren functiehuis – 
projectfase  

Afgerond In de tweede helft van 2020 is het nieuwe functiegebouw EduCare ingevoerd. 

Actualiseren werving- en 
selectiebeleid  

Vertraagd Huidig beleid voldoet in redelijke mate, actualisatie is uitgesteld . 

Actualiseren 
vervangingsbeleid 

Uitgesteld Gezien COVID-19 is dit beleidsvoornemen niet opgepakt. Huidige vervangingen 
worden pragmatisch en kwalitatief voldoende opgelost. 

Besluit generatieregeling Afgerond In het eerste kwartaal van 2020 is besloten geen generatieregeling in te 
voeren. 

 

Toekomstige ontwikkelingen 

Met de invoering van het nieuwe functiegebouw in 2020 is een basis gelegd voor het verdere integrale 

personeelsbeleid (IPB). Intern is het zaak om de ondersteunende dienstverlening vanuit het bestuurskantoor naar de 

directeuren te stroomlijnen en goed af te stemmen, zeker gezien de nieuwe bemensing en de taken. Extern is het 

zaak, gezien de krapte in de arbeidsmarkt, om als aantrekkelijk werkgever nieuw personeel te boeien en te binden.  

 

Uitkeringen na ontslag 

In 2020 is van drie medewerkers het dienstverband beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De 
compensatie van de betaalde transitievergoedingen is ingediend bij het UWV ter vergoeding. Het totale bedrag van 
de transitievergoedingen is € 65.934 (bruto). Op het moment van schrijven is de uitbetaling van deze vergoedingen 
nog in behandeling bij het UWV.  
In 2020 is voor twee medewerkers een WW-uitkering ontstaan met een totaalbedrag van € 6.990 in 2020. Het is 
verstandig om de (langdurige) tijdelijke contracten goed vorm te geven en te monitoren. Dit geldt ook voor tijdelijke 
uitbreidingen op een bestaande aanstelling. Na een langdurige tijdelijke uitbreiding zonder specifieke grondslag kan 
een medewerker WW-recht opbouwen. Daarnaast zijn in 2020 de scholen deels gesloten geweest waardoor er soms 
geen goed zicht is gekomen op het functioneren bij een tijdelijk dienstverband. Sommige medewerkers met tijdelijke 
contracten zijn veel minder fysiek op de scholen aanwezig geweest. Het is belangrijk om tijdig goed te monitoren 
wat dit voor eventuele gevolgen heeft voor de tijdelijke dienstverbanden.  
 
Aanpak werkdruk 

Op elke school is het streven om gezamenlijk tot een beslissing te komen over de besteding van de 
werkdrukmiddelen. Elke school gaat in overleg met het team om te kijken hoe deze gelden ingezet worden. Dit kan 
per jaar verschillend zijn.  
 

 

  

                                                           
3 Kleurencode: groen is gehaald, oranje vertraagd, rood is uitgesteld 

Werkdrukmiddelen kalenderjaar 2020

Brinnummer Naam school Totaal

02CP De Wingerd € 21.824,98

16TL De Lelie € 66.156,57

02CX Koningin Emmaschool € 26.533,03

02WU De Springplank € 55.284,48

05OX De Arend € 21.689,60
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Hieronder is per school aangegeven hoe de werkdrukgelden in 2020 zijn ingezet: 

• De Wingerd: inzet van een intern begeleider als achtervang voor opvang van kortdurende gaten in de 

personeelsvoorziening. 

• De Lelie: inzet van een vakleerkracht bewegingsonderwijs, zodat de groepsleerkrachten wekelijks ambulant 

kunnen zijn om administratieve werkzaamheden te vervullen. 

• Koningin Emmaschool: inzet van een vakleerkracht bewegingsonderwijs welke wordt ingehuurd vanuit Nijkerk 

sportief en gezond. 

• De Springplank: inzet van een onderwijsassistent welke de groepsleerkracht ondersteunt.  

• De Arend: een deel van de aanstelling van een leerkracht/teamleider is als achtervang ingericht om zodoende 

groepen te kunnen opvangen als de leerkracht kindgesprekken voert of bijvoorbeeld in een andere klas kijkt.  

 

Middelen vanuit de prestatie-box 

In het strategisch beleidsplan van EduCare is veel aandacht voor de professionalisering van het personeel, zowel 

voor de onderwijsgevenden als de leidinggevenden. Het is onze mening dat verbetering van de kwaliteit enkel kan 

plaatsvinden door verhoging van de professionaliteit van het personeel. In de functioneringsgesprekken worden 

personeelsleden gestimuleerd om zich te scholen. In de nascholingsplannen van de scholen is dit opgenomen. 

 

Vanwege de kwaliteitsverbetering is er ook geïnvesteerd in de leermiddelen. De doelstellingen voor 2020 waren: 

1. De scholen van EduCare kunnen de resultaten van het onderwijs, de opbrengsten, in kaart brengen; 

2. Stichting EduCare heeft zich goed gepositioneerd in de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs; 

3. De indicator ‘zorg en begeleiding’ scoort op alle scholen voldoende tot goed; hiermee maken we het 

handelingsgericht werken zichtbaar. 

 

Op het niveau van EduCare zijn in 2020 de volgende bedragen besteed: 

Nascholing                                       €    86.000,-  

Onderwijsleerpakket                        €  210.000,- 

Culturele vorming                            €     3.400,- 

De uitgaven voor opbrengstgericht werken zijn verweven in enkele andere grootboekposten. 

 

Strategisch personeelsbeleid 

Het personeelsbeleid is vastgelegd in het IPB. Doelen uit het strategisch beleidsplan zijn vertaald in de HR-cyclus. Een 

voorbeeld hiervan is het actualiseren van het functiehuis. Dit kende een verplichting vanuit de cao en is vervolgens 

als integraal project uitgevoerd. Alle HR-onderwerpen zijn onderverdeeld in een jaarplanning.  

 

Binnen het directieteam staat personeelsbeleid hoog op de agenda. Er is nauwe afstemming met HR rondom diverse 

thema’s. Bovenschools personeelsbeleid komt in gezamenlijke overleggen aan de orde. Er worden projectgroepen 

ingericht waarin ook één of meerdere directeuren zitting hebben/meedenken. De directeuren zijn verantwoordelijk 

voor de overdracht van het beleid naar hun personeel. Specifieke wensen/vragen vanuit het personeel worden 

teruggekoppeld/overlegd met HR. 

 

Na afloop van een specifiek project wordt er geëvalueerd. Dit gebeurt ook bij gestandaardiseerd beleid zoals 

bijvoorbeeld werving en selectie. 
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Ziekteverzuimcijfer EduCare 2020 

Het gemiddelde verzuimcijfer over 2020 is 7,16%. In het diagram is het 

verloop van dit cijfer per maand weergegeven. De hoge piek in het voorjaar 

kan verklaard worden ten gevolge van het opkomen van COVID-19. Er was 

angst binnen de bevolking dat men besmet zou kunnen zijn en de 

testcapaciteit was destijds nog laag. Hierdoor zijn er relatief gezien meer 

ziekmeldingen in die maanden geweest. Dit is ook een landelijke trend in de 

verzuimcijfers.   

Rondom COVID-19 zijn ook enkele medewerkers uit voorzorg thuisgebleven. 

Bijvoorbeeld als zijzelf of een gezinslid in afwachting waren van een 

testuitslag. Deze afwezigheid is niet als ziekte geregistreerd en daarom niet 

meegenomen in de getoonde cijfers.  

 

2.3  Huisvesting & facilitaire zaken 

 
Een kwalitatief goed onderwijsaanbod in een passende huisvesting 

Ook op het gebied van huisvesting geldt dat het bestuur actief stuurt op gebouwen waar de leerlingen een 

kwalitatief goed onderwijsaanbod krijgen aangeboden. De scholen zijn onderwijsrijke leeromgevingen en 

ondersteunen het leren van deze tijd.  

Daarnaast biedt de huisvestingsagenda mogelijkheden om samen te werken met partners en/of het regulier 

onderwijs, gericht op een zo-gewoon- en zo-inclusief-mogelijke omgeving voor leren en ontwikkelen. Bij dit laatste 

kan er worden gedacht aan het participeren in Integrale Kind Centra, de zogenaamde IKC’s, waar gespecialiseerd 

onderwijs, regulier onderwijs, (jeugd)zorg, sport en cultuur onder één dak samenwerken. 

 

Ontwikkelingen in 2020 

De gemeente Nunspeet stimuleert participatie in IKC-vorming. In 2020 is besloten om nog niet te participeren in IKC 

Nunspeet-Oost. Wel wordt er vanuit een samenwerkende gedachte voorgesorteerd op IKC-Centrum of IKC-West. De 

plannen voor deze laatstgenoemde centra zijn nog niet concreet. Gezien de krimp van leerlingen zijn de noodunits in 

2020 afgestoten.  

In Harderwijk wordt de groei van De Lelie (so/vso) opgevangen doordat er twee kleutergroepen zijn gestart in het 

gebouw van sbo De Springplank. Praktijkschool Mijnschool past, gezien de leerlingengroei, nog net in het huidige 

gebouw. 

In Ermelo op de locatie Driekansen zijn de voorbereidingen voor nieuwbouw in volle gang. Verwacht wordt dat er in 

mei 2022 een nieuw schoolgebouw in gebruik kan worden genomen. De bouw start vermoedelijk in mei 2021. 

In Zeewolde, waar een dependance is gevestigd van sbo De Springplank, worden lokalen gehuurd van de gemeente 

Zeewolde. In 2020 is besloten om zeker de komende twee jaar in de Kiekendief te blijven. 

Gezien het aantal leerlingen in Nijkerk is een aanvraag ingediend bij de gemeente voor aanvullende financiering. Met 

deze financiering wordt een structurele aanpassing van het gebouw gerealiseerd waardoor de noodunits op het 

plein niet meer nodig zijn. 

 

Toekomstige ontwikkelingen 

In 2021 stelt de stichting een eigen integraal huisvestingsplan (IHP) op. Deze zal voor de zomer in concept gereed 

zijn, zodat het aansluit op de IHP’s van de verschillende gemeenten. Zowel in Harderwijk, Ermelo en Zeewolde wordt 

door de gemeente in 2021 een nieuw IHP geschreven. In Nunspeet zal het IHP vermoedelijk worden herijkt.  

In 2021 vindt de vijfjarige evaluatie van de doordecentralisaties (DDC) plaats voor het vo in de gemeente Harderwijk.  
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Duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Het schoolbestuur is zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid in het kader van duurzaam 

bouwen. Waar mogelijk wordt de nieuwbouw van Driekansen (klaar in 2022) een Energie Neutraal Gebouw, daar 

waar Bijna Energie Neutraal zou voldoen aan de norm vanuit het verordening.  

 

2.4   Financieel beleid 

 

In control statement planning & control  

De interne beheersing van de processen binnen de stichting is primair een verantwoordelijkheid van het bestuur 

maar wordt grotendeels uitgevoerd door de concern-controller. Het totale stelsel van functiescheidingen, 

autorisaties en andere maatregelen en procedures ondersteunt het bestuur bij het beheersen van de processen. 

Naast de inbedding van interne beheersing vanuit die lijn, vindt monitoring van het niveau van interne beheersing en 

de naleving ervan vanuit de directie plaats en vanuit het administratiekantoor Merces, onder meer door het 

uitvoeren van onderzoeken op de naleving van maatregelen en procedures.  

Het bestuur is van mening dat het gehele stelsel van interne beheersing bijdraagt aan het rechtmatig en doelmatig 

realiseren van de doelstellingen van EduCare. 

 

De beleidsvoornemens in het strategisch beleidsplan en de schoolplannen vormen de basis van onze planning & 

controlcyclus. Het strategisch beleidsplan geeft de richting en de ambities van de stichting als geheel aan, de 

schoolplannen geven de richting en de ambities aan van de afzonderlijke scholen. In 2019 hebben we een nieuw 

strategisch beleidsplan opgesteld en kregen de scholen/afdelingen de opdracht de eigen schoolplannen te vertalen 

vanuit dit strategisch beleidsplan. Alle scholen werken met jaarplannen waarin de doelen voor het kalenderjaar zijn 

beschreven. De middelen die nodig zijn, worden opgenomen in de schoolbegroting van dat jaar.  

De meerjarenbegroting stellen we op voor vijf 

jaar, met een jaarlijkse aanpassing aan nieuwe 

ontwikkelingen. Onderdelen hiervan zijn: 

• De meerjareninvesteringsbegroting 

• Het meerjarenonderhoudsplan 

• Het meerjarig formatieplan 

• De liquiditeitsbegroting met ingang van 

2020 

• Ontwikkeling normatief eigen 

vermogen 

 

 

Vanuit het nieuwe strategisch beleidsplan volgen jaarplannen en jaarbegrotingen. We willen deze zoveel mogelijk 

opstellen en beheren vanuit het bestuursbureau. De jaarbegroting is een samenvoeging van alle schoolbegrotingen 

en de begroting van het bestuursbureau.  

Per kwartaal stellen we managementrapportages op met financiële onderdelen en gerealiseerde doelen. De 

jaarrekening en het jaarverslag stellen we op stichtingsniveau op ter verantwoording van het gevoerde beleid en de 

resultaten daarvan. 

 

Om de positie van EduCare goed te kunnen monitoren en beheersen maakt EduCare onder andere gebruik van: 

• Q-rapportages: ieder kwartaal een financiële risicoanalyse;  

• halfjaarlijkse evaluatie in juni en december op de plannen en behaalde resultaten; 

• taakstellende (deel)begrotingen en budgetten;  

• maandelijkse uitputtingsrapportages (in formatie en in geld).  
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Hiernaast wordt via Merces inzicht gekregen in de personeels- en salarisadministratie. De financiële boekhouding en 

administratie is per 2017 in eigen beheer. 

De bestuurder, staf en de directeuren hebben dagelijks inzicht in de financiële cijfers van EduCare. Zij kunnen op 

deze wijze de resultaten van de school volgen. Daarnaast worden de financiële prestaties periodiek besproken.  

 

Opstellen begroting 

De begroting wordt ieder jaar op stichtingsniveau vastgesteld. De bestuurder is verantwoordelijk voor het bewaken 

van de budgetten. De directeuren leggen verantwoording af aan de bestuurder over de besteding van de gelden op 

basis van het begrotingsdeel van hun school. De bestuurder legt ieder kwartaal verantwoording af aan de rvt. 

 

In het opstellen van de begroting is rekening gehouden met een lichte groei van de leerlingaantallen. Er is uitgegaan 

van het voortzetten van bestaand beleid voor de scholen en leerlingen. In het beheersen van de risico’s is licht 

ingegrepen door de medewerkers van het ExpertisePunt vanuit de scholen te laten werken en contracten om te 

zetten in detacheringen.  

 

Landelijke cijfers 

Na jaren van daling van het totale leerlingenaantal van EduCare is er een omslag zichtbaar vanaf eind 2018. Op 1 

oktober 2019 waren er 859 leerlingen ingeschreven in de scholen en op 1 oktober 2020 waren dat er 886. Voor de 

toekomst gaan we uit van een mogelijk lichte groei. 

Vooralsnog blijven we ons verhouden tot de landelijke verwijzingspercentages. In de bekostiging wordt door het 

samenwerkingsverband Zeeluwe de norm van 2% gehanteerd, zijnde 2% van het totale leerlingaantal voor het sbo. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat het landelijk deelnamepercentage van het sbo gaandeweg de jaren is gedaald 

van 3,7% in 1998 naar 2,5% in 2018. De range van 20 jaar is hier genoemd vanuit het veranderd beleid toen WSNS 

zijn intrede deed.  

Het landelijk deelnamepercentage voor het speciaal onderwijs (so en vso) is met 2,1 procent terug op het niveau van 

2013. Ook voor het so en vso geldt dat EduCare zich verhoudt tot deze landelijke cijfers.  

 
Doelen en resultaten  

Er is in de begroting van 2020 specifiek extra financiële ruimte gemaakt voor professionalisering en innovatie. Met 

name gericht op een kwalitatieve verbetering van (een deel van) ons onderwijsaanbod. Het directieberaad wil deze 

plannen gezamenlijk oppakken en we stimuleren innovatiewensen op dit vlak.  

 

Treasury  

Er is in 2020 belegd in overeenstemming met de regels uit de Regeling Beleggen, Lenen en Derivaten OCW 2016 en 

het door EduCare opgestelde treasurystatuut. Dit statuut is in 2020 geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. Het 

treasurybeleid van EduCare wordt jaarlijks door de raad van toezicht geëvalueerd en vastgesteld. 

 

EduCare heeft een deel van haar vermogen belegd in een Nederlandse staatsobligatie. De overige reservemiddelen 

stonden op spaarrekeningen. EduCare heeft een lening bij schatkistbankieren ten behoeve van de financiering van 

de nieuwbouw van De Lelie. 

 

Fonds Nominale waarde Aankoopwaarde Waarde per 
31-12-2019 

Waarde per 
31-12-2020 

Looptijd 

5,5%  Nederland € 513.500 € 580.255 € 750.994 € 732.097 15-01-2028 

 

Het Treasurystatuut is een separaat document en niet opgenomen als bijlage 
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Coronacrisis 

De coronacrisis heeft in 2020 een grote invloed gehad op het maatschappelijke leven. Ook op scholen is de invloed 

van corona heel groot geweest en is dat nog steeds. In aanvang van de coronacrisis in maart 2020 is er door het 

bestuur geïnvesteerd in extra schoonmaakmiddelen en de schoolschoonmaak is geïntensiveerd. 

Direct na de schoolsluiting heeft het bestuur een aantal laptops voorgeschoten, dit om het onderwijs op afstand ook 

thuis doorgang te laten vinden bij gezinnen waar geen device aanwezig was. 

In de meerjarenbegroting verwachten we een lichte groei, maar mogelijk zal er eerst een daling te zien zijn van 

leerlingaantallen. De aanmeldingen voor het specialistisch onderwijs komen vaak vlak voor de zomer, dit vraagt een 

zo flexibel mogelijke formatie per school. In het opstellen van het bestuursformatieplan 2021 wordt rekening 

gehouden met meebewegen bij mogelijk minder leerlingaantallen dan verwacht. 

In 2020 is de subsidie Inhaal- en ondersteuningsaanvraag aangevraagd en toegekend. Aangezien er nog geen 

besteding in 2020 heeft plaatsgevonden zijn deze subsidies nog niet in de exploitatie 2020 meegenomen. In 2021 

hebben de directeuren plannen gemaakt en uitvoering gegeven aan de invulling van diverse subsidies. 

 

Allocatie van middelen 

Uitgangpunt bij de allocatie van middelen is dat de ontvangen middelen zoveel mogelijk terechtkomen bij de 

individuele scholen. Bovenschools worden bepaalde zaken gefaciliteerd waardoor een afroming van de 

rijksvergoeding plaatsvindt naar het bestuur. In 2020 bedroeg deze afroming op de personele rijksvergoeding 5,5% 

(met uitzondering van PAB-budget en prestatiebox) en op de materiële rijksvergoeding 10%. Deze percentages zijn in 

overleg met de schooldirecteuren tot stand gekomen. De bovenschoolse kosten bedroegen in 2020 € 1,1 miljoen en 

bestaan hoofdzakelijk uit: 

- Salariskosten medewerkers bestuursbureau 

- Kosten van de totale personeels- en financiële administratie 

- Arbokosten 

- Inzet bovenschoolse orthopedagogen 

- Inhuur externe adviseurs (onder andere functiegebouw)  
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3. Verantwoording van de financiën 
 

In dit laatste hoofdstuk verantwoorden we onze financiële staat. De eerste paragraaf geeft een analyse van de staat 

van baten en lasten en de balans, de tweede paragraaf gaat in op ontwikkelingen in meerjarig perspectief en in de 

laatste paragraaf komt de financiële positie van het bestuur aan bod. 

 

3.1 Analyse van het resultaat 

 

 
 

Vergelijking met de begroting 2020 

In 2020 zijn circa bijna € 700.000 meer baten gerealiseerd dan begroot. De lasten zijn circa € 630.000 hoger dan 

begroot, waardoor per saldo het resultaat bijna € 70.000 positiever is uitgevallen dan verwacht.  

Rijksbijdragen OCW/EZ: + € 681.000 

Ministerie  

De rijksbijdragen zijn hoger dan begroot als gevolg van de aanpassing van de tarieven waarop de bekostiging is 

gebaseerd en door aanvullende budgetten van het Ministerie. Voor schooljaar 2019/2020 is in 2020 € 209.000 extra 

ontvangen en voor schooljaar 2020/2021 circa € 193.000 extra. Ook het voortgezet onderwijs (Mijnschool) heeft 

circa € 100.000 extra ontvangen. Ten tijde van het opstellen van de begroting zijn de toen bekende tarieven 

gebruikt. Ten opzichte van deze tarieven zijn de bedragen geïndexeerd met 2,6%.  

 

De ophogingen (derde regeling) schooljaar 2019-2020 zijn het gevolg van de volgende ontwikkelingen: 

1. verwerking van de kabinetsbijdrage voor 2019 en 2020; 

2. de oploop van het functiemixbudget; 

3. de verwerking van wijzigingen in de transitievergoeding uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans; 

4. de verwerking van de extra middelen op grond van de afspraken uit het convenant werkdrukverlichting over 

individuele scholingsrechten; 

5. de extra middelen ter verlichting van de werkdruk. 

 

Staat van baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie Begroting

2020 2020 2019 2021

Baten

Rijksbijdragen 14.464.651 13.783.473 13.170.156 14.995.592

Overige overheidsbijdragen 417.155 412.902 458.690 406.500

Overige baten 567.968 556.150 555.290 247.650

Totaal baten 15.449.774 14.752.525 14.184.136 15.649.742

Lasten

Personeelslasten 12.810.892 12.385.616 11.864.832 12.792.309

Afschrijvingen 476.089 475.060 472.349 479.835

Huisvestingslasten 1.305.266 1.183.785 3.185.167 1.087.317

Overige lasten 909.338 827.363 801.284 1.311.318

Totaal lasten 15.501.585 14.871.825 16.323.631 15.670.779

Saldo baten en lasten -51.811 -119.299 -2.139.496 -21.037

Financiële baten en lasten 671 316 764 943

Nettoresultaat -51.140 -118.983 -2.138.732 -20.094
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In 2020 is de personele bekostiging voor schooljaar 2020-2021 opgehoogd met 1,6% ten opzichte van de definitieve 

bekostiging 2019-2020, mede om de werkdruk binnen het onderwijs te verlichten.  

 

Samenwerkingsverbanden  

In 2020 is circa € 85.000 meer van het samenwerkingsverband ontvangen door groei van het aantal leerlingen bij De 

Lelie en de Koningin Emmaschool gedurende het schooljaar (februari-telling). Hiervoor is groeifinanciering 

verkregen.  

 

Overig 

Verder is in 2020 € € 18.000 aan lerarenbeurzen ontvangen, een subsidie voor studieverlof voor studerende 

docenten. En in 2020 is € 21.000 ontvangen van andere schoolbesturen voor leerlingen die tussentijds bij ons zijn 

ingestroomd of voor leerlingen waarvoor extra ondersteuning wordt geboden.  

 

Overige baten: + € 15.000 

In 2020 heeft het bestuur besloten het ExpertisePunt anders in te zetten en bepaalde detacheringscontracten niet 

verder te verlengen na afstemming met de inlener. Hierdoor zijn de opbrengsten uit detachering van 

personeelsleden (voornamelijk orthopedagogen) sterk afgenomen, waardoor een verschil van circa € 100.000 met 

de begrote opbrengsten is ontstaan.  

 

In 2020 is het functiegebouw voor de ondersteunende functies (en directiefuncties) heroverwogen. Door de 

actualisatie van de ondersteunende functie, stijgen de salariskosten. Met name OOP-functies zijn deels in een 

hogere schaal gekomen. Omdat het speciaal onderwijs verhoudingsgewijs veel OOP-functies heeft, nemen de lasten 

hierdoor voor besturen als EduCare extra toe. Om hiervoor te compenseren heeft EduCare eenmalig € 131.000 

ontvangen welke geheel in 2020 is verantwoord. Deze compensatie was niet voorzien.  

  

Personeelslasten: + € 425.000 

De personele lasten zijn € 425.000 hoger uitgevallen dan begroot. Oorzaken: 

• De forse cao-verhogingen (4,5% in het po en 2,75% in het vo en eenmalige uitkeringen) leidden tot hogere lasten 

van de salarissen dan begroot. In de begroting was gerekend met een loonkostenstijging van 2,35%.  

• De kosten van inleen van derden zijn hoger dan begroot door langer dan geplande inhuur van twee interim 

directeuren (meerkosten circa €250.000). 

 

Huisvestingslasten: + € 121.000 

Wegens corona zijn de scholen vaker en grondiger schoongemaakt en zijn meer desinfectieartikelen aangeschaft. Dit 

resulteert in hogere schoonmaaklasten. Daarnaast zijn de uurtarieven verhoogd. Hierdoor is de begroting op 

schoonmaak met € 63.000 overschreden.  

Daarnaast is € 48.000 meer besteed aan klein onderhoud van de schoolgebouwen (reparaties etc.). 

 

Overige lasten: + € 82.000 

De overige lasten zijn hoger door hogere kosten van het administratiekantoor (meer uren ingezet), hogere kosten 

van internet en telefonie, hogere licentiekosten van leermiddelen en meer reprokosten (meer geprint door 

thuisonderwijs).  

 

Verdeling van het resultaat 

Van het exploitatieresultaat wordt € 38.000 onttrokken aan de algemene reserve, € 48.000 onttrokken aan de 

bestemmingsreserve privaat (wegens huur noodunits) en € 35.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve 

huisvesting (reserve doordecentralisatie-middelen). Deze € 35.000 betreft niet bestede doordecentralisatiemiddelen 

welke bestemd zijn voor reservering voor toekomstige nieuwbouw of renovatie van Mijnschool en De Lelie. 
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3.2 Risico’s en risicobeheersing  

 
Belangrijkste risico’s en onzekerheden 

We analyseren risico’s en bespreken deze intern binnen het directieberaad. De volgende risico’s worden momenteel 

onderkend: 

 

Risicogebied Bijbehorend risico Kans van 

optreden 

Financiële 

impact 

Algemeen: Demografische 

Ontwikkelingen 

Daling of toename van het aantal leerlingen met als 

gevolg een aanpassing van de organisatie 

Hoog Hoog 

Algemeen: Bekostiging OCW Doorvertaling van de vereenvoudiging van de 

bekostiging op schoolniveau en stichtingsniveau 

Hoog Laag 

Aantrekkelijke werkgever: 

personeelsformatie op orde 

Krapte in de arbeidsmarkt en oplopend ziekteverzuim 

als gevolg van COVID-19 en langdurig herstel 

Hoog Gemiddeld  

Aantrekkelijke werkgever: 

Ruimte voor talentontwikkeling 

Toename van werkdruk als gevolg van taakstelling op 

leerachterstanden  

Gemiddeld Gemiddeld 

Onderwijsaanbod: 

Adequate huisvesting 

Uitbreiding van scholen en de toename 

prijsontwikkeling in de bouw 

Hoog Hoog 

Specialistisch partner: verbeteren 

van samenwerking  

Zowel samenwerken als samenwerken met regulier 

vraagt een andere manier van kijken naar het werk 

Hoog Hoog 

Specialistisch partner: 

bestuursbureau als 

randvoorwaarde 

Bestuursbureau is kwetsbaar door de omvang, dit 

kan gevolgen hebben voor de efficiency  

Gemiddeld Gemiddeld 

 

De onderwijsinspectie, afdeling rekenschap, heeft op De Lelie SO/VSO te Harderwijk op basis van een steekproef een 

onderzoek gedaan naar de opgaven van de leerlingen met een culturele minderheden achtergrond (CUMI). In de 

financiële afhandeling zal DUO ons aanschrijven betreffende teveel ontvangen middelen CUMI voor 29 leerlingen. 

Hier zal terugbetaling op plaatsvinden. Aangegeven is dat er geen boete wordt opgelegd, dit vanwege de 

transparante en proactieve opstelling van directeur en bestuurder. De bestuurder heeft verbeteracties doorgevoerd. 

In de beheersing van de risico’s houdt EduCare de kengetallen als uitgangspunt, zie hiervoor ook de continuïteits- 

paragraaf, de ratio’s en de signaleringswaarde. Rond dit laatste heeft de auditcommissie Financiën in het najaar een 

verkennende notitie besproken waarbij een analyse op de vermogenspositie (onder meer normatief eigen 

vermogen), het weerstandsvermogen en de liquiditeitspositie heeft plaatsgevonden. Gekeken is hoe de ratio’s en 

waarden van EduCare zich verhouden tot de signaleringswaarden. Uitkomst hiervan is dat de auditcommissie de 

huidige vermogenspositie en dus risicobuffer aanvaardbaar acht.  
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3.3 Ontwikkelingen in meerjarig perspectief 
 

EduCare heeft een meerjarenbegroting opgesteld waarin rekening wordt gehouden met een kleine toename van het 

aantal leerlingen. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting is uitgegaan van continuïteit van de scholen in de 

huidige vorm, eventuele fusies of verhuizingen zijn dus niet doorgerekend. 

 

 

 

Onderstaande kengetallen geven weer waarmee het bestuur rekening houdt in de komende jaren: 

Op basis van bovenstaande prognoses van leerlingenaantallen is een berekening van de bekostiging gemaakt 

(gebaseerd op de tarieven van schooljaar 2020-2021). 

Voor de personeelslasten is rekening gehouden met de, op basis van het leerlingenaantal, toegedeelde formatie per 

school voor de komende jaren. Hierbij is tevens een een-op-een opvulling van het natuurlijke verloop vanwege het 

bereiken van de AOW-leeftijd meegenomen. 

Bij de berekening van de personeelskosten is rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van de kosten van 2%.  

Investeringen die volledig zijn afgeschreven, worden in hetzelfde jaar weer opgenomen. 

De dotatie aan de voorziening groot onderhoud is gebaseerd op de huidige meerjarenonderhoudsplannen. 

 

 

 

Balans 

Door renovatie en nieuwbouw van twee schoolgebouwen is de materiële vaste activapositie in 2018 sterk gestegen 

en de liquiditeitspositie sterk afgenomen, maar begin 2021 ligt de liquiditeitspositie weer boven de interne richtlijn 

van € 2 miljoen.  

2021 2022 2023 2024 2025

De Wingerd 70 70 70 70 70

Kon. Emmaschool 97 97 97 97 97

De Springplank 206 206 206 206 206

De Arend 76 76 76 76 76

Mijnschool 215 215 215 215 215

De Lelie 222 236 236 236 236

Totaal leerlingen 886 900 900 900 900

Kengetallen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Leerlingaantal 1-10 859 886 900 900 900 900 900

Totale Personele bezetting in FTE 164,92 171,38 167,06 167,06 167,06 167,41 167,91

Management /directie in FTE 5,54 6,28 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23

Onderwijzend personeel in FTE 97,67 100,01 99,47 99,47 99,47 99,47 99,47

Overige medewerkers in FTE 61,71 65,09 62,36 62,36 62,36 62,72 63,21

Solvabiliteit 35,9% 35,8% 36,6% 37,8% 39,2% 40,3% 40,6%

Liquiditeit (Quick ratio) 1,63 1,76 1,68 2,12 2,48 2,75 3,14

Weerstandsvermogen -27,5% -23,6% -21,8% -18,3% -14,9% -12,1% -9,3%

Rentabiliteit -15,1% -0,3% -0,1% 2,2% 2,1% 1,6% 1,5%

Kapitalisatiefactor 34,5% 32,1% 30,8% 35,7% 39,6% 42,6% 78,8%

Kapitalisatiefactor exclusief privaat 28,1% 26,5% 25,3% 30,2% 34,0% 37,0% 78,8%
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De materiële vaste activapositie daalt jaarlijks door de afschrijvingen op de gebouwen van Mijnschool en De Lelie. 

Voor de overige materiële vaste activa wordt uitgegaan van het ideaalcomplex waarbij de toekomstige investeringen 

worden gefinancierd uit de vrijgekomen afschrijvingen. 

Op de langlopende lening van het ministerie van Financiën wordt jaarlijks € 77.000 afgelost. 

 

 

Staat van baten en lasten 

Met ingang van 2021 wordt beleidsrijk begroot. Aan de hand van strategische thema’s wordt er een kwaliteitsslag 
doorgevoerd middels projecten en verbetertrajecten vanuit het directieberaad. Hiervoor is in 2021 € 463.500 
gereserveerd in de begroting. Deze kosten zijn in de meerjarenbegroting in 2021 verantwoord onder de overige 
lasten.  
 
Binnen het samenwerkingsverband Zeeluwe (primair onderwijs) ligt het verwijzingspercentage in 2020 net iets 
boven de 2% (2,04%) wat betekent dat de sbo-scholen voor schooljaar 2020-2021 circa € 36.000 aan vergoeding 
ontvangen van dit samenwerkingsverband. Van dit samenwerkingsverband ontvangen de sbo-scholen daarnaast nog 
de ondersteuningsmiddelen en eventuele tussentijdse groeimiddelen.  
De opbrengsten uit detachering van personeel worden voor 2021 en verder ingeschat op € 151.000 op basis van de 
huidige contracten. 
De personeelslasten nemen geleidelijk toe door cao-verhogingen.  
 

Balans

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Activa

Vaste Activa

Materiële vaste activa 7.569.435 7.307.085 7.133.085 6.959.085 6.785.085 6.611.085 6.437.085

Financiële vaste activa 513.500 513.500 513.500 513.500 513.500 513.500 513.500

Totaal vaste activa 8.082.935 7.820.585 7.646.585 7.472.585 7.298.585 7.124.585 6.950.585

Vlottende activa

Vorderingen 1.152.159 1.054.755 1.054.755 1.054.755 1.054.755 1.054.755 1.054.755

Liquide middelen 1.741.716 1.995.859 1.865.693 2.626.695 3.243.940 3.719.095 4.391.795

Totaal vlottende activa 2.893.875 3.050.614 2.920.448 3.681.450 4.298.694 4.773.850 5.446.550

Totaal activa 10.976.811 10.871.199 10.567.033 11.154.036 11.597.281 11.898.436 12.397.136

Passiva

Eigen vermogen;

  Algemene reserve 1.897.116 1.859.315 1.809.221 2.129.870 2.427.452 2.642.268 2.846.995

  Bestemmingsreserve publiek;

    bestemmingsreserve huisvesting 1.129.512 1.164.275 1.194.275 1.224.275 1.254.275 1.284.275 1.314.275

  Bestemmingsreserve privaat;

    Algemene reserve kapitaal 915.086 866.985 866.985 866.985 866.985 866.985 866.985

Voorzieningen 3.163.290 3.222.982 3.016.690 3.330.822 3.524.262 3.658.379 4.000.130

Langlopende schulden 2.100.000 2.022.223 1.944.444 1.866.666 1.788.889 1.711.111 1.633.333

Kortlopende schulden 1.771.805 1.735.418 1.735.418 1.735.418 1.735.418 1.735.418 1.735.418

Totaal passiva 10.976.811 10.871.199 10.567.033 11.154.036 11.597.281 11.898.436 12.397.136
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3.4 Financiële positie 
 

 

EduCare streeft ernaar de kengetallen zoveel mogelijk in overeenstemming met de normen te brengen. 

Bovenstaande kengetallen laten zien dat Stichting EduCare ultimo 2020 een financieel gezonde stichting is. Alle 

kengetallen bevinden zich ruimschoots boven/binnen de gestelde signaleringsgrenzen behalve het 

weerstandsvermogen. De kengetallen zijn wel sterk beïnvloed door de herziening van de voorziening groot 

onderhoud en de bijbehorende extra inhaaldotatie die heeft plaatsgevonden in 2019. Hierdoor is een deel van het 

eigen vermogen overgeheveld naar de voorzieningen. Dit heeft onder andere tot gevolg gehad dat de 

solvabiliteitspositie sterk is afgenomen.  

  

Staat van baten en lasten

Realisatie Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Baten

Rijksbijdragen 13.170.156 14.464.651 14.995.592 15.000.167 15.020.024 15.026.275 15.097.364

Overige overheidsbijdragen 458.690 417.155 406.500 390.500 390.500 390.500 390.500

Overige baten 555.290 567.968 247.650 247.650 247.650 247.650 247.650

Totaal baten 14.184.136 15.449.774 15.649.742 15.638.317 15.658.174 15.664.425 15.735.514

Lasten

Personeelslasten 11.864.832 12.810.892 12.792.309 12.955.867 13.020.867 13.123.842 13.219.895

Afschrijvingen 472.349 476.089 479.835 464.609 439.033 420.075 399.200

Huisvestingslasten 3.185.167 1.305.266 1.087.317 1.029.817 1.033.317 1.038.317 1.039.317

Overige lasten 801.284 909.338 1.311.318 838.318 838.318 838.318 843.318

Totaal lasten 16.323.631 15.501.585 15.670.779 15.288.611 15.331.535 15.420.552 15.501.730

Saldo baten en lasten -2.139.496 -51.811 -21.037 349.705 326.638 243.872 233.783

Financiële baten en lasten 764 671 943 943 943 943 943

Nettoresultaat -2.138.732 -51.140 -20.094 350.649 327.582 244.816 234.727

 Kengetallen 2020 2019  signaleringsgrens 

Balans

Solvabiliteit 1 35,8% 35,9% 25-50%

Solvabiliteit 2 65,4% 64,7% 25-50%

Liquiditeit (quick ratio) 1,76 1,63 1,5-2

Weerstandsvermogen -23,6% -27,5% 10-40%

Exploitatie

Rentabiliteit -0,3% -15,1% 0,00%

Kapitalisatiefactor 32,2% 34,5% <35%

Kapitalisatiefactor exclusief privaat 26,6% 28,1% <35%

Aantal leerlingen per teldatum 1-10 (t-1) 886 859

Aantal FTE (inclusief vervanging)

Personeelskosten per FTE

Percentage personeelskosten t.o.v. de totale lasten 82,6% 72,7%
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De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen en het totale vermogen. Het geeft aan in 

hoeverre de stichting in staat is om te voldoen aan haar langetermijnverplichtingen. De waarde van dit kengetal is 

ultimo 2020 berekend op 35,8%. Dit is binnen de bandbreedte. Wanneer we de voorzieningen meenemen in de 

solvabiliteitsberekening (solvabiliteit 2) dan is het kengetal licht verbeterd ten opzichte van vorig jaar.  

Liquiditeit geeft aan in hoeverre het bestuur aan haar kortlopende verplichtingen kan voldoen. De liquiditeit over 

2020 bedraagt 1,76 en voldoet daarmee aan de gestelde signaleringsgrenzen van 1,5 - 2.  

Bij de berekening van het weerstandsvermogen wordt het totale eigen vermogen minus de materiële vaste activa 

afgezet tegen de rijksbijdragen. Commissie Don heeft de signaleringswaarden vastgesteld op minimaal 10% en 

maximaal 40%. Door de nieuwbouw van De Lelie en renovatie van de Koningin Emmaschool is de materiële vaste 

activapositie van EduCare met 3,5 miljoen toegenomen tot 7,5 miljoen. De eigen vermogenspositie bedraagt ultimo 

2020 bijna € 3,9 miljoen. Door deze hogere materiële vaste activa en lagere eigen vermogenspositie is het 

weerstandsvermogen negatief geworden. Maar door afschrijvingen op de nieuwbouw en een beperkt negatief 

resultaat in 2020 is het weerstandvermogen verbeterd ten opzichte van 2019.  

De signaleringsgrenzen van Commissie Don houden geen rekening met situaties waarbij sprake is van 

doordecentralisatie van onderwijsgebouwen, waardoor deze grenzen niet goed toegepast kunnen worden. Ondanks 

de negatieve waarde van het weerstandsvermogen is EduCare van mening dat voldoende reserves zijn opgebouwd 

om financiële tegenvallers op te vangen. 

De rentabiliteit wordt bepaald door het ‘resultaat uit gewone bedrijfsvoering’ te delen door het totaal aan baten. In 

non-profitorganisaties wordt de rentabiliteit ook wel het begrotingsoverschot genoemd (of het begrotingstekort bij 

een negatief exploitatieresultaat). De signaleringsgrens is vastgesteld op 0,0%. Een waarde boven de 0,0% geeft aan 

dat de ontvangen baten niet voldoende zijn ingezet. De rentabiliteit in 2020 bedroeg -0,3%.  

Een hoge kapitalisatiefactor kan erop duiden dat de stichting teveel middelen aanhoudt. De kapitalisatiefactor kan 

op twee manieren worden berekend: inclusief privaat kapitaal en exclusief privaat kapitaal. De kapitalisatiefactor zit 

binnen de signaleringsgrens. Voor een deel is dit gelegen in het feit dat doordecentralisatiegelden van De Lelie en 

Mijnschool zijn/worden gespaard/gereserveerd om nieuwbouw te kunnen bekostigen.  

Reservepositie 

De Inspectie van het Onderwijs heeft een ‘nieuwe’ formule ontwikkeld om te berekenen wat een bestuur gemiddeld 

genomen aan eigen vermogen nodig heeft. De waarde uit deze formule is de ‘signaleringswaarde voor mogelijk 

bovenmatig eigen vermogen’. Zodra het (publieke) eigen vermogen van een bestuur boven de signaleringswaarde 

uitkomt, betekent dit dat dit bestuur mogelijk teveel eigen vermogen ongebruikt laat. Om te bepalen of dit geld 

(alsnog) goed kan worden ingezet voor het onderwijs, moeten schoolbesturen zich vanaf verslagjaar 2020 nader 

verantwoorden over hun reserves. 
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Wanneer we de formule toepassen op de vermogenspositie uit de jaarrekening 2020 geeft dit het volgende beeld: 

 

 
 

Wanneer we echter de waarde van de gebouwen verminderen met de financiering dan komt het normatief eigen 

vermogen uit op: 

 

 
 

Het eigen vermogen binnen Stichting EduCare bedraagt ultimo 2020 € 3.890.575. Hiervan is € 866.985 privaat en de 

overige gelden zijn publiek. Hiermee voldoen we aan de normen van de inspectie en is er geen sprake van 

bovenmatig eigen vermogen.  

Samen met de auditcommissie Financiën wordt momenteel wel besproken wat wij een gezonde reservepositie voor 

EduCare vinden om na te streven en zodoende het beleid hierop af te stemmen en eventuele financiële ruimte in te 

zetten. In 2021 wordt het risicobeleid en de risicoparagraaf aangescherpt.  

  

 

  

Normatief eigen vermogen 2020

Gebouwen

Aanschafwaarde Mijnschool 2.113.776€              

Aanschafwaarde De Lelie 4.119.589€              

Renovatie Emma eigen bijdrage 324.930€                  

Normatief eigen vermogen

0,5x (aanschafwaarde gebouw * 1,27) 4.164.517€          

Boekwaarde overige mva

gebouwen overig

Mijnschool 23.886,61€              

Wingerd 15.846,40€              

De Lelie 21.375,86€              

Springplank 18.206,03€              

Inventaris en apparatuur 1.285.718€              

Andere vaste bedrijfsmiddelen 108.516€                  

Bedrijfsauto's 15.867€                    

Totaal boekwaarde overige mva 1.489.416€          

Baten

Totaal baten cf JR 2020 15.449.774€            

0,05 * totale baten 772.489€              

Normatief eigen vermogen 6.426.421,58€    

Normatief eigen vermogen 5.142.310,17€    
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4. Jaarrekening 
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5. Accountantsverklaring 
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Bijlage 1 Organogram EduCare 
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Bijlage 2 Verslag intern toezicht 
 

In 2020 zijn er zes vergaderingen geweest tussen de rvt en de bestuurder. Er zijn geen vergaderingen buiten de 

bestuurder om geweest. In 2020 heeft er geen afstemming plaatsgevonden met de GMR. 

Onderwerpen die besproken zijn in de genoemde vergaderingen worden hieronder schematisch weergegeven, 

gekoppeld aan de wijze waarop de rvt met deze onderwerpen is omgegaan. 

 
Onderwerp 
 

 
Advies 

 
Vaststellen 

 
Klankborden 

Kwaliteitskaarten 29-01-2020 
01-04-2020 

  

Strategisch beleidsplan 2020 - 2021  29-01-2020  

Plannen en begroting 2020  29-01-2020  

Inspectiebezoek maart 2020   29-01-2020 

Onderwijskwaliteit De Lelie   29-01-2020 

Werving directeur De Lelie 16-09-2020 28-10-2020 29-01-2020 

COVID-19, maatregelen en toezicht   01-04-2020 
24-06-2020 

Kwartaalrapportages 24-06-2020 
16-09-2020 
9-12-2020 

  

Werving medewerkers bestuursbureau  24-06-2020   

Nieuwbouw Driekansen 24-06-2020   

Jaarrekening en -verslag 2019  24-06-2020  

Tussenevaluatie jaarplannen 16-09-2020   

Voortgang IKC Nunspeet-Oost 16-09-2020   

Werving directeur De Springplank  16-09-2020 29-01-2020 

Evaluatie ExpertisePunt  28-10-2020 16-09-2020 

Dialoog met de directeuren   16-09-2020 

Functiewaardering controller   16-09-2020 

Nieuwbouw Driekansen  28-10-2020  16-09-2020 

Opstalrecht Emmaschool  28-10-2020   

Afscheid de heer Marchand  16-09-2020  

Vermogensbeheer, weerstandvermogen en 
kapitalisatiefactor 

 28-10-2020  

Voorstel nieuwe agenda vergadering rvt  28-10-2020  

Profielschets lid rvt   28-10-2020 

Beëindiging ExpertisePunt   28-10-2020 

WNT; puntenweging   09-12-2020  

Beloning rvt / vast vacatieregeling   09-12-2020  

Profielschetsen rvt en opzet auditcommissie 
Onderwijs en Kwaliteit 

  09-12-2020 

Functiegebouw EduCare   09-12-2020 

Inspectierapport   09-12-2020 

Concept kaderbief 2021 09-12-2020   

Uitgangspunten begroting 2021  09-12-2020  

Relatie GMR - bestuurder   09-12-2020 
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Scholing en professionalisering 

In oktober 2019 heeft er een externe evaluatie plaatsgevonden onder begeleiding van een deskundige. In 2020 is de 

raad van toezicht aan de slag geweest met een aantal bevindingen uit deze externe evaluatie. Er is met name 

gekeken naar de wijze van organiseren. We stelden vast dat het van belang is om naast de auditcommissie 

Financiën/Huisvesting (die al heel lang draait) ook een auditcommissie Onderwijs en Kwaliteit te hebben. Voor beide 

commissies werden de opdrachten (opnieuw) vastgesteld. Tevens stelden we de profielschetsen van de rvt-leden 

opnieuw vast. 

Vanuit de planvorming, de begroting en de Q-rapportages en de bespreking hiervan met het bestuur houdt de raad 

toezicht op een doelmatige en rechtmatige inzet van de middelen.  

De relatie met de GMR is dit jaar niet op het gewenste niveau geweest. Behalve incidenteel (mondeling) was er geen 

contact. Dat zal in het volgend jaar anders gaan. 

Door de bestuurder werd (samenhangend met het strategisch beleidsplan 2020-2022) een nieuwe wijze van 

rapporteren ingevoerd. Veel tijd werd gestoken in het adviseren en klankborden met betrekking tot die rapportage. 

We hopen de positieve resultaten daarvan in 2021 te gaan zien. 

Een ander belangrijk onderwerp is de relatie met de stakeholders. Hoe die vorm krijgt op de vier niveaus die we 

kennen: onderwijzend personeel, directeuren, bestuurder en raad van toezicht. Ook hiervan hopen we in het 

komende jaar de eerste resultaten te gaan zien. 

In 2021 zal de raad ook actief zijn om voor haar eigen handelen de principes van ‘Goed Toezicht’ verder te 

implementeren. Die principes zijn: legitimiteit en compliance, maatschappelijke verantwoordelijkheid, integriteit, 

transparantie en openheid, interne en externe verbinding, professionaliteit, professionalisering en lerend vermogen, 

verantwoording. 

 

Overige punten 

De raad van toezicht heeft in het najaar de vacatieregeling opnieuw vastgesteld. De rvt-leden ontvangen een 

vergoeding (vacatiegeld). Het gaat om € 4.875 voor de leden en € 7.313 voor de voorzitter. 

 

 

 

 

  



Pagina 35 van 42 

 

Bijlage 3 Jaarverslag van de GMR 
 

In 2020 zijn er vijf vergaderingen geweest tussen de GMR en de bestuurder. Er zijn een aantal vergaderingen buiten 

de bestuurder om geweest. In 2020 heeft er geen afstemming plaatsgevonden met de rvt. 

Onderwerpen die besproken zijn in de genoemde vergaderingen worden hieronder schematisch weergegeven, 

gekoppeld aan advies- of instemmingsrecht dan wel ter informatie zijn voorgelegd. 

 
Onderwerp 
 

 
Advies 

 
Instemming 

 
Informerend 

Generatiepact 20-04-2020   

Plan van aanpak functiegebouw EduCare 20-04-2020   

Statuten GMR   20-04-2020 

Voortgang werving directie Springplank   20-04-2020 

Maatregelen COVID-19   20-04-2020 

Werkgeverschap in coronatijd 20-04-2020   

Aanstelling extern vertrouwenspersoon   20-04-2020 

Presentatie functiegebouw, fase 1   16-06-2020 

Bestuursformatieplan  16-06-2020  

Ombuiging expertiseteam   16-06-2020 
21-09-2020 
12-10-2020 

Informatie functiegebouw, fase 2   01-09-2020 

Model AVG responsible disclosure  12-10-2020  

Aanbieding functiegebouw EduCare  12-10-2020  
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Bijlage 4  Overzicht van de leeropbrengsten van de scholen 
 

Sbo De Springplank te Harderwijk 

           

Leerling ontwikkeling  

Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal leerlingen 219 197 187 175 182 206 206 

 

Uitstroom en opbrengsten 

Aan het einde van de basisschool brengen we in beeld wat het uitstroomniveau van de leerlingen is. De meeste 

kinderen gaan naar het praktijkonderwijs (pro) of het vmbo met leerwegondersteuning (LWOO). In 2020 gingen er 

meer kinderen naar het praktijkonderwijs. Bij 1 leerling is er gekozen voor een verlengd leerjaar. 

 

De feitelijke uitstroom was het afgelopen jaar als volgt: 

Schooljaar Schooltype    Totaal 

 Pro Vmbo Cluster 3 Cluster 4 Overige schoolverlaters 

2020 19 9 2 2  32 

2019 16 14 2 3  35 

 

De gemiddelde opbrengsten van de eindgroep waren 

Schooljaar Gemiddeld IQ Gemiddelde opbrengst  Instroom/uitstroom 

ontwikkelingsperspectief 

  Technisch 

lezen - dle 

Rekenen in 

dle4 

Spelling in 

dle 

Begrijpend 

lezen – dle 

 

2020  78 33,6 36 36 34,2    6,3 %  <  uitstroombestemming 

90,6 %   =  uitstroombestemming 

   3,1 %  >  uitstroombestemming 

2019 77 28,6 35,4 33 33     11 %  <  uitstroombestemming 

    69 %  =  uitstroombestemming 

    20 %  >  uitstroombestemming 

 

Korte toelichting van de directeur over onderwijs en opbrengsten: 

 

We zien de laatste jaren een stijging van het aantal kinderen met een gediagnosticeerde problematiek. De sociaal-

emotionele problematiek speelt hierin een belangrijke rol. 

Er is een minimale daling van de gemiddelde leerresultaten in relatie tot de gemiddelde intelligentie.  

Er is een ouderenquête afgenomen onder alle ouders van de school. Gemiddeld scoren we een 4,2 op een schaal van 

0 t/m 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4  dle = didactisch leeftijds equivalent  
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Sbo Koningin Emmaschool & so De Lelie te Nijkerk   

          

Leerling ontwikkeling  

Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal leerlingen 114 115 108 87 93 98 97/32 (sbo-so) 

 

Uitstroom en opbrengsten 

Net als in het basisonderwijs is de opbrengst, het leerresultaat, van jaar tot jaar verschillend. Uit de ervaringscijfers 

van de achterliggende jaren valt af te leiden dat er ieder jaar een aantal schoolverlaters naar het vmbo met 

Leerwegondersteuning (LWOO) gaat. Een aantal leerlingen kan de overstap naar het reguliere vmbo maken. Ook zijn 

er leerlingen die doorstromen naar het praktijkonderwijs (pro). Soms is het gewenst een leerling een jaar langer op 

onze school te houden, bijvoorbeeld om de didactische en sociale emotionele ontwikkeling op een, voor het vmbo 

vereist, niveau te brengen. De leerlingen van De Lelie stromen vooral uit naar het vso zml. Een enkele leerling kan 

uitstromen naar het praktijkonderwijs of krijgt een vrijstelling van onderwijs en stroomt uit naar de dagbesteding. 

 

De feitelijke uitstroom was het afgelopen jaar als volgt: 

Schooljaar Schooltype    Totaal 

 Pro Vmbo Cluster 3 Cluster 4 overige schoolverlaters 

2020 10 8  

1 

  

1 

18 sbo 

2 so 

2019 7 12 2          21 sbo 

 

De gemiddelde opbrengsten van de eindgroep waren 

Schooljaar Gemiddeld IQ Gemiddelde opbrengst  Instroom/uitstroom 

ontwikkelingsperspectief 

  Technisch 

lezen - dle 

Rekenen in 

dle 

Spelling in 

dle 

Begrijpend 

lezen - dle 

 

 

2020 80.42 32.9 31.79 33.8 35.11 2,5  %  <  uitstroombestemming 

92,5%  =  uitstroombestemming 

    5 %   >  uitstroombestemming 

2019 84.5 26.7 36.18 33.3 35.27     0 %   <  uitstroombestemming 

  71 %   =  uitstroombestemming 

  29 %   >  uitstroombestemming 

 

Korte toelichting van de directeur over onderwijs en opbrengsten: 

 

De Koningin Emmaschool (sbo) werkt met het programma ZIEN en met het programma Qscool.  

We zijn tevreden over de uitkomsten. Enkele leerlingen hadden regressie in hun gedrag toen zij weer op school 

kwamen na de schoolsluiting. Daar hebben we via de uitgangspunten van PBS en PAD doelen voor gemaakt.   

 

Door de schoolsluiting zijn alle onderdelen van het schoolplan doorgelopen maar niet in het tempo zoals we zouden 

willen. In juni 2020 zijn er geen Cito-toetsen afgenomen. We zijn tevreden over de uitstroom van de leerlingen. 

 

Er is een ouderenquête afgenomen onder alle ouders van de school. Gemiddeld scoren we een 4,3 op een schaal van 

0 t/m 5. 
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Sbo Arend te Nunspeet 

           

Leerling ontwikkeling  

Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal leerlingen 122 112 92 77 77 76 76 

 

Uitstroom en opbrengsten 

Vanuit De Arend stromen de meeste leerlingen uit naar praktijkonderwijs of vmbo basisberoepsgerichte leerweg 

met LWOO. Een enkele leerling maakt de stap naar het vso op De Wingerd. Dit geldt voor leerlingen die op een laag 

pro-niveau scoren én op sociaal-emotioneel gebied meer ondersteuning nodig hebben/minder zelfredzaam zijn. 

 

De feitelijke uitstroom was het afgelopen jaar als volgt: 

Schooljaar Schooltype    Totaal 

 Pro Vmbo Cluster 3 Cluster 4 overige schoolverlaters 

2020 6 5 2   14 

2019 6 5     11 

 

De gemiddelde opbrengsten van de eindgroep waren 

Schooljaar Gemiddeld IQ Gemiddelde opbrengst  Instroom/uitstroom 

ontwikkelingsperspectief 

  Technisch 

lezen - dle 

Rekenen in 

dle 

Spelling in 

dle 

Begrijpend 

lezen – dle 

 

2019 72 14,6 20 26,8 22,9 7,1 % <  uitstroombestemming 

85,7% =  uitstroombestemming 

7,1 % >  uitstroombestemming 

2020 72 25,7 23,9 28,9 25,9         % <  uitstroombestemming 

100 % =  uitstroombestemming 

        % >  uitstroombestemming 

 

Korte toelichting van de directeur over onderwijs en opbrengsten: 

 

Dit schooljaar is er een daling te zien in de opbrengsten op alle vlakken. Redenen hiervoor zijn:  

- Meer leerlingen met ernstige dyslexie (vooral op technisch lezen zorgt dit voor een laag niveau). 

- Meer leerlingen waarvan de cognitieve capaciteiten lager zijn dan vorig jaar. 

- Door corona-lockdown en uitval bij leerkrachten hebben we niet volop aan de gestelde doelen kunnen werken. 
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(V)so De Wingerd te Nunspeet 

          

Leerling ontwikkeling  

Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal leerlingen 94 93 80 62 61 68 70 

 

Uitstroom en opbrengsten 

In de tabel met uitstroom hebben we de leerlingen genomen die vanuit het so doorstromen naar het vso en de 

leerlingen die vanuit het vso uitstromen naar werk. In de tabel is te zien dat in 2019 twee leerlingen vanuit het so 

hun schoolcarrière konden voortzetten in het sbo. Dit is een mooie winst voor de leerlingen die voortgekomen is 

door de directe samenwerking met het sbo binnen één gebouw. Van de vso-leerlingen zijn drie leerlingen 

uitgestroomd naar dagbesteding, zowel activiteitengericht als arbeidsgericht. En drie leerlingen zijn uitgestroomd 

naar een sociale werkvoorziening/vrij bedrijf met of zonder jobcoach. 

In 2020 zijn er vijf leerlingen uitgestroomd vanuit het so naar het vso binnen De Wingerd. Eén leerling is vanwege 

motorische beperkingen uitgestroomd naar een so in een andere plaats met meer specialisme op dat gebied. Van de 

vso-leerlingen zijn drie leerlingen naar arbeidsgerichte dagbesteding uitgestroomd en één leerling naar het vrije 

bedrijf met jobcoach. Deze leerling heeft het jaar daarvoor certificaten behaald op MijnSchool.  

 

De feitelijke uitstroom was het afgelopen jaar als volgt: 

Schooljaar       Totaal 

 (V)so Mbo Vmbo Dagbesteding Arbeid Overige schoolverlaters 

2020 6   3 1  10 

2019 6 2  3 3  13 

 

De gemiddelde opbrengsten op De Wingerd berekenen we vanuit de streefplanning die gekoppeld is aan de 

leerlijnen/doelen. De opbrengsten vanuit de streefplanning is terug te zien in de volgende tabel. De resultaten van 

het onderwijs van 2020 zijn niet volledig, gezien de lockdown. Onze ambitie is maximaal 25 % onder het 

streefniveau.  

 

 % onder het streefniveau % op het streefniveau % boven het streefniveau 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

So: Leren leren  23 7 25 35 27 17 42 66 58 

So: sociale 
competentie  

16 15 20 27 9 24 57 75 56 

So: Rekenen  18 10 30 21 10 18 62 80 52 

Vso: Leren leren  34 24  24 16  41 60  

Vso: sociale 
competentie  

23 17  16 11  61 72  

Vso: rekenen  10 6  17 14  73 80  

 

Korte toelichting van de directeur over onderwijs en opbrengsten: 

 

In het schooljaar 2019-2020 hebben we de streefplanning van de leerlijnen aangepast naar het landelijke 

doelgroepenmodel. We hebben onze streefplanning hiermee meer gelijk getrokken met landelijke standaarden. Ons 

ambitieniveau is hiermee aanzienlijk verhoogd en dat zie je dit schooljaar terug in de resultaten.  
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(V)so De Lelie te Harderwijk 

 

Leerling ontwikkeling  

Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal leerlingen 136 137 147 155 182 209 222 

          

Uitstroom en opbrengsten 

Door de lockdown vanwege de coronapandemie hebben veel leerlingen de gestelde doelen niet kunnen halen 

ondanks het thuis-/afstandsonderwijs. Het onderwijs heeft vanaf mei in het teken gestaan van inhaalprogramma’s, 

hierdoor is in de tweede helft van 2020 minder aandacht geweest voor de geplande nieuwe leerstof. 

 

Het so heeft als speerpunt voor de schoolontwikkeling gekozen voor taal/lezen, waarbij gestart is met het 

aanvankelijk lezen om te komen tot een doorgaande lijn voor lezen en taal. 

Het vso oriënteert zich op de zaakvakken en werkt toe naar een meer praktische en een meer aansluitende invulling 

van het programma voor de uitstroombestemmingen van leerlingen. 

Bij Driekansen Ermelo merken we dat leerlingen cognitief significant presteren boven hun sociaal-emotioneel 

niveau, er wordt gezocht naar passende taal- en rekenmethodieken.  

 

De feitelijke uitstroom was het afgelopen jaar als volgt: 

Schooljaar       Totaal 

 (V)so Mbo Vmbo Dagbesteding Arbeid Overige schoolverlaters 

2020 2 so/8 vso  1 23 1 1 36 

2019 2 s0/15 vso   3 2 4 26 

 

De resultaten van het onderwijs van 2020 zijn onder invloed van de effecten van de pandemie in 2020. Daardoor zijn 

de cijfers niet volledig. Het streven is om 75% van de leerlingen op of boven het streefniveau te kunnen scoren.  

 

 

 

 

 

 

 

Korte toelichting van de directeur over onderwijs en opbrengsten: 

 

In 2020 zijn de voorbereidingen gemaakt voor de realisatie van nieuwbouw van Driekansen op het terrein van ’s 

Heeren Loo in Ermelo. De OZG in Ermelo heeft in de schoolontwikkeling aandacht voor een gerichte uitstroom naar 

het onderwijs en men werkt aan een aanpassing van de leerlijnen vanwege verschil in niveau en leerroutes.  

 

Ondanks de invloeden van de coronapandemie mocht het onderwijs voor leerlingen doorgang vinden en zijn de 

leerlingen en de school beiden in ontplooiing. Met gepaste trots werken we dagelijks samen aan de verdere 

ontwikkeling van de leerlingen naar de maatschappij.  

 

 

 

 

 

 

 % onder het streefniveau % op het streefniveau % boven het streefniveau 

2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 

So: Leren leren  17  57  26  

So: sociale competentie  20  33  47  

So: Rekenen  11  51  38  

Vso: Werknemersvaardigh. 23 13 47 87 30 0 

Vso: sociale competentie  14 11 48 79 38 10 

Vso: rekenen  20 18 44 80 36 2 
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Praktijkonderwijs MijnSchool 

          

Leerling ontwikkeling  

Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal leerlingen 189 194 186 188 202 207 215 

 

Uitstroom en opbrengsten 

De uitstroom wordt gezien als opbrengst en wordt gemeten in de mate waarin de leerlingen uitstromen naar 

verschillende vormen van werk en/of een vervolgopleiding. We meten dit door middel van de uitstroommonitor 

voor praktijkonderwijs. Voorts werken we met uitstroomprofielen met de letters A t/m F.  

De letters staan voor de volgende categorieën: 

 
A. Leerlingen met uitstroomprofiel A stromen uit naar een voorziening voor dagbesteding. Er wordt een onderscheid gemaakt naar: • arbeidsmatige 

dagbesteding • taak- of activiteitgerichte dagbesteding • belevingsgerichte dagbesteding. 

B. Leerlingen met uitstroomprofiel B stromen uit naar een beschermde, beschutte werkplek met extra begeleiding. Het betreft aangepast werk.  

C. Leerlingen met uitstroomprofiel C stromen uit naar een vrij bedrijf, eventueel met behulp van een jobcoach. Het betreft gesubsidieerd werk.  

D. Leerlingen met uitstroomprofiel D stromen uit naar een vrij bedrijf. De leerling is in staat zich te redden zonder hulp van een ander. 

E.  Leerlingen met uitstroomprofiel E. stromen uit naar het vmbo/lwoo en het ROC (o.a. de Entreeopleiding op MijnSchool). 

F. Leerlingen met uitstroomprofiel F. stromen uit naar de BOL-opleiding niveau 2 van het ROC. 

 

Jaar    Dagbesteding Beschut werk Vrij bedrijf Vervolgonderwijs Verhuizing  Overige Totaal aantal 

schoolverlaters 

2019 2% 8% 46% 38% 3% 3% 37 

2020 3% 5% 43% 49% - - 44 

 

Korte toelichting van de directeur over onderwijs en opbrengsten: 

 

We zien de laatste drie jaar een groei van het aantal leerlingen dat uitstroomt via de Entree-opleiding naar een ROC 

niveau 2-traject. Door de Entreeroute in gezamenlijkheid met het ROC aan te bieden, is het aantal leerlingen dat 

uitstroomt op E- en F-niveau gestegen. We verwachten dat deze doelgroep groter wordt omdat wij in schooljaar 

2021-2022 een speciale leerroute creëren voor leerlingen die gebaat zijn bij meer theoretische vakken. Hiermee 

bieden we voor de zij-instromers van het vmbo en de schakelklassers die wel potentie hebben om door te stromen 

naar het vmbo maar dit sociaal-emotioneel niet aankunnen, een extra route aan om zo goed mogelijk uit te kunnen 

stromen op niveau. 

 

Door verdichting van de problematiek maken we bij de uitstroom eerder gebruik van de gemeente als ketenpartner. 

Leerlingen met een psychiatrische problematiek en/of gedragsproblemen die belemmerend werken voor het kunnen 

vinden van duurzame arbeid bemiddelen we via de gemeente.  

 

Opmerking: We werken voor het tweede jaar met een nieuw leerlingvolgsysteem. Dit houdt in dat de 

uitstroomprofielen inzichtelijk zijn van 2019-2020, 2020-2021. De gegevens van 2018-2019 zijn gegenereerd uit het 

oude leerlingvolgsysteem. 
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Bijlage 5 Overzicht afkortingen onderwijs 
 

 

po  primair onderwijs 

vo  voortgezet onderwijs 

so  speciaal onderwijs 

vso  voortgezet speciaal onderwijs 

sbo  speciaal basis onderwijs 

pro  praktijkonderwijs 

zml  zeer moeilijk lerend 

zmlk  zeer moeilijk lerende kinderen 

mbo  middelbaar beroeps onderwijs 

vmbo  voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


